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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 
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të zgjedhur, nën mbikëqyrjen e Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës, 
masat e përgjithshme dhe/ose, nëse është e përshtatshme, individuale që do të 
implementohen në kuadrin e brendshëm ligjor dhe administrativ, për t›i dhënë 
fund shkeljes së konstatuar nga Gjykata, dhe për të ndrequr aq sa të jetë e mundur 
efektet e këtyre shkeljeve.

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

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

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

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

                                                                            Alma HICKA
Avokat i Përgjithshëm i Shtetit
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PËRMBLEDHJA E ÇËSHTJEVE

KHOROSHENKO k. RUSISË 
Në gjykimin e Dhomës së Madhe në rastin në fjalë, Gjykata Evropiane e 

të Drejtave të Njeriut ka gjetur, unanimisht, se ka pasur një shkelje të Nenit 8 
(e drejta për respektimin e jetës private dhe familjare) të Konventës Evropiane 
për të Drejtat e Njeriut. Rasti kishte të bënte me ankesën nga një i burgosur me 
burgim të përjetshëm në lidhje me kufizimet e ndryshme mbi vizitat familjare 
gjatë dhjetë viteve të burgimit të tij në një koloni burgimi të regjimit të veçantë.

Gjykata konstatoi në mënyrë të veçantë se regjimi i rreptë ishte në disproporcion 
me qëllimet e ndjekura dhe se një regjim i tillë komplikon seriozisht ri integrimin 
në shoqëri të të burgosurve dhe rehabilitimin e tyre. Duke pasur parasysh se 
shumica e shteteve anëtare të Këshillit të Evropës nuk kanë bërë dallim midis 
të burgosurve me burgim të përjetshëm dhe të burgosurit e tjerë, në lidhje me 
regjimin e burgut dhe se në ato shtete frekuenca minimale e vizitave familjare të 
lejuara për të burgosurit me burgim të përjetshëm nuk ishte më e ulët se një herë 
në dy muaj, Rusia kishte vetëm një hapësire të ngushtë veprimi në këtë fushë.

PARILLO k. ITALISË 
Në gjykimin e Dhomës së Madhe në rastin e Parrillo kundër Italisë, Gjykata 

Evropiane e të Drejtave të Njeriut ka gjetur, me gjashtëmbëdhjetë vota me një, 
se ka pasur një shkelje të Nenit 8 (e drejta për respektimin e jetës private) të 
Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut.

Çështja kishte të bënte një ndalim sipas ligjit italian nr. 40/2004, i cili 
parandaloi Znj. Parrillo nga donacionet për embrionet kërkimore shkencore të 
marra nga një fekondim in vitro të cilat nuk janë të destinuara për shtatzëni.

Gjykata, e cila u thirr për herë të parë për të vendosur mbi këtë çështje, u 
shpreh se Neni 8 ishte i zbatueshëm në këtë rast nën aspektin e “jetës private”, pasi 
embrionet në fjalë përmbanin material gjenetik të zonjës Parrillo dhe përfaqësonin 
në përputhje me rrethanat, pjesë përbërëse të identitetit të saj. Gjykata konsideroi 
që në fillim se Italia kishte hapësirë të konsiderueshme për vlerësimi mbi këtë 
çështje të ndjeshme, siç është konfirmuar nga mungesa e një konsensusi Evropian 
dhe tekstet ndërkombëtare për këtë çështje.

Gjykata më pas vuri në dukje se procesi i hartimit të ligjit nr. 40/2004 ka 
ngritur diskutime të konsiderueshme dhe legjislatura italiane kishte marrë 
parasysh interesat e shtetit në mbrojtjen e embrionit dhe interesat e individëve 
në fjalë në ushtrimin e të drejtës së tyre për vetëvendosje. Gjykata deklaroi 
se nuk ishte e nevojshme në këtë rast të shqyrtohej çështja e ndjeshme dhe e 
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diskutueshme se kur fillon jeta e njeriut, meqenëse Neni 2 (e drejta për jetën) 
nuk ishte objekt i kësaj çështje. Duke vënë në dukje, së fundmi se nuk kishte 
asnjë provë që partneri i vdekur i zonjës Parillo do të kishte dashur të dhuronte 
embrionet për  hulumtime mjekësore, Gjykata arriti në përfundimin se ndalimi 
në fjalë kishte qenë “I nevojshëm në një shoqëri demokratike». Pikë shtesë mbi 
pranueshmërinë e aplikimit: për herë të parë, Gjykata shqyrtoi nëse procedura për 
të sjellë një çështje të kushtetutshmërisë, futur në Itali në vitin 2007, përfaqësonte 
një zgjidhje të brendshëm që duhej të jetë e ezauruar përpara se një kërkesë të 
paraqitet pranë saj. Gjykata arriti në përfundimin se në rastin në fjalë, në lidhje 
me një çështje të riprodhimit të asistuar mjekësor, kjo formë e rishikimit nuk 
përbën mjet efektiv që mund të përdoret nga kërkuesi.

BLOKHIN k. RUSISË 
Çështja ka të bëjë me paraburgimin për 30 ditë të një djali 12-vjeçar, i cili 

vuante nga një çrregullim mendor dhe i neuro-sjelljes, në një qendër të përkohshme 
paraburgimi për të mitur. Gjykata konstatoi se djali nuk kishte marrë kujdesin e 
duhur mjekësor për gjendjen e tij në qendër, në shkelje të nenit 3. Vendosja e 
tij në qendër nuk mund të justifikohej në bazë të nenit 5 § 1 (d), duke qenë se 
“paraburgimi i një të mituri në bazë të një urdhri të ligjshëm, për qëllim edukimi 
të mbikëqyrur”, nuk i kishte shërbyer një qëllim edukativ. Gjykatat e brendshme, 
në vendimin e tyre kishin përmendur “korrigjimin e sjelljes” dhe nevojën për 
të parandaluar kryerjen e sjelljeve të tjera kriminale, por asnjëra prej tyre nuk 
përbënte arsye të vlefshme të mbuluara nga neni 5 § 1 (d). Procedurat lidhur 
me vendosjen e të miturit në qendrën e paraburgimit u konsideruan procedura 
penale për qëllime të nenit 6, edhe pse sipas ligjit rus nuk klasifikoheshin si vepra 
penale. E drejta e tij për t’u mbrojtur ishte shkelur sepse ai ishte marrë në pyetje 
nga policia, pa ndihmën juridike dhe deklaratat e dy dëshmitarëve, të cilët ai nuk i 
kishte marrë në pyetje, kishin shërbyer si bazë për vendosjen e tij në paraburgim të 
përkohshëm. Gjykata ka nënvizuar se për garanci të përshtatshme procedurale të 
të miturit, kur liria e tij është në rrezik, duhet të merret në konsideratë interesi më 
i lartë dhe mirëqenia e të miturit. Për më tepër, për fëmijët me aftësi të kufizuara 
mund të kërkohen masa shtesë për të siguruar se ata janë të mbrojtur aq sa duhet.

BÉDAT k. ZVICRËS 
Kërkuesi pretendon se gjoba e ngarkuar ndaj tij në procedimin penal lidhur 

me publikimin e informacionit sekret të procedimit penal ka shkelur të drejtën e 
tij për lirinë e shprehjes të garantuar sipas nenit 10 të Konventës.

Gjykata vendosi të hedhë poshtë pretendimet e kërkuesit lidhur me shkeljen 
e nenit 10 të Konventës.
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CHIRAGOV DHE TË TJERË k. ARMENISË 
Rasti ka të bëjë me ankesat e refugjatëve nga Azerbajxhani se ata nuk kanë 

qenë në gjendje të kthehen në shtëpitë dhe pronat e tyre në rrethin e Lachin, nga 
ku janë detyruar të largohen në vitin 1992 gjatë konfliktit midis Armenisë dhe 
Azerbajxhanit për Nagorno-Karabakh.

Gjykata në përfundim konstatoi shkelje lidhur me nenin 1të Protokollit 1, 
nenin 8, nenin 13 dhe se rezervon procedurën e mëtejshme dhe i delegon Kryetarit 
të Gjykatës kompetencën për të përcaktuar të njëjtën gjë nëse duhet të jetë.

F.G. k. SUEDISË 
Kërkuesi pretendon shkelje të neneve 2 dhe 3 të Konventës lidhur me 

refuzimin e kërkesës për azil të një shtetasi iranian i cili pretendon se, nëse ai 
dëbohet për në Iran, do të jetë në rrezik të vërtetë persekutimi ose dënimi me 
vdekje nga ana e autoriteteve iraniane.

Gjykata vendosi  se nuk ka shkelje të neneve 2 dhe 3 të Konventës, për shkak 
të kaluarës politike të ankuesit në Iran, nëse ai do të të dërgohet në atë vend.

Vendos, njëzëri, se ka shkelje të neneve 2 dhe 3 të Konventës nëse ankuesi 
do të kthehet në Iran, pa një vlerësim ex nunc të autoriteteve suedeze mbi pasojat 
e konvertimit të tij fetar.

 
SCHATSCHASCHWILI k. GJERMANISË
Pamundësia për të pandehurin  për të marrë  në pyetje dëshmitaret kryesore 

në çdo fazë të procedimit që e bëjnë gjykimin të padrejtë.
Në vendimin në fjalë të  Dhomës së Madhe në rastin e Schatschaschwili k. 

Gjermanisë (Aplikimi no. 9154/10) Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut të 
mbajtur, me shumicë votash, nuk gjeti shkelje të nenit 6 §§ 1 dhe 3 (d) (e drejta 
për gjykim të drejtë dhe të drejtën e një personi të akuzuar për një vepër penale 
për të shqyrtuar ose për të ekzaminuar  dëshmitaret kundër tij) të Konventës 
Evropiane të Drejtat e Njeriut.

Rasti kishte të bënte me ankesën nga një njeri i dënuar për vjedhje të rëndë 
dhe grabitje, i cili pohoi se gjyqi i tij kishte qenë i padrejtë, pasi as ai dhe as 
avokati i tij nuk kishin  pasur mundësinë  në çdo fazë të procedurës për të vënë 
në pikëpyetje dëshmitë e  dëshmitareve  të drejtpërdrejta  për një nga krimet e 
kryera.

Gjykata konstatoi se, duke pasur parasysh rëndësinë e deklaratave të 
dëshmitarëve okularë vetëm për një prej veprave penale të cilat Z. Schatschaschwili 
ishte  dënuar, masat e kundërbalancimit marrë nga gjykata kanë  qenë të  
pamjaftueshme për të lejuar një vlerësim të drejtë dhe të duhur të besueshmërisë 
së  provave paprovuara. Në mënyrë të veçantë, edhe pse sipas ligjit gjerman 
autoritet e  prokurorisë mund të kenë  caktuar një avokat për të në fazën e hetimit 
dhe se avokati do të kishte të drejtë të jetë i pranishëm në seancën dëgjimore të 
dëshmitareve para gjykatësit hetues, këto masa mbrojtëse nuk u përdorën.
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DELFI AS k. ESTONISË 
Në vendimin e sotëm  të  Dhomës së Madhe në rastin e DELFI AS v. Estoni 

(aplikimi nr. 64569/09) Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut, ka gjetur shkelje 
të nenit 10 (liria e shprehjes) të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut.

Shoqëria ankuese, Delfi AS, kërkuese pretendoi që ishte shkelur liria e saj 
e shprehjes, në shkelje të Nenit 10 të Konventës, për shkak të faktit se ajo ishte 
mbajtur përgjegjëse për komentet e palëve të treta të postuara në portalin e saj të 
lajmeve në internet.

Shoqëria ankuese, Delfi AS, e cila drejton një portal lajmesh të kandiduar 
në baza komerciale, u ankua se kishte qenë përgjegjëse  nga gjykatat kombëtare 
për komentet fyese të  postuara nga lexuesit e saj poshtë një prej artikujve të saj 
të lajmeve në internet në lidhje me një kompani traget. Me kërkesë të avokatëve 
të  pronarit të  kompanisë traget, Delfi hoqi komentet fyese rreth gjashtë javë pas 
tyre publikimi. Prandaj, çështja kishte të bënte me  detyrat dhe përgjegjësitë e 
portaleve të lajmeve në Internet  të  dhëna  në baza komerciale një platforme  për 
komentet e hequra të botuara më parë përmbajtja dhe disa anëtarë të identifikuar 
ose anonim të  angazhuar në urrejtje të qarta të paligjshme. Fjalimi i cili shkelte  
të drejtat e personalitetit të të tjerëve.  Rasti Delfi nuk shqetësoj  forume të tjera 
në Internet ku komentet e palëve të treta mund të shpërndaheshin , për shembull 
një diskutim në forum në  Internet, një bord buletini ose një platforme media 
sociale.

Pyetja para Dhomës së Madhe nuk ishte nëse lirisë e  shprehjes së autorëve 
nga komentet ishte shkelur, por nëse mbajtja e përgjegjësisë së Delfit  për 
komentet e postuara nga  palët e  treta  kanë qenë në shkelje të lirisë së saj për të 
dhënë informacion.

Dhoma e Madhe ka gjetur se konstatimi i gjykatave të Estonisë të përgjegjësisë 
ndaj Delfit  kishte qenë një kufizimi i justifikuar dhe proporcional në lirinë e 
shprehjes së portalit, në veçanti, sepse: komentet në fjalë kishin  qenë ekstreme 
dhe ishin  postuar në reagim ndaj një artikulli publikuar nga Delfi që menaxhonte  
në mënyrë profesionale portalin e lajmeve në baza komerciale; hapat e marrë nga 
Delfi për të hequr komentet ofenduese pa vonesë, pasi publikimi i tyre ka qenë 
i pamjaftueshëm ; dhe 320 EURO gjobë nuk ishte e tepërt për Delfin, një  nga 
portalet e internetit më i madh në Estoni.

FRUNKIN k. RUSISË 
Në vendimin në fjalë, kërkuesi ka lindur në vitin 1962 dhe jeton në Moskë. 

Më 6 Maj 2012 kërkuesi u arrestua përgjatë një shpërndarje  të  një tubimi politik 
në Sheshin Bolotnaya në Moskë. Ai u mbajt në Rajonin e Policisë për të paktën 
tridhjetë e gjashtë orë në pritje të procedurave administrative, për të cilat u shpall 
fajtor për mosbindje ndaj urdhrave të policit për të zbatuar ligjin, një shkelje sipas 
Nenit 19.3 të Kodit të Shkeljeve Administrative, dhe u dënua me 15 ditë ndalim 
administrativ. 
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Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut i  deklaroi ankesat sipas neneve 
5, 6, 11 dhe 18 të Konventës të pranueshme dhe pjesën tjetër të aplikimit të 
papranueshëm; Vendosi se ka pasur shkelje të nenit 11 të Konventës për shkak të 
dështimit të autoriteteve për të siguruar kryerjen paqësore të kuvendit në Sheshin 
Bolotnaya; Vendosi se ka pasur shkelje të Nenit 11 të Konventës për shkak të 
arrestimit të ankuesit, paraburgimit dhe dënimit administrativ; Vendosi se ka 
pasur shkelje të nenit 5 § 1 të Konventës; Vendosi se ka pasur shkelje të nenit 6 
§§ 1 dhe 3 (d) të Konventës; Vendosi se nuk ka nevojë për të shqyrtuar pjesën e 
mbetur të ankesave sipas nenit 6 të Konventës; Vendosi se nuk ka nevojë për të 
shqyrtuar ankesën sipas nenit 18 të Konventës. 
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Në çështjen Khoroshenko k. Rusisë,

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

Dean Spielmann, kryetar, 
Josep Casadevall, 
Guido Raimondi, 
Mark Villiger, 
Isabelle Berro, 
Ineta Ziemele,Elisabeth Steiner, 
Khanlar Hajiyev, 
Mirjana Lazarova Trajkovska, 
Julia Laffranque, 
Paulo Pinto de Albuquerque, 
Linos-Alexandre Sicilianos, 
Erik Møse, 
Paul Mahoney, 
Ksenija Turković, 
Dmitry Dedov, 
Egidijus Kūris, gjyqtarë, 
e nga Lawrence Early, këshilltar juridik,

Pasi e diskutoi çështjen në dhomë këshillimi më 3 shtator 2014 dhe më 22 
prill 2015,

Jep këtë vendim, të miratuar në këtë datë të fundit:

PROCEDURA
1. Në zanafillë të kësaj çështjeje ndodhet një kërkesëpadi (nr. 41418/04) e 

drejtuar kundër Federatës Ruse dhe me anë të së cilës një qytetar i këtij shteti, 
Z. Andrey Anatolyevich Khoroshenko (“paditësi”), i është drejtuar Gjykatës 
më 6 tetor 2004 në bazë të nenit 34 të Konventës për Mbrojtjen e të Drejtave 
të Njeriut dhe të Lirive Themelore (“Konventa”).

2. Paditësi, i cili është pranuar të përfitojë nga ndihma gjyqësore, është 
përfaqësuar nga Znj. O.V. Preobrazhenskaya e M. Makarova, avokate në 
Strasburg. Qeveria ruse (“Qeveria”) është përfaqësuar nga agjenti i saj, Z. 
G. Matyushkin, përfaqësues i Federatës Ruse pranë Gjykatës Evropiane të të 
Drejtave të Njeriut.

3.  Paditësi ngrinte në veçanti pretendimin se kufizimet e ndryshme që u ishin 
bërë vizitave të familjes së tij gjatë mbajtjes së tij në burg pas dënimit ishin 
në kundërshtim me nenin 8 të Konventës.

4.  Më 13 janar 2011, kërkesëpadia i është njoftuar Qeverisë.
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5.  Ajo i është caktuar Seksionit të Parë të Gjykatës (neni 52 § 1 i Rregullores 
së Gjykatës – “Rregullorja”). Më 11 shkurt 2014, një dhomë e Seksionit 
të lartpërmendur e përbërë nga Isabelle Berro, Elisabeth Steiner, Khanlar 
Hajiyev, Mirjana Lazarova Trajkovska, Julia Laffranque, Ksenija Turković 
e Dmitry Dedov, gjyqtarë, si edhe nga Søren Nielsen, 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 §§ 1, 4 e 5 i Konventës dhe 24 i Rregullores.

7. Si paditësi ashtu edhe Qeveria kanë paraqitur vërejtje me shkrim rreth 
pranueshmërisë dhe themelit të çështjes (neni 59 § 1 i Rregullores). Vërejtje 
janë marrë gjithashtu edhe nga një grup profesorësh të Universitetit të 
Surrey-t (“palët e treta”), të cilët kryetari i Dhomës së Madhe i kishte lejuar 
të ndërhynin në procedurën me shkrim (nenet 36 § 2 i Konventës dhe 44 § 3 
i Rregullores).

8.  Një seancë është zhvilluar në publik në Pallatin e të Drejtave të Njeriut, në 
Strasburg, më 3 shtator 2014 (neni 59 § 3 i Rregullores).

Janë paraqitur:

për Qeverinë 
Z. G. Matyushkin, Përfaqësues i Federatës Ruse pranë Gjykatës 
Evropiane të të Drejtave të Njeriut, agjent; 
Z. N. Mikhaylov,  
Znja Y. Tsimbalova,  
Z. S. Kovpak, këshilltarë;

për paditësin  
Znja O. Preobrazhenskaya,  
Znja M. Makarova,  avokate.
Gjykata ka dëgjuar deklarimet e Z. G. Matyushkin, të Zonjës O. 

Preobrazhenskaya e të Zonjës M. Makarova si edhe përgjigjet e Z. G. Matyushkin 
dhe të Zonjës Makarova për pyetjet e bëra nga disa gjyqtarë.

FAKTET
I. RRETHANAT E ÇËSHTJES

9. Faktet e çështjes mund të përmblidhen si vijon.

A. Informacione të përgjithshme rreth situatës së paditësit
10. Paditësi ka lindur më 1968 dhe po vuan aktualisht një dënim me burgim të 

përjetshëm në qytetin Solikamsk (rajoni i Permit).
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11. I dyshuar për pjesëmarrje në bandë të armatosur, vjedhje të cilësuar e vrasje 
në rrethana rënduese, ai u arrestua më 21 nëntor 1994.

12. Nga 21 nëntori 1994, datë e arrestimit të tij, deri në verën e vitit 1995, ai u 
mbajt në disa institute paraburgimi të ndodhura në Ekaterinburg dhe Ijevsk, 
si edhe në qytetin e në rajonin e Permit.

13. Më 13 tetor 1995, Gjykata Rajonale e Permit e gjykoi paditësin fajtor për 
veprat që i ngarkoheshin dhe e dënoi me vdekje. Vendimi mori formë të prerë 
më 6 qershor 1996.

14. Nga vera e vitit 1995 deri në vjeshtën e vitit 1999, paditësi u mbajt në institutin 
e paraburgimit nr. 1 të qytetit të Permit. Pas dënimit të tij, ai u vendos në një 
qeli të posaçme për të dënuarit me vdekje në pritje të ekzekutimit të tij.

15. Në 19 maj 1999, presidenti rus e ndryshoi dënimin me vdekje të paditësit në 
burgim të përjetshëm.

16. Më 8 tetor 1999, paditësi u transferua në një institut vuajtjeje dënimi me 
regjim të posaçëm për të burgosurit e dënuar me burgim të përjetshëm, i cili 
ndodhej në rajonin e Permit dhe, më 11 tetor 1999, ai filloi të vuajë dhjetë 
vitet e para të dënimit të tij me burgim në kuptimin e nenit 127 § 3 të Kodit 
të Zbatimit të Sanksioneve Penale. Meqenëse paditësi i përkiste përjashtimit 
nga rregulli i përgjithshëm të parashikuar prej kësaj dispozite, si pikënisje e 
dhjetë viteve të para të burgimit të tij u mor data e mbërritjes së tij në institutin 
e vuajtjes së dënimit me regjim të posaçëm dhe jo data e arrestimit të tij 
fillestar më 1994. Ky përjashtim zbatohej vetëm për të burgosurit që e kishin 
shkelur rregulloren gjatë paraburgimit të tyre (paragrafi 52 i mëposhtëm). 
Paditësi e kundërshtoi më vonë këtë dispozitë pranë Gjykatës Kushtetuese, 
por pa rezultat (paragrafi 30 i mëposhtëm).

17. Gjatë dhjetë viteve të para të dënimit të tij, paditësi iu nënshtrua një regjimi 
të rreptë të parashikuar nga neni 125 § 3 i Kodit të Zbatimit të Sanksioneve 
Penale (paragrafi 29 i mëposhtëm).

18. Më 11 tetor 2009, në përfundim të dhjetë viteve të para të dënimit të tij, 
paditësi kaloi nga regjimi i rreptë në regjimin e zakonshëm të përcaktuar 
nga neni 125 § 1 i Kodit të Zbatimit të Sanksioneve Penale (paragrafi 50 i 
mëposhtëm).

B. Vizitat familjare gjatë paraburgimit dhe gjatë burgimit të mëvonshëm
19. Më 21 nëntor 1994, në datën e arrestimit të tij, paditësi ishte i martuar me S. 

dhe kishte një djalë që në asokohe ishte tre vjeç. Pjesa tjetër e familjes së tij 
përbëhej nga prindërit e tij, O. dhe A., nga i vëllai Se. dhe nga gjyshja e tij M. I 
interesuari shpjegon se familja e tij e zgjeruar kishte gjithsej shtatëmbëdhjetë 
vetë dhe se ai dëshironte të mbante marrëdhënie me secilin prej tyre.
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1. Mbajtja në burgim e paditësit përpara transferimit të tij në institutin e 
vuajtjes së dënimit me regjim të posaçëm
20. Nga 21 nëntori 1994 deri më 8 tetor 1999, paditësi nuk u lejua fare ta shihte 

familjen e tij, me përjashtim të një rasti kur i bëri vizitë bashkëshortja e tij, 
gjatë javës pas vendimit të shkallës së parë që u dha në përfundim të procesit 
të tij penal në tetor 1995.

21. Në vitin 1996, pas vendimit të lartpërmendur, bashkëshortja e tij kërkoi dhe 
fitoi zgjidhjen e martesës.

22. Paditësi thotë se është lejuar të nisë që të ketë letërkëmbim me botën e jashtme 
pas hyrjes në fuqi në janar 1997 të Kodit të Zbatimit të Sanksioneve Penale. 
Atëherë ai rivendosi kontakte me të gjithë pjesëtarët e familjes së tij si edhe 
me ish-bashkëshorten e tij..

2. Mbajtja në burgim e paditësit në institutin e vuajtjes së dënimit me regjim 
    të posaçëm nga 8 tetori 1999 deri më 11 tetor 2009

23. Gjatë kësaj periudhe, paditësit iu lejua që të priste çdo gjashtë muaj për një 
vizitë të shkurtër pjesëtarë të familjes së tij, për një kohëzgjatje maksimale 
prej katër orësh. Në ato raste, paditësi komunikonte me të afërmit e tij përmes 
një ndarjeje prej xhami ose shufrash metalike, në kushte të cilat nuk i lejonin 
asnjë kontakt fizik. Bisedat që ai bënte me vizitorët e tij përgjoheshin nga një 
gardian.

24. Paditësi e përdori të drejtën e tij për vizita të shkurtra sa më shpesh që të 
ishte e mundur dhe pati vizita nga e ëma, i ati dhe i vëllai. Edhe miqtë e tij 
u orvatën gjithashtu që t’i shkonin për vizitë, por administrata e burgut e 
kundërshtoi një gjë të tillë. Paditësit nuk iu lejua që të kishte vizita të gjata 
familjare gjatë dhjetë viteve të para të dënimit të tij.

25. Paditësi mbron mendimin se përmasat e kufizimeve që u janë bërë marrë-
dhënieve të tij me botën e jashtme e kanë bërë atë të humbasë çdo kontakt me 
disa pjesëtarë të familjes së tij, në radhë të parë me fëmijën e tij, të cilin nuk 
e ka parë që prej pesëmbëdhjetë vjetësh. I biri i paditësit refuzon ta shohë të 
atin, por ka pranuar ta ndihmojë atë financiarisht.

3. Mbajtja në burgim e paditësit në institutin e vuajtjes së dënimit me   
          regjim të posaçëm që nga 11 tetori 2009
26. Pas ndryshimit të regjimit më 11 tetor 2009, paditësit iu dha e drejtë për vizita 

të gjata familjare përveç vizitave të shkurtra. Ai i shfrytëzoi të gjitha rastet 
për të pasur vizita të gjata dhe i takoi kështu pjesëtarët e familjes së tij një 
herë çdo gjashtë muaj – një herë më 2009, dhe dy herë më 2010, 2011, 2012 
e 2013. Në secilin nga këto raste, vizita zgjati tri ditë, pra maksimumin e 
kohës së lejuar, me përjashtim të asaj të pranverës së vitit 2013, të ndërprerë 
me nismën e paditësit dhe të së ëmës, së cilës iu desh të nisej më herët që të 
kapte trenin e vet. Në këto vizita mori pjesë edhe i vëllai i paditësit. Ato nuk 
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i kapërcyen shtatëdhjetë e dy orët dhe intimiteti i tyre u respektua në mënyrë 
të plotë. I ati i paditësit mori pjesë te vizitat e shkurtra deri në vitin 2007, por, 
për arsye të gjendjes së tij shëndetësore, ai nuk mundi të udhëtojë për vizitat 
e gjata që filluan në vitin 2009.

27. Sipas Qeverisë, paditësit iu bënë gjithsej katërmbëdhjetë vizita të shkurtra 
e nëntë vizita të gjata gjatë mbajtjes së tij në institutin e vuajtjes së dënimit 
me regjim të posaçëm. Asnjë prej kërkesave për vizitë të paraqitura nga i 
interesuari nuk u refuzua.

C. Procedurat pranë Gjykatës Kushtetuese
1. Vendimi nr. 257-O i datës 24 maj 2005

28. Më 24 gusht 2004, paditësi iu drejtua Gjykatës Kushtetuese duke ngritur 
pretendimin se ndalimi që u bënte neni 125 § 4 i Kodit të Zbatimit të 
Sanksioneve Penale të burgosurve të dënuar me burgim të përjetshëm që 
të kishin për dhjetë vjet vizita të gjata familjare ishte në kundërshtim me 
Kushtetutën. Ai mbronte veçanërisht mendimin se kjo dispozitë ishte 
diskriminuese dhe e cenonte të drejtën e tij për respektimin e jetës së vet 
private dhe familjare.

29. Gjykata Kushtetuese e shpalli të papranueshëm ankimin e paditësit lidhur me 
nenet 125 § 3 dhe 127 § 3, për arsyet e mëposhtme:

“(...) As dispozitat e nenit 125 § 3, as ato të nenit 127 § 3 të Kodit të Zbatimit të 
Sanksioneve Penale nuk i cenojnë të drejtat kushtetuese [të paditësit].

    Neni 55 § 3 i Kushtetutës (...) e lejon ligjvënësin federal që t’i kufizojë të 
drejtat e njeriut dhe të qytetarit me qëllim të mbrojtjes së themeleve të rendit 
kushtetues, të moralit, të shëndetit, të të drejtave dhe të interesave legjitime 
të të tjerëve, [dhe] me qëllim të mbrojtjes e të sigurisë së shtetit. Kufizime 
të tilla mund ta shoqërojnë në veçanti zbatimin ndaj keqbërësve të disa 
sanksioneve penale që marrin trajtën e dënimeve me burgim ose të masave të 
tjera ndëshkuese.

(...) Neni 71 o) i Kushtetutës e lejon ligjvënësin federal që të zbatojë masa të tilla 
shtrënguese ndaj të burgosurve të dënuar me një dënim që, për vetë natyrën 
e tij, siç rrjedh nga neni 43 § 1 i Kodit Penal (...), ka të bëjë me heqje ose me 
kufizim të të drejtave dhe të lirive të të dënuarit të parashikuar me ligj. Në të 
njëjtën kohë, si ligjvënësi, kur ky përcakton përgjegjësinë që nënkupton një 
vepër penale, ashtu edhe autoritetet e ngarkuara me respektimin e ligjit, kur 
ato vendosin që t’ia vënë në ngarkim këtë përgjegjësi një keqbërësi, duhet 
të marrin parasysh natyrën e veprës penale, rrezikun që ajo përfaqëson për 
vlerat e mbrojtura nga Kushtetuta dhe nga e drejta penale, seriozitetin e saj, 
shkaqet e saj dhe rrethanat e tjera të kryerjes së saj, si edhe të dhënat rreth 
keqbërësit, me kusht që rregullat e vendosura nga autoritetet dhe zbatimi i tyre 
t’i respektojnë parimet kushtetuese të përgjegjësisë juridike dhe garancitë që 
duhet t’i jepen personit në marrëdhëniet e tij publike me shtetin.
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 Siç e ka vënë re Gjykata Kushtetuese në [vendime të mëparshme], një legjis-
lacion rreth përgjegjësisë dhe sanksioneve penale i cili nuk do ta merrte parasysh 
personalitetin e keqbërësit e rrethana të tjera objektive dhe të arsyeshme që 
mundësojnë të vlerësohet me korrektësi rreziku që përfaqësojnë për shoqërinë 
vetë vepra kriminale dhe keqbërësi, dhe i cili do të zbatonte sanksione të 
njëjta për vepra penale që sjellin si pasojë rreziqe shoqërore me një seriozitet 
të larmishëm, pavarësisht nga sa ka marrë pjesë keqbërësi te vepra penale, 
nga sjellja e tij pas kryerjes së asaj vepre dhe gjatë ekzekutimit të dënimit që 
i është dhënë si edhe nga faktorë të tjerë [me rëndësi për rastin], do të ishte në 
kundërshtim si me ndalimin e diskriminimit që vendos Kushtetuta ashtu edhe 
me parimet e drejtësisë e të humanizmit të sanksionuara prej kësaj të fundit.

 Teksa përcakton sanksione penale të shoqëruara me një gamë kufizimesh që 
i përgjigjen shkallës së seriozitetit të veprës penale të kryer nga i dënuari si 
edhe dënimit të dhënë, ligjvënësi duhet të niset nga parimi se i dënuari ka 
në përgjithësi të njëjtat të drejta e liri si edhe qytetarët e tjerë, përveç atyre 
përjashtimeve që lidhen me personalitetin e tij dhe me veprat penale që ai ka 
kryer. Kushtet e zbatimit të dënimeve, ashtu siç janë të parashikuara nga nenet 
125 e 127 të Kodit të Zbatimit të Sanksioneve Penale si edhe nga dispozitat 
e tjera të këtij kodi, synojnë t’ia përshtatin dënimet secilit keqbërës, të bëjnë 
një diferencim te sanksionet dhe te zbatimi i tyre dhe të caktojnë kushtet 
paraprake për realizimin e qëllimeve të dënimit që, siç e vë në dukje neni 
43 § 2 i Kodit Penal, janë rivendosja e drejtësisë, ndreqja e keqbërësit dhe 
parandalimi i veprave të reja penale (...) ».

2. Vendimi nr. 591-O i datës 21 dhjetor 2006
30. Në një datë të papërcaktuar, paditësi iu drejtua Gjykatës Kushtetuese, kësaj 

radhe për të kundërshtuar dallimin që bëka neni 127 § 3 i Kodit të Zbatimit 
të Sanksioneve Penale ndërmjet dy kategorive të dënuarish që vuajnë 
dënimin e tyre nëpër institute me regjim të posaçëm, në varësi të rastit nëse 
të interesuarit, gjatë paraburgimit të tyre të mëparshëm, e kishin shkelur 
ose jo rregulloren e burgut dhe ishin dënuar me vënie në izolim. Për ata të 
cilët nuk ishin bërë fajtorë për një vepër të tillë e nuk ishin vënë kështu në 
izolim, periudha dhjetëvjeçare gjatë së cilës ata i nënshtroheshin regjimit të 
rreptë niste në datën e arrestimit dhe burgimit të tyre fillestar. Ata që e kishin 
shkelur më parë rregulloren e burgut dhe ishin vënë për rrjedhojë në izolim i 
nënshtroheshin regjimit të rreptë për dhjetë vjet duke nisur nga data e mbërritjes 
së tyre në një institut me regjim të posaçëm. Paditësi ngrinte pretendimin se kjo 
dispozitë ishte jokushtetuese dhe diskriminuese. Më 21 dhjetor 2006, Gjykata 
Kushtetuese e shpalli të papranueshme ankesën e dytë të drejtuar nga paditësi 
kundër dispozitës së sipërpërmendur. Ajo deklaroi në veçanti:

“(...) Dispozita [e sipërpërmendur] nuk i cenon të drejtat [e paditësit].
Neni 55 § 3 i Kushtetutës (...) e lejon ligjvënësin federal që t’i kufizojë të drejtat e 
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njeriut dhe të qytetarit me qëllim të mbrojtjes së themeleve të rendit kushtetues, të moralit, të 
shëndetit, të të drejtave dhe të interesave legjitime të të tjerëve, [dhe] me qëllim të mbrojtjes 
e të sigurisë së shtetit. Kufizime të tilla mund ta shoqërojnë zbatimin nga ana e shtetit ndaj 
keqbërësve të disa sanksioneve penale që marrin trajtën e disa masave shtrënguese publike, 
të cilat kanë si veçori, përgjatë gjithë vënies së tyre në zbatim, që t’ua heqin të interesuarve 
disa prej të drejtave dhe lirive të tyre dhe t’u diktojnë atyre disa detyrime specifike.

Ndërkohë, kufizimet që u bëhen të drejtave dhe lirive të një të burgosuri të dënuar duhet 
të jenë në përputhje me veprën penale të kryer nga ky i fundit si edhe me personalitetin e 
tij. Ky detyrim bie gjithashtu edhe në ato raste kur [autoritetet kanë ndëshkuar] persona që, 
gjatë procesit penal ose [tanimë] gjatë kohës që ata po vuanin dënimin e tyre, i kanë shkelur 
rregullat e vendosura me ligj.

Dispozita e nenit 127 § 3 të Kodit të Zbatimit të Sanksioneve Penale [për aq sa ajo ka 
të bëjë me rregullat e kundërshtuara] synon t’ia përshtatë dënimet secilit keqbërës, të bëjë 
një diferencim të kushteve të zbatimit të dënimeve dhe të caktojë kushtet për realizimin 
e qëllimeve të dënimit që, siç e vë në dukje neni 43 § 2 i Kodit Penal, janë rivendosja e 
drejtësisë, ndreqja e keqbërësit dhe parandalimi i veprave të reja penale.

Në qoftë se [paditësi] çmon se autoritetet e ngarkuara me sigurimin e respektimit të 
ligjit i kanë shkelur të drejtat e tij përmes veprimeve ose vendimeve në fjalë, duke i diktuar 
atij një sanksion që ka marrë trajtën e një vënieje në izolim gjatë transferimit të tij nga një 
institut paraburgimi në një institut për vuajtje dënimi ose duke përllogaritur kohën gjatë 
së cilës ai do t’i nënshtrohej regjimit të rreptë, ai e ka të drejtën për t’i kundërshtuar këto 
vendime pranë një gjykate (...).”

D. Fakte të tjera
31. Paditësi u përpoq të niste padi civile kundër prokurorisë dhe kundër avokatit 

që e kishte përfaqësuar atë gjatë procedurës penale. Ai e kundërshtoi pranë 
gjykatave refuzimin e prokurorit për të nisur ndjekje penale si edhe mungesën 
e reagimit nga ana e ombudsmanit për ankesat e tij. Ai iu drejtua gjithashtu 
edhe Gjykatës Kushtetuese me disa ankesa. Asnjëra nga këto procedura nuk 
pati rezultat.

II. E DREJTA E BRENDSHME PËRKATËSE

A. Kushtetuta ruse
32. Për çështjen në fjalë janë me rëndësi dispozitat e mëposhtme të Kushtetutës.

Neni 23
“1. Cilido ka të drejtë për paprekshmërinë e jetës së tij private, për fshehtësinë e 

marrëdhënieve të tij personale dhe familjare, si edhe për mbrojtjen e nderit e të emrit të tij 
të mirë.

2. Cilido ka të drejtë për fshehtësinë e komunikimeve të tij me anë letërkëmbimi, 
telefoni, poste elektronike, telegrafi ose me anë të çdolloj mjeti tjetër. Çdo kufizim që i bëhet 
kësaj të drejte duhet të jetë lejuar me një vendim gjyqësor.”

Neni 55
“1.  Numërimi në Kushtetutë i të drejtave dhe lirive themelore nuk mund të interpretohet si mohim 

ose kufizim të drejtash e lirish të tjera që u njihen përgjithësisht personave dhe qytetarëve.
2.  Në Federatën Ruse nuk mund të miratohet asnjë ligj që nuk i merr parasysh ose i kufizon të 
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drejtat dhe liritë e njeriut e të qytetarit.
3.  Ligji federal nuk mund t’i kufizojë të drejtat dhe liritë e njeriut dhe të qytetarit përveçse në 

atë masë që është e domosdoshme për mbrojtjen e themeleve të rendit kushtetues, të moralit, 
të shëndetit dhe të të drejtave dhe të interesave legjitime të të tjerëve, [ose] për mbrojtjen e 
sigurinë e shtetit.”

Neni 71 o)
“Juridiksioni i Federatës Ruse shtrihet [te pikat që kanë të bëjnë me]:
(...)

o)  përbërjen e rendit gjyqësor, prokurorinë, të drejtën penale, procedurën penale, 
zbatimin e sanksioneve penale, amnistinë e faljen, të drejtën civile, procedurën civile 
dhe procedurën pranë gjykatave tregtare, si edhe legjislacionin që përcakton të drejtat e 
pronësisë intelektuale; (...)”

B. Kodi Penal i 13 qershorit 1996
33. Për çështjen në fjalë janë me rëndësi dispozitat e mëposhtme të Kodit Penal.

1. Dispozita të përgjithshme
Neni 43 (Përkufizimi dhe qëllimet e një dënimi)

“1. Një dënim është një masë shtrënguese publike e shpallur nga një gjykatë. Ai zbatohet ndaj 
një personi që është njohur fajtor për një vepër penale dhe përfshin heqjen ose kufizimin e të 
drejtave të këtij personi në përputhje me dispozitat e këtij kodi.

2. Qëllimet e një dënimi janë rivendosja e drejtësisë shoqërore, ndreqja e keqbërësit dhe 
parandalimi i veprave të reja penale.”

Neni 57 (Burgimi i përjetshëm)
“1. Burgimi i përjetshëm është masë ndëshkimore ndaj kryerjes së veprave penale veçanërisht të 

rënda të cilat kanë cenuar jetën ose shëndetin e tjetrit, moralin, sigurinë, apo paprekshmërinë 
seksuale të të miturve nën katërmbëdhjetë vjeç.

2.  Burgimi i përjetshëm nuk mund të jepet ndaj grave as ndaj burrave që kanë kryer një vepër 
penale ndërkohë që kanë qenë nën moshën 18 vjeç apo që, në momentin e miratimit të 
vendimit të gjykatës, kanë mbushur moshën 65 vjeç.”

Neni 58 (Zgjedhja e institucioneve të vuajtjes së dënimit për 
personat e dënuar me burgim)

“1. Personat e dënuar me burgim e vuajnë dënimin e tyre në institucionet e mëposhtme në varësi 
të seriozitetit të veprave penale që kanë kryer:

– koloni banimi (колония-поселение) në rast veprash penale të kryera nga pakujdesia 
ose veprash penale me seriozitet të ulët apo mesatar, kur autori i tyre nuk është dënuar 
asnjëherë më parë me një dënim me burgim;

– institut vuajtjeje dënimi me regjim të zakonshëm (исправительная колония 
общего режима) në rast veprash të rënda penale kur autori i tyre është një burrë që nuk 
është dënuar asnjëherë më parë me një dënim me burgim, apo në rast veprash penale të 
rënda ose veçanërisht të rënda, duke përfshirë rastet e përsëritjes së të njëjtës vepër, kur 
autori i tyre është një grua që është dënuar me një dënim me burgim;

– institut vuajtjeje dënimi me regjim të rreptë (исправительная колония строго 
режима) në rast veprash penale veçanërisht të rënda kur autori i tyre është një burrë që 
dënohet për herë të parë me një dënim me burgim, ose në rast përsëritjeje ose përsëritjeje 
të rrezikshme kur personi i dënuar e ka vuajtur tashmë një dënim me burgim më parë;

– institut vuajtjeje dënimi me regjim të posaçëm (исправительная колония особого 
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режима) në rastin e një burri të dënuar me një dënim burgimi të përjetshëm ose të një 
përsëritësi të gjinisë mashkullore veçanërisht të rrezikshëm;

– burg (тюрьмы): në rast veprash penale veçanërisht të rënda kur autori i tyre është 
një burrë i dënuar me një dënim me burgim për më shumë se pesë vjet ose një përsëritës 
veçanërisht i rrezikshëm, gjykata kompetente ka fuqinë të vendosë që një pjesë e dënimit 
duhet të shlyhet në një burg.

Institutet e vuajtjes së dënimit me regjim të posaçëm shërbejnë për mbajtjen në burg të 
këtyre kategorive të dënuarish:

(...)
d)burrat e dënuar me një dënim me burgim të përjetshëm si edhe përsëritësit 

veçanërisht të rrezikshëm (...)”

Neni 79 (Lirimi me kusht)
“(...)
5. Një i burgosur i dënuar me burgim të përjetshëm mund të pranohet të përfitojë lirimin 

me kusht përpara përfundimit të dënimit të tij në qoftë se gjykata gjykon se nuk është më e 
nevojshme që i interesuari të vazhdojë ta zbatojë dënimin e tij dhe në qoftë se ky i fundit i ka 
vuajtur në fakt të paktën njëzet e pesë vjet nga dënimi i tij. [Vënia në përdorim e kësaj mase] 
është e mundur vetëm në qoftë se personi i dënuar nuk i ka shkelur në mënyrë të përsëritur 
rregullat e burgut gjatë tre viteve të mëparshme. Një person i cili, gjatë zbatimit të dënimit 
të tij, ka kryer një vepër tjetër penale të rëndë ose veçanërisht të rëndë nuk mund të pranohet 
të përfitojë nga lirimi me kusht përpara përfundimit të dënimit të tij (...) ».

2. Dënimi me burgim të përjetshëm në të drejtën penale ruse
34. Dënimi me burgim të përjetshëm ishte futur në Kodin e vjetër Penal (të vitit 

1960), në cilësinë e një mase për mëshirë, si dënim zëvendësues i dënimit me 
vdekje. Ai figuron në sistemin e dënimeve të vendosura nga Kodi Penal i vitit 
1996 dhe përdoret për veprat penale veçanërisht të rënda që cenojnë jetën e 
tjetrit (neni 159 § 2 – vrasje në rrethana rënduese), paprekshmërinë seksuale 
të të miturve nën katërmbëdhjetë vjeç (nenet 131 § 5, 132 § 5, 134 § 6 – vepra 
të ndryshme penale seksuale ndaj të miturve), sigurinë (nenet 205 § 3, 205.3 
§§ 3 dhe 4, 211 § 4, 205.1 § 4, 205 § 3, 205.4 § 1, 205.5 § 1, 206 § 4 – vepra 
të ndryshme penale të lidhura me terrorizmin; neni 210 § 4 – krijim e drejtim 
grupesh kriminale; neni 211 § 4 – rrëmbim në rrethana rënduese avionësh, 
anijesh ose trenash; nenet 228.1 § 5 et 229.1 § 4 – vepra të ndryshme të 
rënda penale të lidhura me legjislacionin rreth lëndëve narkotike; neni 281 § 
3 – sabotim në rrethana rënduese; neni 295 – tentativë për cenim të jetës së 
një personi që jep drejtësinë ose që kryen një hetim paraprak lidhur me vepra 
penale; neni 57 – gjenocid).

35. Dënimi me vdekje mund të jepet në mënyrë të jashtëzakonshme për vepra 
penale veçanërisht të rënda që cenojnë jetën e tjetrit (neni 59 § 1).

36. Ai mund të ndryshohet në dënim me burgim të përjetshëm si masë për mëshirë 
(neni 59 § 3). Një burrë i dënuar me burgim të përjetshëm duhet ta vuajë 
masën e tij të dënimit në një institut vuajtjeje dënimi me regjim të posaçëm, i 
ndarë veçmas nga të burgosurit e tjerë (neni 58 § 1). Një i burgosur i dënuar 
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me burgim të përjetshëm mund të pranohet që të përfitojë nga lirimi me kusht 
në qoftë se një gjykatë gjykon se nuk është më e nevojshme që i interesuari 
të vazhdojë ta zbatojë dënimin e tij dhe në qoftë se ky i fundit i ka vuajtur 
tashmë të paktën njëzet e pesë vjet nga dënimi i tij (neni 79 § 5).

C. Kodi i Zbatimit të Sanksioneve Penale i 8 janarit 1997
1. Rregulla të përgjithshëm rreth kontakteve me botën e jashtme

37. Në bazë të nenit 89 § 1 të këtij kodi, të burgosurit e dënuar kanë të drejtën që, 
brenda mureve të institucionit të vuajtjes së dënimit, të kenë vizita të shkurtra 
për një kohëzgjatje maksimale prej katër orësh dhe vizita të gjata për e shumta 
deri në tri ditë. Vizitat e gjata zhvillohen në një dhomë ku mund të respektohet 
intimiteti. Vizitat e shkurtra janë për të burgosurit e dënuar rasti për t’u takuar 
me pjesëtarët e familjes së tyre ose me persona të tjerë. Ato zgjasin katër 
orë dhe zhvillohen në prani të një gardiani (neni 89 §§ 1 e 2), ndërkohë që 
të burgosurit dhe vizitori (vizitorët) i (e) tyre janë të veçuar me një ndarje 
prej xhami ose shufrash metalike. Në një numër të kufizuar rrethanash, të 
burgosurit e dënuar mund të lejohen të kenë një vizitë të gjatë prej pesë ditësh 
në maksimum jashtë mureve rrethuese të institucionit të vuajtjes së dënimit. 
Vizitat e gjata u japin mundësi të burgosurve që të takohen me bashkëshortin 
(bashkëshorten), prindërit, fëmijët, vjehrrin e vjehrrën, dhëndurët e nuset, 
vëllezërit e motrat, gjyshin e gjyshen, nipërit e mbesat e tyre si edhe, me lejen 
e drejtorit të institucionit të vuajtjes së dënimit, me persona të tjerë.

38. Në vendimin e saj të datës 29 janar 2014 për çështjen nr. AKPI13-1283, 
Gjykata e Lartë ruse ka gjykuar se drejtori i një instituti vuajtjeje dënimi 
mund ta refuzonte një kërkesë për vizitë në një numër të kufizuar rastesh, 
veçanërisht nëse kërkesa për vizitë të gjatë paraqitej nga një person që nuk 
kishte lidhje familjare me të burgosurin e dënuar (neni 89 § 2) apo nëse 
mundësia për vizitë nuk parashikohej nga Kodi (në rastet kur, për shembull, 
një vizitë e gjatë kërkohej gjatë dhjetë viteve të para të dënimit ose kur 
kapërcehej numri i vizitave të lejuara). Nga ana tjetër, në zbatim të nenit 
118 të Kodit, të burgosurit e vënë në izolim për shkelje të rregullave në fuqi 
brenda institucionit të vuajtjes së dënimit nuk lejohen të kenë vizita.

39. Në bazë të nenit 89 § 3, me kërkesë, një vizitë e gjatë mund të zëvendësohet me 
një vizitë të shkurtër dhe një vizitë e gjatë apo e shkurtër me një bisedë telefonike.

40. Të gjithë të burgosurit e dënuar kanë të drejtë të marrin e të dërgojnë një numër 
të pakufizuar letrash, kartolinash e telegramesh (neni 91 § 1). Letërkëmbimi i 
të burgosurve me të afërmit e tyre si edhe pakot që ata marrin u nënshtrohen 
një kontrolli sistematik nga ana e personelit të institutit të vuajtjes së dënimit 
(nenet 90 § 4 dhe 91 § 1).
2. Llojet e lokaleve dhe të regjimeve në institucionet ruse të vuajtjes së dënimit

41. Sipas nenit 58 të Kodit Penal (paragrafi 33 i mësipërm), të burgosurit i vuajnë 
dënimet e tyre, në varësi të seriozitetit të veprave penale për të cilat janë 
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njohur fajtorë, në njërin apo tjetrin nga pesë llojet kryesore të institucioneve 
ekzistuese të vuajtjes së dënimit. Nëpër llojet e ndryshme të instituteve, të 
burgosurit e dënuar, në varësi të faktorëve të ndryshëm, veçanërisht të veprave 
penale që kanë kryer dhe të sjelljes së tyre në burg, i nënshtrohen njërit 
apo tjetrit nga tre regjimet e burgimit, konkretisht regjimit të zakonshëm, 
regjimit të zbutur ose regjimit të rreptë. Nëpër burgje bashkekzistojnë dy lloje 
regjimesh: regjimi i rreptë dhe regjimi i zakonshëm.

42. Në bazë të nenit 129 të Kodit të Zbatimit të Sanksioneve Penale, të burgosurit 
e dënuar që e vuajnë dënimin e tyre nëpër koloni banimi kanë mundësi që, 
me lejen e drejtorit të kolonisë, të banojnë bashkë me pjesëtarët e familjes së 
tyre brenda rrethimit të kolonisë.

43. Në zbatim të nenit 121 të të njëjtit kod, në institutet e vuajtjes së dënimit me 
regjim të zakonshëm, kontaktet e të burgosurve të dënuar me botën e jashtme 
kufizohen në:

a) gjashtë vizita të shkurtra e katër vizita të gjata në vit, dhe marrjen 
e gjashtë pakove të mëdha e gjashtë pakove të vogla në kuadrin e 
regjimit të zakonshëm (që zbatohet ndaj të sapombërriturve dhe 
ndaj të burgosurve që i janë nënshtruar më parë regjimit të rreptë 
ose regjimit të zbutur e sjellja e të cilëve është përmirësuar apo 
përkeqësuar – neni 120);

b) gjashtë vizita të shkurtra e gjashtë vizita të gjata në vit dhe marrjen e 
katër pakove të mëdha e katër pakove të vogla në kuadrin e regjimit të 
zbutur (që zbatohet ndaj të sapombërriturve në përfundim të gjashtë 
muajve të parë të burgimit, me kusht që të interesuarit të kenë dhënë 
prova për sjellje të mirë e për një qëndrim pozitiv ndaj punës – neni 
120);

c) dy vizita të shkurtra e dy vizita të gjata në vit dhe marrjen e dymbëdhjetë 
pakove të mëdha e dymbëdhjetë pakove të vogla në kuadrin e regjimit 
të rreptë (që zbatohet ndaj të burgosurve që i kanë shkelur në mënyrë të 
përsëritur rregullat në fuqi brenda institucionit të vuajtjes së dënimit, 
rast në të cilin kthimi në regjimin e zakonshëm është i mundur vetëm 
në përfundim të një periudhe gjashtëmujore – neni 120).

44.Sipas nenit 123 të Kodit, në institutet e vuajtjes së dënimit me regjim të posaçëm, 
kontaktet e të burgosurve të dënuar me botën e jashtme kufizohen në:

a)  tri vizita të shkurtra e tri vizita të gjata në vit, dhe marrjen e tri pakove 
të mëdha e tri pakove të vogla në kuadrin e regjimit të zakonshëm 
(që zbatohet ndaj të gjithë të sapombërriturve – me përjashtim të 
të burgosurve të dënuar për vepra penale të kryera me dashje gjatë 
ekzekutimit të dënimit të tyre me burgim – si dhe ndaj të burgosurve 
që i janë nënshtruar më parë regjimit të rreptë ose regjimit të zbutur 
e sjellja e të cilëve është përmirësuar apo përkeqësuar – neni 122);

b) katër vizita të shkurtra e katër vizita të gjata në vit, dhe marrjen e 
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katër pakove të mëdha e katër pakove të vogla në kuadrin e regjimit të 
zbutur (që zbatohet ndaj të burgosurve në përfundim të nëntë muajve 
të parë të burgimit, me kusht që të interesuarit të kenë dhënë prova 
për sjellje të mirë e për një qëndrim pozitiv ndaj punës – neni 122);

c) dy vizita të shkurtra e një vizitë e gjatë në vit dhe marrjen e dy pakove 
të mëdha e dy pakove të vogla në kuadrin e regjimit të rreptë (që 
zbatohet ndaj të burgosurve që i kanë shkelur në mënyrë të përsëritur 
rregullat në fuqi brenda institucionit të vuajtjes së dënimit, rast në 
të cilin kthimi në regjimin e zakonshëm është i mundur vetëm në 
përfundim të një periudhe nëntëmujore; të burgosurit e dënuar për 
vepra penale të kryera me dashje gjatë ekzekutimit të dënimit të tyre i 
nënshtrohen drejtpërdrejt këtij regjimi – neni 122).

45. Në bazë të nenit 130 të Kodit, nëpër burgje ekzistojnë dy regjime: regjimi 
i zakonshëm dhe regjimi i rreptë. Në kuadrin e regjimit të zakonshëm, 
kontaktet e të burgosurve të dënuar me botën e jashtme kufizohen në dy vizita 
të shkurtra e dy vizita të gjata në vit, kurse të burgosurit që i nënshtrohen 
regjimit të rreptë kanë të drejtë për dy vizita të shkurtra në vit.

46. Të gjithë të burgosurit e sapombërritur ose ata të burgosur që i nënshtrohen 
regjimit të zakonshëm, të cilët i kanë shkelur në mënyrë të përsëritur rregullat 
në fuqi brenda institucionit të vuajtjes së dënimit, e vuajnë dënimin e tyre në 
kuadrin e regjimit të rreptë, ndërkohë që kthimi në regjimin e zakonshëm është 
i mundur vetëm në përfundim të një periudhe dymbëdhjetëmujore (neni 130).

3. Burgimi në institutet e vuajtjes së dënimit me regjim të posaçëm
47. Në institucionet e këtij lloji, të burgosurit e dënuar i nënshtrohen njërit nga 

regjimet e brendshme të mëposhtme.

a)Regjimi i zakonshëm
48. Në kuadrin e këtij regjimi, të burgosurit strehohen nëpër fjetore dhe kanë të 

drejtë për dy vizita familjare të shkurtra e dy vizita familjare të gjata në vit 
(neni 125 § 1). Ata mund të marrin gjithashtu tri pako të mëdha e tri pako 
të vogla në vit. Ky regjim zbatohet ndaj të gjithë të sapombërriturve, me 
përjashtim të të burgosurve të dënuar për vepra penale të kryera me qëllim 
gjatë dënimit të tyre me burgim (paragrafi 52 i mëposhtëm), si edhe ndaj të 
burgosurve që i janë nënshtruar më parë regjimit të rreptë ose regjimit të 
zbutur, sjellja e të cilëve është përmirësuar ose përkeqësuar (neni 124).

b)Regjimi i zbutur
49. Në kuadrin e këtij regjimi, të burgosurit strehohen nëpër fjetore dhe kanë të 

drejtë për tri vizita familjare të shkurtra e tri vizita familjare të gjata në vit 
(neni 125 § 2). Ata mund të marrin gjithashtu katër pako të mëdha e katër 
pako të vogla në vit. Të burgosurit që i janë nënshtruar më parë regjimit të 
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zakonshëm mund t’i nënshtrohen këtij regjimi në përfundim të dymbëdhjetë 
muajve të tyre të parë të burgimit, me kusht që ata të kenë dhënë prova për 
sjellje të mirë e për një qëndrim pozitiv ndaj punës (neni 124).
c)Regjimi i rreptë

50. Në kuadrin e regjimit të rreptë, të burgosurit e dënuar strehohen nëpër 
qeli dhe kanë të drejtë për dy vizita të shkurtra në vit (neni 125 § 3). Sipas 
Kodit, të burgosurit e dënuar që i nënshtrohen regjimit të rreptë nuk mund të 
përfitojnë vizita të gjata familjare. Të burgosurit që i përkasin këtij regjimi 
mund të marrin një pako të madhe dhe një pako të vogël në vit (neni 125 § 3). 
Ky regjim zbatohet ndaj të burgosurve që nuk i kanë respektuar në mënyrë 
të përsëritur rregullat në fuqi në institucionin e vuajtjes së dënimit, ndërsa 
kthimi në regjimin e zakonshëm është i mundshëm vetëm në përfundim të 
një periudhe fillestare dymbëdhjetëmujore. Të burgosurit e dënuar për vepra 
penale të kryera me qëllim gjatë zbatimit të dënimit të tyre i nënshtrohen 
drejtpërdrejt këtij regjimi (neni 124).

51. Të burgosurit që i përkasin regjimit të rreptë nuk mund të bëjnë thirrje 
telefonike përveçse në rrethana të jashtëzakonshme personale (neni 92 § 3), 
dhe bisedat e tyre telefonike mund të bëhen objekt mbikëqyrjeje nga ana e 
personelit të institutit të vuajtjes së dënimit (neni 92 § 5).

d)Rregullat e zbatueshme për të burgosurit e dënuar 
me burgim të përjetshëm

52. Të gjithë të burgosurit e dënuar me burgim të përjetshëm i nënshtrohen 
regjimit të rreptë kur mbërrijnë në një institut vuajtjeje dënimi me regjim të 
posaçëm dhe ata e vuajnë dënimin e tyre të ndarë veçmas nga të burgosurit 
e tjerë të dënuar nëpër qeli të parashikuara për deri dy vetë në maksimum 
(nenet 126 e 127 § 3). Të burgosurit mund të transferohen në regjimin 
e zakonshëm pasi të kenë vuajtur të paktën dhjetë vjet nga dënimi i tyre, 
periudhë dhjetëvjeçare kjo e cila llogaritet në përgjithësi duke nisur nga data 
e arrestimit të tyre (neni 127 § 3). Kur një i burgosur është vënë në izolim për 
arsye të një sjelljeje seriozisht të dënueshme gjatë paraburgimit të tij, fillimi 
i periudhës dhjetëvjeçare është data e mbërritjes së tij në institutin e vuajtjes 
së dënimit me regjim të posaçëm, dhe jo ajo e arrestimit të tij. Të burgosurit e 
dënuar me burgim të përjetshëm mund t’i nënshtrohen regjimit të zbutur pasi 
të kenë vuajtur të paktën dhjetë vjet nga dënimi i tyre në kuadrin e regjimit të 
zakonshëm (neni 127 § 3).

53. Një i burgosur i dënuar i cili bëhet fajtor për një mosrespektim të qëllimshëm të 
rregullave do të kalojë, sipas rastit, nga regjimi i zbutur në regjimin e zakonshëm 
ose nga regjimi i zakonshëm në regjimin e rreptë. Kthimi në regjimin e zbutur 
ose në regjimin e zakonshëm mund të merret në shqyrtim në këtë rast vetëm 
në përfundim të një periudhe dhjetëvjeçare burgimi (neni 127 § 5).
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D. Rregullat e zbatueshme brenda institucioneve të vuajtjes së dënimit,  
     të miratuara nga Ministria e Drejtësisë më 3 nëntor 2005 (nr. 205)

54. Dispozitat përkatëse të këtyre rregullave shprehen kështu.

1. Kreu XIV: Procedura e lejimit të vizitave te të burgosurit e dënuar
“(...) 68. Çdo vizitë bëhet me lejen e drejtorit të institucionit të vuajtjes së dënimit 

ose të zëvendësit të tij, me kërkesën e të burgosurit të dënuar ose të vizitorit (...) [Arsyet e 
refuzimit duhet të vihen në dukje].

(...)
72.  (...) Ndalohet që vizitat të bashkohen ose të ndahen pjesë-pjesë (...)
(...)
74. Një i burgosur i dënuar ka të drejtë të presë (...) për vizitë deri në dy të rritur të cilët 

mund të jenë të shoqëruar nga vëllezërit e motrat, fëmijët ose nipërit e mbesat e mitur të të 
interesuarit.

75. Vizitat e gjata të personave të tjerë përveç [pjesëtarëve të familjes] mund të lejohen 
vetëm në qoftë se, për mendimin e administratës, ato nuk janë të dëmshme për personin e 
dënuar (...)

(...)
82. Një ndryshim i llojit të vizitës ose zëvendësimi i një vizite me një thirrje telefonike 

duhet të bëhet objekt i një kërkese me shkrim nga ana e personit të dënuar.”

2.Kreu XV: Procedura e lejimit të thirrjeve telefonike që bëhen nga të 
burgosurit e dënuar

“(...) 85. Leja për të bërë një thirrje telefonike i jepet çdo të burgosuri të dënuar kundrejt 
një kërkese me shkrim të këtij të fundit ku tregohen adresa dhe numri telefonik i pritësit të 
thirrjes, si edhe kohëzgjatja e thirrjes (e cila nuk mund jetë më e gjatë se pesëmbëdhjetë 
minuta).

86. Thirrjet telefonike bëhen nga të burgosurit e dënuar me shpenzimet e vetë atyre 
ose me shpenzimet e të afërmve të tyre apo të personave të tjerë [të interesuar]. Një thirrje 
telefonike mund të bëhet objekt mbikëqyrjeje nga ana e autoriteteve të institucionit të 
vuajtjes së dënimit.

(...)
89. Të burgosurit e dënuar që i përkasin regjimit të rreptë (...) lejohen të bëjnë një 

thirrje telefonike vetëm në rrethana të jashtëzakonshme (për shembull, vdekje ose sëmundje 
e rëndë e një të afërmi të ngushtë, fatkeqësi natyrore që i ka shkaktuar dëme të rënda 
materiale të burgosurit të dënuar ose familjes së tij) (...)”.

E. Jurisprudenca e Gjykatës Kushtetuese
55. Gjykata Kushtetuese e ka shqyrtuar disa herë pikën e kushtetutshmërisë së 

dispozitave që përcaktojnë ato kushte burgimi të cilat diktohen në kuadrin e 
regjimit të rreptë që zbatohet në institutet e vuajtjes së dënimit me regjim të 
posaçëm.

1. Vendimi nr. 466-O i datës 21 dhjetor 2004
56. Në një çështje të nisur nga G., një i burgosur i dënuar, Gjykata Kushtetuese 

u shpreh si vijon:
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“(...) Në kërkesën e tij, Z. G. e ka ftuar Gjykatën që ta shpallë si të papajtueshëm 
me Kushtetutën nenin 127 § 3 të Kodit të Zbatimit të Sanksioneve Penale, duke çmuar se 
kjo dispozitë nuk e parashikonte mundësinë që periudha e paraburgimit e kryer nga një i 
burgosur në institut paraburgimi përpara dënimit të tij të llogaritej në periudhën gjatë së cilës 
i interesuari mbahet i burgosur në kushte të rrepta në një institut vuajtjeje dënimi me regjim 
të posaçëm, çka e penguaka kalimin e të burgosurit në një regjim më pak të ashpër [më herët 
nga çfarë qenka e mundshme në mënyrë tjetër] (...)

2.1. Gjykata Kushtetuese e ka pasur tashmë rastin që ta shqyrtojë pikën e 
kushtetutshmërisë së atyre dispozitave të Kodit të Zbatimit të Sanksioneve Penale të cilat 
parashtrojnë rregullat e përllogaritjes së kohëzgjatjes së ekzekutimit të një dënimi me 
burgim dhe të cilat ndikojnë mbi mundësinë për të zbatuar ndaj një të burgosuri të dënuar 
kushte më pak të ashpra ose më të favorshme ekzekutimi të dënimit të tij.

Në vendimin e saj të datës 27 shkurt 2003 lidhur me një çështje ku ajo ftohej 
të kontrollonte kushtetutshmërinë e dispozitave të nenit 130 § 1 të Kodit të Zbatimit të 
Sanksioneve Penale, Gjykata Kushtetuese ka dalë në përfundimin se periudha e paraburgimit 
duhej të llogaritej te kohëzgjatja e përgjithshme e dënimit si edhe te periudha e ekzekutimit 
të dënimit e cila merret parasysh për përllogaritjen e atij afati heqjeje lirie që çel të drejtën 
për lirimin me kusht. Një qasje e tillë, siç e ka vënë në dukje Gjykata Kushtetuese, është në 
përputhje me normat ndërkombëtare (...)

Duke pasur parasysh qëndrimin juridik të përshkruar më sipër, neni 127 § 3 i Kodit 
të Zbatimit të Sanksioneve Penale nuk mund të interpretohet sikur e ndalon llogaritjen e 
periudhës së paraburgimit [ose] të periudhës së zbatimit të një mase shtrënguese në trajtën e 
një arrestimi te kohëzgjatja e dënimit me burgim, duke përfshirë aty edhe te ajo pjesë që, në 
përputhje me procedurën e përcaktuar me ligj, duhet të ekzekutohet në kushte të rrepta (...)”

2. Vendimi nr. 248-O i datës 9 qershor 2005
57. Në një çështje të nisur nga një i burgosur i dënuar, Z. Z., si edhe bashkëshortja 

e këtij të fundit, Gjykata Kushtetuese formuloi konsideratat e mëposhtme:
“(...) Z. Z. (...), i dënuar me burgim të përjetshëm, dhe bashkëshortja e tij (...) i kanë 

kërkuar disa herë administratës së institucionit të vuajtjes së dënimit lejen për të përfituar 
një vizitë të gjatë sepse dëshironin të bëheshin me një fëmijë (...); kërkesat për vizitë janë 
refuzuar mbi bazën e neneve 125 § 3 dhe 127 § 3 të Kodit të Zbatimit të Sanksioneve Penale, 
sipas të cilave të burgosurit që e vuajnë dënimin e tyre në kushte të rrepta brenda një instituti 
vuajtjeje dënimi me regjim të posaçëm kanë të drejtë për dy vizita të shkurtra në vit dhe nuk 
mund të presin një vizitë të parë të gjatë përveçse në përfundim të dhjetë viteve të tyre të 
para të burgimit.

Në ankesën e tyre, Z. dhe [bashkëshortja e tij] e kundërshtojnë kushtetutshmërinë e 
këtyre dispozitave për shkak se ato ua heqkan atyre mundësinë për t’u bërë me një fëmijë 
dhe u shkelkan kështu të drejtën për respektimin e jetës së tyre private dhe familjare, të 
garantuar nga neni 23 § 1 i Kushtetutës, dhe se kufizimet e të drejtave të tyre shkuakan përtej 
asaj çka parashikon neni 55 § 3 i Kushtetutës.

(...)
Neni 55 § 3 i Kushtetutës (...) e lejon ligjvënësin federal që t’i kufizojë të drejtat e njeriut e 

të qytetarit për qëllim të mbrojtjes së themeleve të rendit kushtetues, të moralit, të shëndetit, të 
të drejtave dhe interesave të drejta të të tjerëve, [dhe] për qëllim të mbrojtjes dhe të sigurisë së 
shtetit. Kufizime të tilla mund ta shoqërojnë zbatimin ndaj keqbërësve të disa sanksioneve penale 
që marrin trajtën e masave shtrënguese publike, të cilat kanë si veçori, gjatë gjithë vënies së tyre 
në zbatim, që t’ua heqin të interesuarve disa nga të drejtat e liritë e tyre si edhe t’u vënë atyre disa 
detyrime specifike.
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(...) Neni 71 o) i Kushtetutës e lejon ligjvënësin federal të zbatojë masa të tilla shtrënguese.
Kur parashikon si masë ndëshkimore një dënim me burgim, shteti vepron njëherazi për 

interesat e atij vetë dhe për ato të shoqërisë e të pjesëtarëve të saj. Në të njëjtën kohë, zbatimi 
[i kësaj mase ndëshkimore] e ndryshon ritmin e jetës së personit të interesuar dhe marrëdhëniet 
e tij me të tjerët, si edhe ka pasoja morale dhe psikologjike specifike, sepse ai sjell si pasojë 
një kufizim jo vetëm të të drejtave dhe të lirive të këtij personi si qytetar, por gjithashtu edhe 
të të drejtave të tij si individ. Ky kufizim, i cili vjen si rezultat i sjelljes së kundërligjshme të të 
interesuarit, diktohet nga nevoja për ta kufizuar të drejtën natyrore të të burgosurit për lirinë për 
qëllim të mbrojtjes së moralit e të të drejtave dhe interesave të drejta të të tjerëve.

Legjislacioni penal e ai i burgut përcaktojnë edhe sanksionet penale, të cilat përmbajnë një 
varg kufizimesh që i përgjigjen seriozitetit të veprës penale, edhe mënyrat e zbatimit të këtyre 
sanksioneve. Duke i përkufizuar këto sanksione, ligjvënësi niset nga parimi se i dënuari përfiton 
në përgjithësi nga po ato të drejta e liri si qytetarët e tjerë, kurse përjashtimet nga ky parim varen 
nga personaliteti i të interesuarit, nga veprat penale që ai ka kryer e nga regjimi specifik që 
mbizotëron në institucionin në fjalë të vuajtjes së dënimit.

Kufizimet e parashikuara nga nenet 125 e 127 të Kodit të Zbatimit të Sanksioneve Penale 
dhe nga dispozita të tjera të këtij kodi, ndër të cilat edhe ato që kanë të bëjnë me procedurën e 
vizitës së pjesëtarëve të familjes dhe të personave të tjerë, synojnë t’ia përshtatin dënimet secilit 
keqbërës, të bëjnë diferencimin e kushteve të ekzekutimit të dënimeve dhe të krijojnë kushtet 
paraprake për arritjen e qëllimeve të një dënimi të cilat, siç e vë në dukje neni 43 § 2 i Kodit 
Penal, janë rivendosja e drejtësisë, ndreqja e keqbërësit dhe parandalimi i veprave të reja penale.

Nevoja për një rregullim legjislativ të vizitave familjare mbështetet njëherazi te dispozitat 
e Korpusit të Parimeve për Mbrojtjen e të Gjithë Personave që i Nënshtrohen një Trajte të 
Çfarëdoshme Ndalimi ose Burgimi, të miratuar nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të 
Bashkuara më 9 dhjetor 1998, në veçanti të parimit të tij 19 (...)

Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut ka theksuar në vendimet e saj se, për t’i saktësuar 
detyrimet që u ngarkon neni 8 shteteve kontraktuese në fushën e vizitave në burg, duhej të mbahen 
parasysh kërkesat normale e të arsyeshme të burgimit si edhe shtrirja e hapësirës për vlerësim që 
duhet t’u lihet për rrjedhojë autoriteteve kombëtare kur ato përcaktojnë rregullat për kontaktet e 
një të burgosuri me familjen e tij, duke mos harruar se “çdo mbajtje në burg sjell, për vetë natyrën 
e saj, një kufizim të jetës private dhe familjare të të interesuarit” (...)

Kufizimet që i bëhen shpeshtësisë, kohëzgjatjes dhe modaliteteve të vizitave në burg janë 
pasojat e pashmangshme të masës ndëshkimore të izolimit të të dënuarit në një vend të caktuar 
nën mbikëqyrje. Nga kjo pikëpamje, dispozitat e kundërshtuara nga [paditësi] nuk përfaqësojnë 
në vetvete kufizime shtesë mbi ato që, në kuptimin e nenit 55 § 3 të Kushtetutës, rezultojnë nga 
vetë thelbi i një dënimi të tillë si burgimi.

Po ashtu, kufizimet janë të ndryshme dhe luhaten në radhë të parë në varësi të seriozitetit 
të dënimit të dhënë nga gjykata, i cili i përgjigjet natyrës e shkallës së rrezikshmërisë së veprës 
penale për shoqërinë, rrethanave të kryerjes së saj dhe personalitetit të autorit të saj. Kufizimet më 
të shumta synojnë personat e dënuar me burgim të përjetshëm, pas zëvendësimit të dënimit me 
vdekje, për veprat më të rënda penale kundër jetës (neni 57 § 1 i Kodit Penal) si edhe personat që 
e vuajnë dënimin e tyre nëpër institute me regjim të posaçëm (neni 58 § 1, pika 2, i Kodit Penal).

E drejta për jetën private (neni 23 § 1 i Kushtetutës) nënkupton mundësinë që i garantohet 
një personi nga shteti për të ushtruar një kontroll mbi të dhënat e veta personale e për të mos lejuar 
nxjerrjen e informacioneve me natyrë personale dhe intime. Nocioni “jetë private” përfshin edhe 
fushën e veprimtarisë njerëzore që lidhet ngushtë me individin, ka të bëjë vetëm me të dhe nuk i 
nënshtrohet mbikëqyrjes nga ana e shoqërisë dhe e shtetit, me kusht që të respektohet ligjshmëria. 
Sidoqoftë, siç e ka theksuar Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut, “neni 8 ka në thelb si 
objekt që ta sigurojë individin kundër ndërhyrjeve arbitrare të autoriteteve publike”. Duke dhënë 
një dënim me burg, shteti, pa ndërhyrë aspak në mënyrë arbitrare në jetën private të një qytetari, 
vetëm sa përmbush misionin e tij për mbrojtje të interesave të shoqërisë (...)
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Një person që ka ndër mend të kryejë vepra të tilla penale duhet ta presë që t’u nënshtrohet 
për pasojë një heqjeje lirie dhe disa kufizimeve të të drejtave dhe të lirive të tij, duke përfshirë 
edhe të drejtën e tij për jetën private, për fshehtësinë e komunikimeve personale e familjare dhe 
pra për mundësinë për t’u bërë me fëmijë. Duke kryer një vepër të tillë penale, një person e dënon 
veten dhe familjen e tij, me vetëdije të plotë, me kufizime të tilla.

Kështu, dispozitat objekt kundërshtimi, të cilat parashikojnë që të burgosurit e dënuar me 
burgim të përjetshëm për vepra penale veçanërisht të rënda e që kanë cenuar jetën nuk kanë të 
drejtë për vizitë të gjatë deri sa të kenë vuajtur të paktën dhjetë vite nga dënimi i tyre me burgim, 
janë miratuar nga ligjvënësi në caqet e kompetencave të tij dhe nuk e prishin baraspeshën e drejtë 
midis interesave të shoqërisë në tërësinë e saj dhe interesave të individit (...).”

III. E DREJTA DHE PRAKTIKA 
      NDËRKOMBËTARE PËRKATËSEA. Këshilli i Evropës

1. Komiteti i Ministrave
58. Rekomandimi Rec(2006)2 i Komitetit të Ministrave për shtetet anëtare lidhur 

me Rregullat Evropianë të Vuajtjes së Dënimit, i miratuar më 11 janar 2006, 
shprehet kështu:

“Pjesa I
Parime themelore
1.  Personat të cilëve u është hequr liria duhet të trajtohen në respektim të të drejtave të njeriut.
2.  Personat të cilëve u është hequr liria i ruajnë të gjitha të drejtat që nuk u janë hequr sipas 

ligjit nga vendimi për dënimin e tyre me burgim ose për vendosjen e tyre në paraburgim.
3.  Kufizimet që u bëhen personave të cilëve u është hequr liria duhet të jenë vetëm aq 

sa nevojitet dhe duhet të jenë në përpjesëtim me qëllimet e drejta për të cilat ato janë 
vendosur.

4.  Mungesa e burimeve nuk mund të përligjë kushte burgimi që i shkelin të drejtat e njeriut.
5.  Jeta në burg duhet të përputhet sa më shumë që të jetë e mundur me anët pozitive të jetës 

jashtë burgu.
6.  Çdo mbajtje në burg drejtohet në mënyrë të tillë që ta lehtësojë riintegrimin në shoqërinë 

e lirë të atyre personave të cilëve u është hequr liria.
 (...)

Pjesa II
 (...)

Kontaktet me botën e jashtme
24.1 Të burgosurit duhet të lejohen për të komunikuar sa më shpesh që të jetë e mundur 

– me anë letërkëmbimi, telefoni ose mjetesh të tjera komunikimi – me familjen e 
tyre, me persona të tretë e me përfaqësues organizmash të jashtëm, si edhe për t’i 
pritur për vizitë personat e lartpërmendur.

24.2 Çdo kufizim a mbikëqyrje e komunikimeve dhe e vizitave që nevojitet për ndjekjen 
e për hetimet penale, për ruajtjen e rendit, të sigurisë e të sigurimit, si edhe për 
parandalimin e veprave penale dhe për mbrojtjen e viktimave – duke përfshirë këtu 
edhe në vijim të një urdhri specifik të lëshuar nga një autoritet gjyqësor – duhet të 
lejojë megjithatë një nivel minimal të pranueshëm kontakti.

24.3 E drejta e brendshme duhet t’i përcaktojë organizmat kombëtarë e ndërkombëtarë, 
ashtu si edhe nëpunësit, me të cilët të burgosurit mund të komunikojnë pa kufizime.

24.4 Modalitetet e vizitave duhet t’u lejojnë të burgosurve që të mbajnë e zhvillojnë 
marrëdhënie familjare në mënyrë sa më normale që të jetë e mundur.

24.5 Autoritetet e burgut duhet t’i ndihmojnë të burgosurit që të mbajnë një kontakt të 
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përshtatshëm me botën e jashtme si edhe t’u japin atyre ndihmën e duhur sociale 
për ta bërë këtë gjë.

 (...)
Pjesa VIII

Të burgosurit e dënuar
Qëllimi i regjimit të të burgosurve të dënuar

102.1 Përveç rregullave që zbatohen për të gjithë të burgosurit, regjimi i të burgosurve 
të dënuar duhet të jetë i konceptuar në mënyrë të tillë që t’u lejojë atyre të bëjnë një 
jetë të përgjegjshme dhe pa krim.

102.2 Meqenëse heqja e lirisë përbën në vetvete një ndëshkim, regjimi i të burgosurve 
të dënuar nuk duhet t’i rëndojë më tej vuajtjet që janë pjesë përbërëse e burgimit.”

59. Në Komentin e tij rreth Rekomandimit Rec(2006)2 të Komitetit të Ministrave 
për shtetet anëtare lidhur me Rregullat Evropianë të Vuajtjes së Dënimit, 
Komiteti Evropian për Problemet e Kriminalitetit (“CDPC”) vëren se 
Rregulli 2 thekson që humbja e së drejtës për lirinë që pësojnë të burgosurit 
nuk duhet të merret sikur nënkupton automatikisht heqjen e të drejtave të tyre 
politike, civile, shoqërore, ekonomike dhe kulturore. CDPC-ja e çmon si të 
pashmangshme që të drejtat e të burgosurve të pësojnë kufizime për shkak të 
heqjes së lirisë, por shton se kufizimet shtesë duhet të jenë sa më të pakta që 
të jetë e mundur, të jenë të parashikuara me ligj e të vihen në zbatim vetëm 
në qoftë se janë thelbësore për ruajtjen e rendit, të sigurimit e të sigurisë 
nëpër burgje. Së fundi, për CDPC-në, kufizimet që vendosen nuk duhet t’u 
shmangen Rregullave Evropianë të Vuajtjes së Dënimit.

60. Sipas CDPC-së, Rregulli 5 nënkupton që autoritetet e burgut duhet të ndër-
hyjnë në mënyrë aktive për t’i përafruar kushtet e jetesës në burg sa më shumë 
që të jetë e mundur me jetën normale.

61. Për sa u përket kontakteve me botën e jashtme, CDPC-ja shprehet kështu:
 “Humbja e lirisë nuk duhet të sjellë medoemos mungesën e kontakteve me 

botën e jashtme. Përkundrazi, të gjithë të burgosurit kanë të drejtë për disa 
kontakte dhe autoritetet e burgut duhet të përpiqen për të krijuar kushtet që u 
japin atyre mundësi për t’i ruajtur sa më mirë ato kontakte.”

62. Duke i përmendur në mënyrë specifike vizitat familjare, CDPC-ja saktëson 
si më poshtë:

“Termi “familje” duhet të merret në kuptimin e gjerë, në mënyrë që ta përfshijë edhe 
marrëdhënien që i burgosuri ka vendosur me një person e që është e krahasueshme me atë 
mes pjesëtarëve të një familjeje, sado që asaj mund të mos i jetë dhënë trajtë zyrtare.

Neni 8 i KEDNj-së njeh të drejtën e çdo individi për respektimin e jetës së tij private 
dhe familjare si edhe të korrespondencës së tij, ndërsa Rregulli 24 mund të lexohet sikur 
përkufizon përgjegjësitë e autoriteteve të burgut për ta siguruar respektimin e këtyre të 
drejtave brenda kushteve në thelb kufizuese të burgut. Rregulli përfshin gjithashtu edhe 
vizitat, të cilat përbëjnë një trajtë veçanërisht të rëndësishme komunikimi.

(...)”
63. Komiteti i Ministrave ka miratuar një varg rezolutash e rekomandimesh për 

të burgosurit e dënuar me dënime të gjata ose me burgim të përjetshëm. Në 
Rezolutën e tij 76(2) të datës 17 shkurt 1976 për trajtimin e të burgosurve 
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në burgim afatgjatë, e para rreth kësaj pike, ai u rekomandon veçanërisht 
shteteve anëtare:

“1. të ndjekin një politikë të tillë lufte ndaj kriminalitetit sipas së cilës dënime të gjata 
duhet të jepen vetëm në qoftë se ato janë të domosdoshme për mbrojtjen e shoqërisë;

2. të marrin masa të tilla legjislative dhe administrative që të favorizojnë një trajtim të 
përshtatshëm gjatë ekzekutimit të këtyre dënimeve;

 (...)
6. të inkurajojnë ndjenjën e përgjegjësisë së të burgosurve përmes futjes gjithnjë e më 

shumë të sistemeve të pjesëmarrjes në të gjitha fushat e duhura;
 (...)
9. të sigurohen që rastet e të gjithë të burgosurve do të shqyrtohen sa më parë që të jetë 

e mundur për të parë nëse atyre mund t’u jepet ndonjë lirim me kusht;
10. t’ia japin të burgosurit lirimin me kusht, në qoftë se këtë nuk e pengojnë kërkesat 

ligjore lidhur me afatet, sapo të mund të formulohet një prognozë e favorshme, 
duke pasur parasysh se refuzimi i lirimit me kusht nuk mund të përligjet vetëm me 
konsiderata parandalimi të përgjithshëm;

11. t’u përshtatin dënimeve me burgim të përjetshëm të njëjtat parime me ato që zbatohen 
për dënimet e gjata;

12. të sigurohen që për dënimet me burgim të përjetshëm të bëhet shqyrtimi i parashikuar 
në pikën 9, në qoftë se një shqyrtim i tillë nuk është kryer tashmë jo më vonë se 
pas tetë deri në katërmbëdhjetë vjet burgimi, si edhe që ai të përsëritet në mënyrë 
periodike; (...)”.

64. Pjesët përkatëse të Rekomandimit Rec(2003)23 të Komitetit të Ministrave 
lidhur me menaxhimin e të dënuarve me burgim të përjetshëm dhe të 
burgosurve të tjerë afatgjatë nga ana e administratave të burgjeve, të miratuar 
më 9 tetor 2003, shprehen si vijon:

“2. Qëllimet e menaxhimit të të dënuarve me burgim të përjetshëm dhe të burgosurve të 
tjerë duhet të jenë që:

 – të tregohet kujdes që burgjet të jenë vende të sigurta e të siguruara për të burgosurit 
dhe personat të cilët punojnë me ta apo u shkojnë atyre për vizitë;

 – të zbuten efektet negative që mund të krijojë burgimi afatgjatë ose i përjetshëm;
 – të rritet e të përmirësohet mundësia që këta të burgosur të riintegrohen me sukses 

në shoqëri dhe të bëjnë kur të lirohen një jetë që i respekton ligjet. (...)
22. Përpjekje të veçanta duhet të bëhen për të shmangur një shkëputje të lidhjeve 

familjare dhe, për këtë qëllim:
 – të burgosurit duhet të caktohen, sa të jetë e mundur, nëpër burgje që ndodhen në 

afërsi të familjeve ose të të afërmve të tyre;
 – letërkëmbimi, bisedat telefonike dhe vizitat duhet të lejohen me shpeshtësinë 

e intimitetin më të madh që të jetë e mundur. Në qoftë se dispozita të tilla e 
komprometojnë sigurimin ose sigurinë apo në qoftë se këtë e përligj vlerësimi 
i rreziqeve, këto kontakte mund të shoqërohen me masa të arsyeshme sigurie si 
kontrolli i letërkëmbimit ose kontrolli fizik përpara dhe pas vizitave.

 (...)
33. Për t’i ndihmuar të dënuarit me burgim të përjetshëm dhe të burgosurit e tjerë 

afatgjatë për ta kapërcyer problemin e veçantë të kalimit prej një qëndrimi të gjatë 
në burg te një mënyrë jetese që i respekton ligjet në gjirin e shoqërisë, lirimi i tyre 
duhet të përgatitet në mënyrë të mjaftueshme që më parë dhe të marrë parasysh 
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pikat e mëposhtme:
 – domosdoshmërinë që të hartohen plane specifike lidhur me periudhat para dhe pas 

lirimit, duke marrë parasysh rreziqet e nevojat përkatëse;
 – marrjen e kujdesshme parasysh të mundësive që e favorizojnë një lirim dhe 

vazhdimin pas lirimit të të gjitha programeve, ndërhyrjeve ose trajtimit objekt të të 
cilëve të burgosurit do të kenë qenë gjatë gjithë qëndrimit të tyre në burg;

 – domosdoshmërinë që të sigurohet një bashkëpunim i ngushtë ndërmjet 
administratës së burgut, autoriteteve që sigurojnë marrjen në ngarkim pas lirimit si 
edhe shërbimeve sociale dhe mjekësore.

34. Dhënia e vënia në zbatim e lirimit me kusht për të dënuarit me burgim të përjetshëm 
dhe të burgosurit e tjerë afatgjatë duhet të udhëhiqen nga parimet që përmban 
Rekomandimi Rec(2003)22 për lirimin me kusht.”

2. Komiteti Evropian për Parandalimin e Torturës dhe të Trajtimeve 
 ose Dënimeve Çnjerëzore ose Poshtëruese

65. Pjesët përkatëse të Memorandumit të Komitetit Evropian për Parandalimin 
e Torturës dhe të Trajtimeve ose Dënimeve Çnjerëzore ose Poshtëruese 
(“KPT”) të datës 27 qershor 2007 (CPT (2007) 55), të titulluar “Dënimet me 
burgim të përjetshëm real/efektiv”, janë të formuluara kështu:
“Kontaktet me botën e jashtme

 Dënimet e gjata dhe burgimi i përjetshëm kanë prirje që t’i shpërbëjnë marrëdhëniet 
bashkëshortore dhe familjare. Parandalimi i shkëputjes së këtyre marrëdhënieve 
jep një ndihmë të madhe për ta mbrojtur shëndetin mendor të të burgosurve dhe, 
shpeshherë, për t’i nxitur ata që ta përdorin në mënyrë pozitive qëndrimin e tyre në 
burg. Marrëdhëniet bashkëshortore dhe familjare e kanë burimin e forcës së tyre në 
lidhje emocionale. Prandaj, ka rëndësi që të tregohet sa më shumë kujdes në mënyrë 
që rrethanat e burgimit afatgjatë dhe të burgimit të përjetshëm të mos i shpërbëjnë 
këto lidhje.

 Ruajtja e marrëdhënieve familjare favorizohet atëherë kur familja mund t’i shkojë 
lehtësisht për vizitë të burgosurit.

 Ka një rëndësi kryesore që të zgjidhet një regjim liberal letërkëmbimi, si për dërgimin 
ashtu edhe për marrjen e letrave. Po ashtu, janë thelbësore vizita të shpeshta e të 
zgjatura, në kushte që e lejojnë jetën private dhe kontaktin fizik. Thirrjet telefonike 
janë një mjet shtesë për ta mbajtur kontaktin me familjen. Të burgosurit afatgjatë 
dhe të dënuarit me burgim të përjetshëm duhet të kenë mundësi që të bëjnë thirrje 
telefonike në mënyrë të thjeshtë. Në qoftë se ekziston frika se mos përfitohet nga 
bisedat telefonike për të organizuar krime, për të përgatitur ndonjë arratisje apo për 
të dëmtuar në çdolloj mënyre tjetër sigurinë e rendin, ato mund të mbikëqyren, me 
kusht që i burgosuri të jetë i informuar se ai mund t’i nënshtrohet një mbikëqyrjeje të 
tillë nëse ajo gjykohet e nevojshme. Po ashtu, në qoftë se letrat ose vizitat përbëjnë 
ndonjë rrezik për sigurimin e sigurinë, është e udhës që të merret parasysh ruajtja e 
tyre duke zbatuar disa masa parandaluese, si kontrolli i letërkëmbimit dhe praktika 
e kontrolleve fizike përpara e pas vizitave.

 Efektet negative të institucionalizimit mbi të burgosurit që vuajnë dënime të gjata 
do të jenë më pak të theksuara, dhe të dënuarit do të jenë më të përgatitur për lirimin 
e tyre, në qoftë se ata e kanë në mënyrë efektive mundësinë për të qëndruar në 
kontakt me botën e jashtme. Lidhur me kushtet në të cilat zhvillohen këto vizita, një 
vlerësim individual i rreziqeve/nevojave të kësaj kategorie të burgosurish duhet të 
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japë mundësi që të merren vendime për të dhënë të drejtën për vizita të hapura mbi 
një bazë individuale.

 Duhet veçanërisht të bëhen përpjekje për ta shmangur përkeqësimin e marrëdhënieve 
bashkëshortore dhe familjare, sepse kjo gjë do të sjellë nga ana e saj pasoja të 
dobishme mbi shëndetin mendor të të burgosurit duke e motivuar atë shpesh për ta 
përdorur në mënyrë pozitive kohën e vet në burg.

 Që të dënuarve me burgim të përjetshëm t’u mohohet në mënyrë sistematike, për 
vite me radhë, mundësia për të pasur vizita në dhomë të hapur takimesh, kjo është 
një tezë e pambrojtshme. Dhënia ose jo e lejes për vizita në dhomë të hapur takimesh 
duhet të bazohet te një vlerësim individual i rrezikut.”

66. Normat e vitit 2002 të KPT-së (të rishikuara më 2011) përmbajnë dispozitat e 
mëposhtme (pjesë e zgjedhur nga Raporti i 2-të i Përgjithshëm i Veprimtarive 
i KPT-së – CPT/Inf(92) 3):

“51. Po aq thelbësore për të burgosurit është që ata të ruajnë kontakte të mira me botën 
e jashtme. Mbi të gjitha, të burgosurit duhet të kenë mundësi që të mbajnë lidhje 
me familjen dhe me miqtë e tyre të afërt. Parimi udhëheqës duhet të jetë që të nxitet 
kontakti me botën e jashtme; çdolloj kufizimi i kontakteve të tilla duhet të jetë i 
mbështetur ekskluzivisht në nevoja të ngutshme e serioze sigurie ose në konsiderata 
që lidhen me mjetet e disponueshme.

 KPT-ja, në këtë kontekst, dëshiron të theksojë se nevojitet njëfarë elasticiteti në 
zbatimin e rregullave në fushën e vizitave dhe të kontakteve telefonike ndaj të 
burgosurve familjet e të cilëve jetojnë shumë larg burgut (duke i bërë kështu të 
pamundura vizitat e rregullta). Për shembull, të burgosurve të tillë mund t’u lejohet 
që të mbledhin disa kohë vizite dhe/ose t’u jepen mundësi më të mira kontaktesh 
telefonike me familjet e tyre.”

67. Për sa u përket të dënuarve me burgim të përjetshëm dhe të dënuarve të tjerë që 
vuajnë dënime të gjata, KPT-ja ka formuluar deklaratat e mëposhtme (nxjerrë 
nga Raporti i i tij i 11-të i Përgjithshëm i Veprimtarive (CPT/Inf(2001) 16):

“33. (...) Gjatë disa prej vizitave të tij, KPT-ja ka konstatuar se gjendja e këtyre të 
burgosurve linte shumë për të dëshiruar në rrafshin e kushteve materiale, të 
programeve për veprimtari dhe të mundësive për kontakte njerëzore. Përveç kësaj, 
shumë nga këta të burgosur u nënshtroheshin disa kufizimeve të posaçme të tilla që 
i ashpërsonin efektet e dëmshme që e shoqërojnë një burgim afatgjatë; shembuj të 
këtyre kufizimeve janë (...) të drejtat e kufizuara për vizitë. KPT-ja nuk sheh kund 
kurrfarë justifikimi për një zbatim kufizimesh pa dallim ndaj të gjithë të burgosurve 
që i nënshtrohen një lloji të caktuar dënimesh, pa i marrë parasysh ashtu siç duhet 
rreziqet që ata mund të paraqesin (ose jo) individualisht.

 Çdo burgim afatgjatë mund të sjellë efekte desocializuese te të burgosurit. Përveç 
faktit që ata institucionalizohen, të burgosur të tillë mund të preken nga një varg 
problemesh psikologjike (ndër të cilat humbja e vlerësimit për veten dhe dëmtimi i 
aftësive shoqërore) dhe priren për t’u shkëputur gjithnjë e më shumë nga shoqëria 
drejt së cilës shumica e tyre do të kthehen më në fund. Për mendimin e KPT-së, 
regjimet që u propozohen të burgosurve të cilët vuajnë dënime të gjata duhet të jenë 
me natyrë të tillë që t’i kompensojnë këto efekte në mënyrë pozitive dhe proaktive.”
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68. Për sa i përket situatës specifike të të burgosurve të dënuar me dënime të gjata 
në Federatën Ruse, KPT-ja ka formuluar deklaratat e mëposhtme në raportin 
e tij për vendin, pas vizitës së tij nga 21 maji deri më 4 qershor 2012 (CPT/
Inf(2013/41):

“113. Së fundi, duke pasur parasysh situatën që mbizotëron në “Vladimirskyï Tsentral”, 
KPT-ja dëshiron të nënvizojë sërish se, për pikëpamjen e saj, asgjë nuk e përligj 
që të dënuarit me burgim të përjetshëm të ndahen sistematikisht nga të burgosurit 
e tjerë që vuajnë dënimin e tyre me burgim. Një qasje e tillë nuk përputhet me 
Rekomandimin Rec(2003)23 të Komitetit të Ministrave, të 9 tetorit 2003, lidhur me 
menaxhimin e të dënuarve me burgim të përjetshëm e të burgosurve të tjerë afatgjatë 
nga ana e administratave të burgjeve. Raporti që e shoqëron këtë rekomandim 
rikujton se shpeshherë, gabimisht, njerëzit nisen nga parimi se një dënim me burgim 
të përjetshëm nënkupton që një i burgosur është i rrezikshëm në burg. Vendosja e 
personave të dënuar me burgim të përjetshëm duhet të jetë pra rezultat i një vlerësimi 
shterues e të vazhdueshëm të rreziqeve dhe të nevojave, mbi bazën e një plani të 
individualizuar shtjellimi të dënimit, e jo vetëm rezultat i dënimit të tyre. KPT-ja 
rekomandon që autoritetet ruse t’i rishikojnë legjislacionin dhe praktikën në lidhje 
me veçimin e të burgosurve të dënuar me burgim të përjetshëm në institucionet e 
FSIN-së, duke i marrë parasysh këto vërejtje.”

B. Kombet e Bashkuara

1. Pakti Ndërkombëtar i vitit 1996 për të Drejtat Civile e Politike dhe Komiteti 
i të Drejtave të Njeriut i Kombeve të Bashkuara
69. Pakti Ndërkombëtar për të Drejtat Civile e Politike (“PNDCP”) ka hyrë në 

fuqi ndaj Rusisë më 16 tetor 1973. Neni i tij 10 § 3 është i formuluar kështu:
“Regjimi i vuajtjes së dënimit përfshin një trajtim të të dënuarve qëllimi thelbësor i të 

cilit është ndreqja dhe rehabilitimi i tyre shoqëror. (...)”
70. Neni 17 i po atij Pakti shprehet kështu:

“1. Askush nuk do të jetë objekt ndërhyrjesh arbitrare ose të paligjshme në jetën e tij 
private, në familjen, banesën ose letërkëmbimin e tij, as cenimesh të paligjshme të 
nderit e të emrit të tij të mirë.

2.  Çdo person ka të drejtë për mbrojtjen ndaj ndërhyrjeve ose cenimeve të tilla nga ana 
e ligjit.”

71. Në Vërejtjen e tij të Përgjithshme nr. 9 rreth nenit 10, Komiteti për të Drejtat 
e Njeriut (1982) saktëson në paragrafin 3:

“Mundësia për t’u takuar me të afërm (...) bëhet e pashmangshme për arsye 
njerëzie.”

72. Në Vërejtjen e tij të Përgjithshme nr. 21 rreth nenit 10, Komiteti për të Drejtat 
e Njeriut (1992) deklaron në paragrafët 3 dhe 4 se personat të cilëve u është 
hequr liria:

“(...) nuk duhet t’u nënshtrohen asnjë privimi ose kufizimi tjetër përveç atyre që 
përfshihen te heqja e lirisë; respektimi i dinjitetit të tyre duhet t’u garantohet këtyre 
personave njëlloj si personave të lirë. Personat të cilëve u është hequr liria i gëzojnë 
të gjitha të drejtat e përmendura te Pakti, përveç atyre kufizimeve që lidhen ngushtë 
me një mjedis të mbyllur.

 Që çdo person të cilit i është hequr liria të trajtohet me njerëzi e duke respektuar 
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dinjitetin e tij ky është një rregull themelor me zbatim të përgjithshëm, zbatim i cili, 
për këtë arsye, nuk ka sesi të varet nga burimet e disponueshme materiale në shtetin 
palë. Ky rregull duhet të zbatohet detyrimisht pa kurrfarë dallimi, sidomos race, 
ngjyre, gjinie, gjuhe, feje, opinionesh politike apo të tjera, prejardhjeje kombëtare 
ose shoqërore, pasurie, prejardhjeje familjare apo çdolloj statusi tjetër.”

Ai shton në paragrafin 10 se:
 “[a]snjë sistem burgjesh nuk mund të ketë si bosht vetëm ndëshkimin; 

ai duhet të synojë në thelb ndreqjen dhe rehabilitimin shoqëror të të 
burgosurit.”

2. Paketa e Rregullave Minimalë për Trajtimin e të Burgosurve
73.Paketa e Rregullave Minimalë të Kombeve të Bashkuara për Trajtimin e të 

Burgosurve, e miratuar më 30 gusht 1955, përmban disa dispozita specifike 
për të burgosurit e dënuar, veçanërisht parimet e mëposhtme udhëheqëse:
“Kontakti me botën e jashtme

37. Të burgosurit duhet të lejohen që, nën mbikëqyrjen e nevojshme, të komunikojnë 
me familjen e tyre dhe me ata nga miqtë e tyre te të cilët mund të kihet besim, në 
intervale të rregullta si përmes letërkëmbimit ashtu edhe duke i pritur për vizita.

38. 1)Lehtësi të arsyeshme për të komunikuar me përfaqësuesit e tyre diplomatikë e 
konsullorë duhet t’u jepen të burgosurve shtetas të një vendi të huaj.

2)Për sa u përket të burgosurve shtetas të atyre shteteve që nuk kanë përfaqësues 
diplomatikë ose konsullorë në vend si edhe refugjatëve e personave pa atdhe, atyre 
duhet t’u jepen të njëjtat lehtësi për t’iu drejtuar përfaqësuesit diplomatik të shtetit që 
është i ngarkuar me interesat e tyre ose çdolloj autoriteti kombëtar a ndërkombëtar 
që ka për detyrë t’i mbrojë ata.

39. Të burgosurit duhet të mbahen rregullisht në dijeni të ngjarjeve më të rëndësishme, 
qoftë përmes leximit të gazetave të përditshme, të periodikëve ose të botimeve 
të posaçme për burgjet, qoftë përmes emisionesh radiofonike, konferencash ose 
çdolloj mjeti tjetër të ngjashëm, të lejuar apo të kontrolluar nga administrata.

(...)

RREGULLA TË ZBATUESHËM PËR DISA KATEGORI TË VEÇANTA
A.Të burgosurit e dënuar
(...)

57. Burgimi ose masat e tjera që kanë si efekt që ta shkëpusin një keqbërës nga bota e 
jashtme janë dëshpëruese për vetë faktin që ato e zhveshin individin nga e drejta 
për vetëvendosje duke ia hequr atij lirinë. Përveç masave të përligjura për izolim 
ose ruajtjes së disiplinës, sistemi i burgjeve nuk duhet t’i rëndojë pra ato vuajtje që 
lidhen ngushtë me një situatë të tillë.

58. Qëllimi dhe përligjja e dënimeve dhe e masave me heqje lirie janë në fund të fundit 
që ta mbrojnë shoqërinë nga krimi. Një qëllim i tillë do të arrihet vetëm në qoftë 
se periudha e heqjes së lirisë shfrytëzohet për të arritur, sa të jetë e mundur, që 
keqbërësi, pasi të lirohet, të ketë jo vetëm dëshirë, por gjithashtu edhe aftësi për të 
jetuar duke respektuar ligjin e për t’i plotësuar vetë nevojat e tij.

59. Për këtë qëllim, regjimi i burgjeve duhet t’i përdorë të gjitha mjetet kuruese, 
edukuese, morale, shpirtërore e të tjera dhe të gjitha trajtat e ndihmës që mund të 
ketë në dorë, duke kërkuar që t’i vërë ato në zbatim në përputhje me nevojat për 
trajtimin individual të keqbërësve.”
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3. Korpusi i Parimeve të Kombeve të Bashkuara për Mbrojtjen e të Gjithë 
Personave që i Nënshtrohen Çfarëdo Trajte Ndalimi ose Burgimi
74. Në lidhje me këtë çështje, dispozitat përkatëse të Korpusit të Parimeve për 

Mbrojtjen e të Gjithë Personave që i Nënshtrohen Çfarëdo Trajte Ndalimi ose 
Burgimi, të miratuar nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara 
më 9 dhjetor 1988 (A/RES/43/173), janë të formuluara kështu:

“Parimi 3
Nëse një person i nënshtrohet çfarëdolloj trajte ndalimi ose burgimi, ndaj tij nuk mund të 
lejohet asnjë kufizim ose përjashtim prej të drejtave të njeriut që njihen ose janë në fuqi në 
një shtet në zbatim të ligjeve, konventave, rregullave ose zakoneve, me pretekstin se ky 
korpus parimesh nuk i njeh ato apo i njeh ato në një shkallë më të ulët.
(...)

Parimi 19
Çdo person i ndaluar ose i burgosur ka të drejtën që të presë vizita, veçanërisht nga pjesëtarë 
të familjes së tij, e që të ketë letërkëmbim, veçanërisht me ta, dhe ai duhet të ketë mundësitë 
e duhura për të komunikuar me botën e jashtme, me përjashtim të kushteve dhe kufizimeve 
të arsyeshme që mund të jenë përcaktuar nga ligji ose rregullat e vendosur në përputhje me 
ligjin.

Parimi 20
Në qoftë se një person i ndaluar ose i burgosur e kërkon, ai do të vendoset, nëse është e 
mundur, në një vend ndalimi ose burgimi në afërsi të arsyeshme të vendbanimit të tij të 
zakonshëm.”

4. Parimet Themelore të Kombeve të Bashkuara për Trajtimin e të Burgosurve
75. Parimet Themelore për Trajtimin e të Burgosurve (të miratuara me Rezolutën 

45/111 të 14 dhjetorit 1990) përmbajnë dispozitat e mëposhtme:
“1. Të gjithë të burgosurit trajtohen me respektin e duhur për dinjitetin e vlerën që lidhen 
me qenien njerëzore.
(...)
5. Përveç atyre kufizimeve që bëhen natyrisht të domosdoshme për shkak të burgimit të tyre, 
të gjithë të burgosurit duhet të vazhdojnë t’i gëzojnë të drejtat e njeriut dhe liritë themelore të 
përcaktuara në Deklaratën Universale të të Drejtave të Njeriut dhe, kur shteti në fjalë është 
palë në to, në Paktin Ndërkombëtar për të Drejtat Ekonomike, Shoqërore dhe Kulturore, në 
Paktin Ndërkombëtar për të Drejtat Civile dhe Politike dhe në Protokollin fakultativ që e 
shoqëron atë, si edhe të gjitha të drejtat e tjera të përcaktuara nëpër pakte të tjera të Kombeve 
të Bashkuara.”

5. Konventa e Kombeve të Bashkuara kundër Torturës e Dënimeve të Tjera  
          Mizore, Çnjerëzore ose Poshtëruese
76. Në vërejtjet e tij përfundimtare lidhur me raportin e pestë periodik të Federatës 

Ruse, të miratuara në sesionin e tij të dyzetenëntë (29 tetor–23 nëntor 2012), 
Komiteti i Kombeve të Bashkuara kundër Torturës formulon komentin e 
mëposhtëm:

“9. (...) [Komiteti] shqetësohet përveç kësaj për faktin se legjislacioni i shtetit palë, në 
vend që t’u njohë të gjithë personave të cilëve u është hequr liria të drejtën për të komunikuar 
menjëherë me pjesëtarë të familjes së tyre që në fillimin e ndalimit të tyre, i lejon nëpunës 



37

të shtetit palë që të marrin kontakt me të afërm të të burgosurve në emër të tyre dhe nuk 
parashikon që të afërmit duhet të informohen për vendin e burgimit në të gjitha rastet. (...)”

C. Rregullorja e Gjykatës Penale Ndërkombëtare për Ish-Jugosllavinë 
që përcakton regjimin e burgimit të personave në pritje gjykimi ose apelimi 
pranë Gjykatës ose të burgosur me urdhër të Gjykatës (siç është ndryshuar 
më 21 qershor 2005)

77. Neni 61 A) i kësaj Rregulloreje shprehet kështu:
“Çdo i burgosur ka të drejtë të takojë për vizitë familjen e tij, miqtë e tij dhe persona të 

tjerë, përveçse me përjashtim të neneve 64 e 64 bis si edhe të atyre kufizimeve dhe masave 
mbikëqyrjeje që mund të vendosë Komandanti në këshillim me Sekretarin. Këto kufizime 
dhe masa mbikëqyrjeje duhet të jenë të domosdoshme në interesin e dhënies së drejtësisë si 
edhe për të ruajtur sigurinë dhe rendin e burgut e të seksionit të burgut.”

D. Gjykata Ndëramerikane e të Drejtave të Njeriut 
dhe Komisioni Ndëramerikan i të Drejtave të Njeriut

78. Sipas jurisprudencës së përhershme të Komisionit Ndëramerikan të të Drejtave 
të Njeriut (“KNDNj”), shteti ka detyrimin që ta lehtësojë kontaktin ndërmjet 
të burgosurve dhe familjeve të tyre si edhe të përcaktojë rregullat lidhur me 
të. Në këtë drejtim, KNDNj-ja ka deklaruar se e drejta e vizitës është një e 
drejtë themelore për të siguruar të drejtën për mbrojtjen e jetës familjare të të 
gjitha palëve të përfshira.

79. Në çështjen X e Y k. Argjentinës (KNDNj, Raporti 38/96, çështja 10.506, 
themel, 15 tetor 1996), KNDNj-ja ka theksuar se, ndonëse vizitat për 
kontakt nuk janë një e drejtë, kur i lejojnë ato, autoritetet janë të detyruara 
të përcaktojnë rregullat lidhur me to në respektim të të drejtave të njeriut e 
të dinjitetit të personave në fjalë. Ai ka formuluar në veçanti konsideratat e 
mëposhtme:

“97. E drejta për një jetë familjare mund të bjerë ndesh me disa kufizime që janë 
karakteristike për të. Ekzistojnë disa rrethana të posaçme, për shembull burgimi ose 
shërbimi ushtarak, të cilat, ndonëse pa e pezulluar të drejtën, e prekin në mënyrë të 
pashmangshme ushtrimin e saj dhe pengojnë që ajo të gëzohet plotësisht. Sado që 
është e vërtetë se burgimi pengon doemos që të gëzohet plotësisht familja, për faktin 
se ai e ndan me forcë njërin prej pjesëtarëve të saj, shteti ka detyrimin që ta lehtësojë 
kontaktin ndërmjet të burgosurve dhe familjeve të tyre dhe që të përcaktojë rregullat 
lidhur me të, si edhe që t’i respektojë të drejtat themelore të të gjithë personave 
kundër ndërhyrjeve abuzive e arbitrare nga ana e shtetit dhe e nëpunësve të tij 
publikë.

98. Komisioni ka pohuar gjithmonë se shteti ka detyrimin që ta lehtësojë kontaktin 
ndërmjet të burgosurit e familjes së tij, pavarësisht nga ato kufizime që u vendosen 
lirive personale, të cilat rrjedhin nga burgimi. Lidhur me këtë, Komisioni ka 
deklaruar disa herë se e drejta për vizitë është një e drejtë themelore për të siguruar 
respektimin e tërësisë e të lirisë personale të të burgosurve dhe, për rrjedhojë, të 
drejtën për mbrojtje të familjes së të gjitha palëve të prekura. Pikërisht për arsye të 
rrethanave të jashtëzakonshme që krijon burgimi, shteti ka detyrimin të marrë masa 
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që shpien në garantimin efektiv të së drejtës për t’i ruajtur e zhvilluar marrëdhëniet 
familjare. Për këtë arsye, domosdoshmëria e çdo mase që e kufizon këtë të drejtë 
duhet t’u përshtatet kushteve të zakonshme e të arsyeshme të burgimit.”

80. Në çështjen Oscar Elias Biscet me të tjerë k. Kubës (KNDNj, Raporti nr. 
67/06, Çështja 12.476, themel, 1 tetor 2006), Komisioni i ka dënuar në bazë 
të nenit VI të Deklaratës Amerikane të të Drejtave të Njeriut kufizimet që u 
ishin bërë pa ndonjë arsye të dukshme vizitave familjare.
Ai është shprehur konkretisht si vijon:

“237. Komisioni vë në dukje se, ndonëse burgimi sjell patjetër ndarjen e të burgosurve nga 
familjet e tyre, shteti ka detyrimin që t’i lehtësojë kontaktet ndërmjet tyre dhe që të 
përcaktojë rregullat lidhur me to. Duke pasur parasysh rrethanat e jashtëzakonshme 
që krijon burgimi, shteti është i detyruar që të marrë masa të cilat e mundësojnë 
garantimin efektiv të së drejtës për t’i ruajtur e zhvilluar marrëdhëniet familjare. 
Domosdoshmëria e çdo mase që e kufizon këtë të drejtë duhet t’u përshtatet kushteve 
të zakonshme e të arsyeshme të burgimit. Megjithëse shteti i përcakton rregullat për 
mënyrën se si e ushtrojnë të burgosurit dhe të afërmit e tyre të drejtën për ta krijuar 
e ruajtur jetën e tyre familjare, ai nuk mund të vendosë kurrfarë kushti as të vërë 
në zbatim kurrfarë procedure që do t’i cenonte të drejtat e njohura në Deklaratën 
Amerikane.

 (...)
239. Në çështjen në fjalë, Komisioni vëren se shumica e viktimave mbahen nëpër burgje 

që ndodhen larg prej familjeve të tyre. Paditësit pretendojnë madje se autoritetet 
i kanë burgosur me dashje viktimat nëpër institucione të largëta, për t’i penguar 
kontaktet e të interesuarve me familjet e tyre, me avokatët e tyre dhe me mediet. 
Përveç kësaj, ata mbrojnë mendimin se në shumicën e rasteve autoritetet e burgjeve 
i kanë kufizuar vizitat familjare dhe bashkëshortore pa arsye të dukshme.

240. Komisioni çmon se shteti nuk e ka respektuar detyrimin e tij për t’i lehtësuar 
kontaktet ndërmjet të burgosurve dhe familjeve të tyre. Duke pasur parasysh këto 
elemente faktike, ai del në përfundimin se shteti e ka shkelur nenin VI të Deklaratës 
Amerikane, në dëm të të gjitha viktimave.”

IV. E DREJTA E KRAHASUAR
81. Austria, Azerbajxhani, Belgjika, Bullgaria, Danimarka, Estonia, Finlanda, 

Franca, Greqia, Gjeorgjia, Gjermania, Irlanda, Italia, Kroacia, Lihtenshtajni, 
Lituania, Luksemburgu, Mali i Zi, Malta, ish-Republika Jugosllave e 
Maqedonisë, Mbretëria e Bashkuar (Anglia dhe Uellsi), Moldavia, Polonia, 
Portugalia, Republika Çeke, Rumania, Serbia, Sllovakia, Sllovenia, Spanja, 
Suedia, Turqia, Ukraina, Vendet e Ulëta dhe Zvicra i lejojnë të gjithë në parim 
personat e dënuar me burgim të përjetshëm ose me dënime afatgjata, njëlloj 
si kategoritë e tjera të të burgosurve, që të komunikojnë me familjet e tyre në 
intervale të rregullta duke u takuar për vizita në përputhje me procedurën e 
me modalitetet e diktuara nga e drejta e brendshme e në varësi të realiteteve 
praktike të institucioneve ku mbahen të burgosur të interesuarit. Ashtu siç e 
përmendin shprehimisht dispozitat përkatëse që janë nxjerrë nga disa shtete 
anëtare, si Gjermania, Italia, Mbretëria e Bashkuar dhe Polonia, vizita të tilla 
synojnë kryesisht ruajtjen e lidhjeve familjare.

82. Në shumicën e shteteve të sipërpërmendura, rregullat lidhur me vizitat në 
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burg janë të njëjtët për të gjitha kategoritë e të burgosurve, duke përfshirë aty 
edhe të burgosurit e dënuar me burgim të përjetshëm dhe/ose të burgosurit që 
vuajnë dënime të gjata. Në disa shtete anëtare, si në Azerbajxhan, në Bullgari, 
në Lituani, në Poloni, në Serbi e në Turqi, disa kategori të burgosurish, 
sidomos personat e dënuar me burgim të përjetshëm dhe/ose që vuajnë 
dënime të gjata, mund t’u nënshtrohen disa kufizimeve shtesë, veçanërisht 
për sa i përket shpeshtësisë e kohëzgjatjes së këtyre vizitave si edhe lokaleve 
ku zhvillohen ato. Nga shtetet që i lejojnë vizitat intime, një shtet anëtar, 
Moldavia, i përjashton prej tyre të burgosurit e dënuar me burgim të përjetshëm 
dhe disa kategori të tjera të burgosurish. Situata ishte e njëllojtë në Ukrainë 
deri më 7 maj 2014, datë kur ka hyrë në fuqi neni 151 i ndryshuar i Kodit të 
Zbatimit të Dënimeve, i cili i lejon tanimë të burgosurit e dënuar me burgim 
të përjetshëm që të kenë vizita të tilla.

83. Shumica e shteteve të sipërpërmendura kanë miratuar masa të ndryshme 
kontrolli të cilat i kufizojnë kontaktet e drejtpërdrejta fizike, numrin e 
vizitorëve dhe intimitetin gjatë vizitave në burg. Duket që vetëm një numër 
i vogël shtetesh, si Gjermania, Kroacia, Suedia dhe Zvicra, lejojnë vizita të 
rregullta familjare në parim jo të mbikëqyrura, përveçse në rast problemi të 
veçantë sigurie apo tjetër. Në përgjithësi, vizitat e rregullta familjare të të 
burgosurve të dënuar me burgim të përjetshëm ose me një dënim të gjatë 
zhvillohen rreth një tryeze në një dhomë të caktuar vetëm për këtë qëllim, në 
disa raste përkrah të dënuarish e vizitorësh të tjerë (për shembull, në Belgjikë, 
në Luksemburg, në Mbretërinë e Bashkuar, në Poloni, në Vendet e Ulëta dhe 
në Zvicër) ose prapa një ndarjeje xhami (veçanërisht në Azerbajxhan, në 
Bullgari, në Greqi, në ishRepublikën Jugosllave të Maqedonisë, në Rumani e 
në Sllovaki). Në disa shtete anëtare (për shembull në Austri, në Finlandë, në 
Spanjë, në Turqi dhe në Ukrainë), ekzistojnë të dyja mundësitë, në varësi të 
institucionit e të kushteve të tjera. Në Estoni, në Gjermani, në Mbretërinë e 
Bashkuar, në Portugali e në Suedi, vizitat zhvillohen në një dhomë të pajisur 
me një ndarje xhami (ose me mjete të tjera që nuk e lejojnë kontaktin fizik) 
për arsye sigurie. Në shtetet anëtare ku vizitat zhvillohen në një dhomë pa 
pengesë fizike, si në Belgjikë, në Francë, në Gjermani në Irlandë, në Itali, në 
Lihtenshtajn, në Mal të Zi, në Poloni, në Portugali, në Serbi, në Slloveni, në 
Suedi, në Turqi dhe në Zvicër (për sa u takon vizitave të hapura), lejohen në 
njëfarë mase kontakte fizike ndërmjet vizitorëve të rritur dhe të burgosurve 
të rritur. Por, nga ana tjetër, ato janë të ndaluara në shumicën e rasteve në 
Finlandë dhe kanë rregulla të përcaktuara me rreptësi në Sllovaki e në Vendet 
e Ulëta.

84. Shpeshtësia e vizitave të shkurtra në burg ndryshon në mënyrë të 
konsiderueshme, por minimumi që pranohet përgjithësisht për shumicën e 
të burgosurve në të gjitha vendet që janë bërë objekt i kërkimit është një 
vizitë e shkurtër në muaj. Në disa vende anëtare, si në Austri, në Belgjikë, 
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në Finlandë, në Greqi, në Irlandë, në Mal të Zi, në Maltë, në Portugali, në 
Slloveni, në Spanjë, në Vendet e Ulëta dhe në Zvicër, vizitat familjare lejohen 
në parim çdo javë. Në disa vende të tjera, për shembull në Bullgari, në Kroaci, 
në ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë, në Mbretërinë e Bashkuar, në 
Poloni dhe në Rumani, vizita të tilla lejohen dy herë në muaj. Në Itali numri 
i vizitave të lejuara është gjashtë në muaj, kurse në Turqi katër në muaj. 
Në një numër të caktuar shtetesh, si në Estoni, në Gjeorgji, në Gjermani, 
në Republikën Çeke, në Serbi, në Sllovaki dhe në Ukrainë, vizitat familjare 
lejohen një herë në muaj. Në Lituani, personave të dënuar me burgim të 
përjetshëm të cilët i përkasin kategorisë së të burgosurve që i nënshtrohen një 
regjimi sigurie mesatare u lejohet të kenë vizita të rregullta çdo dy muaj. Po 
ashtu, në Azerbajxhan, ku numri i vizitave varet nga regjimi që zbatohet për 
personin e burgosur në përputhje me Kodin Penal, të burgosurit me burgim të 
përjetshëm mund të përfitojnë gjashtë vizita të rregullta në vit.

LIGJI
I. RRETH SHKELJES SË PRETENDUAR TË 
    NENIT 8 TË KONVENTËS

85. Paditësi pretendon se, gjatë dhjetë viteve të para që ai është mbajtur i burgosur 
në një institut vuajtjeje dënimi me regjim të posaçëm pas marrjes së dënimit 
të vet, mundësitë e tij për të pasur vizita nga bashkëshortja e nga pjesëtarë të 
tjerë të familjes së tij kanë qenë shumë të kufizuara. Ai ankohet në veçanti 
për pamundësinë për të përfituar vizita bashkëshortore gjatë mbajtjes së tij 
në atë institut. Në vërejtjet e tij të datës 12 maj 2014, ai pohon gjithashtu se 
gjatë paraburgimit të tij nga nëntori 1994 deri në tetor 1995 bashkëshortja 
dhe pjesëtarët e tjerë të familjes së tij nuk janë lejuar t’i shkonin për vizitë 
në institutin e paraburgimit. Ai i referohet nenit 8 të Konventës, i cili është i 
formuluar kështu:

“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 sigurinë kombëtare, për sigurimin publik, 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 pranueshmërisë
1. Tezat e palëve

86. Duke vënë në dukje se bashkëshortja e paditësit e ka fituar zgjidhjen e 
martesës më 1996, Qeveria mbron mendimin se është me vend që çështja të 
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shpallet e papranueshme për sa i përket ankesës lidhur me pamundësinë e të 
interesuarit për t’u takuar me gruan e tij në kuadrin e vizitave bashkëshortore 
duke nisur nga 8 tetori 1999, datë në të cilën ka filluar burgimi i tij në një 
institut vuajtjeje dënimi me regjim të posaçëm pas marrjes së dënimit të tij.

87. Paditësi e pohon që ai e ka të zgjidhur martesën me gruan e tij që prej vitit 
1996, por është i mendimit se regjimi kufizues që zbatohet për vizitat në burg 
ka prekur gjithashtu edhe të tjerë pjesëtarë të familjes së tij e të afërm dhe se 
Gjykata duhet ta vazhdojë pra shqyrtimin e çështjes..

2. Vlerësimi i Gjykatës
a) Ankesa lidhur me paraburgimin e paditësit nga nëntori 1994 deri më  

           tetor 1995
88. Gjykata vë në dukje qysh në fillim se Konventa ka hyrë në fuqi ndaj Rusisë më 

5 maj 1998. Për rrjedhojë, meqenëse paditësi ankohet për ngjarje të ndodhura 
gjatë paraburgimit të tij nga nëntori 1994 deri më tetor 1995, kjo ankesë është 
e papajtueshme ratione temporis me dispozitat e Konventës në kuptimin e 
nenit 35 § 3 a) dhe duhet të rrëzohet në zbatim të nenit 35 § 4.

b) Ankesa lidhur me pamundësinë e paditësit për të përfituar vizita bashkëshortore 
gjatë burgimit në institutin e vuajtjes së dënimit me regjim të posaçëm
89. Gjykata vë re se nga vërejtjet e paraqitura më 12 maj 2014 nga ana e paditësit 

del e qartë se bashkëshortja e këtij të fundit e ka fituar zgjidhjen e martesës 
më 1996. Në mungesë prove për të kundërtën, i interesuari nuk mund të hiqet 
sikur paska pasur me ish-bashkëshorten e tij një jetë familjare në kuptimin e 
nenit 8 të Konventës, pas zgjidhjes së martesës së tyre më 1996 dhe mbërritjes 
së tij në institutin e vuajtjes së dënimit me regjim të posaçëm më 8 tetor 
1999. Prandaj, përderisa paditësi ankohet për pamundësinë për t’u takuar me 
bashkëshorten e tij në kuadrin e vizitave bashkëshortore, ai nuk ka sesi të 
pretendojë që qenka viktimë e shkeljes së pretenduar të nenit 8 të Konventës.

90. Duke pasur parasysh çka paraprin, Gjykata çmon se kjo pjesë e kërkesëpadisë 
është e papajtueshme ratione personae me dispozitat e Konventës në kuptimin 
e nenit 35 § 3 a) dhe duhet të rrëzohet pra në zbatim të nenit 35 § 4.
c) Ankesa lidhur me dhjetë vitet e para gjatë të cilave paditësi është mbajtur i burgosur 

në institutin e vuajtjes së dënimit me regjim të posaçëm pas marrjes së dënimit të tij
91. Për sa i përket ankesës së fundit të paditësit lidhur me kufizime të ndryshme që 

u janë bërë kontakteve të tij me të afërmit e vet dhe me pjesëtarët e familjes së 
tij nga 8 tetori 1999 deri më 11 tetor 2009, ndërkohë që ai i nënshtrohej regjimit 
të rreptë brenda institutit të vuajtjes së dënimit me regjim të posaçëm, Gjykata 
çmon se ajo i takon tërësisht kompetencës së saj, meqenëse kjo ankesë i është 
paraqitur asaj në tetor 2006 dhe periudha e shqyrtuar, e marrë në tërësinë e 
saj, përbën një situatë të vazhduar në kuptimin e jurisprudencës së saj (shih, 
mutatis mutandis, Benediktov k. Rusisë, nr. 106/02, § 12, 10 maj 2007; Igor 
Ivanov k. Rusisë, nr. 34000/02, § 30, 7 qershor 2007; Gouliyev k. Rusisë, nr. 
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24650/02, § 31, 19 qershor 2008; Maltabar e Maltabar k. Rusisë, nr. 6954/02, 
§§ 82-84, 29 janar 2009; Aleksandr Matveïev k. Rusisë, nr. 14797/02, §§ 67-
68, 8 korrik 2010; dhe Valeriy Lopata k. Rusisë, nr. 19936/04, §§ 104-106, 
30 tetor 2012), gjatë së cilës kushtet e burgimit të paditësit kanë mbetur në 
thelb po ato.

92. Gjykata është e mendimit se kjo ankesë ngre disa pika që mund të mbrohen 
në vështrim të nenit 8 të Konventës, kështu që ajo nuk mund të paraqitet si 
haptazi e pabazuar në kuptimin e nenit 35 § 3 të Konventës. Duke vënë re 
se ajo nuk ndeshet me asnjë arsye tjetër papranueshmërie, ajo e shpall atë të 
pranueshme.

B. Rreth themelit
1. Tezat e palëve
a) Paditësi

93. Paditësi pretendon se kufizimi i numrit të vizitave të gjata e të shkurtra gjatë 
dhjetë viteve të para të burgimit të tij në institutin e vuajtjes së dënimit me 
regjim të posaçëm ishte i papërligjur dhe tepër i rreptë. Për mendimin e tij, 
ashpërsia e rregullave lidhur me llojet e vizitave, si edhe me shpeshtësinë 
e kohëzgjatjen e tyre, dhe përfshirja e drejtpërdrejtë e këtyre rregullave në 
legjislacion e pengojnë çdolloj qasjeje të individualizuar e të përshtatur sipas 
rrethanave specifike të situatës së secilit nga të burgosurit.

94. Duke rikujtuar qëllimet e një dënimi penal të përmendura në nenin 43 § 2 
të Kodit Penal, konkretisht “rivendosjen e drejtësisë shoqërore, ndreqjen e 
të dënuarit dhe parandalimin e veprave të reja penale”, paditësi pajtohet me 
mendimin se aty bëhet fjalë për qëllime të drejta (paragrafi 33 i mësipërm). 
Por, nga ana tjetër, ai është i mendimit se legjislacioni i kundërshtuar nuk 
lejon që ato të arrihen. Sipas tij, ruajtja e marrëdhënieve familjare përbën 
lidhjen e vetme që e bashkon atë ende me shoqërinë, dhe përfaqëson mjetin 
më të efektshëm për ta nxitur një person të dënuar që të ndreqet.

95. Për sa i përket argumentit të Qeverisë lidhur me karakterin e përkohshëm të 
kufizimeve që kanë të bëjnë me ndalimin e vizitave të gjata familjare për dhjetë 
vjet, paditësi mbron mendimin se kohëzgjatja reale e këtyre masave është 
mjaft më e gjatë në praktikë, duke pasur parasysh periudhën e paraburgimit 
dhe rregullat shumë të rrepta që përcaktojnë mënyrën e përllogaritjes së 
periudhës dhjetëvjeçare. Në rastin e tij, këto kufizime qenkan zbatuar mbi të 
për gjithsej pesëmbëdhjetë vjet.

96. Për sa u përket modaliteteve të vizitave të shkurtra, paditësi shpreh keqardhjen 
për rrallësinë e tyre (dy herë në vit), shkurtësinë e tyre (katër orë në maksimum) 
dhe për dispozitat që përjashtojnë çdolloj intimiteti, si prania e një gardiani 
burgu dhe veçimi fizik me një ndarje xhami. Ai është gjithashtu i mendimit 
se kufizimi i çdo vizite deri në vetëm dy persona të rritur është tepër i ashpër.
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97. Së fundi, paditësi ankohet gjithashtu se ndalimi i vizitave të gjata për 
dhjetë vjet dhe modalitetet shumë të rrepta për vizitat e shkurtra, të cilat e 
përjashtuakan çdolloj intimiteti e çdolloj kontakti fizik, kanë pasur një efekt 
të shpërpjesëtuar mbi pjesëtarët e familjes së tij, më në veçanti mbi të atin, i 
cili qenka i moshuar e i sëmurë, dhe mbi të birin, i cili qenka distancuar prej 
tij për arsye të mungesës së çdolloj marrëdhënieje midis tyre.

 b) Qeveria
98. Qeveria pajtohet se regjimi i vuajtjes së dënimit të cilit i është nënshtruar 

paditësi gjatë dhjetë viteve të para që ai është mbajtur i burgosur në institutin 
e vuajtjes së dënimit me regjim të posaçëm pas marrjes së dënimit të tij 
ka përbërë një ndërhyrje në jetën private dhe familjare të të interesuarit. 
Megjithatë, duke iu referuar jurisprudencës së Gjykatës Kushtetuese 
(paragrafët 29 dhe 55-57 të mësipërm), ajo çmon se kjo ndërhyrje ishte e 
parashikuar me ligj dhe në përpjesëtim me qëllimet e drejta që janë ndjekur.

99. Duke përmendur jurisprudencën e Gjykatës Kushtetuese, Qeveria mbron 
mendimin se masa në fjalë synonte ndreqjen e një padrejtësie, ndreqjen e 
personit të dënuar dhe parandalimin e kryerjes së veprave të tjera penale. Ajo 
shpjegon përveç kësaj se, në përputhje me Kodin e Zbatimit të Sanksioneve 
Penale, legjislacioni për vuajtjen e dënimit ka kryesisht si qëllime ndreqjen 
e individit në fjalë dhe parandalimin e kryerjes së veprave të tjera penale, si 
nga i burgosuri i dënuar ashtu edhe nga persona të tjerë. Në fjalën e saj të 
mbrojtjes në seancën para Gjykatës, Qeveria ka deklaruar se, kur ishte fjala 
për të burgosur të dënuar me burgim të përjetshëm si paditësi, nuk mund 
të pritej që të realizohej qëllimi i riintegrimit shoqëror, dhe se regjimi që 
zbatohej për vuajtjen e dënimit kishte si qëllim të vetëm izolimin e personave 
të tillë si i interesuari.

100. Qeveria çmon se ndërhyrja ishte në përpjesëtim me qëllimet e drejta të 
ndjekura, duke pasur veçanërisht parasysh që paditësi është dënuar me burgim 
të përjetshëm për vepra shumë të rënda penale dhe që kufizimet e ndryshme që 
u janë bërë vizitave të tij familjare kanë qenë vetëm të përkohshme. Ajo shton 
se masat e nevojshme për individualizim dhe vlerësimi i përpjesëtueshmërisë 
janë përfshirë në dispozitat ligjore përkatëse dhe janë marrë parasysh në fazën 
e hartimit të vendimit për këtë çështje. Sipas saj, ashpërsia e regjimit varet, 
në veçanti, nga serioziteti i dënimit të dhënë nga gjykata, nga natyra e veprës 
penale, nga rrezikshmëria e saj për shoqërinë, nga rrethanat specifike në të 
cilat ajo është kryer, nga personaliteti i autorit të saj dhe nga sjellja e këtij të 
fundit gjatë qëndrimit në burg pas marrjes së dënimit të tij.

101. Madje, Qeveria çmon se duhet të nisemi nga parimi që çdo keqbërës është 
plotësisht i vetëdijshëm për pasojat e sjelljes së vet të dënueshme dhe për 
faktin se, duke kryer një vepër penale, ai e dënon vetveten dhe i dënon të 
afërmit e tij që t’u nënshtrohen kufizimeve që i bëhen të drejtës së tij për të 



44

komunikuar me familjen e vet, për paprekshmërinë e jetës së tij private dhe 
për fshehtësinë e çështjeve të tij personale dhe familjare.

102. Së fundi, Qeveria mbron mendimin se kufizimet në fjalë rrjedhin në thelb 
prej një mase shtrënguese të tillë si heqja e lirisë. Ajo nënvizon se ato 
kufizime nuk i kanë ndërprerë të gjitha lidhjet midis paditësit dhe familjes 
së tij gjatë dhjetë viteve të para të burgimit të të interesuarit dhe se ato ishin 
madje të kufizuara në kohë.

c) Palët e treta
103. Palët e treta e kritikojnë kohëzgjatjen dhjetëvjeçare të regjimit të rreptë që 

zbatohet në institutet e vuajtjes së dënimit me regjim të posaçëm, duke çmuar 
se ajo është arbitrare, tepër e ngurrtë e pa lidhje me të dhënat sociologjike ose 
demografike e me normat juridike ndërkombëtare. Ato shprehin gjithashtu 
keqardhje për ndalimin e vizitave të gjata dhe për modalitete të ndryshme 
kufizuese të vizitave të shkurtra, si mungesa e çdolloj kontakti fizik dhe 
kufizimi i numrit të vizitorëve të lejuar.

104. Palët e treta janë të mendimit se ky rregull i dhjetë viteve ka si qëllim të 
vetëm që t’u vërë një sanksion shtesë të burgosurve të dënuar me burgim të 
përjetshëm në një periudhë kur, sipas tyre, marrëdhëniet me familjet mbeten 
thelbësore për ndreqjen e riintegrimin e mëvonshëm shoqëror të personave 
të dënuar. Për mendimin e tyre, kjo masë u heq efektivisht të burgosurve të 
dënuar me burgim të përjetshëm çdo të drejtë për shpresën dhe ka një efekt 
tejet të dëmshëm për jetën e tyre familjare.

105. Përveç kësaj, palët e treta mbrojnë mendimin se legjislacioni objekt konflikti 
është në kontradiktë me një prirje evropiane, që qenka tani e përcaktuar 
mirë, drejt dhënies së një rëndësie në rritje ndreqjes së të burgosurve dhe 
lehtësimit të disa kufizimeve që i prekin ata të burgosur që vuajnë dënime të 
gjata. Për këtë qëllim, ato përmendin si shembull disa ndryshime legjislative 
të kohëve të fundit të bëra në disa vende si Armenia, Azerbajxhani, Letonia, 
Lituania apo Ukraina.

2. Vlerësimi i Gjykatës

a) Rreth ekzistencës së një ndërhyrjeje në të drejtat e paditësit që   
           rrjedhin nga neni 8
106. Burgimi, ashtu si çdo masë tjetër me heqje lirie, i sjell për vetë natyrën e tij 

disa kufizime jetës private dhe familjare të të interesuarit. Megjithatë, për 
respektimin e jetës familjare është thelbësore që administrata e burgut ta 
lejojë të burgosurin e ta ndihmojë atë në rast nevoje për ta ruajtur kontaktin 
me familjen e tij të ngushtë (shih, ndër shumë të tjera, Messina k. Italisë 
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(nr. 2), nr. 25498/94, §§ 61-62, GjEDNj 2000-X; Lavents k. Letonisë, 
nr. 58442/00, § 139, 28 nëntor 2002; Estrikh k. Letonisë, nr. 73819/01, § 166, 
18 janar 2007; Nazarenko k. Letonisë, nr. 76843/01, § 25, 1 shkurt 2007; 
Trosin k. Ukrainës, nr. 39758/05, § 39, 23 shkurt 2012; dhe EpnersGefners 
k. Letonisë, nr. 37862/02, §§ 60-66, 29 maj 2012).

107. Në çështjen në fjalë, Gjykata vë re se, gjatë dhjetë viteve të para të burgimit 
të tij në institutin e vuajtjes së dënimit me regjim të posaçëm pas marrjes së 
dënimit të tij, paditësi i është nënshtruar një regjimi të rreptë, domethënë një 
regjimi specifik vuajtjeje dënimi i cili përfshinte veçanërisht disa kufizime të 
shpeshtësisë e të kohëzgjatjes së vizitave në burg dhe një kufizim të numrit 
të vizitorëve, ashtu si edhe disa masa të ndryshme mbikëqyrjeje të këtyre 
takimeve. Paditësi mund të kishte letërkëmbim me botën e jashtme, por atij 
i ndalohej në mënyrë absolute që të bënte thirrje telefonike, me përjashtim 
të ndonjë rasti urgjence. Gjykata shënon gjithashtu se, gjatë kësaj periudhe, i 
interesuari është përpjekur ta ruajë kontaktin me të afërmit e tij, konkretisht 
me prindërit e vet, me të vëllanë e me të birin, mundësitë e të cilëve për t’i 
shkuar për vizitë të afërmit të tyre pa dyshim që janë kufizuar.

108. Qeveria nuk e kundërshton që zbatimi i regjimit të sipërpërmendur të 
vuajtjes së dënimit ndaj paditësit ka përbërë një ndërhyrje në të drejtën e të 
interesuarit për respektimin e jetës së tij private dhe familjare në kuptimin e 
nenit 8 të Konventës.

109. Duke pasur parasysh jurisprudencën e saj dhe rrethanat e kësaj çështjeje që 
përshkruhen më lart, Gjykata çmon se masat në fjalë përbëjnë një ndërhyrje 
në të drejtën e paditësit për respektimin e “jetës private” e të “jetës familjare” 
të tij në kuptimin e nenit 8. Mbetet për t’u shqyrtuar nëse kjo ndërhyrje ishte 
e përligjur në vështrimin e paragrafit të dytë të kësaj dispozite.

b) Rreth përligjjes së ndërhyrjes
i. E parashikuar nga ligji

110. Sipas jurisprudencës së Gjykatës, fjalët “e parashikuar nga ligji” të cilat 
figurojnë në nenin 8 § 2 kërkojnë që masa ose masat e fajësuara të kenë një 
bazë në të drejtën e brendshme (shih, për shembull, Aleksandra Dmitriyeva 
k. Rusisë, nr. 9390/05, §§ 104-107, 3 nëntor 2011), por synojnë gjithashtu 
edhe cilësinë e ligjit në fjalë, duke kërkuar që ky i fundit të jetë i mundshëm 
për qasje nga personi në fjalë dhe i parashikueshëm për sa u përket efekteve 
të tij (Rotaru k. Rumanisë [DhM], nr. 28341/95, § 52, GjEDNj 2000V). 
Për të përmbushur kushtin e parashikueshmërisë, ligji duhet t’i formulojë 
me saktësi të mjaftueshme modalitetet e zbatimit të një mase për t’u dhënë 
mundësi personave të interesuar që – duke marrë, në rast nevoje, këshillat e 
duhura – ta ndreqin sjelljen e tyre.
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111. Gjykata vë në dukje se kufizimet e kundërshtuara i janë vendosur paditësi në 
zbatim të neneve 125 § 3, 126 dhe 127 § 3 të Kodit të Zbatimit të Sanksioneve 
Penale (paragrafët 50 e 52 të mësipërm), të cilat parashikojnë përkatësisht 
nënshtrimin e të gjithë të burgosurve të dënuar me burgim të përjetshëm 
ndaj regjimit të rreptë teksa mbërrijnë në institutin e vuajtjes së dënimit me 
regjim të posaçëm, disa kufizime të ndryshme lidhur me mundësitë e këtyre 
të burgosurve për t’u vizituar në burg nga të afërmit e tyre dhe madje edhe 
mënyrën sesi përcaktohen rregullat për marrëdhëniet e këtyre të burgosurve 
me botën e jashtme për dhjetë vjetët pas mbërritjes së tyre.

112. Gjykata vë re, dhe palët nuk e mohojnë, se mbajtja në burgim e paditësit në 
institutin e vuajtjes së dënimit me regjim të posaçëm në kushtet e regjimit 
të rreptë e kishte një bazë ligjore në të drejtën ruse dhe se vetë ligji ishte i 
qartë, me mundësi qasjeje dhe mjaft i prerë.

ii.Qëllimi i drejtë
113. Qeveria i përligj kufizimet e mundësive të paditësit për të pasur vizita në 

burg nga të afërmit e tij duke u mbështetur te jurisprudenca e Gjykatës 
Kushtetuese, e cila ka deklaruar në vendimin e saj nr. 257-O të datës 24 maj 
2005 (paragrafi 29 i mësipërm) se qëllimet e legjislacionit të zbatueshëm 
ishin “rivendosja e drejtësisë, ndreqja e keqbërësit dhe parandalimi i veprave 
të reja penale”. Në fjalën e saj të mbrojtjes gjatë seancës përpara Dhomës së 
Madhe, Qeveria ka saktësuar se ky legjislacion, duke mos e ndjekur aspak 
qëllimin për riintegrimin shoqëror të paditësit dhe të të burgosurve të tjerë 
të dënuar me burgim të përjetshëm, synonte më shumë që t’i izolonte këta 
persona nga shoqëria (paragrafi 99 i mësipërm).

114. Duke pasur parasysh vërejtjet e palëve dhe, në veçanti, shpjegimet e dhëna 
në seancë nga qeveria e paditur, mund të shtrohet me të drejtë pyetja nëse 
kufizimet që i janë bërë të drejtës së paditësit për të pasur vizita në burg 
ndiqnin ndonjë qëllim të drejtë në kuptimin e nenit 8 § 2 të Konventës.

115.Gjykata e gjykon megjithatë të panevojshme që të marrë vendim rreth kësaj 
pike, duke pasur parasysh konkluzionet e saj të mëposhtme (paragrafët 
 127-149 të mëposhtëm).

c) E domosdoshme në një shoqëri demokratike
i. Parime të përgjithshme

116. Gjykata e ripohon jurisprudencën e saj të mirëpërcaktuar sipas së cilës të 
burgosurit vazhdojnë t’i gëzojnë gjatë qëndrimit të tyre në burg të gjitha të 
drejtat e liritë themelore që garantohen nga Konventa, me përjashtim të së 
drejtës për lirinë (shih, për shembull, Dickson k. Mbretërisë së Bashkuar 
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[DhM], nr. 44362/04, § 67, GjEDNj 2007V, që citon Hirst k. Mbretërisë së 
Bashkuar (nr. 2) [DhM], nr. 74025/01, § 69, GjEDNj 2005IX, dhe Boulois 
k. Luksemburgut [DhM], nr. 37575/04, § 82, GjEDNj 2012).

117. Për rrjedhojë, personat që mbahen në burgim nuk i humbin të drejtat e tyre të 
garantuara nga Konventa, duke përfshirë aty edhe të drejtën për respektimit 
të jetës së tyre familjare (Płoski k. Polonisë, nr. 26761/95, §§ 32 e 35, 12 
nëntor 2002), kështu që çdo kufizim i këtyre të drejtave duhet të jetë i 
përligjur në secilin rast (Dickson [DhM], i cituar më lart, § 68).

118. Për sa i përket kërkesës për “domosdoshmëri në një shoqëri demokratike”, 
Gjykata ka saktësuar se nocioni “domosdoshmëri” nënkupton një ndërhyrje 
të bazuar mbi një nevojë të ngutshme shoqërore e, sidomos, në përpjesëtim 
me qëllimin e drejtë të ndjekur. Për të përcaktuar nëse një ndërhyrje është 
“e domosdoshme, në një shoqëri demokratike”, Gjykata e merr parasysh 
hapësirën për vlerësim që u lihet autoriteteve kombëtare, mirëpo shteti i 
paditur mbetet i detyruar për ta vërtetuar ekzistencën e një nevoje të ngutshme 
shoqërore që fshihet nën atë ndërhyrje (Kučera k. Sllovakisë, nr. 48666/99, 
§ 127, 17 korrik 2007; dhe Klamecki k. Polonisë (nr. 2), nr. 31583/96, § 
144, 3 prill 2003). Për më tepër, Gjykata nuk ka sesi të mjaftohet duke i 
shqyrtuar veç e veç faktet objekt konflikti; asaj i duhet të zbatojë një kriter 
objektiv dhe t’i shohë ato në dritën e të gjithë çështjes (Nowicka k. Polonisë, 
nr. 30218/96, §§ 69-70, 3 dhjetor 2002).

119. U takon autoriteteve kombëtare që ta thonë të parat se ku qëndron baraspesha 
e drejtë që duhet të ruhet në një rast të caktuar, përpara se Gjykata të kryejë 
një vlerësim në shkallë të fundit, e në këtë kuadër shteteve u lihet pra 
në parim njëfarë hapësire për vlerësim. Gjerësia e kësaj hapësire është e 
ndryshme dhe varet nga një numër i caktuar elementesh, sidomos nga natyra 
e veprimtarive për të cilat bëhet fjalë e nga qëllimet e kufizimeve (Dickson 
[DhM], i cituar më lart, § 77).

120. Prandaj, kur bëhet fjalë për një aspekt veçanërisht të rëndësishëm të jetës 
ose të identitetit të një individi, hapësira për vlerësim që i lihet shtetit është 
në përgjithësi e ngushtë. Por, nga ana tjetër, kur brenda gjirit të shteteve 
anëtare të Këshillit të Evropës nuk ka konsensus, qoftë rreth rëndësisë 
relative të interesit të vënë në pikëpyetje, qoftë rreth mjeteve më të mira për 
ta mbrojtur atë, në veçanti kur çështja shtron pyetje ose nënkupton zgjedhje 
të koklavitura strategjie shoqërore, hapësira për vlerësim mund të jetë më 
e gjerë. Në saje të një njohjeje të drejtpërdrejtë të shoqërisë së tyre e të 
nevojave të saj, autoritetet kombëtare gjenden në parim në një pozitë më 
të mirë sesa gjyqtari ndërkombëtar për të përcaktuar se çfarë është me dobi 
publike. Në rast të tillë, Gjykata e respekton në përgjithësi zgjedhjen politike 
të ligjvënësit, përveçse kur ajo është mbi një “bazë haptazi të paarsyeshme”. 
Hapësira për vlerësim është në përgjithësi po ashtu e gjerë kur shteti duhet 
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të ruajë një baraspeshë ndërmjet interesash konkurrues privatë e publikë 
apo të drejtash të ndryshme të mbrojtura nga Konventa (Dickson [DhM], i 
cituar më lart, § 78).

121. Përveç kësaj, qasja që zgjidhet për të vlerësuar përpjesëtueshmërinë e 
masave të marra nga shteti mbi bazën e “qëllimeve ndëshkuese” ka pësuar 
ndryshime këto vitet e fundit dhe tani duhet t’i kushtohet një rëndësi në 
rritje nevojës për të ruajtur një baraspeshë të drejtë ndërmjet sanksionit dhe 
ndreqjes së të burgosurve (Mastromatteo k. Italisë [DhM], nr. 37703/97, § 
72, GjEDNj 2002VIII, Maiorano me të tjerë k. Italisë, nr. 28634/06, § 108, 
15 dhjetor 2009, dhe Schemkamper k. Francës, nr. 75833/01, § 31, 18 tetor 
2005). Në lidhje me këtë, Gjykata i përsërit vërejtjet që ajo ka formuluar, së 
pari, në vendimin e saj si Dhomë e Madhe në çështjen Dickson (të cituar më 
lart, § 75), ku ajo ka konstatuar prirjen e përgjithshme të politikave penale 
në Evropë për t’i kushtuar një rëndësi në rritje objektivit për riintegrim që 
ka qëndrimi në burg, veçanërisht aty rreth fundit të një dënimi me burgim, 
dhe, së dyti, në vendimet e saj Vinter me të tjerë k. Mbretërisë së Bashkuar 
([DhM], nr. 66069/09, 130/10 e nr. 3896/10, §§ 111-116, GjEDNj 2013 (pjesë 
të zgjedhura)) dhe Harakchiev e Tolumov k. Bullgarisë (nr. 15018/11 e nr. 
61199/12, §§ 243-246, GjEDNj 2014 (pjesë të zgjedhura)), në të cilat ajo ka 
nënvizuar se theksi që i vihej ndreqjes dhe riintegrimit të të burgosurve ishte 
tani një element që shtetet anëtare ishin të detyruara ta merrnin parasysh në 
hartimin e politikave të tyre penale.

122. Regjimi dhe kushtet e mbajtjes në burg të të burgosurve të dënuar me 
burgim të përjetshëm nuk ka sesi të mund të konsiderohen si pa rëndësi në 
këtë këndvështrim. Ata duhet t’u japin mundësi këtyre të burgosurve që të 
përpiqen të ndreqen, për të mundur një ditë që të kërkojnë një rishikim të 
masës së tyre të dënimit (Harakchiev e Tolumov, i cituar më lart, § 265).

ii. Qasja e zgjedhur nga Gjykata në çështje të mëparshme të ngjashme
123. Për sa i përket të drejtës së vizitës, për respektimin e jetës familjare është 

thelbësore që administrata e burgut ta lejojë ose, në rast nevoje, ta ndihmojë 
të burgosurin që ta ruajë kontaktin me familjen e tij të ngushtë (Messina, 
i cituar më lart, § 61; dhe Öcalan k. Turqisë (nr. 2), nr. 24069/03, 197/04, 
6201/06 dhe 10464/07, §§ 108-149 e §§ 154-164, 18 mars 2014). Në të 
njëjtën kohë, duhet të pranohet që disa masa të cilat synojnë mbajtjen nën 
kontroll të kontakteve të të burgosurve me botën e jashtme janë të nevojshme 
dhe jo të papajtueshme në vetvete me Konventën (Aliev k. Ukrainës, nr. 
41220/98, § 187, 29 prill 2003; dhe Kalachnikov k. Rusisë (vend. pran.), 
nr. 47095/99, § 7, GjEDNj 2001XI (pjesë të zgjedhura)). Masa të tilla mund 
të përfshijnë kufizimin e numrit të vizitave, mbikëqyrjen e këtyre vizitave 
dhe, nëse kjo përligjet nga natyra e veprës penale apo nga elementet që 
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e karakterizojnë situatën e një të burgosuri të caktuar, nënshtrimin e të 
interesuarit ndaj një regjimi specifik vuajtjeje dënimi ose ndaj modalitetesh 
të veçanta vizite (Hagyó k. Hungarisë, nr. 52624/10, § 84, 23 prill 2013).

124. Në këtë kontekst, është gjithsesi më e udhës që të bëhet një dallim midis, 
në njërën anë, zbatimit gjatë hetimit të një regjimi të posaçëm burgimi apo 
të disa dispozitave të posaçme lidhur me vizitat, situatë në të cilën ka arsye 
që të mendohet se ajo masë ishte e domosdoshme për të arritur qëllimin e 
drejtë që po ndiqej, dhe, në anën tjetër, zgjatjes së afatit të një regjimi të tillë 
(Messina, i cituar më lart, § 67). Për këtë qëllim, nevoja për të zgjatur afatin 
e regjimit të posaçëm duhet të vlerësohet me kujdesin më të madh nga ana e 
autoriteteve kompetente (Bastone k. Italisë (vend. pran.), nr. 59638/00, § 2, 
GjEDNj 2005II (pjesë të zgjedhura); Indelicato k. Italisë (vend. pran.), nr. 
31143/96, § 2, 6 korrik 2000; Ospina Vargas k. Italisë, nr. 40750/98, § 3, 14 
tetor 2004; dhe Enea k. Italisë [DhM], nr. 74912/01, §§ 125-131, GjEDNj 
2009).

125. Po ashtu, në kontekstin e burgjeve të sigurisë së lartë, zbatimi i disa masave 
të tilla si një ndarje fizike mund të jetë i arsyetuar nga nevojat e ngutshme 
të sigurisë që janë në fuqi brenda institucionit në fjalë ose nga rreziku që 
një i burgosur të komunikojë me organizata kriminale përmes pjesëtarëve të 
familjes së tij (Lorsé me të tjerë k. Vendeve të Ulëta, nr. 52750/99, §§ 83-
86, 4 shkurt 2003, dhe Van der Ven k. Vendeve të Ulëta, nr. 50901/99, §§ 
69-72, GjEDNj 2003II). Mirëpo, mbajtja në fuqi e ndalimit të kontakteve të 
drejtpërdrejta nuk mund të përligjet përveçse me ekzistencën e një rreziku 
real e të vazhdueshëm të këtij lloji (Horych k. Polonisë, nr. 13621/08, §§ 117-
132, 17 prill 2012, dhe Piechowicz k. Polonisë, nr. 20071/07, §§ 205222, 
17 prill 2012).

126. Me fjalë të tjera, shteti nuk mund t’i ketë duart krejtësisht të lira për të 
vendosur kufizime të përgjithshme pa parashikuar njëfarë doze elasticiteti 
e cila jep mundësi për të përcaktuar nëse kufizimet e bëra në secilin rast të 
veçantë janë me vend ose realisht të domosdoshme (shih, mutatis mutandis, 
Moïsseïev k. Rusisë, nr. 62936/00, §§ 254-255, 9 tetor 2008), sidomos për 
sa u përket të burgosurve të dënuar (Harakchiev e Tolumov, i cituar më lart, 
§ 204). Lidhur me këtë, Gjykata rikujton vendimin e saj në çështjen Trosin 
(të cituar më lart, §§ 42-44), ku asaj i është dashur të shqyrtojë disa kufizime 
automatike që u bënte e drejta e brendshme shpeshtësisë, kohëzgjatjes 
dhe disa modaliteteve të ndryshme të vizitave familjare për të gjithë të 
burgosurit e dënuar me burgim të përjetshëm gjatë një periudhe fikse prej 
dhjetë vjetësh. Në atë vendim, ajo është shprehur kështu:

“42. Gjykata vë në dukje se më parë ajo ka qenë e mendimit që në vështrim të Konventës 
nuk shtrohej asnjë pikëpyetje kur një i burgosur kishte të drejtë vetëm për dy vizita 
familjare në muaj për shkak të zbatimit të përkohshëm të një regjimi të posaçëm. 
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Megjithatë, ashtu si edhe autoritetet kombëtare, për të vendosur kështu ajo i ka 
shqyrtuar me vëmendje konsideratat e veçanta e specifike që fshiheshin nën ato 
kufizime (Messina k. Italisë (nr. 2), nr. 25498/94, §§ 62-74, GjEDNj 2000X). (...) 
në rastin e çështjes në fjalë, dispozitat përkatëse të së drejtës së brendshme i kanë 
vendosur kufizime sistematike shpeshtësisë dhe kohëzgjatjes së vizitave për të 
gjithë të burgosurit e dënuar me burgim të përjetshëm, pa ofruar asnjë dozë sado të 
vogël elasticiteti që jep mundësi për të përcaktuar nëse janë me vend ose realisht 
të domosdoshme disa kufizime kaq drakoniane në secilin rast në veçanti, sado që 
ato zbatohen ndaj të burgosurve të dënuar me dënimin më të ashpër të parashikuar 
nga e drejta penale. Gjykata çmon se rregullat në këtë fushë nuk duhet të çojnë në 
kufizime radikale dhe se shtetet duhet t’i zhvillojnë teknikat e tyre për vlerësim 
të përpjesëtueshmërisë në mënyrë që t’u japin mundësi autoriteteve të tyre për t’i 
peshuar drejt interesat konkurruese individuale dhe kolektive dhe për t’i marrë 
parasysh anët e veçanta të secilit rast (shih, mutatis mutandis, Dickson k. Mbretërisë 
së Bashkuar [DhM], nr. 44362/04, §§ 82-85, GjEDNj 2007V).

43. Pasi e ka kryer vetë vlerësimin e situatës në çështjen në fjalë, Gjykata nuk sheh asnjë 
rrethanë të veçantë e specifike që ta ketë bërë të domosdoshëm kufizimin e takimeve 
të të interesuarit me familjen e tij deri në një herë çdo gjashtë muaj për një periudhë 
prej më shumë se katër vjetësh. Në rrafshin sasior, ajo vë në dukje përveç kësaj se 
shkurtësia e këtyre vizitave të rralla përbën një tjetër kufizim shtesë.

44. Gjykata vëren nga ana tjetër se ndryshimet legjislative të datës 21 janar 2010 
(...) kanë lejuar që të përmirësohet situata për sa i përket shpeshtësisë së vizitave 
familjare për të burgosurit e dënuar me burgim të përjetshëm. Megjithatë, rregulli 
i ri në këtë fushë vazhdon të zbatohet automatikisht për të gjithë të burgosurit e 
dënuar me burgim të përjetshëm, pa u kryer ndonjë vlerësim i domosdoshmërisë së 
kësaj mase në dritën e situatës së veçantë të secilit prej tyre (...)”.

iii. Zbatimi i parimeve të mësipërme në këtë çështje
127. Në bazë të nenit 126 të Kodit të Zbatimit të Sanksioneve Penale, paditësi, 

si i burgosur i dënuar me burgim të përjetshëm, i ka vuajtur dhjetë vitet e 
para të masës së tij të dënimit, duke filluar nga data 8 tetor 1999, në gjirin 
e një instituti vuajtjeje dënimi me regjim të posaçëm, ku ai iu nënshtrua 
një regjimi të rreptë (paragrafi 16 i mësipërm). Ai ka kaluar në regjimin 
e zakonshëm më 11 tetor 2009, në përputhje me nenin 127 § 3 të Kodit 
(paragrafi 18 i mësipërm).

128. Nga 8 tetori 1999 deri më 11 tetor 2009, paditësi ka mundur të ruajë 
marrëdhënie me botën e jashtme me anë letërkëmbimi, por të gjitha trajtat 
e tjera të kontaktit u nënshtroheshin disa kufizimeve (paragrafët 23-25 të 
mësipërm). Ai nuk mund të bënte asnjë thirrje telefonike përveçse në rast 
urgjence, dhe nuk mund të kishte veçse një vizitë çdo gjashtë muaj nga të 
afërmit e tij, vizita këto që ishin të kufizuara në katër orë dhe dy vizitorë të 
rritur. Në këto raste, paditësi ishte i veçuar prej vizitorëve të tij me anë të 
një ndarjeje prej xhami dhe një gardian qëndronte i pranishëm gjatë gjithë 
kohës aq larg saqë të mund të dëgjonte.

129. Kufizimet objekt konflikti, të diktuara drejtpërdrejt nga ligji, janë zbatuar 
ndaj paditësit vetëm për shkak të dënimit të tij me burgim të përjetshëm, 
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pavarësisht nga çdolloj faktori tjetër (paragrafët 50 e 52 të mësipërm). Ky 
regjim ishte i zbatueshëm për një periudhe fikse prej dhjetë vjetësh, e cila 
mund të zgjatej në rast sjelljeje të keqe gjatë vuajtjes së dënimit por nuk 
mund të shkurtohej (paragrafi 52 i mësipërm).

130. Është me rëndësi që të vihet në dukje se kufizimet e sipërpërmendura 
ishin të mbledhura në kuadrin e po të njëjtit regjim për një kohëzgjatje të 
caktuar dhe nuk mund të ndryshoheshin. Duke pasur parasysh se çfarë vihej 
në pikëpyetje për paditësin, për të cilin vizitat në burg kanë përfaqësuar 
përgjatë dhjetë vjetësh mjetin e vetëm, përveç letërkëmbimit, për të mbajtur 
kontakte efektive me të afërmit e me familjen e tij, si edhe me botën e 
jashtme në përgjithësi (paragrafët 23-25 të mësipërm), Gjykata çmon se 
regjimi në fjalë kërkon një shqyrtim shumë të kujdesshëm.

131. Gjykata është e vetëdijshme se një dënim me burgim të përjetshëm nuk mund 
të jepet në Rusi përveçse për një numër të kufizuar veprash tejet të dënueshme 
e të rrezikshme (paragrafët 34-35 të mësipërm) dhe se, në çështjen në fjalë, 
autoriteteve u është dashur veçanërisht që të ruanin një baraspeshë të brishtë 
ndërmjet disa interesave publikë e privatë që kanë qenë në lojë.

132. Shtetet kontraktuese gëzojnë një hapësirë të gjerë për vlerësim për sa u 
përket pikave që lidhen me politikën penale (Laduna k. Sllovakisë, nr. 
31827/02, § 59, GjEDNj 2011). Për rrjedhojë, nuk ka sesi të përjashtohet 
në parim vendosja e një bashkëlidhjeje, të paktën në njëfarë mase, ndërmjet 
seriozitetit të një mase dënimi dhe një lloji regjimi vuajtjeje dënimi (Horych, 
i cituar më lart, § 129).

133. Megjithatë, ndonëse duke e pranuar rëndësinë e luftës kundër kriminalitetit, 
Gjykata duhet të kërkojë të shohë nëse kufizimet e vendosura me ligj në 
çështjen e paditësit ishin të përligjura për të arritur qëllimet e përmendura 
nga Qeveria në këndvështrimin e nenit 8 § 2 të Konventës. Ajo mendon 
ta shqyrtojë këtë pikë në dritën e instrumenteve përkatëse të Këshillit të 
Evropës (paragrafët 58-68 të mësipërm) dhe të së drejtës e praktikës së 
shteteve të tjera kontraktuese (paragrafët 81-84 të mësipërm).

134. Përcaktimi në nivel evropian i rregullave lidhur me të drejtat për vizitë 
të të burgosurve, duke përfshirë edhe ato të atyre të dënuar me burgim të 
përjetshëm, bazohet te parimi sipas të cilit autoritetet kombëtare janë të 
detyruara që ta parandalojnë shkëputjen e lidhjeve familjare e që t’u japin 
mundësi të burgosurve të dënuar me burgim të përjetshëm për të pasur me 
familjet e tyre një nivel kontakti mjaftueshëm të mirë nëpërmjet vizitash të 
organizuara në mënyrë sa më të shpeshtë e normale që të jetë e mundshme 
(shih nenet 24.1, 24.2, 24.4 e 24.5 të Rregullave Evropianë të Vuajtjes 
së Dënimit (paragrafi 58 i mësipërm) dhe Rekomandimin Rec(2006)2 të 
Komitetit të Ministrave për shtetet anëtare lidhur me Rregullat Evropianë 
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të Vuajtjes së Dënimit, paragrafët 59-62 të mësipërm). Këto parime duket 
se janë zbatuar në mënyrë koherente nga shtetet kontraktuese në përputhje 
me rekomandimet e Komitetit të Ministrave (paragrafët 63-64 të mësipërm) 
e të Komitetit për Parandalimin e Torturës (paragrafët 65-67 të mësipërm).

135. Ka një larmi të madhe në praktikat lidhur me rregullat e vizitave në burg 
(paragrafët 81-84 të mësipërm). Megjithatë, duket se në shtetet kontraktuese 
vizitat në burg për sa u përket të burgosurve të dënuar me burgim të përjetshëm 
janë më e pakta çdo dy muaj (paragrafi 84 i mësipërm). Është gjithashtu e 
udhës të shënohet se shumica e shteteve kontraktuese nuk përcaktojnë asnjë 
dallim në këtë fushë midis të burgosurve të dënuar me burgim të përjetshëm 
dhe kategorive të tjera të të burgosurve (paragrafi 82 i mësipërm), dhe se, 
në këto vende, një vizitë të paktën në muaj përbën shpeshtësinë minimale 
të pranuar në përgjithësi (paragrafi 84 i mësipërm). Në këtë kontekst, Rusia 
duket se është shteti i vetëm anëtar në gjirin e Këshillit të Evropës që i përcakton 
rregullat e vizitave në burg për të burgosurit e dënuar me burgim të përjetshëm 
duke zbatuar, për një periudhë të gjatë, ndaj të gjithëve nga këta të fundit, si 
grup, një regjim të karakterizuar nga një rrallësi e skajshme vizitash.

136. Për mendimin e Gjykatës, situata e përshkruar këtu më sipër ka si pasojë të 
pashmangshme njëfarë ngushtimi të hapësirës për vlerësim që gëzon shteti 
i paditur kur është fjala për të vlerësuar caqet e pranueshme të ndërhyrjes 
në jetën private dhe familjare në këtë fushë. Duke pasur parasysh këto 
konsiderata, Gjykata do të shqyrtojë tani nëse regjimi i zbatuar ndaj paditësit 
ishte i bazuar në arsye me rëndësi e të mjaftueshme.

137. Në vendimin e saj nr. 248-O të datës 9 qershor 2005, Gjykata Kushtetuese 
ruse ka përmendur disa arsye, konkretisht “rivendosjen e drejtësisë, ndreqjen 
e keqbërësit dhe parandalimin e veprave të reja penale”. Ajo ka thënë 
gjithashtu se “dispozitat e kundërshtuara nga [paditësi] nuk përfaqëso[nin] 
në vetvete kufizime shtesë mbi ato që, në kuptimin e nenit 55 § 3 të 
Kushtetutës, rezultojnë nga vetë thelbi i një dënimi të tillë si burgimi”.

138. Gjykata nuk bindet nga ky argument i fundit, sepse regjimi në fjalë ka 
nënkuptuar një tërësi kufizimesh që e kanë rënduar shumë situatën e paditësit 
në krahasim me atë të një të burgosuri të zakonshëm rus që vuan një dënim 
të gjatë. Këto kufizime nuk mund të konsiderohen as si të pashmangshme 
ose të pandashme nga vetë nocioni i dënimit me burgim (Boyle e Rice k. 
Mbretërisë së Bashkuar, 27 prill 1988, § 34, seria A nr. 131).

139. Qeveria mbron mendimin se kufizimet synonin “rivendosjen e drejtësisë, 
ndreqjen e keqbërësit dhe parandalimin e veprave të reja penale”. Edhe sikur 
të hamendësohet që kufizimet objekt konflikti ndjekin një qëllim të drejtë 
në kuptimin e nenit 8 § 2, mbetet për t’u shqyrtuar nëse ky regjim është i 
përpjesëtuar dhe ruan një baraspeshë të drejtë midis interesave publikë e 
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privatë që janë në lojë.
140. Lidhur me këtë, Gjykata ka çmuar tashmë se “të gjitha trajtat e vënies në 

izolim pa stimulim të përshtatshëm mendor e fizik ka mundësi që, në periudhë 
afatgjatë, të kenë efekte të dëmshme që sjellin përkeqësim të aftësive 
mendore e të zotësive shoqërore” (Iorgov k. Bullgarisë, nr. 40653/98, §§ 
83-84, 11 mars 2004, dhe Harakchiev e Tolumov, i cituar më lart, § 204). Në 
çështjen në fjalë, paditësi nuk mund të kishte veçse një shok qelie gjatë gjithë 
periudhës në fjalë dhe i përkiste kategorisë së të burgosurve të dënuar me 
burgim të përjetshëm që e vuanin dënimin e tyre të veçuar nga të burgosurit 
e tjerë (paragrafi 52 i mësipërm). Gjykata është e habitur nga rreptësia dhe 
kohëzgjatja e kufizimeve të pësuara nga paditësi dhe, më në veçanti, nga 
fakti që ky i fundit, për një dhjetëvjeçar të tërë, ka pasur të drejtë vetëm për 
dy vizita të shkurtra në vit.

141. Në përputhje me jurisprudencën e qëndrueshme të Gjykatës, të rikujtuar 
në paragrafin 116 të mësipërm, në përgjithësi, të burgosurit vazhdojnë t’i 
gëzojnë të gjitha të drejtat e liritë themelore të garantuara nga Konventa, me 
përjashtim të së drejtës për lirinë, kur një burgim i rregullt hyn shprehimisht 
në fushën e zbatimit të nenit 5 të Konventës, dhe një i burgosur nuk mund të 
zhvishet prej të drejtave të tij të garantuara nga Konventa për faktin e thjeshtë 
që ai ndodhet i burgosur si pasojë e një dënimi (Hirst, i cituar më lart, § 69-
70). Prandaj, si rregull i përgjithshëm, nuk duhet të përdoren pa u menduar 
mirë masa të rrepta të cilat i kufizojnë të drejtat e njohura nga Konventa; 
më në veçanti, parimi i përpjesëtueshmërisë kërkon si kusht ekzistencën e 
një lidhjeje të dallueshme e të mjaftueshme ndërmjet sanksionit e sjelljes si 
edhe situatës së personit të prekur (Trosin, i cituar më lart, §§ 41-44).

142. Sa për argumentin e Qeverisë se vlerësimi i përpjesëtueshmërisë së ndërhyrjes 
përfshihej, në rastin e paditësit, te dispozitat përkatëse legjislative dhe te 
procesi vendimmarrës në stadin e shqyrtimeve të gjyqtarit që e ka shpallur 
dënimin, Gjykata vë në dukje se, për sa i përket vizitave familjare, neni 8 
i Konventës u kërkon shteteve anëtare që t’i marrin parasysh interesat e 
të dënuarit dhe të familjarëve e të afërmve të tij. Mirëpo, për mendimin 
e Gjykatës, legjislacioni përkatës nuk i merr parasysh si duhet interesat e 
këtyre personave.

143. Gjykata u referohet lidhur me këtë përmbajtjes së instrumenteve të së drejtës 
ndërkombëtare dhe praktikës së gjykatave ndërkombëtare (paragrafët 69-
80 të mësipërm), të cilat ua njohin njëlloj të gjithë të burgosurve – pa bërë 
kurrfarë dallimi ndërmjet personave të dënuar me burgim të përjetshëm 
dhe kategorive të tjera të të burgosurve – të drejtën për të përfituar së paku 
një nivel kontakti “të pranueshëm” ose mjaftueshëm “të mirë” me familjet 
e tyre (rregullat 37 e 57 të Paketës së Rregullave Minimalë të Kombeve 
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të Bashkuara për Trajtimin e të Burgosurve (paragrafi 73 i mësipërm), 
parimi 19 i Korpusit të Parimeve për Mbrojtjen e të Gjithë Personave 
që i Nënshtrohen Çfarëdo Trajte Ndalimi ose Burgimi (paragrafi 74 i 
mësipërm), neni 61 A) i Rregullores së Gjykatës Penale Ndërkombëtare për 
Ish-Jugosllavinë që përcakton regjimin e burgimit të personave në pritje 
gjykimi ose apelimi pranë Gjykatës ose të burgosur me urdhër të Gjykatës 
(paragrafi 77 i mësipërm), si edhe jurisprudenca e Gjykatës Ndëramerikane 
të të Drejtave të Njeriut dhe e Komisionit Ndëramerikan të të Drejtave të 
Njeriut (paragrafët 78-80 të mësipërm)).

144. Në vërejtjet e saj me shkrim, Qeveria, duke iu referuar vendimeve të 
Gjykatës Kushtetuese, mbron mendimin se kufizimet kanë si qëllim 
ndreqjen e keqbërësve. Në seancën e zhvilluar përpara Dhomës së Madhe, 
ajo e ka pranuar shprehimisht se regjimi i vuajtjes së dënimit i zbatuar ndaj 
paditësit nuk ndiqte qëllimin e riintegrimit të të interesuarit, por synonte 
më shumë që ta izolonte atë (paragrafi 99 i mësipërm). Gjykata vë në 
dukje nga ana tjetër se neni 79 i Kodit të Zbatimit të Sanksioneve Penale 
parashikon mundësinë që çdo i burgosur i dënuar me burgim të përjetshëm 
ta kërkojë lirimin e tij me kusht pasi të ketë vuajtur njëzet e pesë vjet nga 
dënimi i tij. Ajo çmon se natyra shumë e rreptë e regjimit të zbatuar ndaj 
të burgosurve të dënuar me burgim të përjetshëm si paditësi i pengon këta 
të fundit që të mbajnë marrëdhënie me familjet e tyre dhe kështu, në vend 
që t’i lehtësojë ose favorizojë riintegrimin e tyre në shoqëri dhe ndreqjen e 
tyre, i bën ato seriozisht më të koklavitura (Vinter me të tjerë, i cituar më 
lart, §§ 111-116). Lidhur me këtë, Gjykata u kushton gjithashtu një rëndësi 
të madhe rekomandimeve të KPT-së, të cilat vënë në dukje se regjimet të 
cilat u propozohen të burgosurve që vuajnë dënime të gjata “duhet të jenë 
me natyrë të tillë që t’i kompensojnë [efektet desocializuese të burgimit] në 
mënyrë pozitive dhe proaktive” (paragrafi 67 i mësipërm).

145. Ky objektiv përputhet me nenin 10 § 3 të Paktit Ndërkombëtar për të Drejtat 
Civile e Politike, në fuqi ndaj Rusisë që prej vitit 1973, i cili përcakton se 
qëllimi thelbësor i trajtimit të të dënuarve është ndreqja dhe rehabilitimi i 
tyre shoqëror (paragrafi 69 i mësipërm). Ky objektiv shfaqet gjithashtu në 
disa instrumente të tjera, të cilat theksojnë se autoritetet e burgjeve duhet 
të bëjnë përpjekje për të vepruar për riintegrimin e ndreqjen e të gjithë të 
burgosurve, duke përfshirë aty edhe personat e dënuar me masa burgimi të 
përjetshëm (rregullat 6, 102.1 e 102.2 të Rregullave Evropianë të Vuajtjes 
së Dënimit të vitit 2006, pikat 6 e 11 të Rezolutës 76(2) të Komitetit të 
Ministrave, dhe paragrafët 2 in fine, 5, 22 e 33 të Rekomandimit Rec(2003)23 
të Komitetit të Ministrave lidhur me menaxhimin e të dënuarve me burgim 
të përjetshëm dhe të burgosurve të tjerë afatgjatë nga ana e administratave 
të burgjeve (paragrafët 58-64 të mësipërm).
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146. Gjykata del në përfundimin se ndërhyrja në jetën private dhe familjare 
të paditësit si rrjedhojë e zbatimit për një periudhë të gjatë ndaj tij të një 
regjimi të karakterizuar nga një rrallësi e skajshme e vizitave të lejuara, e 
kjo vetëm për arsye të ashpërsisë së masës së tij të dënimit, është në vetvete 
në shpërpjesëtim me qëllimet e përmendura prej Qeverisë. Ajo vë në dukje 
për më tepër se efekti i kësaj mase është amplifikuar nga koha tejet e gjatë 
e periudhës së zbatimit të saj, si edhe nga rregulla të ndryshëm lidhur me 
modalitetet e vizitave në burg, si ndalimi i kontakteve të drejtpërdrejta 
fizike, veçimi i vizitorëve dhe i të burgosurit me ndarje xhami ose me shufra 
metalike, prania e përhershme e gardianëve të burgut gjatë vizitave dhe 
kufiri i vendosur për numrin e vizitorëve të rritur (Trosin, i cituar më lart, 
§§ 43-46).

147. Në çështjen në fjalë, kufizimet e sipërpërmendura shtesë kanë bërë që për 
paditësin të ishte veçanërisht e vështirë që ta ruante kontaktin me fëmijën e 
tij dhe me prindërit e tij të moshuar, në një kohë kur mbajtja e marrëdhënieve 
familjare merrte një rëndësi të veçantë për të gjitha palët e interesuara 
(paragrafët 23-25 dhe 97 të mësipërm). Ndalimi i plotë i kontakteve 
të drejtpërdrejta fizike ndërmjet paditësit e vizitorëve të tij dhe prania e 
një gardiani aq larg saqë të mund të dëgjonte gjatë vizitave e kanë rritur 
pamundësinë e të interesuarit për të vendosur lidhje të ngushta me të birin 
gjatë fazës kyç të fëmijërisë së hershme të këtij të fundit, dhe kanë qenë 
gjithashtu me pasoja negative në marrëdhëniet e tij me të atin e moshuar 
gjatë periudhës kur ky i fundit mund të vazhdonte të ishte në gjendje për të 
ardhur që ta takonte të birin. Për më tepër, është e qartë se kufizimi i numrit 
të vizitorëve të rritur dhe rrallësia e vizitave të lejuara kanë mundur t’i vënë 
disa të afërm e pjesëtarë të familjes së zgjeruar të paditësit në pamundësinë 
e plotë për t’i shkuar atij për vizitë gjatë gjithë kësaj periudhe.

148. Duke pasur parasysh bashkëveprimin e kufizimeve të ndryshme të rrepta 
e afatgjata që i janë bërë mundësisë së paditësit për të pritur vizita në burg 
dhe faktin se regjimi objekt konflikti në këtë fushë nuk e mban siç duhet 
parasysh parimin e përpjesëtueshmërisë dhe nevojat e ngutshme për ndreqje 
dhe riintegrim të të burgosurve afatgjatë, Gjykata del në përfundimin se 
masa në fjalë nuk ka ruajtur një baraspeshë të drejtë midis së drejtës së 
paditësit për mbrojtjen e jetës së tij private e familjare, në njërën anë, dhe 
qëllimeve të përmendura nga qeveria e paditur, në anën tjetër. Për këtë arsye, 
shteti i paditur e ka tejkaluar hapësirën e tij për vlerësim në këtë drejtim.

149. Për rrjedhojë, ka pasur shkelje të së drejtës së paditësit për respektimin e jetës 
së tij private dhe familjare, ashtu siç garantohet ajo nga neni 8 i Konventës, 
për arsye të zbatimit të regjimit të rreptë ndaj të interesuarit brenda institutit 
të vuajtjes së dënimit me regjim të posaçëm.
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II. RRETH SHKELJES SË PRETENDUAR 
    TË NENIT 14 TË KONVENTËS

150. Përveç ankesave të bëra mbi bazën e nenit 8 të Konventës, paditësi pretendon 
gjithashtu se kufizimet e ndryshme që i janë bërë mundësisë së tij për të pasur 
vizita nga të afërmit e tij në burg pas dënimit të tij ishin në kundërshtim me 
nenin 14 të Konventës.

151. Duke pasur parasysh rrethanat e veçanta të kësaj çështjeje dhe arsyetimin 
që e ka çuar atë në përfundimin se ka pasur shkelje të nenit 8, Gjykata 
nuk sheh asgjë që ta përligjë një shqyrtim më vete të të njëjtave fakte në 
këndvështrimin e nenit 14 (Dickson, i cituar më lart, § 86).

III. RRETH SHKELJEVE TË TJERA 
       TË PRETENDUARA TË KONVENTËS

152. Gjykata i ka shqyrtuar ankesat e tjera të paraqitura prej paditësit. Megjithatë, 
duke pasur parasysh elementet në zotërim të saj, si edhe për aq sa këto 
ankesa i përkasin kompetencës së saj, ajo çmon se ato nuk zbulojnë asnjë 
figurë shkeljeje të të drejtave dhe lirive të përcaktuara te Konventa e te 
protokollet e saj. Për këtë arsye, kjo pjesë e kërkesëpadisë duhet të rrëzohet 
si e pabazuar në zbatim të nenit 35 §§ 3 e 4 të Konventës.

IV. RRETH ZBATIMIT TË NENIT 41 TË KONVENTËS
153. Në bazë të nenit 41 të Konventës,

 “Kur Gjykata deklaron shkelje të Konventës ose të protokolleve të saj, dhe në 
qoftë se e drejta e brendshme e Palës së Lartë Kontraktuese mundëson vetëm një 
mënjanim të pjesshëm të pasojave që kanë rrjedhur nga kjo shkelje, Gjykata, kur ka 
vend, i cakton palës së dëmtuar një shpërblim të drejtë.”

A. Dëmi

154. Paditësi kërkon 40 000 euro (EUR) për dëmin moral. Ai thotë se ka provuar 
një gjendje shumë të dëshpëruar për arsye të kufizimeve që u janë vendosur 
gjatë dhjetë vjetësh mundësive të tij për t’u takuar me familjen e vet.

155.Për Qeverinë, një konstatim shkeljeje do të përbënte një shpërblim të drejtë 
të mjaftueshëm në këtë çështje.

156.Gjykata çmon se paditësi duhet të ketë provuar ndjenja stresi e zhgënjimi për 
shkak të shkeljeve të konstatuara. Duke vendosur me paanësi, ajo i cakton 
atij 6 000 EUR për dëmin moral, plus çdo shumë që mund të duhet si tatim.
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B. Kosto dhe shpenzime
157. Paditësi kërkon gjithashtu një shumë prej 12 525 EUR për kosto e shpenzime 

të bëra përpara Gjykatës. Ai paraqet një tabelë të hollësishme honorarësh, që 
u përgjigjet 120 orëve pune (kërkime dhe hartime dokumentesh) të kryera 
nga Znj. O. Preobrazhenskaya me një tarifë prej 100 EUR për orë, si edhe 
shërbimeve të përkthimit për një shumë prej 525 EUR.

158. Qeveria mbron mendimin se, nga njëra anë, honorarët për avokat janë të 
tepruar dhe se, nga ana tjetër, nuk është vërtetuar që ato të jenë paguar ose 
kryer realisht.

159. Sipas jurisprudencës së Gjykatës, një paditës mund ta fitojë shlyerjen e 
kostove dhe të shpenzimeve të tij vetëm në atë masë sa provohet vërtetësia, 
nevoja, si edhe karakteri i arsyeshëm i shumës së tyre. Në çështjen në fjalë, 
duke pasur parasysh dokumentet në zotërim të saj dhe kriteret e parashtruara 
këtu më sipër, Gjykata e gjykon të arsyeshme që t’i japë paditësit shumën 
prej 11 675 EUR, e cila i përgjigjet shumës së kërkuar pa 850 EUR të 
paguara tashmë avokates së paditësit në cilësinë e ndihmës gjyqësore.

C. Kamatëvonesat
160. Gjykata e gjykon si të përshtatshme që ta bazojë përqindjen e kamatëvonesave 

te përqindja e interesit të huas afatshkurtër të Bankës Qendrore Evropiane, 
të rritur me tri pikë përqindjeje.

PËR KËTO ARSYE, GJYKATA, NJËZËRI,
1.  E shpall ankesën lidhur me kufizimet e ndryshme që u janë bërë vizitave 

të pritura në burg nga paditësi nga 8 tetori 1999 deri më 11 tetor 2009 të 
pranueshme, dhe kërkesëpadinë të papranueshme për pjesën tjetër;

2.  Vendos se ka pasur shkelje të nenit 8 të Konventës;
3.  Thotë se, duke pasur parasysh përfundimet e saj lidhur me nenin 8 të 

Konventës, nuk ka përse të shqyrtohet më vete ankesa e bërë në bazë të nenit 
14 të Konventës;

4.  Vendos
a)  se shteti i paditur duhet t’i paguajë paditësit, brenda tre muajsh, 

shumat e mëposhtme, të cilat duhet të konvertohen në monedhën e 
shtetit të paditur me kursin e zbatueshëm në datën e shlyerjes:

i.  6 000 EUR (gjashtë mijë euro), plus çdo shumë që mund të duhet si 
tatim, për dëmin moral;

ii.  11 675 EUR (njëmbëdhjetë mijë e gjashtëqind e shtatëdhjetë e pesë 
euro), plus çdo shumë që mund të duhet si tatim, për kosto dhe 
shpenzime;
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b) se, duke nisur nga përfundimi i afatit të lartpërmendur e deri në 
pagesën e tyre, këto shuma do të shtohen me një interes të thjeshtë 
në përqindje të barabartë me atë të huas afatshkurtër të Bankës 
Qendrore Evropiane të zbatueshme gjatë kësaj periudhe, të shtuar me 
tri pikë përqindjeje;

5. E rrëzon kërkesën për çdo shtesë si shpërblim i drejtë.
I hartuar në frëngjisht dhe në anglisht, dhe i shpallur në seancë publike në 

Pallatin e të Drejtave të Njeriut, në Strasburg, më 30 qershor 2015.

 Lawrence Early                                     Dean Spielmann 
 Këshilltar juridik                           Kryetar

Këtij vendimi i bashkëngjitet, në përputhje me nenet 45 § 2 të Konventës dhe 
74 § 2 të Rregullores, paraqitja e mendimit pajtues të përbashkët të gjyqtarëve 
Pinto de Albuquerque dhe Turković.

D.S. 
T.L.E.
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MENDIM I PËRBASHKËT ALTERNATIV I GJYQTARËVE 
PINTO DE ALBUQUERQUE DHE TURKOVIC

1. Ne I përmbahemi gjetjes unanime të Dhomës së Madhe se ka pasur shkelje të 
nenit 8 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut (Konventa), por ne 
do të donim të shtoni në arsyetimin e tij. Për fat të keq, pasi ka prezantuar 
standardet e së drejtës evropiane mbi burgimin në një mënyrë mjaft të qartë, 
Dhoma e Madhe nuk ka përcaktuar të gjitha pasojat ligjore të garantuara për 
këtë rast me të njëjtën qartësi.

Risocializim si qëllim primar i burgimit
2.  Arsyeja e parë për pakënaqësinë tonë me arsyetimin e Dhomës së Madhe 

qëndron në faktin se Dhoma e Madhe ka vendosur të mos vlerësojë 
legjitimitetin e rregullave të Kodit rus të ekzekutimit të vendimeve penale të 
8 janarit të vitit 1997, të aplikueshme për të dënuarit të cilët kanë qenë dënuar 
me burgim të përjetshëm dhe të vendosur në regjimet e zakonshme dhe të rrepta 
të sigurisë në një koloni të veçantë të regjimit korrektues, përkatësisht neni i saj 
125 §§ 1, 3 dhe 4, dhe neni 127 § 3. Dhoma e Madhe ka preferuar të shmangë 
këtë pikë, duke e lënë atë të hapur në paragrafët 114 dhe 115 të aktgjykimit. 
Sipas mendimit tonë, kjo çështje nuk duhet të ishte lënë e pazgjidhur.

3.  Dënimi penal i kundërvajtësve me faj mund të ketë një ose më shumë nga 
gjashtë qëllimet e mëposhtme: (1) parandalimin e veçantë pozitiv (risocializim 
të kundërvajtësit), dmth përgatitja e shkelësit për  tu riintegruar në shoqëri 
dhe jetesa e një jete në të cilën i bindet ligjit në komunitet, pas lirimin; (2) 
parandalimi negativ special (Paaftësimi i kundërvajtësit), dmth shmangja e 
shkeljeve të ardhshme të ligjit nga personi i dënuar, duke e hequr atë nga 
komuniteti; (3) parandalimi pozitiv i përgjithshëm (forcimi i normës ligjore 
të shkelur), dmth aplikimi i plotë i normës së shkelur, forcimin e pranimit të 
saj social dhe pajtueshmërinë me të; (4) parandalimi i përgjithshëm negativ 
(parandalimi i autorëve të mundshëm), dmth dekurajomi i publikut të gjerë që 
të angazhohen në sjellje të ngjashme; (5) ndëshkimi, dmth shlyerja për aktin 
e fajshëm të autorit; dhe (6) Restaurimi (drejtësia restauruese), dmth kthimi 
i personave që janë prekur nga kryerja e veprës penale në gjendjen e tyre të 
mëparshme, aq sa të jetë e mundur.

4.  Në Vinter dhe të tjerë, Dhoma e Madhe pranoi se theksi në politikën moderne 
penale është në qëllimin rehabilitues me burgim, dhe mbajti me të drejtë 
se një “urdhër i përjetshëm” (dmth një dënim i përjetshëm i pa ulshëm) në 
mënyrë të pakthyeshme shkel nenin 3 të Konventës , në atë që shkon kundër 
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qëllim të risocializimit.1 Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut (Gjykata) 
ka bërë një zgjedhje të qartë në lidhje me qëllimin mbizotërues të burgimit: 
është parandalimi pozitiv i veçantë (risocializimi i autorit).

5.  Qeveria ruse ka thënë në rastin në fjalë se qëllimi i riintegrimit social nuk 
pritet të arrihet në lidhje me të burgosurit me burgim të përjetshëm, duke 
përfshirë aplikantin, dhe argumentoi se izolimi i personave të tillë si aplikanti 
ishte qëllimi i vetëm i regjimit të burgut përkatës.2 Në fakt, sipas Qeverisë 
ruse, qëllimet e burgimit të përjetshëm janë ndëshkimi dhe paaftësim gjatë 
gjithë jetës (parandalimi negativ i veçantë). Në supozimin se vepra është 
aq e urryer se ajo nuk mund të shlyhet, e vetmja mënyrë për të ndëshkuar 
kundërvajtësit është që ti heq atij ose asaj lirinë për pjesën tjetër të jetës së 
tij ose të saj natyrore. Nën këtë logjikë, mizoria e krimit kërkon dënim të 
përjetshëm.3 Kështu, shteti rus nuk pranon asnjë interes në jetën e njeriut, 
përveç mbijetesës së rreptë trupore të të burgosurit, pasi i burgosuri është 
gjetur si një qenie e padenjë dhe e pamundur për rehabilitim. Për ta thënë në 
mënyrë figurative, i burgosuri i përjetshëm vuan “vdekje civile” dhe burgimi 
i përjetshëm është i justifikuar në logjikën “e vonimit të dënimit me vdekje», 
duke reduktuar kështu të burgosurin në një objekt të thjeshtë të fuqive të 
ekzekutivit.

6. Duke i shtuar kësaj logjike të vjetërsuar ndëshkuese, qeveria ruse i referohet 
paaftësimit gjatë gjithë jetës të autorit (parandalim negativ i veçantë), nën 
supozimin se autori ka një rrezikshmëri të veçantë që kërkon që ai ose ajo 
të mbahen larg nga komuniteti për aq kohë sa të jetë e mundur, përkatësisht 
për pjesën tjetër të jetës së tij ose të saj. Megjithatë, ky supozim është i 
papranueshëm për dy arsye. Së pari, ai është e bazuar në besimin në peshore 
shumë problematike, sic ka treguar dhe përvoja e shumë “rasteve pozitive 
fallco”. Së dyti, efekti  gjeneralizues i konceptit të “rrezikshmërisë së autorit”, 

1 Vinter dhe të tjerë k. Mbretërisë së Bashkuar ([GC], nr. 66069/09, 130/10 dhe 3896/10, ECHR 
2013 (ekstrakte)), §§ 111-116. Nën këtë dritë, një denim i pakalueshëm I përjetshëm është i 
ngjashëm me trajtimin çnjerëzor në funksion të desocialisimit dhe si pasojë efektet dehumanizuese 
të burgimit afatgjatë. Në fakt, kjo vlen edhe për çdo lloj, dënimi të hapur pa afat përfundimi të 
caktuar, një dënim me afat të caktuar që tejkalon një hapësirë normale të jetës apo një dënim 
shumë të gjatë të caktuar.
2 Shih paragrafët 99 dhe 144 të vendimit. Ankuesi kundërshtoi në mënyrë specifike këtë pozicion 
(shih paragrafin 94 të vendimit).
3 Shih argumentimin e Gjykatës Kushtetuese të Rusisë në vendimin e saj nr. 248-Om datë 9 qershor 
2005. Arsyetimi i kësaj Gjykate në vendimet e saj nr. 257-O datë 24 maj 2005, dhe nr. 91-O datë 
21 dhjetor 2006, të cilat u dhanë pas një apeli nga ana e kërkuesit, është tautologjik, dhe nuk 
shtoi ndonjë argument substancial, pasi Vendimet thjeshtë pohojnë se nenet 125 dhe 127 të Kodit 
të Ekzekutimit të Vendimeve Penale “janë të destinuara për të qepur dënimet për shkelësit e 
veçantë dhe dallojnë sanksionet”. Siç do të demonstrohet më poshtë, këto dispozita nuk janë të 
destinuara për të individualizuar regjimin e burgut, të zbatueshëm për të dënuarit me burgim të 
përjetshëm, në funksion të trajtimit të tyre të ngurtë, automatik dhe kështu jo të individualizuar të 
gjithë të burgosurve të dënuar me burgim të përjetshëm.
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i cila ka shkuar aq larg sa të përfshijë “çrregullim personaliteti”, “anomali 
mendore” apo “karakter të paqëndrueshëm”, mjegullon kufirin ndërmjet 
autorëve përgjegjës dhe të aftë mendërisht nga njëra anë dhe shkelësve të 
papërgjegjshme dhe mendërisht të paaftë nga ana tjetër, me rrezikun serioz të 
cilësimit të gabuar të autorëve.

7. Në një kontekst të tillë vizitat familje nuk kanë asnjë vlerë apo qëllim të 
perceptuar, të tilla si rënia e recidivizmit apo përmirësimi i rezultateve 
penologjike, përveç se kufizimet automatike dhe ekstreme mbi ta shton natyrën 
ndëshkimore të regjimit të burgimit. Megjithatë, ne nuk i konsiderojmë vizitat 
e rregullta familjare, si një privilegj që mund të tërhiqet, por si një e drejtë nën 
Nenin  8, të një të burgosuri dhe të familjes së tij ose të saj, në mënyrë që të 
ruajnë marrëdhëniet e tyre familjare. Jetët e të burgosurve dhe familjeve të tyre 
janë të prekura thellë nga politika e vizitave, siç shihet qartë në rastin në fjalë, 
ku marrëdhëniet atë-bir u humbën plotësisht gjatë viteve, për shkak, të paktën 
pjesërisht, të humbjes së çdo kontakti kuptimplotë. Kufizimet e të drejtave 
të vizitave duhet të kenë një bazë racionale. Heqja e këtyre të drejtave duhet 
të jetë e lidhur me interesat legjitime penologjike dhe mbrojtjen e sigurisë.4 
Qeveria ruse nuk i dha Gjykatës ndonjë dëshmi se në rastin e veçantë të 
aplikantit kufizimi automatik dhe i rënda i të drejtave të vizita ka shërbyer 
ndonjë qëllim tjetër, përveç përforcimit të natyrës ndëshkuese të regjimit të 
burgut.

8. Për këtë arsye, ne e konsiderojmë qëllimin e burgim të përjetshëm dhe qëllimet 
e kufizimeve të të drejtave për vizita, siç është përshkruar nga qeveria ruse, 
të jetë i paligjshëm, në funksion të parimit të risocializimit të të burgosurve, 
duke përfshirë të burgosurve të përjetshëm dhe afatgjatë, siç është përcaktuar 
në Vinter dhe të tjerët k. Mbretërisë së Bashkuar.

Detyrimi i shtetit për të siguruar një plan të dënimit individual
9. Pika jonë e dytë problematike me arsyetimin e Dhomës së Madhe është 

deklarata me fund të hapur që shtetet gëzojnë një hapësirë të gjerë vlerësimi 
në përcaktimin dhe zbatimin e politikave të tyre penale.5 Ne konstatojmë 
se kjo deklaratë është në kundërshtim me deklaratat e forta, të bëra edhe 
nga Dhoma e Madhe, për efekt se risocializim është faktor “ i detyrueshëm” 
që Shtetet duhet të marrin në konsideratë në hartimin e politikave të tyre 
penale, dhe se situata e tanishme evropiane është tregues i një “ngushtimit të 

4 Për qëllimet legjitime të kufizimeve të të drejtave të vizitave, shih rregullën 24.2 të Rregullave 
Evropiane të Burgjeve të 2006 (shih paragrafin 58 të vendimit), dhe komentin përkatës; Pika 22 
e vitit Rekomandimi Rec (2003) 23 (paragrafi 64 i vendimit); Rregulli 43.1 e Rregullave Evropi-
ane të Burgut të vitit 1987  dhe komentin përkatës; Rregullat 37 dhe 80 të Rregullave të Këshilli 
të Evropës mbi Standardet Minimale për Trajtimin e të Burgosurve të 1973; Parimi 19 i Trupit 
të OKB-së mbi Parimet për Mbrojtjen e të Gjithë Personave nën çdo formë të paraburgimit ose 
burgosjes (paragrafi 74 i vendimit).
5 Shih paragrafin 132 të vendimit.
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hapësirës së vlerësimit të lënë shteteve të paditur në vlerësimin e kufijve të 
lejuar të ndërhyrjes në jetën private dhe familjare në këtë sferë”.6

10. Themeli i një politike penale që synon rolin e risocializimit të të burgosurve 
është plani individual i dënimit, sipas të cilit duhet të vlerësohen rreziku i të 
burgosurit dhe nevojat për sa i përket kujdesit shëndetësor, aktivitetet, punën, 
stërvitja, arsimi dhe kontaktet me familjen dhe botën e jashtme. Ky parim 
themelor i shkencës penologjike është pranuar dhe pohuar nga deklaratat e 
bëra në nivelin e autoriteteve më të larta politike të dy, Evropës dhe në mbarë 
botës.7 Për të përdorur fjalët e Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës, 
«Vëmendje e veçantë do t›i kushtohet ofrimit të planeve të duhura të dënimit 
dhe regjimet për të burgosurit e dënuar për jetë dhe të burgosurve të tjerë 
afatgjatë”.8

 Në rastin e shtetit të paditur, CPT-ja ishte edhe më specifike, dhe kërkoi që “ 
të kryhet një vlerësim i plotë dhe i vazhdueshëm i rreziqeve dhe nevojave, në 
bazë të një planit të dënimit të individualizuar”.9

11. Kështu, një plan individual dënimi, me një vlerësim të plotë dhe të përditësuar 
të rrezikut dhe nevojave, të paktën për të burgosurit e dënuar për jetë ose me 
burgim afatgjatë, është një detyrim ndërkombëtar pozitiv për Shtetet Palë, në 
bazë të nenit 3 të Konventës.10 Qëllimi kryesor i këtij plani është të ndihmojë 
çdo të burgosur individual për të ardhur në kushtet me periudhën e tij të burgimit 

6 Shih paragrafët 121 dhe 136 të vendimit.
7 Shih Rregullën 69 të Rregullavfe të Kombeve të Bashkuara, Standardet Minimale për Trajtimin e 
të Burgosurve 1955; Rregulli 27 i Rregullave të Kombeve të Bashkuara për mbrojtjen e të miturve 
të privuar nga liria e tyre 1990; Rregullat 40 dhe 41 (b) dhe (c) të Rregullores për trajtimin e të 
burgosurve Grav dhe masat jo me burgim për gratë shkelësve (Rregullorja Bangkok) 2010; dhe 
në Evropë, Rregullat 7.A, 60.2, 67.4 dhe 70 të Rezolutës (73) 5 në Rregullat Standarde Minimale 
për Trajtimin e të Burgosurve; Rregullat 10.1, 66.c, 68, 70.2 dhe 78 të Rregullores së Burgut 
Evropian 1987; paragrafët 3, 8-11 nga Rekomandimin Rec (2003) 23 të Komitetit të Ministrave 
për shtetet anëtare mbi menaxhimin nga administratat e burgjeve të burgimit të përjetshëm dhe 
të burgosurve të tjerë afatgjatë; Standardet e Komitetit për Parandalimin e Torturës (KPT), faqet 
28, 34, 51, 87 (CPT / Inf / E (2002) 1 - Rev. 2011); dhe Rregullat 103 dhe 104.2 të Rregullave 
Evropiane të Burgjeve 2006.
8 Rregulli 103.8 I Rregullave Evropiane të Burgjeve 2006. Shih edhe komentin mbi Rregullën 
103 në Raportin përkatës shpjegues: “[Rregulli] thekson nevojën për të ndërmarrë veprime pa 
vonesë në mënyrë që të përfshijë të burgosurit në planifikimin e karrierës së tyre në burg, në 
një mënyrë që e bën përdorimin më të mirë të programeve dhe objektet që janë në dispozicion. 
Planifikimi I vuajtjes së dënimit është pjesë e rëndësishme e kësaj, por është e njohur se këto 
plane nuk është e nevojshme të hartohen për të burgosurit që vuajnë një afat shumë të shkurtër.”
9 Shih paragrafin 68 të vendimit. Është për të ardhur keq që Dhoma e Madhe ka cituar raportin 
2013 të CPT nga Rusia në paragrafin 144 (në “Vlerësimi i Gjykatës” pjesë e gjykimit), por ka 
lënë jashtë referimin në kalimin më të rëndësishme të këtij raporti, përkatësisht neni që bën ref-
erencë në detyrimin e shtetit për të siguruar një plan individual të dënimit, i cili është cituar në 
paragrafin 68 në bazë të “Materialeve relevante ndërkombëtare”.
10 Sipas standardeve të Këshillit të Evropës, një dënim afatgjatë është një dënim me burg që arrin 
në pesë vjet ose më shumë (Rekomandimi Rec (2003) 23 i Komitetit të Ministrave për shtetet 
anëtare mbi menaxhimin nga administratat e burgjeve të të burgosurve me burgim të përjetshëm 
dhe të burgosurit e tjerë afatgjatë).
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dhe për ta përgatitur atë për të udhëhequr një jetë ligjore në shoqëri të hapur.11 
Siç ka vënë re Gjykata, vlerësimi konsistent periodik i progresit të burgosurit 
drejt rehabilitimit dhe promovimi i ndryshimeve pozitive në të burgosurit me 
jetë, në bazë të një “qasje proaktive nga ana e autoriteteve të burgut” janë të 
nevojshme për të përmbushur detyrimet pozitive sipas nenit 3 dhe 8, duke 
përfshirë detyrimin për të ruajtur jetën familjare të të burgosurve.12 Shtetet 
duhet të marrin seriozisht detyrimet e tyre ndërkombëtare për të mundësuar 
që të burgosurit, të cilët vuajnë dënimin me burg në mënyrë konstruktive dhe 
rehabilituese.

E drejta e të burgosurit për vizita familjare sipas të drejtës ndërkombëtare
12. Pika e tretë e përçarjes sonë me arsyetimin e vendimit konsiston në 

konkluzionin e arritur nga Dhoma e Madhe, sipas të cilit frekuenca e ulët e 
vizitave familjare në rastin në fjalë (një vizitë çdo gjashtë muaj), vetëm për 
shkak të gravitetit të një dënimi të të burgosurit, ishte, si të tillë, jo proporcional 
me qëllimet e kërkuara nga Qeveria.13 Në përcaktimin e këtij përfundimi, 
Dhoma e Madhe lë një përshtypje të paqartë dhe shqetësuese që një frekuencë 
të tillë e ulët e vizitave familjare, ndoshta do të mund të pranohet në qoftë se 
i bashkëngjitet faktorëve të papërcaktuar që janë marrë së bashku me peshën 
e dënimit të burgosurit. Askund në gjykim nuk janë përcaktuar ata faktorë që 
do të justifikojnë një kufizim në të drejtën e vizitave familjare.

13. Për më tepër, Dhoma e Madhe ka shtuar se efekti i këtij regjimi të burgut u 
intensifikua nga ndodhja e pesë faktorëve shtesë: kohëzgjatja e tij për dhjetë 
vjet; ndalimi i kontaktit të drejtpërdrejtë fizik; ndarja nga një mur xhami apo 

11 Është e rëndësishme të theksohet se një plan dënimi për qëllim risocializimin e një të burgosuri 
të veçantë është një propozim i bërë për atë apo të saj. Terminologjia rehabilituese nuk duhet 
të ketë ndonjë domethënie të trajtimit të detyruar. Në fakt, në terminologjinë e Këshillit të Ev-
ropës, “trajtimi penal” është përdorur për të treguar në kuptimin më të gjerë të gjitha këto masa 
(të punës, trajnim sociale, arsimi, trajnimi profesional, edukimit fizik dhe përgatitja për lirim, 
etj), të punësuar për të ruajtur ose të shërohen shëndetin fizik dhe psikiatrik të të burgosurve, 
ri-integrimi i tyre social dhe kushtet e përgjithshme të burgimit të tyre (shih raportin e Këshillit 
të Evropës mbi ruajtjen dhe trajtimin e të burgosurve të rrezikshme, 1983, një përkufizim më i 
plotë). Duhet të shtohet se sot risocializimi nuk kuptohet, si në analogji klasike mjekësore, si një 
“trajtim” ose “kurë” e të burgosurit që synon reformimin e karakterit të të burgosurit, por si një 
detyrë më pak ambicioze dhe akoma më realiste: përgatitja e tij ose e saj për një jetë që i bindet 
ligjit, pas burgut. Ka tre arsye për këtë: së pari, është e diskutueshme se një shtet ka legjitimitet 
të “reformojë” karakterin e një të rrituri; së dyti, nuk është e sigurtë se reforma të tilla janë të 
mundura, dhe së treti, është edhe më e pasigurt se reforma të tilla mund të konstatohen me mjete 
objektive.
12 Shih Harakchiev dhe Tolumov k. Bullgarisë, nr. 15018/11 dhe 61199/12, § 266, 8 korrik 2014. 
Në mënyrë të ngjashme, James, Ëells dhe Lee k. Mbretërisë së Bashkuar, nr. 25119/09, 57715/09, 
57877/09, §§ 211, 213-214, 18 shtator 2012; Dillon k. Mbretërisë së Bashkuar, nr. 32621/11, §§ 
50-54, 4 nëntor 2014; dhe David Thomas k. Mbretërisë së Bashkuar, nr. 55863/11, §§ 51-54, 4 
nëntor 2014.
13 Shih paragrafin 146 të vendimit.



64

shufra metalike; prania e vazhdueshme e rojeve të burgut gjatë vizitave; dhe 
numri maksimal i vizitorëve të rritur. Sipas mendimit të Dhomës së Madhe, 
nuk janë vetëm kufizimet për vizitat familjare që janë të turpshme, por i gjithë 
regjimi i rreptë në koloni korrektuese speciale, siç është aplikuar në këtë rast.14 
Edhe pse ne jemi dakord se këta faktorë përkeqësuan shkeljen e të drejtat 
familjare të aplikantit sipas Neni 8, ne e konsiderojmë se ndërhyrja në të drejtën 
e  ankuesit sipas Konventës, përveç të qenit pa ndonjë qëllim legjitim, ishte 
disproporcionale mbi bazën e vetme të frekuencës së ulët të vizita familjare. 
Duhet të thuhet pa mëdyshje: një rregull që lejon vizitat familjare për të 
burgosurit vetëm një herë në çdo gjashtë muaj është në vetvete çnjerëzore.15

14. Për këtë arsye, ne nuk mund të pajtohemi me Gjykatën Kushtetuese të Rusisë, 
kur thotë në vendimin e saj 248-O të 9 qershorit 2005, që dispozitat e neneve 
125 dhe 127 të Kodit mbi Ekzekutimin e Vendimeve Penale “në vetvete nuk 
paraqesin kufizime shtesë mbi dhe mbi ato që, brenda kuptimit të nenit 55 § 
3 të Kushtetutës, që rezultojnë nga thelbi i dënimit të tillë me burgim “. Është 
e vërtetuar se kufizimet e regjimit të zakonshëm (dy vizita afatshkurtra dhe 
dy vizita afatgjata familjare në vit), regjimi i lehtësuar (tre vizita afatshkurtra 
dhe tre vizita afatgjata në vit) dhe regjimi i rreptë ( dy vizita afatshkurtra 
në vit) të kolonive korrektuese speciale shkon përtej “thelbit të një dënimi 
të tillë si burgimi”. Këto dispozita përkeqësojnë efektet e dëmshme të 
natyrshme të burgimit afatgjatë. Për më tepër, ata imponojnë kufizime në të 
gjithë të burgosurit që i nënshtrohen një lloj të veçantë të dënimi, pa i dhënë 
konsideratën e duhur rrezikut individual që mund  ose jo të paraqesin të 
burgosurit. Duke pasur parasysh mënyrën e ngurtë dhe automatike në të cilën 
ato janë aplikuar, këto dispozita nuk janë të destinuara për të individualizuar. 
Në fakt, ato kontribuojnë në ndarjen e dënimit të përjetshëm dhe të burgosurve 
të tjerë afatgjatë në bazë vetëm të dënimit të tyre.16 Në lidhje me këtë, ne nuk 

14 Shih paragrafin 149 të vendimit. Gjykata shpesh merr parasysh efektet kumulative të kushteve 
të paraburgimit mbi të cilat uankua nga aplikuesi (shih Dougoz k. Greqisë, nr. 40907/98, § 46, 
GJEDNJ 2001-II, dhe, më së fundi, Idalov k. Russisë [ GC], nr. 5826/03, § 94, 22 maj 2012).
15 Në fakt, gjendja e kërkuesit në këtë rast është edhe më dramatike, pasi ai është nënshtruar 
regjimit të rreptë të vizitave familjare gjatë periudhës pesëvjeçare që pasoi arrestimin e tij më 
21 nëntor 1994, deri në transferimin e tij në një koloni special korrektues më 8 tetor 1999. Sipas 
nenit 127 të Kodit të Ekzekutimit të Vendimeve Penale, termi dhjetë-vjeçarë të regjimit të rreptë 
ka filluar për të pas vendosjes së tij në koloni korrektues specialë, në vend që nga arrestimi i tij. 
Kjo do të thotë se, në praktikë, kufizimet për vizitat e tij familjare, të përshkruara më lart, kanë 
zgjatur për pesëmbëdhjetë vjet (shih paragrafin 95 të vendimit). Ky fakt nuk është kontestuar nga 
Qeveria. Megjithëse Konventa ka hyrë në fuqi në lidhje me Rusinë më 5 maj 1998 Gjykata nuk 
mund të injorojë periudhën e privimit të vazhdueshëm të një të drejte të Konventës që parapriu 
atë datë dhe vazhdoi pas saj.
16 Në kundërshtim me Rregullën 7 të Rekomandimit Rec (2003) 23 të Komitetit të Ministrave për 
shtetet anëtare mbi menaxhimin nga administratat e burgjeve të burgosurve me burgim të përjet-
shëm dhe të burgosurve të tjerë afatgjatë dhe paragrafin 33 të Standardeve të CPT-së. Arsyetimi i 
Gjykatës Kushtetuese të Rusisë në vendimet e saj nr. 257-O, 24 maj 2005, dhe nr. 91-O, 21 dhjetor 
2006 nuk ka shtuar asnjë argument thelbësor në këtë drejtim. Shih më sipër, shënimi 3.
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jemi të gatshëm të jemi të të njëjtit mendim, pa përforcim të mëtejshëm, me 
formulimin e paqartë të fjalisë së dytë të paragrafit 132 të vendimit, sipas të 
cilës “Nuk mund të përjashtohet, në parim, se graviteti i dënimit mund të jetë 
i lidhur, të paktën në një farë mase, me një lloj të regjimit të burgut.”17

15. Ne konstatojmë se Dhoma e Lartë pranon se neni 8, e drejta për jetën familjare 
kërkon që shteti të marrë në konsideratë interesat e “të” dënuarit, që do të 
thotë çdo të dënuar individual, dhe anëtarëve të  familjes së tij ose të saj 
përkatëse, dhe që regjimet afatgjata të burgut duhet të kërkojë të kompensojnë 
efektet deshoqëruese të burgimit në një mënyrë pozitive dhe proaktive.18 Për 
fat të keq, Dhoma e Madhe nuk e ka marrë hapin shtesë logjik që përcakton 
një kërkesë të qartë që autoritetet e burgut duhet të shqyrtojnë të gjitha 
kërkesat për vizitat familjare mbi një bazë rast pas rasti dhe në kuadrin e një 
vlerësimi individual të rrezikut dhe nevojave personale në bazë të planit të 
dënimit të çdo të burgosuri. Çdo kufizim automatike të llojit, shpeshtësisë dhe 
kohëzgjatjes së vizitave të të gjithë të burgosurve me jetë ose afatgjatë, janë të 
papranueshme.19 Papërkulshmëri  të tilla në një regjim të burgut është antiteza 
e teknikës së vlerësimit të kërkuar nga standardet penologjike Evropiane në 
ditët e sotme

16. Duke marrë parasysh se regjimi i burgut nën shqyrtim në këtë rast shtrihet 
nga viti 1999 deri në vitin 2009, ne e konsiderojmë të rëndësishme për t’iu 
referuar të dy Rregulloreve të 1987 dhe 2006 të Burgut Evropian, si dhe 
me standardeve të mëparshme evropiane dhe të Kombeve të Bashkuara, 
përkatësisht Rregullat Standarde Minimale për Trajtimin e të Burgosurve të 
vitit 1973 të Këshilli i Evropës dhe Rregullat Standarde Minimale për Trajtimin 
e të Burgosurve të Kombeve të Bashkuara të 1995, dhe në dokumente të 
tjera të ndryshme kryesore ndërkombëtare që janë shpërfillur nga Dhoma e 
Madhe.20 Në të gjitha këto tekste autoritative, standardet janë shumë të qarta 
për çështjen e vizitave familjare.

 Rregullat Evropiane të Burgjeve të 20066 thonë se “Të burgosurit lejohen 
të komunikojnë sa më shpesh të jetë e mundur me letër, telefon ose forma të 
tjera të komunikimit me familjet e tyre, persona të tjerë dhe përfaqësues të 
organizatave të jashtme dhe të pranojnë vizita nga këta persona. Komunikimi 
dhe vizitat mund të jenë subjekt i kufizimeve dhe monitorimit të nevojshme 

17 Për më tepër, referimi I autoriteteve, para. § 129 ivendimit Horych (Horych k. Polonisë, nr. 
13621/08, 17 prill 2012), nuk e mbështet këtë kundërshtim.
18 Shih paragrafët 142 dhe 144 të vendimit. Ashtu si dhe Dhoma e Madhe, ne refuzojmë argumen-
tin e qeverisë se “të gjitha masat e nevojshme individualizuese dhe vlerësimi i proporcionalitetit 
janë integruar në ligj” (shih paragrafin 100).
19 Në mënyrë korrekte, Trosin v. Ukraine, no. 39758/05, § 42, 23 shkurt 2012.
20 Gjykata ka deklaruar në mënyrë të përsëritur se ai i jep rëndësi të konsiderueshme Rregullave 
Evropiane të Burgjeve dhe Rekomandimit 2003 (në 23) mbi menaxhimin me administratën e 
burgjeve të burgimit të përjetshëm dhe të burgosurve të tjerë afatgjatë, pavarësisht karakterit 
të tyre jo-detyruese (shih Harakchiev dhe Tolumov k. Bullgarisë, cituar më lart, § 204;.... dhe, 
mutatis mutandis, Rivière k. Francs, nr. 33834/03, § 72, 11 korrik 2006 dhe Dybeku k. Shqipërisë, 
nr. 41153/06, § 48, 18 dhjetor 2007)
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për kërkesat e vazhdueshme të hetimeve penale, ruajtjen e rendit të mirë, 
mbrojtjen dhe sigurinë, parandalimin e veprave penale dhe mbrojtjen e 
viktimave të krimit, por kufizime të tilla, duke përfshirë kufizimet specifike 
të urdhëruara nga një autoritet gjyqësor, megjithatë do të lejojnë një nivel 
të pranueshëm minimal të kontaktit.” Është e rëndësishme të theksohet se 
komenti përkatës shpjegon se” referenca e fjalës familje duhet të interpretohet 
fjalë për fjalë për të përfshirë kontakt me një person me të cilin i burgosuri ka 
krijuar një marrëdhënie të krahasueshme me atë të një anëtari të familjes edhe 
në qoftë se marrëdhënia nuk është formalizuar ... Për të ardhur brenda limiteve 
të përcaktuara në nenin 8.2 të KEDNJ-së për ndërhyrje në ushtrimin e kësaj të 
drejte nga ana e një autoriteti publik, kufizimet në komunikim duhet të mbahet 
në minimum. .. kufizimi duhet të jetë sa më pak ndërhyrës dhe i justifikuar nga 
kërcënimi ... Vizitat, për shembull, nuk duhet të ndalohet nëse ato përbëjnë 
një kërcënim për sigurinë, por duhet të zbatohet një rritje proporcionale në 
mbikëqyrjen e tyre... [Edhe] të burgosurit të cilët i nënshtrohen kufizimeve 
ende janë të lejuara për disa kontakte me botën e jashtme. Mund të jetë politikë 
e mirë për ligjin kombëtare të përcaktojë një numër minimal të vizitave ... 
Rëndësia e veçantë e vizitave, jo vetëm për të burgosurit, por edhe për familjet 
e tyre është e theksuar në rregullën 24.4. Është e rëndësishme që kur është e 
mundur vizitat intime të familjes duhet të zgjasë për një periudhë të gjatë, 72 
orë për shembull si në rastin e shumë vendeve të Evropës Lindore.”21

I njëjti mesazh është përcjellë me Rekomandimin e vitit 2003 të Komitetit të 
Ministrave për shtetet anëtare mbi menaxhimin nga administratat e burgjeve 
të të burgosurve me burgim të përjetshëm dhe të burgosurve të tjerë afatgjatë, 
i cili parashikon se “duhet të bëhen përpjekje të veçanta për të parandaluar 

21 Rregullorja Evropiane mbi Burgjet e vitit 1987 tashmë kishte deklaruar se “Të burgosurit 
lejohen të komunikojnë me familjet e tyre dhe, në përputhje me nevojat e trajtimit, sigurisë dhe 
rendit të mirë, persona ose përfaqësues të organizatave të jashtme dhe të pranojnë vizita nga 
këta persona sa më shpesh të jetë e mundur .” Komenti përkatës sqaroi se “vizitat familjare 
për të burgosurit apo marrëveshjet për dhe disponueshmërinë e pushimit jashtë burgut duhet 
të kenë  prioritet të lartë për burime dhe në rutinat e përditshme. Pushimi jashtë burgut është 
veçanërisht i rëndësishëm në forcimin e lidhjeve familjare dhe lehtësimin e ri-integrimit social të 
të burgosurve. Ai gjithashtu kontribuon në atmosferën e përgjithshme dhe njerëzimit të burgjeve 
dhe duhet të bëhet sa më gjerësisht në dispozicion të jetë e mundur në të dy burgjet e mbyllura dhe 
të hapura. Një aspekt i vlefshëm i politikës për pushim jashtë burgut është se ajo duhet të bëhet 
në bashkëpunim të ngushtë me stafin dhe agjencitë e jashtme në mënyrë që të nxisë të kuptuarit 
më të mirë të qëllimeve të saj dhe për të rritur efektivitetin e saj si një pjesë përbërëse të regjimit 
të trajtimit. Sa i përket vizitave të mundshme në burg duhet të jetë pa mbikëqyrje, të paktën ti 
nënshtrohet vetëm mbikëqyrjes vizuale. Në rastet kur konsiderohet e nevojshme për të dëgjuar 
bisedat, miratimi duhet të kërkohet nga autoriteti kompetent.” Më parë, në vitin 1973, Rregullat 
Standarde Minimale për Trajtimin e të Burgosurve të Këshillit të Evropës kishin vendosur tashmë 
se “Të burgosurit lejohen të komunikojnë me familjen e tyre dhe të gjithë personat ose përfaqësues 
të organizatave dhe të pranojnë vizita nga këta persona në interval të rregullta ku I nënshtrohen 
vetëm kufizimeve dhe mbikëqyrjes së domosdoshme në interes të trajtimit të tyre të tilla si siguria 
dhe rendi i mirë i institucionit ... Nga fillimi i vuajtjes së dënimit, duhet të merret në konsideratë 
të ardhmes së të burgosurit pas lirimit dhe do të nxiten dhe të ndihmohen për të ruajtur ose të 
vendosur marrëdhënie të tilla me të afërmit, persona të tjerë ose agjencitë jashtë institucionit, 
pasi mund të promovojnë interesat më të mira të familjes së tij dhe rehabilitimin e tij social.”
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ndarjen e lidhjeve familjare. Për këtë qëllim: - të burgosurit duhet të ndahen, 
për aq sa është e mundur, në burgjet që ndodhen në afërsi të familjeve të 
tyre ose të afërmit; - Letra, thirrje telefonike dhe vizitat duhet të lejohen me 
frekuencë maksimale të mundshme dhe privatësi. Nëse një dispozitë e tillë 
rrezikon sigurinë, ose në qoftë se justifikohet nga vlerësimin e rrezikut, këto 
kontakte mund të shoqërohen me masa të arsyeshme të sigurisë, të tilla si 
monitorimi i korrespondencës dhe kërkimeve përpara dhe pas vizitave.”

 Në kuadër të Kombeve të Bashkuara, Rregullat për trajtimin e të burgosurve 
gra dhe masat jo me burgim për gratë shkelëse (Rregullorja Bangkok e vitit 
2010) parashikon se “Autoritetet e burgut duhet të nxisin dhe, kur është e 
mundur, edhe të lehtësojnë vizita për gratë e burgosura si një parakusht i 
rëndësishëm për sigurimin e mirëqenies së tyre mendore dhe ri-integrimin 
social “(Rregulli 43). Rregullat e Kombeve të Bashkuara, 1990 për mbrojtjen 
e të miturve të privuar nga liria kishin vendosur tashmë se “Çdo i mitur duhet 
të ketë të drejtë të pranojë vizita të rregullta dhe të shpeshta, në parim një herë 
në javë dhe jo më pak se një herë në muaj, në rrethana që respektojnë nevojë 
për të miturit për intimitet, kontakt dhe komunikim të pakufizuar me familjen 
dhe mbrojtësit “(Rregulla 60). Trupi i Kombeve të Bashkuara për Parimet për 
Mbrojtjen e të Gjithë Personave nën çdo formë të paraburgimit ose burgosjes 
vendosur gjithashtu parashikon, në Parimin 19 të tij, se “Një person i ndaluar 
ose i burgosur ka të drejtë të vizitohet nga dhe të korrespondojnë me, ne 
veçanti, anëtarët e familjes së tij dhe do t’i jepet mundësi e mjaftueshme për 
të komunikuar me botën e jashtme, duke iu nënshtruar kushteve të arsyeshme 
dhe kufizimeve të përcaktuara me ligj ose rregullore të ligjshme”. Në fund, 
Rregullat e Kombeve të Bashkuara mbi Standardet Minimale për Trajtimin e 
të Burgosurve, 1995 parashikojnë se “të burgosurit lejohen nën mbikëqyrjen 
e nevojshme për të komunikuar me familjen dhe miqtë të tyre me reputacion, 
në intervale të rregullta, të dyja me korrespondencë dhe vizita.”

17. Ne pohojmë se, si parim, në dritën e detyrimit të shtetit për të siguruar mjetet 
për riintegrimin social të të burgosurve, duke përfshirë jetën dhe të burgosurve 
afatgjatë, dhe të një rëndësie të veçantë  vizitat familjare për arritjen e këtij 
qëllimi,22 secili i burgosur ka të drejtë të marrë vizitat familjare “sa më shpesh 
të jetë e mundur”. Sipas nenit 8, vizita të rregullta familjare janë një e drejtë, jo 
një privilegj, i të burgosurve dhe familjarëve të tyre. Ligji duhet të parashikojë 
një minimum, por jo një maksimum, numri të vizitave familjare. Nuk duhet të 
bëhet asnjë dallim mes të burgosurve me jetë apo të burgosurve afatgjatë dhe të 
burgosur të tjerë të dënuar ,në lidhje me të drejtat e tyre për vizita familjare.23 

22 Ekziston një lidhje e fortë ndërmjet të drejtave të vizitave të zgjatura, uljes së recidivizmit 
dhe përmirësimit të rezultateve penologjike, sipas studimeve të fundit (shih studimin interesant 
të Boudin, Stutz & Littman, Politikat e Vizitave në Burgje: Një Anketë e 50 Shteteve, 2012, në 
dispozicion në http: // ssrn.com/abstract=2171412).
23 Ne i nënshkruhemi tërësisht paragrafit 134 të aktgjykimit, por ne vërejmë se Rregullat Evropiane 
të Burgjeve bëjnë të pranojë një ndryshim në trajtimin e kërkesave për vizita familjare lidhur me 
të burgosurit e pagjykuar, të cilët, sipas rregullës 99, duhet ti nënshtrohen një regjimi më bujar të 
«vizitave shtesë». Kufizimet veçanërisht të kujdesshme, nëse ka, varen nga një ndalim konkret për 
një periudhë të caktuar nga një autoritet gjyqësor në një rast individual.
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Për më tepër, çdo kufizim i të drejtës së një të burgosuri për një vizitë familjare 
duhet të bazohet ekskluzivisht në konsideratat për trajtimin dhe sigurinë, që 
kanë të bëjnë për çdo të burgosur. Edhe aty ku kufizimet e imponuara mbi 
vizitat janë të justifikuara, këto duhet të jenë të kufizuara në një numër që 
të krijojë cenimin minimal me të drejtën e jetës familjare, dhe në çdo rast 
duhet të lejojë alternativa në kontakt verbal dhe me shkrim me familjen. Siç 
ka theksuar dhe CPT -ja, një vlerësim mbi rrezikun individual dhe vlerësim i 
nevojave duhet të jetë bazë për vlerësimin e këtyre kërkesave.24

18. Parimi i përmendur në paragrafin e mësipërm është pasqyruar në jurispru-
dencën afatgjatë të Komisionit dhe Gjykatës, sipas të cilës është një pjesë 
thelbësore e të drejtës së një të burgosuri për respektimin e jetës familjare që 
autoritetet e burgut ta ndihmojnë atë në mbajtjen e kontakteve me familjen e 
tij ose të saj të ngushtë, kufizime të pranohen vetëm kur ato janë themeluar në 
paragrafin 2 të nenit 8 të Konventës.25 Rregulloret dhe rregullat e gjykatave 
të ndryshme dhe tribunalet ndërkombëtare konfirmojnë këtë parim.26 
Për shembull, në Rregulloren e ICC parashikohet mundësia e vizitave të 
përditshme familjare27, ndërsa sipas rregullores së Gjykatës Speciale për 
Sierra Leone, të Burgosurit lejohen të marrin vizita nga familjet e tyre dhe 
të tjerët “në intervale të rregullta” nën kufizimet dhe mbikëqyrje si të tilla 
ciç mund ti shohë të nevojshme Shefi i Paraburgimit, në konsultim me 
regjistruesit, në interes të administrimit të drejtësisë apo të sigurisë dhe rendit 
të mirë të Institucionit të Paraburgimit.28 

24 Shih referencat shumë specifike të përmendura në paragrafët 65-67 të aktgjykimit.
25 Shih Oçalan k. Turqisë (nr. 2), nr. 24069/03, 197/04, 6201/06 dhe 10464/07, §§ 154-164, 18 
mars 2014; . Trosin k Ukrainës, cituar më lart, §§ 43-47; Messina k. Italisë (nr. 2), nr. 25498/94, § 
61, GJEDNJ 2000-X; Ouinas k. Francës, nr. 13756/88, vendim i Komisionit i datës 12 mars 1990, 
vendimet dhe raportet (DR) 65, f. 265; dhe X k. Mbretërisë së Bashkuar, nr. 8065/77, Vendimi i 
Komisionit i 3 majit 1978, vendimet dhe raportet 14, f. 246. Shumica vogël ka pranuar, në Oçalan 
(nr. 2), se neni 25 i ligjit nr. 5275 i datës 13 dhjetor 2004 për zbatimin e dënimeve dhe masave të 
përkohshme (të cituar në paragrafin 67 të këtij vendimi), sipas të cilit aplikanti mund të pranonin 
vizita një herë në dy javë, çdo vizitë që zgjat një maksimum prej një ore - edhe pse në praktikë 
vetëm katërmbëdhjetë vizita në vitin 2005, trembëdhjetë në vitin 2006, shtatë në vitin 2007 dhe 
dy në mes të janarit dhe tetorit 2011, ishin autorizuar - nuk ishte në kundërshtim me të drejtat e 
ankuesit sipas nenit 8..
26 Të tilla si, për shembull, Rregullorja 100 dhe 101 të Rregullores së Gjykatës Penale 
Ndërkombëtare (ICC), ICC-BD / 01-01-04; Rregullat 61-64 dhe 64 bis të Rregullores që rregullojnë 
ndalimin e personave në pritje të gjykimit ose apelit përpara gjykatës ose të paraburgosur tjetër 
nën autoritetin e Tribunalit Penal Ndërkombëtar për ish-Jugosllavinë (ICTY), KB-ra Doc. IT / 
38 / Rev.4 (1995), më vonë të ndryshuar disa herë; Rregulloret 33-51 të Rregullores së Njësisë së 
Paraburgimit të ICTY, të Kombeve të Bashkuara, për qeverisjen e mbikëqyrjes së vizitave dhe të 
komunikimit me të paraburgosurit.
27 Shih Rregulloret 177, 179 dhe 180 të Rregullores së Regjistrit të ICC, ICC-BD / 03-01-06,
28 Rregulli 41 I Rregullave për ndalimin e personave në pritje të gjykimit ose të Apelit para 
Gjykatës Speciale për Sierra Leonen ose ndryshe të ndaluar nën autoritetin e Gjykatës Speciale 
për Sierra Leonen.
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19. Së fundi, ne nuk jemi në gjendje të biem dakord me leximin e stepur të 
materialeve krahasuese-ligjore në paragrafët 135 dhe 136 të vendimit 
të Dhomës së Madhe, për tri arsye: së pari, ne nuk besojmë se standardi i  
Konventës duhet të barazohet me standardin minimal të jashtëzakonshëm për 
vizita familjare çdo dy muaj për të burgosurit të dënuar me burgim të përjetshëm, 
si në Azerbajxhan dhe Lituani; së dyti, ne i japim rëndësi të madhe faktit se 
vetëm një pakicë e vogël e vendeve të anketuara, gjashtë nga gjithsej tridhjetë 
e pesë, bëjnë dallim midis të drejtave për vizita të të burgosurve për jetë dhe  
afat-gjatë, dhe të burgosurve të tjerë të dënuar ; e treta, ne konsiderojmë 
se fakti se shumica e madhe e shteteve lejojë për më shumë se një vizitë 
familjare në muaj për të burgosurit e dënuar dhe njëmbëdhjetë vende lejojë 
vizita javore, është i një rëndësie të madhe.

20. Ne konstatojmë se ka një konsensus Evropian në rritje që nuk duhet bërë 
dallim midis të drejtave të vizitës familjare për të burgosurit e përjetshëm 
dhe afatgjata dhe të burgosurit e tjerë të dënuar, dhe se të burgosurit e dënuar 
u është dhënë në përgjithësi e drejta e vizitave familjare mes një deri në 
katër herë çdo muaj. Ky konsensus Evropian ndikohet dukshëm nga puna e 
jashtëzakonshme e CPT-së në zbatimin e standardeve të veta dhe Rregullat 
Evropiane të Burgjeve, ndikimi i shquar i të cilave mund dhe duhet të ketë 
qenë pranuar dhe promovuar më shumë entuziazëm nga Dhoma e Madhe në 
rastin në fjalë, veçanërisht në lidhje me të drejtën e vizitave familjare, duke 
këmbëngulur se kufizimet e të drejtave të vizitave duhet të caktohen ngushtë 
në mënyrë që të përmbushen qëllimet legjitime të përcaktuara nga Rregullat 
Evropiane të Burgjeve.

Përfundim
21. Qëllimet rreptësishtë ndëshkuese dhe izoluese të legjislacionit të kundërshtuar 

rus në të drejtën e të burgosurit për vizita familjare janë të paligjshme. 
Pavarësisht nga ky aspekt, legjislacioni i kontestuar është edhe në disproporcion 
në funksion të frekuencës jashtëzakonisht të ulët të vizitave të lejuara. Të gjitha 
tiparet e tjera shtesë të regjimit të vizitave thjesht intensifikojnë shkeljen e të 
drejtave të aplikantit nën Nenin 8. Në mënyrë që të rregullojmë këtë shkelje, 
shteti i paditur nuk duhet vetëm të kompensojë kërkuesin, por gjithashtu të 
sigurojë atë me një plan të dënimit të individualizuar, në kuadrin e të cilit janë 
për t’u vlerësuar rreziku dhe nevojat i tij personale, veçanërisht për sa i përket 
kontakteve me familjen e tij dhe botën e jashtme. Duke pasur parasysh efektin 
sistematik të këtij aktgjykimi në sistemin e brendshëm rus, është gjithashtu e 
rëndësishme për Shtetin e padituri të sjellë legjislacionin e tij për të drejtat e 
vizitave të të burgosurve në përputhje me standardet ndërkombëtare.



DHOMA E MADHE

ÇËSHTJA PARRILLO k. ITALISË

(Kërkesa nr. 46470/11)

VENDIM

STRASBURG

27 gusht 2015

Ky vendim është i formës së prerë. Atij mund t’i bëhen rishikime në redaktim.
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Në çështjen Parrillo k. Italisë,

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

Dean Spielmann, kryetar, 
Josep Casadevall, 
Guido Raimondi, 
Mark Villiger, 
Isabelle Berro, 
Ineta Ziemele, 
George Nicolaou, 
András Sajó, 
Ann Power-Forde, 
Nebojša Vučinić, 
Ganna Yudkivska, 
Vincent A. De Gaetano, 
Julia Laffranque, 
Paulo Pinto de Albuquerque, 
Helen Keller, 
Faris Vehabović, 
Dmitry Dedov, gjyqtarë, 
e nga Johan Callewaert, zëvendëssekretar i Dhomës së Madhe,

Pasi e diskutoi çështjen në dhomë këshillimi më 18 qershor 2014 dhe më 
22 prill 2015,

Jep këtë vendim, të miratuar në këtë datë të fundit:

PROCEDURA

1.  Në zanafillë të kësaj çështjeje ndodhet një kërkesë (nr. 46470/11) e drejtuar 
kundër Republikës Italiane dhe me anë të së cilës një qytetare e këtij shteti, 
Znj. Adelina Parrillo (“kërkuesja”), i është drejtuar Gjykatës më 26 korrik 
2011 në bazë të nenit 34 të Konventës për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut 
dhe të Lirive Themelore (“Konventa”).

2.  Kërkuesja është përfaqësuar nga Z. Nicolò Paoletti, Z  Claudia Sartori dhe 
Zonja  Natalia Paoletti, avokatë në Romë. Qeveria italiane (“Qeveria”) është 
përfaqësuar nga bashkagjentët e saj, Zonja  Paola Accardo dhe Z. Gianluca 
Mauro Pellegrini.

3.  Kërkuesja paraqiste në veçanti pretendimin se ndalimi, i shpallur nga neni 13 i 
Ligjit nr. 40 të 19 shkurtit 2004, për të dhuruar për kërkim shkencor embrione 
të krijuara përmes riprodhimit me ndihmë mjekësore ishte i papajtueshëm 
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me të drejtën e saj për respektimin e jetës private dhe me të drejtën e saj për 
respektimin e pasurive të saj, të mbrojtur përkatësisht nga neni 8 dhe nga neni 
1 i Protokollit nr. 1 të Konventës. Ajo ankohej gjithashtu për një shkelje të 
lirisë së shprehjes të garantuar nga neni 10 i Konventës, një aspekt themelor 
të së cilës e përbën për mendimin e saj kërkimi shkencor.

4.  Kërkesa i është caktuar Seksionit të Dytë të Gjykatës (neni 52 § 1 i Rregullores 
së Gjykatës).

5.  Më 28 maj 2013, kërkesat e bëra në bazë të nenit 8 dhe të nenit 1 të Protokollit 
nr. 1 të Konventës i janë komunikuar Qeverisë dhe kërkesa është shpallur e 
papranueshme për çdo pjesë tjetër.

6.  Më 28 janar 2014, një dhomë e Seksionit të Dytë e përbërë nga Işıl Karakaş, 
kryetare, Guido Raimondi, Peer Lorenzen, Dragoljub Popović, András 
Sajó, Nebojša Vučinić dhe Paulo Pinto de Albuquerque, gjyqtarë, si edhe 
nga Stanley Naismith, sekretar seksioni, ka hequr dorë nga juridiksioni i 
saj në favor të Dhomës së Madhe, meqënëse asnjëra nga palët nuk ka pasur 
kundërshtim për këtë (neni 30 i Konventës dhe neni 72 i Rregullores).

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

8.  Si kërkuesja ashtu edhe Qeveria kanë paraqitur komente rreth pranueshmërisë 
e rreth themelit të çështjes.

9.  Qendra Evropiane për Drejtësinë dhe të Drejtat e Njeriut (“ECLJ”), shoqatat 
“Movimento per la vita”, “Scienza e vita”, “Forum delle associazioni 
familjari”, “Luca Coscioni”, “Amica Cicogna Onlus”, “L’altra cicogna 
Onlus”, “Cerco bimbo”, “VOX – Osservatorio italiano sui Diritti”, 
“SIFES – Society of Fertility, Sterility and Reproductive Medicine” dhe 
“Cittadinanzattiva” si edhe dyzet e gjashtë anëtarë të Parlamentit italian janë 
lejuar të ndërhyjnë në procedurën me shkrim (neni 36 § 2 i Konventës dhe 
neni 44 § 3 i Rregullores).

10. Është zhvilluar një seancë publike në Pallatin e të Drejtave të Njeriut, në 
Strasburg, më 18 qershor 2014 (neni 59 § 3 i Rregullores).

Janë paraqitur:

–  për Qeverinë

Znj.P. Accardo                                              bashkagjente,
Z. G. Mauro Pellegrini                                            bashkagjent,
Znj.  A. Morresi, anëtare e Komitetit Kombëtar  

                                 për Bioetikën dhe profesoreshë kimie 
  fizike në Degën e Kimisë,  
  biologjisë dhe Bioteknologjisë të Universitetit 
  të Peruxhias                                       këshilltare, 
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Znj. D. Fehily, inspektore dhe këshilltare teknike  
  pranë Qendrës Kombëtare për Transplantim  
  të Romës                                     këshilltare;

–  për paditësen
Z. N. Paoletti;
Znj.  C. Sartori;
Znj. N. Paoletti, avokatë,    

                                                                                                      avokatë, 
 Z. M. De Luca, profesor biokimie dhe  
  drejtor i Qendrës për Mjekësinë 
  Rigjenerative “Stefano Ferrari” të  
  Universitetit të Modenës e Rexhio Emilias,                                                                                                                                                 
      këshilltar.

Gjykata ka dëgjuar deklarimet e Znj. P. Accardo, Znj.  A. Morresi, Z. N. 
Paoletti, Z. M. De Luca dhe Znj.  C. Sartori, si edhe përgjigjet e Znj.  P. Accardo, 
Z. G. Mauro Pellegrini, Z. M. De Luca, Znj.  N. Paoletti dhe Z. N. Paoletti për 
pyetjet e bëra nga disa gjyqtarë.

FAKTET
I. RRETHANAT E ÇËSHTJES

11. Kërkuesja ka lindur më 1954 dhe është me vendbanim në Romë.
12. Më 2002, ajo iu drejtua teknikave të riprodhimit me ndihmë mjekësore, 

duke kryer një fekondim in vitro (“FIV”) me bashkëjetuesin e saj në 
Qendrën e Mjekësisë Riprodhuese të European Hospital (“qendra”) 
të Romës. Pesë embrione të dala nga ky fekondim u vendosën në 
kriokonservim.

13. Përpara se të kryhej mbjellja, bashkëjetuesi i paditëses vdiq më 12 
nëntor 2003 gjatë një atentati në Nasirija (Irak), ndërkohë që po 
realizonte një reportazh lufte.

14. Meqënëse hoqi dorë nga nisja e një shtatzënie, kërkuesja vendosi t’i 
dhurojë embrionet e saj për kërkim shkencor për të dhënë ndihmesë në 
përparimin e mjekimit të sëmundjeve që është e vështirë të shërohen.

15. Sipas informacioneve të dhëna gjatë seancës përpara Dhomës 
së Madhe, kërkuesja paraqiti gojarisht disa kërkesa për vënie në 
dispozicion të embrioneve të saj pranë qendrës ku këto ruheshin, por 
pa rezultat. 

16. Me anë të një letre të datës 14 dhjetor 2011, kërkuesja i kërkoi drejtorit 
të qendrës që t’ia vinte në dispozicion pesë embrionet e ruajtura në 
kriokonservim në mënyrë që këto të shërbenin për kërkimet rreth 
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qelizave staminale. Drejtori e rrëzoi këtë kërkesë, duke vënë në 
dukje se ky lloj kërkimi ishte i ndaluar dhe dënohej penalisht në Itali, 
në zbatim të nenit 13 të Ligjit nr. 40 të 19 shkurtit 2004 (“Ligji nr. 
40/2004”).

17.Embrionet në fjalë ruhen sot në bankën kriogjenike të qendrës ku është 
kryer fekondimi in vitro.

II. E DREJTA DHE PRAKTIKA E BRENDSHME PËRKATËSE

A. Ligji nr. 40 i 19 shkurtit 2004, ka hyrë në fuqi më 10 mars 2004 
(“Normat në fushën e fekondimit me ndihmë mjekësore”)

Neni 1 – Qëllimi
“1. Me qëllim që të zgjidhen problemet riprodhuese që rrjedhin nga shterpësia ose nga 

infertiliteti njerëzore, lejohet që të përdoret riprodhimi me ndihmë mjekësore në kushtet 
dhe sipas modaliteteve të parashikuara nga ky ligj, i cili garanton të drejtat e të gjithë 
personave të interesuar, duke përfshirë e dhe ato të subjektit të krijuar në këtë mënyrë.”

Neni 5 – Kushtet e qasjes
“(...) vetëm çiftet e përbëra nga persona madhorë, me gjini të ndryshme, të martuar ose 

që bashkëjetojnë, në moshë për të lindur dhe të gjallë mund t’i përdorin teknikat e 
riprodhimit me ndihmë mjekësore.”

Neni 13 – Eksperimentimi me embrionin njerëzor
“1. Çdo eksperimentim me embrionin njerëzor është i ndaluar.
2. Kërkimet klinike dhe eksperimentale mbi embrionin njerëzor mund të lejohen vetëm 

në qoftë se ato ndjekin ekskluzivisht qëllime terapeutike e diagnostikuese që synojnë 
mbrojtjen e shëndetit si edhe zhvillimin e embrionit dhe në qoftë se nuk ka metoda të 
tjera..

(...)
4. Shkelja e ndalimit të parashikuar në pikën e parë ndëshkohet me dënim nga dy deri në 

gjashtë vjet burgim dhe me gjobë nga 50 000 deri në 150 000 euro. (...)
5. Çdo profesionist i shëndetësisë i dënuar për një vepër penale të parashikuar në këtë nen 

do të bëhet objekt i një pezullimi nga ushtrimi i profesionit për një afat nga një deri në 
tre vjet.”

Neni 14 – Kufizime ndaj zbatimit të teknikave mbi embrionin
“1. Kriokonservimi dhe asgjësimi i embrioneve janë të ndaluar, pa i dëmtuar dispozitat e 

Ligjit nr. 194 të 22 majit 1978 norma rreth mbrojtjes sociale të amësisë e rreth ndërprerjes 
së vullnetshme të shtatzënisë.

2.  Teknikat e prodhimit të embrioneve nuk mund të shpien në krijimin e një numri më të 
madh embrionesh sesa ai rreptësisht i domosdoshëm për realizimin e një mbjelljeje të 
vetme e të njëkohshme, numër ky që në asnjë rast nuk mund të jetë më i madh sesa tre.

3.  Kur transferimi i embrioneve në mitër është i pamundur për shkaqe force madhore të 
rëndë e të provuar lidhur me gjendjen shëndetësore të gruas, të cilat nuk kanë qenë të 
parashikueshme në çastin e fekondimit, kriokonservimi i embrioneve lejohet deri në 
datën e transferimit, i cili do të kryhet sa më parë që të jetë e mundur.”

18. Me një vendim nr. 151 të datës 1 prill 2009 (shih paragrafët 29-31 të 
mëposhtëm), Gjykata Kushtetuese e shpalli jokushtetuese dispozitën e pikës 
së dytë të nenit 14 të Ligjit nr. 40/2004 sipas së cilës teknikat e prodhimit 
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të embrioneve nuk mund të shpien në krijimin e një numri më të madh 
embrionesh sesa ai i domosdoshëm “për realizimin e një mbjelljeje të vetme 
e të njëkohshme, numër ky që në asnjë rast nuk mund të jetë më i madh sesa 
tre”. Ajo e gjykoi jokushtetuese pikën 3 të të njëjtit nen me arsyetimin se kjo 
nuk parashikonte që transferimi i embrioneve duhej të bëhej pa e dëmtuar 
shëndetin e gruas.

B. Mendimi i Komitetit Kombëtar për Bioetikën lidhur me birësimin
për  lindjen (“ADP”) (18 nëntor 2005)

19. Pas miratimit të Ligjit nr. 40/2004, Komiteti Kombëtar për Bioetikën ka 
marrë në shqyrtim pikën lidhur me fatin e embrioneve të kriokonservuara në 
gjendje braktisjeje, meqenëse ligji nuk parashikonte asnjë dispozitë specifike 
rreth këtij subjekti, duke u kufizuar me ndalimin e nënkuptuar të përdorimit 
të embrioneve të tepërta për qëllime kërkimesh shkencore.

20. Lidhur me këtë, Komiteti ka dhënë një mendim të favorshëm për “birësimin 
për lindjen”, praktikë sipas së cilës një çift ose një grua birësojnë embrione të 
tepërt për qëllime mbjelljeje dhe e cila jep mundësi që embrionet në fjalë të 
përdoren në një perspektivë jete dhe realizimi të një projekti familjar.

C. Dekreti i Ministrisë së Shëndetësisë i 11 prillit 2008 (“Shënime   
           shpjeguese në fushën e riprodhimit me ndihmë mjekësore”)

“(...) Kriokonservimi i embrioneve: Ka dy kategori embrionesh që mund të bëhen objekt 
i një kriokonservimi: e para është ajo e embrioneve që janë në pritje të një mbjelljeje, 
duke përfshirë edhe ato që kanë qenë objekt i një kriokonservimi përpara hyrjes në fuqi 
të Ligjit nr. 40 të vitit 2004; e dyta është ajo e embrioneve gjendja e braktisjes e të cilave 
është vërtetuar (...).”

D. Raporti përfundimtar i “Komisionit Studimor për Embrionet” i  
           8 janarit 2010
21. Me anë të një dekreti të datës 25 qershor 2009, Ministria e Shëndetësisë 

krijoi një Komision Studimor për embrionet e kriokonservuara në qendrat 
për riprodhim me ndihmë mjekësore. Raporti përfundimtar i këtij komisioni, 
i miratuar me shumicë votash më 8 janar 2010, parashtron si vijon:
 “Ndalimi ligjor për t’i asgjësuar embrionet duhet të kuptohet sikur do të thotë se 

kriokonservimi nuk mund të ndërpritet përveçse në dy raste: kur embrioni i shkrirë 
mund të mbillet në mitrën e nënës ose të një gruaje të gatshme për ta pranuar atë, ose 
kur është e mundur që për të të vërtetohet shkencërisht vdekja e natyrshme ose humbja 
përfundimtare e shanseve për sukses si organizëm. Në gjendjen e tanishme të dijeve 
shkencore, për shanset për sukses të një embrioni mund të sigurohesh vetëm duke e 
shkrirë atë, situatë kjo paradoksale përderisa një embrion i shkrirë nuk mund të ngrihet 
përsëri dhe ai do të vdesë në mënyrë të pashmangshme në qoftë se nuk mbillet menjëherë 
in utero. Këndej rrjedh perspektiva tutioriste e një konservimi të mundshëm pa kufi 
në kohë të embrioneve të ngrira. Sidoqoftë, është me vend të shënohet se progresi i 
kërkimeve shkencore do ta bëjë të mundur njohjen e kritereve dhe të metodologjive për 
ta diagnostikuar vdekjen ose më së paku humbjen e shanseve për sukses të embrioneve 
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të kriokonservuara: kështu do të jetë e mundur të kapërcehet paradoksi i tanishëm, i 
pashmangshëm nga pikëpamja ligjore, i një kriokonservim që mund të mos ketë fund 
kurrë. Në pritje të këtyre rezultateve, është e udhës të ripohohet se nuk mund të mos dihet 
që neni 14 i Ligjit nr. 40 të vitit 2004 e ndalon shprehimisht asgjësimin e embrioneve, 
duke përfshirë edhe ato që janë të kriokonservuara. Kësaj i shtohet që, për sa i përket 
fatit të embrioneve të tepërta, ligjvënësi i Ligjit nr. 40 ka zgjedhur konservimin dhe jo 
shkatërrimin e tyre, duke i dhënë kështu epërsi qëllimit të mbajtjes së tyre në jetë, edhe 
atëherë kur fati i tyre është i pasigurt.”

E. Kushtetuta e Republikës Italiane
22. Nenet përkatëse të Kushtetutës shprehen se:

Neni 9
“Republika nxit zhvillimin e kulturës dhe të kërkimit shkencor e teknik. (...)”

Neni 32
“Republika e mbron shëndetin si të drejtë themelore të individit dhe interes të shoqërisë. 

(...)”
Neni 117

“Pushteti legjislativ ushtrohet nga shteti e nga rajonet në respektim të Kushtetutës, si edhe të 
detyrimeve që rrjedhin prej rendit juridik komunitar dhe zotimeve ndërkombëtare. (...)”

F. Vendimet e Gjykatës Kushtetuese nr. 348 e nr. 349 të 24  tetorit 2007
23. Këto vendime u japin përgjigje disa pyetjeve që ishin shtruar edhe nga 

Gjykata e Kasacionit dhe një gjykatë territoriale për sa i përket pajtueshmërisë 
së Dekretligjit nr. 333 të 11 korrikut 1992 për kriteret e përllogaritjes së 
zhdëmtimeve të shpronësimit me Kushtetutën dhe me nenin 6 § 1 të Konventës 
e nenin 1 të Protokollit nr. 1 të Konventës. Ato marrin parasysh edhe vendimin 
Scordino k. Italisë (nr. 1) ([DhM], nr. 36813/97, GjEDNj 2006V) të dhënë 
nga Dhoma e Madhe e Gjykatës.

24. Në këto vendime, pasi rikujton detyrimin e ligjvënësit për t’i respektuar 
detyrimet ndërkombëtare (nenin 117 të Kushtetutës), Gjykata Kushtetuese 
ka përkufizuar vendin që i është dhënë Konventës të të Drejtave të Njeriut 
në burimet e së drejtës së brendshme, duke shprehur mendimin se kjo e 
fundit ishte një normë e rangut të ndërmjetëm midis ligjit të zakonshëm dhe 
Kushtetutës. Përveç kësaj, ajo ka saktësuar se i takonte gjyqtarit të themelit 
që ta interpretonte normën e brendshme në përputhje me Konventën e të 
Drejtave të Njeriut dhe me jurisprudencën e Gjykatës (shih vendimin nr. 349, 
paragrafi 26, pika 6.2, të mësipërm) dhe se, kur një interpretim i tillë dilte i 
pamundur apo kur ky i fundit kishte dyshime për sa i përket pajtueshmërisë 
së normës së brendshme me Konventën, ai kishte detyrimin që të shtronte një 
pyetje kushtetutshmërie para saj.

25. Pjesët përkatëse të vendimit nr. 348 të 24 tetorit 2007 shprehen si vijon:
“4.2.(...) Është e nevojshme të përkufizohen rangu dhe roli i normave të Konventës Evropiane 

të të Drejtave të Njeriut për të përcaktuar, në dritën e [nenit 117 të Kushtetutës], se cili 
është ndikimi i tyre mbi rendin juridik italian. (...)
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4.3.Në fakt, nëse nga një anë këto norma plotësojnë mbrojtjen e të drejtave themelore dhe 
japin kështu ndihmesë në vënien në jetë të vlerave dhe parimeve themelore të mbrojtura 
gjithashtu nga Kushtetuta italiane, nga një anë tjetër, ato mbeten formalisht burime të 
thjeshta të rangut parësor. (...)

 Sot, Gjykatës Kushtetuese i kërkohet ta sqarojë pikën normative dhe institucionale të 
shtruar këtu më sipër, e cila ka pasoja të rëndësishme praktike për punën e përditshme të 
operatorëve të së drejtës. (...)

 Gjyqtari i zakonshëm nuk ka sesi të vendosë ta mënjanojë një dispozitë të ligjit të 
zakonshëm, të gjykuar prej tij si e papajtueshme me një normë të Konventës Evropiane 
të të Drejtave të Njeriut, sepse kjo papajtueshmëri e prezumuar ngre një pikëpyetje 
kushtetutshmërie që ka të bëjë me shkeljen eventuale të pikës së parë të nenit 117 të 
Kushtetutës e që i përket kompetencës ekskluzive të gjyqtarit të ligjeve. (...)

4.5.(...) Parimi i parashtruar në pikën e parë të nenit 117 të Kushtetutës mund të bëhet 
konkretisht veprues vetëm atëherë kur përcaktohen në mënyrën e duhur “detyrimet 
ndërkombëtare” shtrënguese për pushtetet legjislative të shtetit dhe të rajoneve. (...)

4.6.Mirëpo në krahasim me traktatet e tjera ndërkombëtare, Konventa Evropiane e të Drejtave 
të Njeriut paraqet veçorinë se ajo ka krijuar një organ juridiksioni, Gjykatën Evropiane 
të të Drejtave të Njeriut, e cila ka kompetencë për t’i interpretuar normat e Konventës. 
Në fakt, neni 32 § 1 i Konventës parashikon se “juridiksioni i Gjykatës shtrihet mbi të 
gjitha ato çështje lidhur me interpretimin e zbatimin e Konventës dhe të protokolleve 
të saj që do t’i paraqiten asaj sipas kushteve të parashikuara në nenet 33, 34, 46 e 47”.

   Meqenëse normat juridike e marrin kuptimin e tyre (vivono) përmes interpretimit që u 
jepet atyre prej operatorëve të së drejtës, pikësëpari prej gjyqtarëve, nga neni 32 § 1 i 
Konventës rrjedh natyrshëm se, duke nënshkruar Konventën Evropiane të të Drejtave 
të Njeriut dhe duke e ratifikuar atë, Italia është zotuar në veçanti, në bazë të detyrimeve 
të saj ndërkombëtare, që t’ua përshtatë legjislacionin e saj normave të Konventës sipas 
domethënies që u jep atyre Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut, e cila është 
krijuar me qëllim që t’i interpretojë dhe t’i zbatojë ato. Pra, nuk mund të flitet për një 
kompetencë juridiksioni e cila iu shtuaka asaj të organeve gjyqësore të shtetit, por më 
shumë për një funksion të lartë interpretues që shtetet kontraktuese i kanë njohur Gjykatës 
Evropiane, duke dhënë kështu ndihmesë për të saktësuar detyrimet e tyre ndërkombëtare 
në këtë fushë.

4.7.Nga kjo nuk duhet të kuptohet që dispozitat e Konventës Evropiane të të Drejtave të 
Njeriut, ashtu siç interpretohen ato nga Gjykata e Strasburgut, paskan vlerë normash 
kushtetuese dhe që ato i shpëtuakan si të tilla kontrollit të kushtetutshmërisë të 
ushtruar nga Gjykata Kushtetuese. Pikërisht ngaqë normat në fjalë i plotësojnë parimet 
kushtetuese, ndonëse duke mbetur të një rangu më të ulët, prandaj është edhe më e 
nevojshme që ato të jenë në përputhje me Kushtetutën. (...)

 Meqenëse, siç u tregua më lart, dispozitat e Konventës Evropiane të të Drejtave të 
Njeriut e marrin kuptimin e vet përmes interpretimit që u jep atyre Gjykata Evropiane, 
kontrolli i kushtetutshmërisë duhet të ushtrohet në lidhje me normat e prodhuara nga ky 
interpretim dhe jo në lidhje me këto dispozita të vështruara në vetvete. Nga ana tjetër, 
vendimet e Gjykatës së Strasburgut nuk janë të detyrueshme pa kushte për sa i përket 
kontrollit të kushtetutshmërisë së ligjeve kombëtare. Kontrolli i sipërpërmendur duhet 
të kërkojë gjithmonë të vërë në balancë, në njërën anë, detyrimin që rrjedh nga zotimet 
ndërkombëtare e që caktohet nga pika e parë e nenit 117 të Kushtetutës dhe, në anën 
tjetër, mbrojtjen e interesave që përfitojnë garanci kushtetuese të njohur nga nene të tjera 
të Kushtetutës. (...)

5.  Nga parimet metodologjike të parashtruara këtu më sipër del se, për të kryer kontrollin 
e kushtetutshmërisë të kërkuar nga gjykata dërguese, është e udhës të kërkohet të shihet 
a) nëse ka ndonjë kontradiktë që nuk mund të kapërcehet në rrugë interpretimi ndërmjet 
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dispozitës kombëtare të vënë në pikëpyetje dhe normave të Konventës Evropiane të 
të Drejtave të Njeriut, ashtu siç janë interpretuar ato nga Gjykata Evropiane dhe të 
vështruara si burime plotësuese të parimit kushtetues të parashtruar në pikën e parë të 
nenit 117 të Kushtetutës, dhe b) nëse normat e Konventës Evropiane të të Drejtave të 
Njeriut që mendohet se përfshihen në këtë parim e që kuptohen sipas interpretimit që u 
jep atyre Gjykata dhe janë të pajtueshme me rendin kushtetues italian. (...)”

26. Pjesët përkatëse të vendimit nr. 349 të 24 tetorit 2007 janë riprodhuar këtu 
më poshtë:
“6.2 (...) Parimi i parashtruar i pikës së parë të nenit 117 të Kushtetutës nuk nënkupton që 

normat e dala nga marrëveshje ndërkombëtare duhet të konsiderohen sikur kanë vlerë 
kushtetuese sepse këto të fundit bëhen objekt i një ligji të zakonshëm inkorporimi, siç 
është rasti për normat e Konventës Evropiane të të Drejtave të Njeriut. Meqenëse parimi 
kushtetues nën shqyrtim e detyron ligjvënësin e zakonshëm që t’i respektojë këto norma, 
një dispozitë kombëtare e cila do të ishte e papajtueshme me një normë të Konventës 
Evropiane të të Drejtave të Njeriut – e kështu pra me “zotimet ndërkombëtare” të 
përmendura në pikën e parë të nenit 117 të Kushtetutës do ta cenonte në vetvete parimin 
kushtetues në fjalë. Në fund të fundit, pika e parë e nenit 117 të Kushtetutës shpie tek ajo 
normë konvencionale që vihet në pikëpyetje në këtë apo atë rast, e cila u jep një kuptim 
(dà vita) e një përmbajtje detyrimeve ndërkombëtare të përmendura në përgjithësi si 
edhe parimit kushtetues që fshihet nën të, aq sa cilësohet përgjithësisht si “normë e 
ndërmjetme”, dhe e cila bëhet edhe ajo objekt i një kontrolli pajtueshmërie me normat e 
Kushtetutës, siç do ta saktësojmë këtu më poshtë.

 Për rrjedhojë, i përket gjyqtarit të zakonshëm që ta interpretojë normën e brendshme në 
përputhje me dispozitën ndërkombëtare (...). Kur një interpretim i tillë është i pamundur 
apo kur ekzistojnë dyshime për sa i përket pajtueshmërisë së normës së brendshme me 
dispozitën “e ndërmjetme” konvencionale, gjyqtari ka për detyrë të shtrojë përpara 
Gjykatës Kushtetuese një pyetje kushtetutshmërie në vështrim të pikës së parë të nenit 
117 të Kushtetutës (...).

 Për sa i përket Konventës Evropiane të të Drejtave të Njeriut, është me vend që të 
mbahet parasysh fakti se ajo paraqet një veçori në krahasim me marrëveshjet e tjera 
ndërkombëtare, sepse e kapërcen kornizën e një liste të thjeshtë të drejtash e detyrimesh 
të ndërsjella të shteteve kontraktuese. Këto të fundit kanë krijuar një sistem mbrojtjeje 
të njëtrajtshme të të drejtave themelore. Zbatimi dhe interpretimi i këtij sistemi normash 
u takojnë natyrisht si detyrë në radhë të parë gjyqtarëve të shteteve anëtare, të cilët janë 
gjyqtarët e së drejtës së zakonshme të Konventës. Përveç kësaj, zbatimi i njëtrajtshëm i 
normave në fjalë garantohet në shkallë të fundit nga interpretimi i centralizuar i Konventës 
Evropiane, detyrë kjo që i është caktuar Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut të 
Strasburgut, së cilës i takon fjala e fundit dhe kompetenca e së cilës “shtrihet mbi të 
gjitha ato çështje lidhur me interpretimin e zbatimin e Konventës dhe të Protokolleve të 
saj që do t’i paraqiten asaj sipas kushteve të parashikuara në [këtë të fundit]” (neni 32 § 
1 i Konventës). (...)

   Gjykata Kushtetuese dhe Gjykata e Strasburgut kanë në fund të fundit role të ndryshme, 
ndonëse ato synojnë si njëra ashtu edhe tjetra t’i mbrojnë sa më mirë të drejtat themelore. 
Interpretimi i Konventës së Romës dhe i Protokolleve të saj i përket kompetencës së 
Gjykatës së Strasburgut, çka garanton zbatimin e një niveli të njëtrajtshëm mbrojtjeje në 
të gjitha shtetet anëtare.

   Ndërsa, kur Gjykatës Kushtetuese i kërkohet të shprehet rreth kushtetutshmërisë së një 
norme kombëtare në vështrim të pikës së parë të nenit 117 të Kushtetutës dhe kur ajo 
pyetje ka të bëjë me një papajtueshmëri me një ose disa norma të Konventës Evropiane 
të të Drejtave të Njeriut e cila nuk mund të zgjidhet në rrugë interpretimi, atëherë i takon 
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asaj të shohë nëse vërtetohet papajtueshmëria në fjalë dhe, në rast se po, të verifikojë nëse 
vetë normat e Konventës Evropiane të të Drejtave të Njeriut, ashtu siç janë interpretuar 
ato prej Gjykatës së Strasburgut, e garantojnë një mbrojtje të të drejtave themelore më 
së paku të barasvlershme me atë të ofruar nga Kushtetuta italiane.

 Fjala nuk është në fakt që të gjykohet rreth interpretimit që i jep Gjykata e Strasburgut 
kësaj apo asaj norme të Konventës Evropiane të të Drejtave të Njeriut (...), por që të 
verifikohet nëse kjo normë, ashtu siç është interpretuar ajo nga juridiksioni të cilit shtetet 
anëtare ia kanë caktuar shprehimisht këtë kompetencë, është e pajtueshme me normat 
përkatëse të Kushtetutës. Kështu, detyra për të garantuar respektimin e detyrimeve 
ndërkombëtare, e përcaktuar nga Kushtetuta, vihet me korrektësi në baraspeshë me 
nevojën për të shmangur që kjo detyrë të cenojë vetë Kushtetutën.”

G. Jurisprudenca e Gjykatës Kushtetuese

1. Vendimi i Gjykatës Kushtetuese nr. 396 i 24 tetorit 2006
27. Me këtë vendim, Gjykata Kushtetuese e shpalli të papranueshme një pyetje 

për kushtetutshmëri të shtruar nga Gjykata e Kaljarit lidhur me nenin 13 të 
Ligjit nr. 40/2004, i cili e ndalon diagnostikimin para mbjelljes.

28. Për t’u shprehur kështu, Gjykata Kushtetuese vuri në dukje se gjyqtari dërgues 
ishte kufizuar duke e shtruar pyetjen rreth kushtetutshmërisë vetëm për nenin 
13 të Ligjit nr. 40/2004 ndërkohë që, sipas përmbajtjes së dërgesës, ndalimi 
i diagnostikimit para mbjelljes rridhte gjithashtu nga dispozita të tjera të të 
njëjtit ligj, sidomos nga pika 3 e nenit 14 të tij.

2. Vendimi i Gjykatës Kushtetuese nr. 151 i 1 prillit 2009
29. Ky vendim ka të bëjë me kushtetutshmërinë e dispozitave të pikave 2 dhe 3 

të nenit 14 të Ligjit nr. 40/2004 të cilat parashikojnë, nga njëra anë, krijimin 
e një numri të kufizuar embrionesh (jo më të madh se tre) dhe detyrimin 
për t’i mbjellë ato njëkohësisht, si edhe, nga ana tjetër, ndalimin për t’i 
kriokonservuar embrionet e tepërta.

30. Gjykata Kushtetuese gjykoi se pikat në fjalë ishin jokushtetuese sepse 
ato e dëmtonin shëndetin e grave duke i detyruar ato, në njërën anë, 
t’u nënshtroheshin disa cikleve stimulimi vezor dhe, në anën tjetër, t’u 
ekspozoheshin rreziqeve të lidhura me shtatzëni të shumëfishta për shkak të 
ndalimit të ndërprerjes me përzgjedhje të shtatzënisë.

31. Në tekstin e vendimit, nuk është bërë asnjë referim ndaj Konventës Evropiane 
të të Drejtave të Njeriut, e cila nuk ishte përmendur as nga juridiksionet 
(Gjykata Administrative Rajonale e Lacios dhe Gjykata e Firences) që e 
kishin shtruar pyetjen.

3. Vendimi i Gjykatës Kushtetuese nr. 97 i 8 marsit 2010
32. Me këtë vendim, Gjykata Kushtetuese i shpalli të papranueshme pyetjet për 

kushtetutshmëri që kishte shtruar para saj Gjykata e Milanos, meqënëse ato 
ishin trajtuar tashmë në vendimin e saj nr. 151/2009.
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4. Vendimi i Gjykatës Kushtetuese nr. 150 i 22 majit 2012
33. Me këtë vendim, i cili i referohej vendimit S.H. me të tjerë k. Austrisë ([DhM], 

nr. 57813/00, GjEDNj 2011), Gjykata Kushtetuese e ktheu përpara gjyqtarit 
të themelit çështjen që ishte çuar përpara saj e që kishte të bënte me ndalimin 
e përdorimit të fekondimit heterolog të përcaktuar nga Ligji nr. 40/2004.

5. Vendimi i Gjykatës Kushtetuese nr. 162 i 10 qershorit 2014
34. Ky vendim ka të bëjë me kushtetutshmërinë e ndalimit absolut për t’iu qasur 

fekondimit heterolog në rast shterpësie ose papjellshmërisë të provuar në 
mënyrë mjekësore, ashtu siç e parashikon Ligji nr. 40/2004.

35. Tre juridiksione të së drejtës së zakonshme i ishin drejtuar Gjykatës 
Kushtetuese me pyetjen nëse ligji i kundërshtuar ishte i pajtueshëm me nenet 
2 (të drejtat e pashkelshme), 3 (parimi i barazisë), 29 (e drejta e familjes), 31 
(detyrimet e shtetit për mbrojtjen e së drejtës së familjes) dhe 32 (e drejta për 
shëndetin) të Kushtetutës. Një prej tyre, Gjykata e Milanos, i kishte kërkuar 
gjithashtu Gjykatës që të shprehej rreth pajtueshmërisë së ligjit në fjalë me 
nenet 8 dhe 14 të Konventës.

36. Gjykata Kushtetuese i gjykoi antikushtetuese dispozitat përkatëse legjislative.
37. Ajo qe në veçanti e mendimit se zgjedhja e paditësve në gjykim për t’u bërë 

prindër e për të themeluar një familje me fëmijë i përkiste lirisë së tyre për 
vetëvendosje lidhur me sferën e jetës së tyre private dhe familjare dhe të 
mbrojtur si të tillë nga nenet 2, 3 e 31 të Kushtetutës. Ajo saktësoi gjithashtu 
se ata që ishin të prekur nga pamundësia për të lindur (infertiliteti) ose nga 
shterpësia e plotë dhe ishin zotërues të një të drejte për mbrojtjen e shëndetit 
të tyre (neni 32 i Kushtetutës).

38. Ajo çmoi se sado që të drejtat në fjalë mund të bëheshin objekt kufizimesh 
të frymëzuara nga konsiderata të rendit etik, këto kufizime nuk mund të 
përktheheshin në një ndalim absolut, me përjashtim të rastit në qoftë se dilte e 
pamundur që të mbroheshin në një mënyrë tjetër disa liri të tjera të garantuara 
me kushtetutë.

39. Për sa i përket pajtueshmërisë së dispozitave legjislative në fjalë me nenet 8 
e 14 të Konventës, Gjykata Kushtetuese u mjaftua të vërente se pyetjet lidhur 
me të mbuloheshin nga përfundimet ku kishte dalë ajo rreth kushtetutshmërisë 
së dispozitave në fjalë (shih këtu më sipër).

H. Urdhrat e gjykatave kombëtare në fushën e qasjes 
      te diagnostikimi para mbjelljes

1. Vendimi i Gjykatës së Kaljarit i 22 shtatorit 2007
40. Në këtë vendim, Gjykata e Kaljarit rikujtoi që paditësit kishin paraqitur 

fillimisht një kërkesë për procedurë të përshpejtuar, në kuadër të së cilës ishte 
shtruar një pyetje kushtetutshmërie. Ajo shtoi se kjo pyetje ishte shpallur 
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pastaj e papranueshme me urdhrin nr. 396 të Gjykatës Kushtetuese të dhënë 
më 24 tetor 2006 (shih paragrafët 27-28 të mësipërm), dhe se ky urdhër nuk 
kishte dhënë asnjë këshillë për sa i përkiste interpretimit që ishte e udhës t’i 
jepej së drejtës së brendshme në dritën e Kushtetutës.

41. Për sa i përket procedurës civile të nisur para saj, ajo vuri në dukje se në 
të drejtën e brendshme nuk ekzistonte ndonjë ndalim i shprehur për qasje 
te diagnostikimi para mbjelljes dhe se një interpretim i ligjit që nxirrte si 
përfundim ekzistencën e një ndalimi të tillë do të kishte qenë në kundërshtim 
me të drejtën e paditësve për t’u informuar siç duhet për trajtimin mjekësor 
që kishin ndër mend të ndërmerrnin.

42. Përveç kësaj, ajo shënoi se ndalimet për t’iu drejtuar diagnostikimit para 
mbjelljes ishin futur më vonë me anë të një norme të rangut dytësor, konkretisht 
me dekretin e Ministrisë së Shëndetësisë nr. 15165 të 21 korrikut 2004 
(veçanërisht në pjesën ku ky i fundit përcakton se “ekzaminimet e gjendjes 
shëndetësore të embrioneve të krijuara in vitro, në kuptimin e nenit 14, pika 
5 të Ligjit nr. 40 të vitit 2004, mund të synojnë vetëm vëzhgimin e këtyre 
të fundit (“dovrà essere di tipo osservazionale”). Ajo çmoi se kjo ishte në 
kundërshtim me parimin e ligjshmërisë si edhe me “Konventën e Oviedos” të 
Këshillit të Evropës.

43. Ajo vuri në dukje së fundi se një interpretim i Ligjit nr. 40/2004 që e lejonte 
qasjen te diagnostikimi para mbjelljes ishte në përputhje me të drejtën për 
shëndetin që i njihej nënës. Për rrjedhojë, ajo i lejoi paditësit që të kishin 
qasje te diagnostikimi para mbjelljes.

2. Vendimi i Gjykatës së Firences i 17 dhjetorit 2007
44. Në këtë vendim, Gjykata e Firences iu referua urdhrit të Gjykatës së Kaljarit 

të cituar më sipër dhe deklaroi se pajtohej me interpretimin që kjo e fundit i 
kishte bërë së drejtës së brendshme. Për rrjedhojë, ajo i lejoi paditësit që të 
kishin qasje te diagnostikimi para mbjelljes.

3. Vendimi i Gjykatës së Bolonjës i 29 qershorit 2009
45. Me anë të këtij vendimi, Gjykata e Bolonjës i lejoi paditësit që të kishin qasje 

te diagnostikimi para mbjelljes, duke vënë në dukje se kjo praktikë pajtohej 
me mbrojtjen e shëndetit të gruas të pranuar nga interpretimi që i kishte bërë 
të drejtës së brendshme Gjykata Kushtetuese në vendimin e saj nr. 151 të 1 
prillit 2009 (shih paragrafët 29-31 të mësipërm).

4. Vendimi i Gjykatës së Salernos i 9 janarit 2010
46. Në këtë vendim, të dhënë në përfundim të një procedure për kërkesë të 

ngutshme, Gjykata e Salernos rikujtoi risitë e vendosura me anë të dekretit 
të Ministrisë së Shëndetësisë nr. 31639 të 11 prillit 2008, konkretisht faktin 
që ekzaminimet e gjendjes shëndetësore të embrioneve të krijuara in vitro 
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nuk kufizoheshin më vetëm me vëzhgimin e këtyre të fundit dhe që qasja te 
riprodhimi me ndihmë mjekësore lejohej për ato çifte ku burri ishte bartës 
sëmundjesh virale të transmetueshme në rrugë seksuale.

47. Nga këndej ajo nxori si përfundim se diagnostikimi para mbjelljes mund 
të konsiderohej vetëm si një nga teknikat mbikëqyrëse të paralindjes e cila 
synonte të njihte gjendjen shëndetësore të embrionit.

48. Për rrjedhojë, ajo e lejoi realizimin e një diagnostikimi para mbjelljes mbi 
embrionin in vitro të paditësve.

5. Vendimi i Gjykatës së Kaljarit i 9 nëntorit 2012
49. Në këtë vendim, Gjykata e Kaljarit iu referua konsideratave të shtjelluara në 

urdhrat e cituar këtu më sipër. Përveç kësaj, ajo vuri në dukje se nga vendimet 
nr. 348 dhe 349 të dhënë nga Gjykata Kushtetuese më 24 tetor 2007 dilte 
që një interpretim i ligjit i cili synonte të garantonte qasjen te diagnostikimi 
para mbjelljes pajtohej me Konventën Evropiane të të Drejtave të Njeriut, 
duke pasur parasysh sidomos vendimin e dhënë nga Gjykata e Strasburgut në 
çështjen Costa e Pavan k. Italisë (nr. 54270/10, 28 gusht 2012).

6. Vendimi i Gjykatës së Romës i 15 janarit 2014
50. Me anë të këtij vendimi, gjykata shtroi pyetjen rreth kushtetutshmërisë 

së neneve 1, pikat 1 e 2, dhe 4, pika 1 të Ligjit nr. 40/2004, dispozita që 
ua ndalonin çifteve të cilat nuk ishin as të shterpëta, as jopjellore, që t’u 
drejtoheshin teknikave të riprodhimit me ndihmë mjekësore për të realizuar 
një diagnostikim para mbjelljes. Ajo u vendos kështu në terrenin e neneve 8 
dhe 14 të Konventës.

51. Duke pasur parasysh vendimin Costa e Pavan k. Italisë (të cituar më lart), ajo 
çmoi që nuk mund të bëhej një interpretim ekstensiv i ligjit, i cili përcaktonte 
shprehimisht se qasja dhe teknikat e riprodhimit me ndihmë mjekësore 
rezervoheshin vetëm për çiftet shterp ose jopjellor.

I. Pyetja rreth kushtetutshmërisë së nenit 13 të Ligjit nr. 40/2004 
   e shtruar nga Gjykata e Firences

52. Me anë të një vendimi të datës 7 dhjetor 2012, Gjykata e Firences shtroi 
pyetjen rreth kushtetutshmërisë së ndalimit të dhurimit të embrioneve të 
tepërta për kërkimin shkencor, që rridhte nga neni 13 i Ligjit nr. 40/2004, në 
vështrim të neneve 9 dhe 32 të Kushtetutës, të cilët garantojnë përkatësisht 
lirinë e kërkimit shkencor dhe të drejtën për shëndetin.

53. Më 19 mars 2014, kryetari i Gjykatës Kushtetuese e ka shtyrë për më vonë 
shqyrtimin e kësaj çështjeje në pritje të vendimit që Dhoma e Madhe do të 
marrë rreth kërkesës Parrillo k. Italisë nr. 46470/11.
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III. DOKUMENTE TË KËSHILLIT TË EVROPËS

A.  Rekomandimi 1046 (1986) i Asamblesë Parlamentare të Këshillit të 
Evropës lidhur me përdorimin e embrioneve dhe të fetuseve njerëzore 
për qëllime diagnostike, terapeutike, shkencore, industriale dhe 
tregtare

“(...) 6. Asambleja Parlamentare e vetëdijshme se progresi i shkencës dhe i teknologjisë 
mjekësore e ka bërë veçanërisht të brishtë gjendjen juridike të embrionit dhe të fetusit, 
dhe se statusi i tyre juridik sot nuk është i përcaktuar me ligj;

7. E vetëdijshme se nuk ekzistojnë dispozita të përshtatshme që e rregullojnë përdorimin e e 
embrioneve dhe të fetuseve të gjallë ose të vdekur;

8. E bindur se, përballë progresit shkencor i cili jep mundësi për të ndërhyrë qysh në fekondim 
mbi jetën njerëzore në zhvillim, është urgjente që të përcaktohet shkalla e mbrojtjes së 
saj juridike;

9. Duke pasur parasysh pluralizmin e mendimeve që shprehen në rrafshin etik lidhur me 
përdorimin e embrioneve ose të fetuseve, ose të indeve të tyre, si edhe përplasjen e 
vlerave që shkakton ai;

10. Duke pasur parasysh se embrioni dhe fetusi njerëzor duhet të përfitojnë në çfarëdo 
rrethane po atë respekt që duhet të tregohet për dinjitetin njerëzor, dhe se përdorimi i 
produkteve dhe i indeve të tyre duhet të jetë i kufizuar në mënyrë të rreptë e të përcaktuar 
sipas rregullave (...) për qëllime të kulluara terapeutike e që nuk mund të arrihen me 
mjete të tjera; (...)

13. Duke theksuar nevojën e një bashkëpunimi evropian,
14. I rekomandon Komitetit të Ministrave:
A. t’i ftojë qeveritë e shteteve anëtare:

(...)
ii. ta kufizojnë përdorimin industrial të embrioneve dhe të fetuseve njerëzore, si edhe 

të produkteve dhe të indeve të tyre, për qëllime rreptësisht terapeutike e që nuk 
arrihen dot me mjete të tjera, sipas parimeve të përmendura në aneks, dhe ta 
përshtatin të drejtën e tyre në përputhje me këto të fundit, ose të miratojnë rregulla 
të përshtatçme, rregulla këto që duhet sidomos të përcaktojnë kushtet në të cilat 
mund të bëhet marrja dhe përdorimi për një qëllim diagnostik e terapeutik;

iii. të ndalojnë çdo krijim embrionesh me anë fekondimi in vitro për qëllime kërkimore 
sa janë gjallë ose pas vdekjes së tyre;

iv. të ndalojnë gjithçka që mund të përkufizohet si përpunim ose devijim i padëshirueshëm 
i këtyre teknikave, ndër të tjera:

(...)
- hulumtimin mbi embrione njerëzore me shanse për sukses;
- eksperimentimin mbi embrione të gjalla, me shanse për sukses ose jo (...)”

B.  Rekomandimi 1100 (1989) i Asamblesë Parlamentare të Këshillit të       
Evropës për përdorimin e embrioneve dhe të fetuseve njerëzore në 
kërkimin shkencor
“(...) 7. Duke pasur parasysh se embrioni njerëzor, ndonëse zhvillohet në faza të 

njëpasnjëshme të përcaktuara me emërtime të ndryshme (...), shfaq gjithashtu 
një diferencim progresiv të organizmit të tij dhe e ruan megjithatë në vazhdimësi 
identitetin e tij biologjik e gjenetik,

8. Duke rikujtuar nevojën e një bashkëpunimi evropian dhe të një rregulloreje sa më të 
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gjerë, që japin mundësi për t’i kapërcyer kontradiktat, rreziqet dhe paefektshmërinë 
e parashikueshme të normave ekskluzivisht kombëtare në fushat për të cilat bëhet 
fjalë,

(...)
21. Krijimi dhe/ose mbajtja e qëllimshme në jetë e embrioneve ose fetuseve, in vitro apo 

in utero, me qëllim hulumtimi shkencor, për shembull për të marrë prej tyre material 
gjenetik, qeliza, inde ose organe, duhet të jenë të ndaluar. (...)”

54. Pjesët përkatëse të aneksit të këtij rekomandimi shprehen kështu:
“B. Rreth embrioneve të gjalla para mbjelljes: (...)
4. Në përputhje me Rekomandimet 934 (1982) dhe 1046 (1986), kërkimet in vitro mbi 

embrionet me shanse për sukses nuk duhet të lejohen përveçse:
– kur fjala është për kërkime të zbatuara me natyrë diagnostike ose të kryera për qëllime 

parandaluese ose terapeutike;
– kur ato nuk ndërhyjnë në trashëgiminë e tyre gjenetike jo patologjike.
5. (...) kërkimet mbi embrionet e gjalla duhet të jenë të ndaluara, sidomos:
– nëse embrioni është me shanse për sukses;
– nëse ka mundësi për të përdorur një model shtazor;
– nëse kjo nuk parashikohet në kuadër projektesh të paraqitura dhe të lejuara në trajtën e 

duhur nga autoritetet kompetente shëndetësore ose shkencore ose, përmes delegimit, 
nga komisioni kombëtar shumëdisiplinor përkatës;

– nëse ato nuk i respektojnë afatet e përcaktuara nga autoritetet e lartpërmendura.
(...)
H. Dhurimi i elementeve të materialit embrional njerëzor: (...)
20. Dhurimi i elementeve të materialit embrional njerëzor duhet të lejohet vetëm në 

qoftë se ai ka për qëllim kërkimin shkencor, për synime diagnostike, paarandaluese 
ose terapeutike. Shitblerja e tij do të jetë e ndaluar.

21. Krijimi dhe/ose mbajtja e qëllimshme në jetë e embrioneve ose fetuseve, in vitro apo 
in utero, me qëllim hulumtimi shkencor, për shembull për të marrë prej tyre material 
gjenetik, qeliza, inde ose organe, duhet të jenë të ndaluar.

22. Dhurimi dhe përdorimi i elementeve të materialit embrional njerëzor duhet të 
lejohen vetëm në qoftë se prindërit e kanë dhënë lirisht dhe me shkrim pëlqimin e 
tyre paraprak.

23. Dhurimi i organeve duhet të jetë i zhveshur nga çdolloj karakteri tregtar. Blerja dhe 
shitja e embrioneve, e fetuseve ose e komponentëve të tyre nga ana e prindërve ose 
e të tretëve, ashtu si edhe importimi ose eksportimi i tyre, duhet të jenë gjithashtu 
të ndaluara.

24. Dhurimi dhe përdorimi i materialeve embrionale njerëzore në prodhimin e armëve 
biologjike të rrezikshme dhe shfarosëse duhet të jenë të ndaluar.

25. Për të gjithë këtë rekomandim, cilësimi “me shanse për sukses” nënkupton ato 
embrione që nuk paraqesin karakteristika biologjike të cilat mund ta pengojnë 
zhvillimin e tyre; nga ana tjetër, mungesa e shanseve për sukses të embrioneve 
dhe të fetuseve njerëzore do të duhet të përcaktohet ekskluzivisht përmes kriteresh 
biologjike objektive, të bazuara te të metat vetjake të embrionit.”

C. Konventa e Këshillit të Evropës për të Drejtat e Njeriut
     dhe Biomjekësinë (“Konventa e Oviedos”) e 4 prillit 1997

Neni 2 – Përparësia e qenies njerëzore
 “Interesi dhe mirëqenia e qenies njerëzore duhet të kenë epërsi mbi interesin e vetëm të 

shoqërisë ose të shkencës.”
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Neni 18 – Kërkimi mbi embrionet in vitro
“1. Kur kërkimi mbi embrionet in vitro lejohet me ligj, ky i fundit siguron një mbrojtje të 

përshtatshme të embrionit.
2. Krijimi i embrioneve njerëzore për qëllime kërkimore është i ndaluar.”

Neni 27 – Mbrojtja më e gjerë
 “Asnjë nga dispozitat e kësaj Konvente nuk do të interpretohet sikur e kufizon ose 

e cenon zotësinë e çdo Pale për t’u dhënë zbatimeve të biologjisë e të mjekësisë një 
mbrojtje më të gjerë sesa ajo e parashikuar nga kjo Konventë.”

D. Protokolli shtesë i Konventës së Oviedos, lidhur 
     me kërkimin biomjekësor, i 25 janarit 2005

Neni 2 – Fusha e zbatimit
“1. Ky Protokoll zbatohet për të gjitha veprimtaritë kërkimore në fushën e shëndetësisë të 

cilat nënkuptojnë një ndërhyrje mbi qenien njerëzore.
2. Protokolli nuk zbatohet për kërkimin mbi embrionet in vitro. Ai zbatohet për kërkimin mbi 

fetuset dhe embrionet in vivo.
(...)”

E. Raporti i Grupit të Punës për Mbrojtjen e Embrionit  dhe të Fetusit 
     Njerëzor të Komitetit Drejtues për Bioetikën, i bërë publik më 
     19 qershor 2003 – Konkluzion

 “Ky raport ka për qëllim të paraqesë një vështrim tërësor të qëndrimeve të tanishme në 
Evropë rreth mbrojtjes së embrionit njerëzor in vitro si edhe të argumenteve ku ato bazohen.

 Ai tregon një konsensus të gjerë rreth nevojës për një mbrojtje të embrionit in vitro. 
Megjithatë, përkufizimi i statusit të embrionit mbetet një fushë ku ndeshen dallime 
themelore që mbështeten mbi argumente të fuqishme. Këto divergjenca janë, në një 
masë të gjerë, në zanafillë të atyre të ndeshura rreth pikave që kanë të bëjnë me mbrojtjen 
e embrionit in vitro.

 Sidoqoftë, edhe në mungesë të ndonjë marrëveshjeje rreth statusit të embrionit, mund 
të parashikohet mundësia që disa pika të rishqyrtohen në dritën e zhvillimeve të fundit 
në fushën biomjekësore dhe të përparimeve terapeutike potenciale. Në këtë kontekst, 
ndonëse duke i pranuar e respektuar zgjedhjet themelore të vendeve të ndryshme, duket 
e mundshme dhe e dëshirueshme, në vështrim të nevojës së pranuar nga të gjitha vendet 
për ta mbrojtur embrionin in vitro, që të identifikohen disa qasje të përbashkëta me 
qëllim që të sigurohen kushte të përshtatshme zbatimi të procedurave që nënkuptojnë 
krijimin dhe përdorimin e embrioneve in vitro. Ky raport kërkon të jetë një ndihmë për 
reflektimin drejt këtij objektivi.”

F. Rezoluta 1352 (2003) e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës 
     lidhur me kërkimin rreth qelizave staminale njerëzore
“(...) 3.Qelizat staminale njerëzore mund të jenë me prejardhje nga një numër në rritje indesh 

e lëngjesh të pranishme në trupin e qenieve njerëzore të të gjitha moshave, dhe jo vetëm 
nga burime embrionale.

(...)
5.  Marrja e qelizave staminale embrionale nënkupton tani për tani shkatërrimin e 

embrioneve njerëzore.
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(...)
7.  Asambleja vënë dukje se në botë janë tashmë të disponueshme shumë vargje qelizash 

staminale embrionale njerëzore që mund të shërbejnë për kërkimin shkencor.
(...)
10.  Shkatërrimi i qenieve njerëzore për qëllime kërkimore është në kundërshtim me të drejtën 

e çdo qenieje njerëzore për jetën dhe për ndalimin moral të çdo lloj instrumentalizimi të 
qenies njerëzore.

11.  Për rrjedhojë, Asambleja i fton shtete anëtare:
i.  ta favorizojnë kërkimin rreth qelizave staminale me kusht që ai ta respektojë jetën e 

qenieve njerëzore në të gjitha stadet e zhvillimit të tyre;
ii.  t’i inkurajojnë ato teknika shkencore që nuk kundërshtohen nga pikëpamjet 

shoqërore dhe etike me qëllim që të përfitohet sa më shumë nga pluripotenca 
qelizore dhe të përpunohen metoda të reja mjekësie rigjeneruese;

iii.  ta nënshkruajnë dhe ta ratifikojnë Konventën e Oviedos për ta bërë efektiv ndalimin 
e krijimit të embrioneve njerëzore për qëllime kërkimore;

iv.  të nxisin programe kërkimore themelore të përbashkëta evropiane lidhur me qelizat 
staminale të rritura;

v.  të garantojnë që, në vendet ku lejohen kërkime të tilla, çdolloj kërkimi rreth qelizave 
staminale që nënkupton shkatërrimin e embrioneve njerëzore lejohet e mbikëqyret 
në mënyrën e duhur nga instancat e duhura kombëtare;

vi.  t’i respektojnë vendimet e vendeve kur këta të fundit zgjedhin që të mos marrin pjesë 
në programe ndërkombëtare kërkimi të cilat bien në kundërshtim me vlerat etike të 
sanksionuara nga legjislacioni i tyre kombëtar dhe të mos presin që këto vende të 
japin ndihmesë drejtpërdrejt apo tërthorazi për këto kërkime;

vii.  të privilegjojnë më shumë etikën e kërkimit sesa aspektet thjesht utilitare e financiare;
viii. të nxisin krijimin e strukturave që u japin mundësi shkencëtarëve dhe përfaqësuesve 

të shoqërisë civile për të shqyrtuar lloje të ndryshme projektesh kërkimore rreth 
qelizave staminale njerëzore, me qëllim që të rriten transparenca dhe përgjegjësia 
demokratike.”

G. Rekomandimi i Komitetit të Ministrave për shtetet anëtare lidhur me                                                                                                                                               
          kërkimin që përdor material biologjik me prejardhje njerëzore 

  (Rec (2006)4, i miratuar nga Komiteti i Ministrave më 15 mars 2006)

55. Ky rekomandim, që nuk zbatohet për materialet biologjike embrionale dhe 
fetuset (neni 2 § 3), ka për qëllim të mbrojë të drejtat themelore të personave, 
materiali biologjik i të cilëve mund të përfshihet në një projekt kërkimor pasi 
është mbledhur dhe ruajtur) për një projekt kërkimi shkencor më të hershëm 
sesa miratimi i rekomandimit, ii) për kërkime të ardhshme të paspecifikuara 
ose iii) si material mbeturinor i marrë fillimisht për qëllime klinike ose 
mjekoligjore. Ky rekomandim synon, ndër të tjera, të nxisë hartimin e kodeve 
të praktikave të mira nga ana e shteteve anëtare dhe të zvogëlojë në minimum 
rreziqet e lidhura me veprimtaritë kërkimore që kanë të bëjnë me jetën 
private të personave. Ai vendos gjithashtu rregulla që përcaktojnë marrjen 
dhe grumbullimet e materialit biologjik.
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H. “Etika në shkencë dhe teknologji”, Rezoluta 1934 (2013) 
      e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës

“2. ...) Asambleja çmon se në rrafshin kombëtar, mbirajonal e botëror duhet të zhvillohet 
një reflektim etik më i bashkërenduar rreth objektivave dhe përdorimeve të shkencës e 
të teknologjisë, rreth instrumenteve dhe metodave që përdorin ato, rreth pasojave dhe 
efekteve të tërthorta të tyre të mundshme, si edhe rreth sistemit global të rregullave dhe 
të sjelljeve ku përfshihen ato.

3.  Asambleja ka mendimin se një strukturë e përhershme reflektimi etik në rrafsh botëror do 
të jepte mundësi për t’i trajtuar çështjet etike si një “objektiv të lëvizshëm”, në vend që 
të caktohet një “kod etik”, dhe për t’i rrafshuar përsëri, në mënyrë periodike, konceptet 
në fuqi, edhe ato më themelore, si përkufizimi i “identitetit njerëzor” apo i “dinjitetit 
njerëzor”.

4  Asambleja përshëndet nismën e UNESKO-s e cila ka krijuar Komisionin Botëror për 
Etikë të Njohurive Shkencore dhe të Teknologjive (COMEST) me qëllim që të niset 
një reflektim i përhershëm etik dhe të studiohen mundësitë për hartim e rishikim periodik të 
një tërësie parimesh etike themelore të mbështetura te Deklarata Universale e të Drejtave të 
Njeriut. Ajo është e mendimit se Këshilli i Evropës duhet të japë ndihmesë në këtë proces.

5.  Për këtë qëllim, Asambleja i rekomandon Sekretarit të Përgjithshëm të Këshillit të 
Evropës që të parashikojë krijimin e një strukture të zhdërvjelltë e joformale reflektimi 
etik, nëpërmjet një bashkëpunimi midis komisioneve kompetente të Asamblesë dhe 
pjesëtarëve të komiteteve përkatëse të ekspertëve, mes të cilave Komitetit për Bioetikë 
(DH-BIO), me qëllim që të identifikohen ato sfida të reja etike dhe ato parime etike 
themelore që mund ta orientojnë aksionin politik e juridik në Evropë.

6.  Për ta përforcuar kornizën e përbashkët evropiane për etikë në shkencë e teknologji, 
Asambleja u rekomandon atyre shteteve anëtare të cilat nuk e kanë bërë ende që ta 
nënshkruajnë e ta ratifikojnë Konventën për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe të 
Dinjitetit të Qenies Njerëzore ndaj Zbatimeve të Biologjisë e të Mjekësisë: Konventën 
për të Drejtat e Njeriut dhe Biomjekësinë (STE nr. 164, “Konventa e Oviedos”) dhe 
protokollet e saj, e që të marrin pjesë plotësisht në punimet e Komitetit për Bioetikë.

(...)
10. Asambleja fton Bashkimin Evropian dhe UNESKO-n të bashkëpunojnë me Këshillin 

e Evropës për ta përforcuar kornizën e përbashkët evropiane për etikë në shkencë e në 
teknologji dhe, për këtë qëllim:

10.1. të krijojnë platforma evropiane dhe rajonale që mundësojnë të shkëmbehen rregullisht 
përvoja dhe praktika të mira të cilat i përfshijnë të gjitha fushat e shkencës e të 
teknologjisë, duke përdorur përvojën e fituar në kuadër të Konferencës Evropiane të 
Komiteteve Kombëtare për Etikë (COMETH) të iniciuar nga Këshilli i Evropës e, më së 
fundmi, të Forumit të Komiteteve Kombëtare për Etikë (Forumi i KKE-ve) të financuar 
nga Komisioni Evropian, si edhe të mbledhjeve të Komitetit për Bioetikë të Këshillit të 
Evropës;

10.2. të hartojnë e të rishikojnë në mënyrë periodike një tërësi parimesh etike themelore që 
duhet të zbatohen në të gjitha fushat e shkencës e të teknologjisë;

10.3. të propozojnë orientime shtesë për t’i ndihmuar shtetet anëtare që t’i harmonizojnë 
rregullat etike dhe procedurat e monitorimit, duke u mbështetur tek efektet pozitive të 
kërkesave etike të parashtruara në Programin e Shtatë Kornizë të Komisionit Evropian 
për Kërkim e Zhvillim Teknologjik (2007-2013) (FP7).”
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IV. E DREJTA DHE ELEMENTE PËRKATËSE 
      TË BASHKIMIT EVROPIAN

A. Grupi Evropian për Etikë të Shkencave dhe të Teknologjive 
    të Reja (GEE) pranë Komisionit Evropian

56. I krijuar më 1991 nga Komisioni Evropian, GEE-ja është një organizëm i 
pavarur i përbërë nga ekspertë të cilët kanë për mision që t’i paraqesin 
Komisionit Evropian mendime rreth çështjeve etike të lidhura me shkencën e 
me teknologjitë e reja. GEE-ja ka dhënë dy mendime lidhur me përdorimin e 
embrioneve in vitro për qëllime kërkimore.

1. Mendimi nr. 12: Aspekte etike të kërkimit që përfshin përdorimin e 
embrioneve njerëzore në kontekstin e Programit V Kornizë të Kërkimit, 
14 nëntor 1998

57. Ky mendim është bërë botuar me kërkesën e Komisionit Evropian pas pro-
pozimit të Parlamentit Evropian për t’i përjashtuar nga financimet evropiane 
ato projekte kërkimore që nënkuptojnë shkatërrimin e embrioneve njerëzore 
në kuadrin e Programit të Pestë Kornizë. Pjesët e tij përkatëse shprehen si 
vijon:

“(...) 2.6. (...) Në kuadrin e programeve kërkimore evropiane, çështja e kërkimeve mbi 
embrionin njerëzor duhet të shqyrtohet si nga pikëpamja e respektimit të parimeve 
etike themelore të përbashkëta për të gjitha shtetet anëtare ashtu edhe duke pasur 
parasysh larminë e koncepteve filozofike dhe etike të shprehura përmes praktikave 
dhe rregulloreve të ndryshme kombëtare ne fuqi në këtë fushë. (...)

2.8. Në dritën e parimeve dhe saktësimeve të përmendura më parë, Grupi çmon se është 
në përputhje me përmasën etike të Programit të Pestë Kuadër Komunitar që të 
mos përjashtohen a priori nga financimet komunitare ato kërkime mbi embrionin 
njerëzor të cilat janë objekt zgjedhjesh etike divergjente sipas vendeve. [...]”

2. Mendimi nr. 15: Aspekte etike të kërkimit mbi qelizat staminale 
njerëzore dhe përdorimin e tyre, 14 nëntor 2000

58. Pjesët përkatëse të këtij mendimi janë të formuluara kështu:
“2.3. Pluralizmi dhe etika evropiane
(...) Në kontekstin e pluralizmit evropian, i takon secilit shtet anëtar që t’i ndalojë ose 

t’i lejojë kërkimet mbi embrionin. Në këtë rast të fundit, respektimi i dinjitetit 
njerëzor nënkupton që të përcaktohen rregulla për kërkimet mbi embrionin e që 
të parashikohen disa garanci kundër rrezikut për eksperimentim arbitrar e për 
instrumentalizim të embrionit njerëzor.

2.5. Pranueshmëria etike e fushës së interesuar kërkimore
 Grupi vë re se, në disa vende, kërkimet mbi embrionin janë të ndaluara. Nga ana 

tjetër, në vendet ku ato lejohen për të përmirësuar trajtimin e shterpësisë, është 
e vështirë të gjendet ndonjë argument për t’u sjellë për një zgjerim të fushës së 
këtyre kërkimeve me synim që të përpunohen trajtime të reja kundër sëmundjeve 
ose dëmtimeve të rënda. Në fakt, ashtu si në rastin e kërkimit rreth shterpësisë, 
kërkimi rreth qelizave staminale synon që të lehtësojë vuajtjen njerëzore. Në të 
gjitha rastet, embrionet që kanë shërbyer për punime kërkimore janë të destinuara të 
shkatërrohen. Për pasojë, nuk ka argument për ta përjashtuar financimin e këtij lloji 
kërkimesh në lidhje me Programin Kornizë për kërkim të Bashkimit Evropian në 
qoftë se ato i përmbushin kërkesat etike dhe ligjore të përcaktuara në këtë program.”
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B. Rregullorja nr. 1394/2007 e Parlamentit Evropia dhe e Këshillit
    e 13 nëntorit 2007 lidhur me barnat për terapi novatore
    dhe që ndryshon Direktivën 2001/83/KE 
    si edhe Rregulloren (KE) nr. 726/2004
“(7) Ka rëndësi që rregullorja e barnave për terapi novatore në rrafshin komunitar të mos i 

cenojë vendimet e marra nga shtetet anëtare lidhur me mundësinë për të lejuar përdorimin 
e këtij apo atij lloji qelizash njerëzore, për shembull qelizat staminale embrionale, apo 
qelizash shtazore. Është e udhës që ajo të mos ndikojë as mbi zbatimin e legjislacioneve 
kombëtare që e ndalojnë apo e kufizojnë shitjen, shpërndarjen ose përdorimin e barnave 
që përmbajnë qeliza të tilla a që përbëhen apo janë nxjerrë prej këtyre të fundit.”

C. Vendimi i Gjykatës së Drejtësisë të Bashkimit Evropian
      i datës 18 tetor 2011 (C-34/10 Oliver Brüstle k. Greenpeace e V)

59. Me këtë vendim, të dhënë mbi bazën e çështjes paragjykimore të Gjykatës 
Federale Gjermane të Drejtësisë (Bundesgerichtshof), Gjykata e Drejtësisë 
e Bashkimit Evropian është shprehur rreth interpretimit që duhet t’i jepet 
Direktivës 98/44/KE të Parlamentit Evropian e të Këshillit të 6 korrikut 1998 
lidhur me mbrojtjen juridike të shpikjeve bioteknologjike.

60. Pjesa e direktivës e cila vihej në pikëpyetje ishte ajo që, duke e zbutur parimin 
se përdorimi i embrioneve njerëzore për qëllime industriale ose tregtare nuk 
mund të patentohet, saktëson se ky përjashtim nuk ka të bëjë me “shpikjet me 
qëllim terapeutik ose diagnostikues të cilat zbatohen tek embrioni njerëzor 
dhe janë të dobishme për të”.

61. Gjykata e Drejtësisë ka saktësuar se direktiva objekt mosmarrëveshjeje nuk 
ka për synim të përcaktojë rregullat e përdorimit të embrioneve njerëzore 
në kuadrin e kërkimeve shkencore: objekti i saj kufizohet te mundësia e 
patentimit të shpikjeve bioteknologjike. Ajo ka çmuar pastaj se shpikjet që 
përfshijnë përdorimin e embrioneve njerëzore mbeten të përjashtuara nga 
çdolloj mundësie patentimi edhe kur ato mund të pretendojnë se janë bërë për 
qëllim kërkimi shkencor (meqenëse një qëllim i tillë është e pamundur që, në 
fushën e patentave, të dallohet nga qëllimet e tjera industriale dhe tregtare). 
Gjykata e Drejtësisë ka vënë në dukje në të njëjtën kohë se ato shpikje të 
cilat nënkuptojnë një përdorim për qëllime terapeutike ose diagnostikuese të 
zbatueshëm tek embrioni njerëzor e të dobishëm për këtë të fundit nuk preken 
prej këtij përjashtimi.

D. Financimet e Bashkimit Evropian
     për kërkim e zhvillim teknologjik

62. Që prej vitit 1984, Bashkimi Evropian shpalos fonde për kërkimin shkencor 
përmes programesh kornizë që mbulojnë periudha të cilat shtrihen në disa vite.

63. Pjesët përkatëse të Vendimit nr. 1982/2006/KE lidhur me Programin e 
Shtatë Kornizë të Komunitetit Evropian për Veprimtari Kërkimi, Zhvillimi 
Teknologjik e Demonstrimi (2007-2013) shprehen si vijon:
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Neni 6 – Parime etike
“1. Të gjitha veprimtaritë kërkimore që kryhen në lidhje me Programin e Shtatë Kornizë 

realizohen në respektim të parimeve etike themelore.
2.  Veprimtaritë kërkimore të mëposhtme nuk janë objekt financimi në lidhje me Programin 

e Shtatë Kornizë:
-veprimtaritë kërkimore që synojnë klonimin njerëzor për qëllime riprodhuese;
-veprimtaritë kërkimore që synojnë të ndryshojnë trashëgiminë gjenetike të qenieve 

njerëzore, të cilat mund ta kthenin këtë ndryshim në të trashëguar,
-veprimtaritë kërkimore që synojnë të krijojnë embrione njerëzore vetëm për qëllime 

kërkimore ose për furnizimin me qeliza staminale, duke përfshirë aty edhe me anë 
transferimi bërthame qelizash somatike.

3.  Veprimtaritë kërkimore rreth qelizave staminale njerëzore, të rritura ose embrionale, 
mund të financohen në varësi njëkohësisht të përmbajtjes së propozimit shkencor dhe të 
kornizës juridike të shtetit/shteteve anëtar(e) të interesuar(a). (...)”

64. Pjesët përkatëse të Rregullores nr. 1291/2013 të Parlamentit Evropian e të 
Këshillit të 11 dhjetorit 2013 që përcakton Programin Kornizë për Kërkimin 
dhe Novacionin “Horizont 2020” (2014-2020) shprehen kështu:

Neni 19 – Parime etike
“1.Të gjitha veprimtaritë për kërkim dhe novacion të zhvilluara në lidhje me Horizont 

2020 respektojnë parimet etike dhe legjislacionet përkatëse kombëtare, evropiane dhe 
ndërkombëtare, duke përfshirë Kartën e të Drejtave Themelore të Bashkimit Evropian, 
si edhe Konventën Evropiane të të Drejtave të Njeriut dhe Protokollet e saj Shtesë. (...).

(...)
3.Përjashtohen nga çdo lloj financimi në fushat kërkimore të mëposhtme:

a)veprimtaritë kërkimore për klonimin njerëzor me qëllime riprodhimi;
b)veprimtaritë kërkimore që synojnë të ndryshojnë trashëgiminë gjenetike të qenieve 

njerëzore, të cilat mund ta kthenin këtë ndryshim në të trashëguar;
c)veprimtaritë kërkimore që synojnë të krijojnë embrione njerëzore vetëm për qëllime 

kërkimore ose për furnizimin me qeliza staminale, sidomos me anë transferimi 
bërthamor qelizash somatike.

4. Veprimtaritë kërkimore rreth qelizave staminale njerëzore, të rritura ose embrionale, 
mund të financohen në varësi njëkohësisht të përmbajtjes së propozimit shkencor 
dhe të kornizës juridike të shteteve anëtare të interesuara. Asnjë financim nuk u jepet 
veprimtarive kërkimore të ndaluara në të gjitha shtetet anëtare. Asnjë veprimtari nuk 
financohet në një shtet anëtar ku ky lloj veprimtarish është i ndaluar.

(...)”

E. Komunikimi i Komisionit Evropian lidhur me nismën qytetare evropiane 
  “Një prej nesh”  COM(2014) 355 përfundimtar (Bruksel, 28 maj 2014)

65. Më 10 prill 2014, nisma qytetare “Një prej nesh” kishte propozuar disa 
ndryshime legjislative me synim për t’i përjashtuar nga financimet evropiane 
ato projekte shkencore që përfshinin shkatërrimin e embrioneve njerëzore.

66. Në komunikimin e tij të datës 28 maj 2014, Komisioni Evropian qe i mendimit 
se nuk mund t’i jepte të drejtë kësaj kërkese me arsyetimin se propozimi 
i tij për financim të projekteve të fjalë merrte parasysh konsiderata etike, 
përfitimet potenciale për shëndetin dhe përkrahjen e Bashkimit për kërkimin 
rreth qelizave staminale.
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V. ELEMENTE PËRKATËSE TË SË DREJTËS NDËRKOMBËTARE

A. Raporti i Komitetit Ndërkombëtar për Bioetikë të UNESKO-s 
(KNB) lidhur me aspektet etike të kërkimeve mbi qelizat embrionale 
(6 prill 2001)

67. Pjesët përkatëse të konkluzioneve të këtij raporti shprehen si vijon:
“A. KNB-ja e pranon që kërkimet mbi qelizat staminale embrionale njerëzore janë një çështje 

për të cilën është mirë të niset një debat në rrafshin kombëtar për të përcaktuar se çfarë 
qëndrimi duhet të mbahet lidhur me këto kërkime, edhe sikur ky qëndrim të synojë që 
ato të mos zhvillohen. Ai këshillon që të nisen debate në instancat e duhura kombëtare, 
duke bërë të mundur shprehjen e një shumëllojshmërie mendimesh, me qëllim që, sa 
të jetë e mundur, të arrihet në një konsensus i cili të caktojë kufijtë e asaj çka është e 
pranueshme në këtë fushë të re dhe të rëndësishme të kërkimeve terapeutike.

 Në këtë fushë duhet të vendoset një proces i përhershëm edukimi e informimi. Shtetet 
duhet të marrin masat e duhura për të filluar një dialog të vazhdueshëm në gjirin e 
shoqërisë rreth çështjeve etike që ngrenë këto kërkime, duke siguruar pjesëmarrjen e të 
gjithë aktorëve të interesuar.

B. Cilido qoftë lloji i kërkimeve që lejohet në lidhje me embrionin, duhet të merren masa 
për të garantuar që këto kërkime kryhen brenda një kuadri ligjesh ose rregullash që u jep 
peshën e nevojshme konsideratave etike dhe përcakton parimet e duhura udhëheqëse. 
Në rast se parashikohet që të lejohet të pranohen dhurime embrionesh të tepërta në 
stadin para mbjelljes, me prejardhje nga trajtime me FIV, për kërkimet mbi qelizat 
staminale embrionale me qëllime terapeutike, atëherë një vëmendje e veçantë do t’i 
kushtohet dinjitetit dhe të drejtave të të dy prindërve dhurues. Është pra thelbësore që 
dhurimi të bëhet vetëm pasi dhuruesit të jenë informuar plotësisht për ndërlikimet e 
këtyre kërkimeve dhe të kenë dhënë pëlqimin e tyre paraprak, të lirë e të mirinformuar. 
Qëllimet e këtij lloji kërkimesh dhe mënyra se si zhvillohen ato duhet të bëhen objekt i 
një vlerësimi nga ana e komiteteve të duhura të etikës, të cilat duhet të jenë të pavarura 
nga hulumtuesit e interesuar. Në këtë proces, duhet të parashikohet një vlerësim a 
posteriori i këtyre kërkimeve. (...)”

B. Vendimi Murillo me të tjerë k. Kosta-Rikës i Gjykatës 
     Ndëramerikane të të Drejtave të Njeriut (28 nëntor 2012)

68. Në këtë çështje, Gjykata Ndëramerikane e të Drejtave të Njeriut është 
shprehur rreth ndalimit për të bërë fekondime in vitro në Kosta-Rikë. Ajo ka 
çmuar, ndër të tjera, se embrioni nuk mund të konsiderohej si një “person” në 
kuptimin e nenit 4 § 1 të Konventës Amerikane për të Drejtat e Njeriut (e cila 
mbron të drejtën për jetën), meqenëse “ngjizja” ndodh vetëm duke filluar nga 
momenti kur embrioni mbillet në mitër.

VI. ELEMENTE TË SË DREJTËS SË KRAHASUAR
69. Sipas informacioneve që disponon Gjykata rreth legjislacionit të dyzet 

shteteve anëtare1 në fushën e përdorimit të embrioneve njerëzore për qëllime 
1 Andorrë, Armeni, Austri, Azerbajxhan, Belgjikë, Bosnjë-Hercegovinë, Bullgari, Kroaci, 
Republika Çeke, Estoni, Finlandë, Francë, Gjeorgji, Gjermani, Greqi, Hungari, Irlandë, Letoni, 
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kërkimi shkencor, tre vende (Belgjika, Suedia dhe Mbretëria e Bashkuar) 
e lejojnë kërkimin shkencor rreth embrioneve njerëzore si edhe krijimin e 
embrioneve të tilla për qëllime kërkimore.

70. Krijimi i embrioneve për kërkimin shkencor ndalohet në katërmbëdhjetë 
vende2. Megjithatë, aty lejohet në përgjithësi kërkimi mbi embrionet e tepërta, 
me disa kushte.

71. Ashtu si Italia, tre shtete anëtare (Sllovakia, Gjermania dhe Austria) i ndalojnë 
në parim kërkimet shkencore mbi embrionet, duke i lejuar ato vetëm në disa 
raste shumë të kufizuara, sidomos kur kanë si synim mbrojtjen e shëndetit të 
embrionit ose kur kryhen mbi vargje qelizore me prejardhje nga jashtë shtetit.

72. Në Sllovaki, kërkimet mbi embrionet janë rreptësisht të ndaluara, me 
përjashtim të atyre me natyrë terapeutike që kanë si synim të sjellin një 
përfitim lidhur me shëndetin e personave që marrin pjesë drejtpërdrejt në to.

73. Në Gjermani, importimi dhe përdorimi i qelizave embrionale për qëllime 
kërkimore janë në parim të ndaluar me ligj. Ato lejohen vetëm si përjashtim, 
me disa kushte të rrepta.

74. Për sa i përket Austrisë, ligji përcakton që “qelizat me shanse për sukses” nuk 
mund të përdoren për qëllime të tjera përveç fekondimit in vitro. Megjithatë, 
aty nuk përkufizohet nocioni i “qelizave me shanse për sukses”. Sipas 
praktikës dhe doktrinës, ndalimi i parashikuar me ligj paska të bëjë vetëm me 
qelizat embrionale të ashtuquajtura “totipotente”3.

75. Në katër vende (Andorrë, Letoni, Kroaci dhe Maltë), ligji e ndalon shprehimisht 
çdolloj kërkimi mbi qelizat staminale embrionale.

76. Gjashtëmbëdhjetë vende nuk parashikojnë rregulla në këtë fushë. Fjala është 
për Armeninë, Azerbajxhanin, Bosnjë-Hercegovinën, Gjeorgjinë, Irlandën, 
Lihtenshtajnin, Lituaninë, Luksemburgun, Republikën e Moldavisë, Monakon, 
Poloninë, Rumaninë, Rusinë, San-Marinon, Turqinë dhe Ukrainën. Midis 
këtyre shteteve, disa kanë një praktikë më fort kufizuese (për shembull, Turqia 
dhe Ukraina), disa të tjerë një praktikë më fort lejuese (për shembull, Rusia).

LIGJI
77. Gjykata vë në dukje që në fillim se Qeveria bën disa prapësime rreth 

pranueshmërisë së kësaj kërkese. Ajo parashtron veçanërisht se kërkuesja nuk 
i ka shteruar mjetet për ankim që i jepeshin asaj në të drejtën e brendshme, 
se ajo nuk e ka paraqitur kërkesën e saj brenda afatit prej gjashtë muajsh 

Lihtenshtajn, Lituani, Luksemburg, “ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë”, Maltë, Republika 
e Moldavisë, Monako, Vendet e Ulëta, Poloni, Portugali, Rumani, Rusi, San-Marino, Serbi, 
Sllovaki, Slloveni, Spanjë, Suedi, Zvicër, Turqi, Mbretëria e Bashkuar dhe Ukrainë.
2 Bullgari, Republika Çeke, Estoni, Finlandë, “ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë”, Francë, 
Greqi, Hungari, Vendet e Ulëta, Portugali, Serbi, Slloveni, Spanjë dhe Zvicër.
3 Qeliza embrionale ende të padiferencuara, secila nga të cilat, e veçuar, është e aftë të zhvillohet 
si një organizëm i plotë (Fjalori mjekësor Larousse).
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të parashikuar nga neni 35 § 1 i Konventës dhe se ajo nuk e ka cilësinë e 
viktimës. Gjykata do t’i shqyrtojë këto prapësime këtu më poshtë përpara se 
të analizojë aspektet e tjera të kërkesëpadisë.

I. RRETH MOSSHTERIMIT TË MJETEVE 
    TË BRENDSHME PËR ANKIM

A. Qëndrimi i Qeverisë
78. Qeveria parashtron se kërkuesja e kishte në dorë të ankohej pranë gjyqtarit të 

themelit për ndalimin që t’i dhuronte embrionet e saj për kërkimin shkencor, 
duke mbrojtur mendimin se ndalimi në fjalë ishte në kundërshtim si me 
Kushtetutën italiane ashtu edhe me Konventën Evropiane të të Drejtave të 
Njeriut. Për këtë qëllim, ajo citon disa vendime të brendshme te të cilat gjykatat 
kombëtare kanë interpretuar Ligjin nr. 40/2004 në dritën e Kushtetutës dhe 
të Konventës Evropiane të të Drejtave të Njeriut, veçanërisht për sa i përket 
qasjes te diagnostikimi para mbjelljes (urdhrat e dhënë nga Gjykata e Kaljarit 
më 22 shtator 2007 dhe më 9 nëntor 2012, si edhe ata të miratuar nga gjykatat 
e Firences, të Bolonjës e të Salernos përkatësisht më 17 dhjetor 2007, më 
29 qershor 2009 dhe më 9 janar 2010, shih paragrafët 40-49 të mësipërm).

79.Sipas saj, gjyqtari i themelit do të kishte qënë atëherë i detyruar që ta 
interpretonte ligjin nga rrjedh ndalimi objekt mosmarrëveshjeje në dritën e 
Konventës, ashtu siç e kërkojnë vendimet e Gjykatës Kushtetuese nr. 348 e 
nr. 349 të 24 tetorit 2007.

80. Në qoftë se gjyqtari i themelit do ta kishte konstatuar ekzistencën e një konflikti 
të pakapërcyeshëm midis interpretimit të ligjit nga ana e tij dhe të drejtave 
të përmendura nga pala paditëse, atëherë ai do të kishte qenë i detyruar që të 
shtronte një pyetje rreth kushtetutshmërisë. Gjykata Kushtetuese do ta kishte 
shqyrtuar atëherë në themel pajtueshmërinë e fakteve objekt mosmarrëveshjeje 
me të drejtat e njeriut dhe ajo do të kishte mundur t’i shfuqizonte dispozitat 
kombëtare me efekt prapaveprues dhe erga omnes.

81. Madje, Gjykatës Kushtetuese i qenkan paraqitur tashmë disa çështje lidhur 
me kushtetutshmërinë e Ligjit nr. 40/2004. Në këtë drejtim qenkan dhënë një 
numër i caktuar vendimesh, konkretisht vendimet e Gjykatës Kushtetuese 
nr. 369, 97 dhe 150 (të shpallur përkatësisht më 24 tetor 2006, më 8 mars 
2010 dhe më 22 maj 2012), vendimi nr. 151 i miratuar nga kjo e fundit më 
1 prill 2009, si edhe urdhrat e gjykatave të Firences e të Romës të shpallur 
përkatësisht më 7 dhjetor 2012 e më 15 janar 2014 (shih paragrafët 27-33 dhe 
50-53 të mësipërm).

82. Nga ana tjetër, kërkuesja paska shpërfillur gjithashtu edhe parimin e 
subsidiaritetit të vendosur nga Protokolli nr. 15 i 24 qershorit 2013, duke mos 
i përdorur mjetet e brendshme juridike përpara se t’i paraqiste pretendimet e 
saj pranë Gjykatës.
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83. Së fundi, Gjykata e Firences ka ngritur përpara Gjykatës Kushtetuese një 
pikë kushtetutshmërie lidhur me një çështje të njëjtë me çështjen e tanishme 
(shih paragrafët 52-53 të mësipërm). Sikur juridiksioni i lartë të merrte një 
vendim jo të favorshëm për palën paditëse, kjo e fundit ka përsëri të drejtë që 
të paraqesë një kërkesëpadi pranë Gjykatës.

B. Qëndrimi i paditëses
84. Kërkuesja mbron mendimin se çdo veprim pranë gjyqtarit të zakonshëm do të 

kishte qenë i destinuar të dështonte, meqenëse e drejta e brendshme e ndalonte 
në mënyrë absolute dhurimin e embrioneve për qëllime kërkimi shkencor.

85. Përveç kësaj, ajo parashtron se rruga kushtetuese nuk mund të konsiderohet 
si një mjet ankimi që duhet të shterohet në kuptimin e nenit 35 § 1 të 
Konventës, meqenëse sistemi juridik italian nuk parashikon mundësi ankimi 
të drejtpërdrejtë pranë Gjykatës Kushtetuese.

86. Së fundi, ajo vë në dukje se, më 19 mars 2014, kryetari i Gjykatës Kushtetuese 
e ka shtyrë për më vonë shqyrtimin e pyetjes së ngritur nga Gjykata e Firences, 
së cilës i referohet Qeveria, në pritje të vendimit që do të marrë Dhoma e 
Madhe rreth kësaj kërkese.

C. Vlerësimi i Gjykatës

87. Gjykata rikujton në radhë të parë se, në bazë të nenit 35 § 1 të Konventës, ajo 
nuk mund të vihet në lëvizje përveçse pasi janë shteruar mjetet e brendshme 
për ankim. Çdo paditës duhet t’ua ketë dhënë juridiksioneve të brendshme 
rastin që kjo dispozitë ka si qëllim t’ua kursejë në parim shteteve kontraktuese, 
konkretisht që t’i shmangin ose t’i ndreqin shkeljet e pretenduara kundër 
tyre. Ky rregull bazohet te hipoteza se rendi i brendshëm ofron një mjet 
ankimi efektiv për sa i përket shkeljes së pretenduar. Dispozitat e nenit 35 
§ 1 këshillojnë megjithatë vetëm shterimin e atyre mjeteve për ankim që 
lidhen me shkeljet e fajësuara dhe që janë të disponueshme e të përshtatshme. 
Ato duhet të ekzistojnë në një shkallë të mjaftueshme sigurie jo vetëm në 
teori por edhe në praktikë, përndryshe atyre u mungojnë ai efektivitet e ajo 
mundësi qasjeje që duhen; i takon shtetit të paditur që të vërtetojë se të gjitha 
këto kërkesa janë të përmbushura (shih, mes shumë të tjerash, McFarlane 
k. Irlandës [DhM], nr. 31333/06, § 107, 10 shtator 2010, Mifsud k. Francës 
(vend. pran.) [DhM], nr. 57220/00, § 15, GjEDNj 2002VIII, Leandro Da 
Silva k. Luksemburgut, nr. 30273/07, §§ 40 e 42, 11 shkurt 2010 et Vučković 
me të tjerë k. Serbisë [DhM], nr. 17153/11, §§ 69-77, 25 mars 2014).

88. Në këtë çështje, duke u mbështetur te sistemi për kontroll kushtetutshmërie 
i krijuar me vendimet e Gjykatës Kushtetuese nr. 348 e nr. 349 të 24 tetorit 
2007, Qeveria mbron mendimin se mjetet për ankim që i jepeshin paditëses në 
të drejtën e brendshme nuk janë shteruar. Për këtë qëllim, ajo citon shembuj 
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nga vendimet e dhëna në themel dhe nga vendimet e Gjykatës Kushtetuese 
lidhur me Ligjin nr. 40/2004.

89. Gjykata vëren që në fillim se, me vendimet e sipërpërmendura nr. 348 e nr. 
349, Gjykata Kushtetuese ka përcaktuar vendin e Konventës të të Drejtave të 
Njeriut në burimet e së drejtës së brendshme, duke qenë e mendimit se ajo ishte 
një normë e rangut të ndërmjetëm midis ligjit të zakonshëm dhe Kushtetutës. 
Përveç kësaj, ajo ka çmuar se i takonte gjyqtarit të themelit që ta interpretonte 
normën e brendshme në përputhje me Konventën e të Drejtave të Njeriut dhe 
me jurisprudencën e Gjykatës. Ajo ka saktësuar se, kur një interpretim i tillë 
dilte se ishte i pamundur ose kur gjyqtari i themelit kishte dyshime për sa i 
përket pajtueshmërisë së normës së brendshme me Konventën, ky i fundit 
kishte detyrimin që të shtronte një pyetje kushtetutshmërie para saj.

90. Gjykata rikujton gjithashtu se, në mungesë të një mjeti të brendshëm ankimi 
specifik për shkeljen e pretenduar, i takonte Qeverisë që, duke u mbështetur 
te jurisprudenca e brendshme, të përligjte zhvillimin, vlefshmërinë, rrezen 
e veprimit dhe fushën e zbatimit të mjetit për ankim që ajo përmend (shih, 
mutatis mutandis, Melnītis k. Letonisë, nr. 30779/05, § 50, 28 shkurt 2012, 
McFarlane të cituar më lart, §§ 115-127, Costa e Pavan k. Italisë, nr. 
54270/10, § 37, 28 gusht 2012 dhe Vallianatos me të tjerë k. Greqisë [DhM], 
nr. 29381/09 e nr. 32684/09, §§ 52-58, GjEDNj 2013 (pjesë të zgjedhura)).

91. Në çështjen në fjalë, Gjykata vë re që Qeveria i është referuar disa çështjeve 
të cilat kanë të bëjnë me Ligjin nr. 40/2004, por që ajo nuk ka dhënë asnjë 
shembull vendimi të brendshëm që t’i ketë dhënë zgjidhje pikës lidhur me 
dhurimin e embrioneve të tepërta për kërkimin. Gjykata nuk sheh madje se 
qysh mund ta qortojë në mënyrë të vlefshme paditësen që nuk paska paraqitur 
ndonjë kërkesë e cila të synonte përfitimin e një mase të ndaluar me ligj.

92. Për sa i përket argumentit të Qeverisë se, që prej miratimit të vendimeve 
nr. 348 e nr. 349, gjyqtari i themelit ka detyrimin që ta interpretojë ligjin 
nga rrjedh ndalimi objekt mosmarrëveshjeje në dritën e Konventës dhe të 
jurisprudencës së Strasburgut ndërkohë që ai nuk ishte i detyruar për këtë gjë 
më parë, ka disa konsiderata që e shtyjnë Gjykatën të dalë në përfundimin 
se ky pohim nuk ndiqet, faktikisht, nga ndonjë praktikë e mirëpërcaktuar 
gjyqësore, sidomos në fushën e riprodhimit me ndihmë mjekësore.

93. Gjykata vëren, së pari, se në një çështje të ngjashme me këtë të tanishmen e 
që kishte të bënte me ndalimin për t’i dhuruar embrione të tepërta kërkimit 
shkencor, Gjykata e Firences ka vendosur, më 7 dhjetor 2012, që të shtronte 
përpara Gjykatës Kushtetuese pyetjen rreth kushtetutshmërisë së nenit 13 
të Ligjit nr. 40/2004 në vështrim të neneve 9 e 32 të Kushtetutës, të cilat 
garantojnë përkatësisht lirinë e kërkimit shkencor dhe të drejtën për shëndetin 
(shih paragrafin 22 të mësipërm). Gjykata konstaton megjithatë se nga gjyqtari 
i themelit nuk është shtruar asnjë pyetje për sa i përket pajtueshmërisë së 
ndalimit në fjalë me të drejtat e garantuara prej Konventës.
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94. Ajo shënon, së dyti, se, përveç ndonjë përjashtimi, vendimet e gjyqtarit të 
themelit dhe të Gjykatës Kushtetuese lidhur me Ligjin nr. 40/2004 që citohen 
nga Qeveria (shih paragrafët 78 dhe 81 të mësipërm) nuk i referohen Konventës 
së të Drejtave të Njeriut. I tillë është rasti i vendimeve nr. 396/2006 dhe 
nr.  97/2010 të Gjykatës Kushtetuese si edhe i vendimit të saj nr. 151/2009, 
i vendimeve të gjykatave të Kaljarit, të Firences, të Bolonjës e të Salernos të 
miratuar përkatësisht më 22 shtator 2007, më 17 dhjetor 2007, më 29 qershor 
2009 e më 9 janar 2010, si edhe i vendimit të Gjykatës së Firences të datës 
7 dhjetor 2012.

95. Është e vërtetë se, në urdhrin nr. 150 të 22 majit 2012 me anë të të cilit ajo 
i ka kthyer gjyqtarit të themelit një çështje që kishte të bënte me ndalimin 
e fekondimit heterolog, Gjykata Kushtetuese u është referuar, ndër të 
tjera, neneve 8 dhe 14 të Konventës. Megjithatë duhet të konstatohet se, 
në vendimin e saj nr. 162 të 10 qershorit 2014 lidhur me të njëjtën çështje, 
Gjykata Kushtetuese e ka analizuar ndalimin objekt konflikti vetëm në dritën 
e neneve të Kushtetutës që viheshin në pikëpyetje (konkretisht të neneve 2, 
31 dhe 32). Për sa u përket neneve 8 e 14 të Konventës, të përmendur vetëm 
prej njërës nga tri gjykatat e themelit (shih paragrafin 35 të mësipërm), ajo 
është mjaftuar të vërente se pyetjet e shtruara në këndvështrimin e këtyre 
dispozitave mbuloheshin nga konkluzionet të cilat kishin dalë në fushën e 
Kushtetutës (shih paragrafin 39 të mësipërm).

96. Në këto kushte, dy përjashtimet e vetme nga mosmarrja parasysh e Konventës 
dhe e jurisprudencës së saj përbëhen prej urdhrave të gjykatave të Kaljarit (të 
9 nëntorit 2012) e të Romës (të 15 janarit 2014) që, duke pasur parasysh 
konkluzionet e Gjykatës në çështjen Costa e Pavan (të cituar më lart), 
përkatësisht kanë garantuar qasjen e paditësve te diagnostikimi para mbjelljes 
dhe kanë shtruar një pyetje kushtetutshmërie rreth kësaj pike përpara Gjykatës 
Kushtetuese. Prapëseprapë, bëhet fjalë vetëm për dy raste të veçuara në 
krahasim me njëmbëdhjetë të përmendura nga Qeveria, të cilat kanë të bëjnë 
me një fushë të ndryshme nga kjo për të cilën është fjala këtu e për të cilën 
Gjykata kishte marrë tashmë vendim.

97. Për më tepër, meqenëse pajtueshmëria e nenit 13 të Ligjit nr. 40/2004 me të 
drejtat e garantuara nga Konventa është një pyetje e re, Gjykata nuk është 
aspak e bindur se mundësia që i është ofruar paditëses për t’i çuar ankesat e 
saj para një gjyqtari të zakonshëm përbën një zgjidhje efikase.

98. Vetë vendimet nr. 348 dhe nr. 349 bëjnë disa saktësime rreth dallimit të roleve 
përkatëse të Gjykatës së Strasburgut e të Gjykatës Kushtetuese duke vënë në 
dukje se të parës i takon që të interpretojë Konventën, kurse të dytës i takon 
që të kërkojë nëse ekziston ndonjë konflikt ndërmjet kësaj apo asaj norme 
kombëtare dhe të drejtave të garantuara nga Konventa, veçanërisht në dritën 
e interpretimit të dhënë nga Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut (shih 
paragrafin 26 të mësipërm).
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99. Madje, kësaj logjike i përket vendimi i marrë më 19 mars 2014 nga kryetari 
i Gjykatës Kushtetuese për ta shtyrë për më vonë shqyrtimin e pyetjes së 
shtruar më 7 dhjetor 2012 nga Gjykata e Firences, në pritje që Gjykata të 
shprehet rreth kësaj çështjeje (shih paragrafin 53 të mësipërm).

100. Në këtë kontekst, Gjykata vë në dukje se, në një vendim të kohëve të fundit 
(nr. 49, të depozituar më 26 mars 2015) ku ajo ka analizuar ndër të tjera 
vendin e Konventës Evropiane të të Drejtave të Njeriut dhe të jurisprudencës 
së Gjykatës në rendin e brendshëm juridik, Gjykata Kushtetuese ka vënë 
në dukje se gjyqtari i themelit ishte i detyruar të vepronte në përputhje 
me jurisprudencën e Gjykatës vetëm në atë rast kur kjo e fundit ishte “e 
mirëpërcaktuar” ose ishte parashtruar në një “vendim pilot”.

101. Sidoqoftë, Gjykata ka rikujtuar shumë herë se, në rendin juridik italian, 
ndërgjyqësi nuk gëzon një qasje të drejtpërdrejtë te Gjykata Kushtetuese: 
në fakt zotësinë për t’iu drejtuar asaj e ka vetëm një juridiksion që shqyrton 
themelin e një çështjeje, ose me kërkesën e një pale, ose kryesisht. Prandaj, 
një kërkesëpadi e tillë nuk mund të analizohet si një mjet ankimi shterimin 
e të cilit e kërkon Konventa (shih, ndër të tjera, Brozicek k. Italisë nr. 
10964/84, 19 dhjetor 1989, § 34, seria A nr. 167, Immobiliare Saffi k. Italisë 
[DhM], nr. 22774/93, § 42, GjEDNj 1999V, C.G.I.L. e Cofferati k. Italisë, 
nr. 46967/07, § 48, 24 shkurt 2009, Scoppola k. Italisë (nr. 2) [DhM], nr. 
10249/03, § 75, 17 shtator 2009 dhe M.C. me të tjerë k. Italisë, nr. 5376/11, 
§ 47, 3 shtator 2013). Nga ana tjetër, Komisioni dhe Gjykata kanë gjykuar, 
për sa i përket disa shteteve të tjera anëtare, se ankimi i drejtpërdrejtë pranë 
Gjykatës Kushtetuese përbënte një mjet të brendshëm ankimi që duhej të 
shterohej (shih, për shembull, W. k. Gjermanisë, nr. 10785/84, 18 korrik 
1986, Vendime dhe raporte (DR) 48, f. 104, Union Alimentaria Sanders 
SA k. Spanjës, nr. 11681/85, 11 dhjetor 1987 DR 54, f. 101, 104, S.B. me të 
tjerë k. Belgjikës (vend. pran.), nr. 63403/00, 6 prill 2004 et Grišankova e 
Grišankovs k. Letonisë (vend. pran.), nr. 36117/02, GjEDNj 2003II (pjesë 
të zgjedhura)).

102. Duke pasur parasysh çka paraprin më lart, Gjykata nuk ka sesi të jetë e 
mendimit se sistemi i interpretimit të detyrueshëm të normës së brendshme 
në dritën e Konventës, i vendosur nga vendimet nr. 348 e nr. 349, përbën një 
kthesë me natyrë që e hedh poshtë një konkluzion të tillë (shih, a contrario, 
vendimet e kohëve të fundit të Gjykatës që e pranojnë efektshmërinë e 
ankimit pranë Gjykatës Kushtetuese Turke pas vendosjes së një mundësie 
të drejtpërdrejtë ankimi pranë kësaj të fundit: Hasan Uzun k. Turqisë (vend. 
pran.), nr. 10755/13, §§ 25-27, 30 prill 2013 dhe Ali Koçintar k. Turqisë 
(vend. pran.), nr. 77429/12, 1 korrik 2014).

103. Është e udhës të përshëndeten parimet që dalin nga vendimet nr. 348 e nr. 349 
të 24 tetorit 2007, veçanërisht për sa i përket vendit që i takon Konventës në 
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burimet e së drejtës dhe ftesës që u bëhet autoriteteve gjyqësore kombëtare për 
t’i interpretuar normat e brendshme dhe Kushtetutën në dritën e Konventës 
Evropiane të të Drejtave të Njeriut dhe të jurisprudencës së Gjykatës. 
Gjykata shënon gjithashtu se, në disa fusha të tjera përveç riprodhimit me 
ndihmë mjekësore, kanë qenë të shumta vendimet ku Gjykata Kushtetuese 
ka dalë në përfundimin e antikushtetutshmërisë së një norme të brendshme, 
ndër të tjera, të papajtueshmërisë së kësaj të fundit me të drejtat e garantuara 
prej Konventës dhe jurisprudencës së Gjykatës (i tillë është konkretisht rasti 
i vendimit nr. 39 të 5 marsit 2008 për pazotësitë e lidhur me falimentimin, 
i vendimit nr. 93 të 17 marsit 2010 lidhur me zhvillimin publik të seancave 
në procedurat për zbatim të masave të ndërmjetme, dhe i vendimit nr. 210 të 
3 korrikut 2013 që kishte të bënte me fuqinë prapavepruese të ligjit penal).

104. Megjithatë, është me vend të vihet në dukje në radhë të parë se sistemi italian 
parashikon për individët vetëm një mjet të tërthortë ankimi pranë Gjykatës 
Kushtetuese. Përveç kësaj, Qeveria nuk ka vërtetuar, duke u mbështetur te 
një jurisprudencë e një praktikë e përcaktuar, se në fushën e dhurimit të 
embrioneve për kërkimin, ushtrimi i një veprimi nga ana e paditëses pranë 
gjyqtarit të themelit, i kombinuar me detyrën e këtij të fundit për të shtruar 
përpara Gjykatës Kushtetuese një pyetje rreth kushtetutshmërisë në dritën e 
Konventës, përbënte, në rastin e çështjes në fjalë, një mjet ankimi efektiv të 
cilin e interesuara duhej ta kishte shteruar.

105. Duke pasur parasysh çka paraprin më lart dhe faktin se Gjykata Kushtetuese 
ka vendosur ta pezullojë shqyrtimin e një çështjeje të ngjashme të 
papërfunduar pranë saj në pritje që Gjykata të marrë vendim në çështjen 
e tanishme, është e udhës të rrëzohet kërkesa për prapësim e paraqitur nga 
qeveria e paditur.

II. RRETH RESPEKTIMIT TË AFATIT
     PREJ GJASHTË MUAJSH

A. Qëndrimi i Qeverisë
106. Gjatë seancës, Qeveria ka bërë prapësim lidhur me vonesën e kërkesëpadisë, 

duke sjellë për këtë si argument se ligji që e ndalon dhurimin e embrioneve 
për kërkimin shkencor ka hyrë në fuqi më 10 mars 2004 dhe se kërkuesja e ka 
kërkuar vënien në dispozicion të embrioneve të saj për qëllim të një dhurimi 
të tillë vetëm më 14 dhjetor 2011, me anë të një letre të drejtuar në këtë datë 
qendrës për mjekësinë e riprodhimit ku këto të fundit ishin kriokonservuar.

        B.Qëndrimi i paditëses
107. Kërkuesja i është përgjigjur këtij prapësimi gjatë seancës duke vënë në 
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dukje se, ndonëse ajo i kishte drejtuar një kërkesë me shkrim për vënie në 
dispozicion të embrioneve të saj qendrës për mjekësinë e riprodhimit më 
14 dhjetor 2011, ajo kishte formuluar më parë me gojë kërkesa të tjera që 
kishin të njëjtin objekt.

108. Gjithsesi, e interesuara mbron mendimin se çdo kërkesë drejtuar qendrës për 
mjekësinë e riprodhimit ishte e destinuar të dështonte, duke rikujtuar se ligji 
i zbatueshëm e ndalon kategorikisht dhurimin e embrioneve për kërkimin 
shkencor.

C. Vlerësimi i Gjykatës

109. Gjykata rikujton se, kur një ndërhyrje në të drejtën e përmendur nga ana 
e një paditësi rrjedh drejtpërdrejt prej një ligji, ky i fundit, vetëm me anë 
të mbajtjes së tij në fuqi, mund të përbëjë një ndërhyrje të përhershme në 
ushtrimin e së drejtës për të cilën bëhet fjalë (shih, për shembull, çështjet 
Dudgeon k. Mbretërisë së Bashkuar, 22 tetor 1981, § 41, seria A nr. 45, 
dhe Norris k. Irlandës, 26 tetor 1988, § 38, seria A nr. 142, në të cilat 
paditësit, homoseksualë, ankoheshin për faktin se ato ligje që i shtypnin 
veprimet homoseksuale me sanksione penale u cenonin atyre të drejtën për 
respektimin e jetës së tyre private).

110. Gjykata është bazuar te kjo qasje në çështjen Vallianatos me të tjerë k. 
Greqisë ([DhM], nr. 29381/09 e nr. 32684/09, § 54, GjEDNj 2013 (pjesë 
të zgjedhura)), në të cilën paditësit ankoheshin për një shkelje të vazhduar 
të neneve 14 e 8 të Konventës për shkak të pamundësisë për ta, si çifte 
të së njëjtës gjini, për të lidhur “marrëveshje bashkëjetese”, ndërkohë që 
kjo mundësi u njihej me ligj çifteve me gjini të kundërt. Përveç kësaj, në 
çështjen S.A.S. k. Francës ([DhM], nr. 43835/11, § 110, GjEDNj 2014 (pjesë 
të zgjedhura)), e cila kishte të bënte me ndalimin ligjor për të mbajtur një 
veshje që shërbente për të fshehur fytyrën në hapësirën publike, Gjykata ka 
vënë në dukje se situata e paditëses ishte e ngjashme me atë të paditësve 
në çështjet Dudgeon dhe Norris, ku ajo kishte konstatuar një ndërhyrje të 
vazhduar në ushtrimin e të drejtave të mbrojtura nga neni 8 i Konventës.

111. Gjykata e pranon që, në çështjet e cituara më lart, ndikimi i masave të 
fajësuara legjislative në jetën e përditshme të paditësve ishte më i madh e 
më i drejtpërdrejtë sesa në këtë çështje. Megjithatë, nuk ka sesi të mohohet 
që ndalimi ligjor i dhurimit të embrioneve për kërkimin shkencor, i vënë në 
pikëpyetje në çështjen e tanishme, e ka njëfarë ndikimi në jetën private të 
paditëses. Ky ndikim, i cili rezulton nga lidhja biologjike që ekziston ndërmjet 
të interesuarës dhe embrioneve të saj si edhe nga qëllimi për realizim të një 
projekti familjar në zanafillë të krijimit të tyre, rrjedh drejtpërdrejt nga hyrja 
në fuqi e Ligjit nr. 40/2004 dhe përbën një situatë të vazhduar për faktin që 
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e prek paditësen në mënyrë të përhershme që prej asaj kohe (shih raportin 
përfundimtar të Komisionit Studimor për embrionet të datës 8 janar 2010, 
i cili hedh hipotezën e një konservimi pa kufi afati të embrioneve të ngrira, 
paragrafi 21 i mësipërm).

112. Në një rast të tillë, sipas jurisprudencës së Gjykatës, afati prej gjashtë 
muajsh fillon të llogaritet vetëm nga ai moment kur situata në fjalë ka marrë 
fund (shih ndër të tjera, Çınar k. Turqisë, nr. 17864/91, vendim i Komisionit 
i datës 5 shtator 1994). Për rrjedhojë, Gjykata nuk pajtohet me tezën e 
Qeverisë se afati llogaritet nga dita e hyrjes në fuqi të ligjit të kundërshtuar.

113. Madje, teza e Qeverisë do të ishte njëlloj sikur të mendohej se kërkuesja 
dëshironte t’i dhuronte embrionet e saj që prej hyrjes në fuqi të ligjit të 
kundërshtuar, rrethanë kjo rreth së cilës Gjykata nuk mund të spekulojë.

114. Prapësimi për vonesë i kërkesëpadisë, i kërkuar nga Qeveria në bazë të nenit 
35 § 1 të Konventës, nuk ka pra sesi të pranohet.

III. RRETH CILËSISIMIT SI VIKTIMË TË PADITËSES

A. Qëndrimi i Qeverisë
115.Qeveria bën gjithashtu prapësim për mungesën e cilësisë si viktimë të 

paditëses, duke vënë në dukje se, gjatë periudhës nga 12 nëntori 2003 – datë e 
vdekjes së bashkëjetuesit të së interesuarës – deri më 10 mars 2004, datë e hyrjes 
në fuqi të Ligjit nr. 40/2004, kërkuesja paska mundur t’i dhuronte embrionet 
e saj për kërkimin shkencor, përderisa atëherë nuk kishte asnjë rregull të 
përcaktuar në këtë fushë e kështu që një dhurim i tillë nuk ishte i ndaluar.

B. Qëndrimi i paditëses
116. Kërkuesja ka nënvizuar gjatë seancës se afati që kishte kaluar nga data e 

vdekjes së bashkëjetuesit të saj deri në hyrjen në fuqi të ligjit të kundërshtuar 
kishte qenë shumë i shkurtër – rreth katër muaj – dhe se ajo nuk kishte 
mundur të merrte brenda asaj periudhe ndonjë vendim të saktë lidhur me 
fatin që ajo donte t’u caktonte embrioneve të dala nga fekondimi in vitro që 
kishte bërë.

C. Vlerësimi i Gjykatës
117.Gjykata rikujton se, kur një ndërhyrje në jetën private të një paditësi rrjedh 

drejtpërdrejt prej një ligji, ky i fundit, përmes mbajtjes së tij në fuqi, përfaqëson 
një ndërhyrje të përhershme në ushtrimin e së drejtës në fjalë. Në situatën 
personale të të interesuarit, ajo pasqyrohet në mënyrë të vazhdueshme e të 
drejtpërdrejtë, vetëm përmes ekzistencës së saj, në jetën private të këtij të 
fundit (Dudgeon, § 41, dhe Norris, § 34, të cituara më lart).
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118. Në çështjen në fjalë, kërkuesja ndodhet në pamundësinë për t’i dhuruar për 
kërkim embrionet e saj që prej hyrjes në fuqi të Ligjit nr. 40/2004 (shih 
gjithashtu paragrafin 113 të mësipërm). Meqenëse situata objekt konflikti ka 
mbetur e pandryshuar që prej atij momenti, fakti që kërkuesja dëshironte t’i 
dhuronte për kërkim embrionet e veta në çastin e paraqitjes së kërkesëpadisë 
së saj i mjafton Gjykatës për t’ia njohur asaj cilësinë e viktimës. Përveç 
kësaj, për sa i përket argumentit të Qeverisë se kërkuesja paska mundur 
t’i dhuronte embrionet e saj për kërkimin shkencor brenda periudhës që 
ka kaluar midis vdekjes së bashkëjetuesit të saj dhe hyrjes në fuqi të ligjit, 
Gjykata i mban shënim informacionet e dhëna prej paditëses nga të cilat 
del se, brenda atij afati të shkurtër të venë në dukje më sipër, ajo nuk kishte 
mundur të merrte një vendim të saktë për fatin e embrioneve të saj.

119. Është kështu me vend që të rrëzohet prapësimi i qeverisë së paditur i bërë 
mbi bazën e mungesës së cilësisë si viktimë të paditëses.

IV. RRETH SHKELJES SË PRETENDUAR 
      TË NENIT 8 TË KONVENTËS

120. Duke iu referuar nenit 8 të Konventës, kërkuesja pretendon se ndalimi i 
dhurimit të embrioneve për qëllime kërkimi shkencor, i cili rrjedh nga neni 
13 i Ligjit nr. 40/2004, përbën shkelje të së drejtës së saj për respektimin e 
jetës së saj private. Neni 8 është i formuluar kështu në pjesët e tij me rëndësi 
për këtë çështje:
“1. Çdo person ka të drejtë që t’i respektohet jeta e tij private (...).
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 sigurinë kombëtare, për sigurimin publik, 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. Argumentet e palëve

1.Argumentet e Qeverisë
121. Qeveria mbron që në fillim mendimin se çështja nëse mund të dhurohen 

embrione njerëzore për kërkimin shkencor nuk i përket nocionit të “së 
drejtës për respektimin e jetës private”.

122. Gjatë seancës, është parashtruar se neni 8 i Konventës mund të zbatohet 
vetëm “në mënyrë të tërthortë” në këtë çështje, domethënë vetëm në qoftë 
se kërkuesja do të kishte dëshiruar të realizonte një projekt familjar në saje 
të mbjelljes së embrioneve të saj dhe në qoftë se ajo do të ishte penguar për 
këtë për arsye të zbatimit të Ligjit nr. 40/2004.

123. Sidoqoftë, ajo mbrohet me argumentin se ndërhyrja e pretenduar në jetën 
private të paditëses është e parashikuar me ligj dhe se ajo ndjek një qëllim të 
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drejtë që është ta mbrojë atë potencialitet jete bartës i të cilit është embrioni.
124. Për sa i përket përpjesëtueshmërisë së masës së kundërshtuar, Qeveria 

është kufizuar në vërejtjet e saj me shkrim duke iu referuar konsideratave 
të shtjelluara në fushën e nenit 1 të Protokollit nr. 1 të Konventës. Por nga 
ana tjetër, gjatë seancës, Qeveria ka mbrojtur mendimin se legjislacioni 
italian nuk ishte kontradiktor, duke sjellë si argument se kërkuesja pohonte 
pa të drejtë që embrionet e kriokonservuara nuk mund të shpinin në një jetë 
njerëzore. Në lidhje me këtë, ajo ka parashtruar se, i realizuar me korrektësi, 
kriokonservimi nuk ishte i kufizuar në kohë dhe se nuk ekzistonte ende asnjë 
kriter shkencor që të jepte mundësi për t’i verifikuar shanset për sukses të 
një embrioni të kriokonservuar pa bërë çngrirjen e tij

125. Nga ana tjetër, Qeveria çmon se ligji italian që lejon abortin nuk është i 
papajtueshëm me ndalimin për të dhuruar embrione për kërkimin, duke 
saktësuar se në rast ndërprerjeje shtatzënie, mbrojtja e jetës së fetusit është e 
qartë që duhet të vihet patjetër në balancë me situatën e me interesat e nënës.

126. Gjatë seancës, ajo ka nënvizuar gjithashtu se embrioni ishte me siguri objekt 
i një mbrojtjeje në të drejtën evropiane. Në lidhje me këtë, ajo ka parashtruar 
se Konventa e Këshillit të Evropës për të Drejtat e Njeriut dhe Biomjekësinë 
(“Konventa e Oviedos”) e 4 prillit 1997 sigurisht që nuk i detyronte shtetet 
që ta lejonin kërkimin shkencor shkatërrues rreth embrioneve, meqenëse 
zgjedhja për të krijuar një kërkim të tillë varej sipas saj nga hapësira e gjerë 
për vlerësim që u jepej shteteve në këtë fushë.

127. Përveç kësaj, ajo vë në dukje se punimet përgatitore të Ligjit nr. 40/2004 
tregojnë që ky i fundit është fryti i një pune të madhe e cila i ka marrë 
parasysh mendimet e ndryshme si edhe pyetjet shkencore dhe etike që 
shtrohen në këtë fushë. Gjithashtu, ajo saktëson se ligji në fjalë është bërë 
objekt për disa referendume, veçanërisht për sa i përket ruajtjes së nenit 13 
të tij, të cilët kanë dështuar sepse nuk ishte arritur kuorumi i votuesve.

128. Për më tepër, ndonëse e pranon që kërkimi shkencor italian përdor vargje 
qelizash embrionale të importuara nga jashtë shtetit e që rezultojnë nga 
shkatërrimi i embrioneve të zanafillës, ajo saktëson se prodhimi i këtyre 
vargjeve nuk bëhet me kërkesën e laboratorëve italianë, duke vënë në 
dukje se në botë ekzistojnë rreth treqind vargje qelizore embrionale të 
vëna në dispozicion të mbarë bashkësisë shkencore. Në lidhje me këtë, 
ajo nënvizon se shkatërrimi i vullnetshëm i një embrioni njerëzor nuk ka 
sesi të krahasohet me përdorimin e vargjeve qelizore të dala nga embrione 
njerëzore të shkatërruara më parë.

129. Për sa u përket financimeve që i jep Bashkimi Evropian kërkimit shkencor, 
Qeveria parashtron se Programi VII Kuadër për Kërkimin e Zhvillimin 
Teknologjik dhe Programi Kuadër për Kërkimin e Novacionin “Horizont 
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2020” (shih paragrafin 64 të mësipërm) nuk e parashikonin financimin e 
projekteve ku përfshihet shkatërrimi i embrioneve, qofshin këto të krijuara 
në Evropë apo të importuara nga vende të treta.

130. Ajo nënvizon më së fundi se, në mendimin e tij të datës 18 nëntor 2005 lidhur 
me “birësimin për lindjen – ADP” (shih paragrafët 19-20 të mësipërm), 
Komiteti Kombëtar për Bioetikën ishte shqetësuar tashmë për fatin e 
embrioneve të tepërta me qëllim për të gjetur zgjidhje të cilat e respektonin 
jetën e këtyre të fundit.

131. Ajo çmon se sot kjo perspektivë mund të konkretizohet duke pasur 
parasysh vendimin nr. 162 të 10 qershorit 2014 me anë të të cilit Gjykata 
Kushtetuese e ka shpallur antikushtetues ndalimin e fekondimit heterolog, 
duke e lejuar kështu përdorimin e embrioneve të tepërta të një fekondimi in 
vitro për qëllime jo shkatërrimtare, në përputhje me qëllimin e ndjekur nga 
legjislacioni italian në këtë fushë.

2. Argumentet e paditëses
132. Kërkuesja pohon fillimisht se, në kuptimin e jurisprudencës së Gjykatës, 

nocioni “jetë private” është i gjerë (Pretty k. Mbretërisë së Bashkuar, nr. 
2346/02, § 61, GjEDNj 2002III dhe Evans k. Mbretërisë së Bashkuar 
[DhM], nr. 6339/05, § 71, GjEDNj 2007I).

133. Ajo vë në dukje pastaj se e ka humbur bashkëjetuesin e saj në rrethana tragjike, 
arsye për të cilën nuk ka mundur ta realizonte projektin e saj familjar. Në 
seancë, ajo ka shpjeguar se nga vdekja e bashkëjetuesit të saj deri në hyrjen në 
fuqi të ligjit kishin kaluar vetëm katër muaj, se ajo nuk e kishte pasur kështu 
kohën e nevojshme për të menduar për ndërtimin e një projekti familjar, dhe 
se ligji e ndalonte gjithsesi mbjelljen e embrioneve post mortem.

134. Në këtë kontekst, ajo ka mendimin se shteti e detyron atë për më tepër që 
të jetë e pranishme në shkatërrimin e embrioneve të saj pa i dhënë asaj 
mundësi për t’i dhuruar ato për kërkimin, ndërkohë që një dhurim i tillë, i 
cili bëhet për një kauzë fisnike, përfaqëson për të një burim ngushëllimi pas 
ngjarjeve të dhimbshme me të cilat ajo është përballur. Në këto kushte, ajo 
çmon se e drejta e saj për jetën private është vënë në pikëpyetje.

135. Ajo është përveç kësaj e mendimit se ndalimi objekt konflikti është i zhveshur 
nga çdo lloj logjike, meqenëse e vetmja rrugë që ofrohet nga sistemi është 
ajo e vdekjes së embrioneve. Gjatë seancës, ajo ka vënë veçanërisht në dukje 
kontradiktat që ekzistojnë në rendin juridik italian, duke parashtruar se e 
drejta e embrionit për jetën, e përmendur nga Qeveria, nuk pajtohej as me 
mundësinë e grave për të abortuar deri në muajin e tretë të shtatzënisë, as me 
përdorimin, nga ana e laboratorëve italianë, të vargjeve qelizore embrionale 
të dala nga shkatërrimi i embrioneve të krijuara jashtë shtetit.
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136. Përveç kësaj, ajo çmon se mundësia për të dhuruar embrione që nuk janë 
të destinuara për një mbjellje iu përgjigjka gjithashtu një interesi publik, 
sepse kërkimet mbi qelizat staminale pluripotente të induktuara nuk i kanë 
zëvendësuar ende kërkimet mbi qelizat staminale, arsye për të cilën këto 
të fundit vazhdojnë të figurojnë midis rrugëve më premtuese të kërkimit, 
sidomos për sa i përket trajtimit të disa patologjive të pashërueshme.

137. Ajo mbron gjithashtu mendimin se shteti nuk ka ndonjë hapësirë të gjerë 
për vlerësim në këtë çështje, duke pasur parasysh veçanërisht konsensusin 
evropian që ekziston rreth mundësisë për të dhuruar për kërkimin shkencor 
embrione të cilat nuk janë të destinuara për t’u mbjellë.

138. Gjatë seancës, ajo i është referuar vendimit të dhënë më 18 tetor 2011 nga 
Gjykata e Drejtësisë e Bashkimit Evropian në çështjen Oliver Brüstle k. 
Greenpeace eV (shih paragrafët 59 deri në 61 të mësipërm). Duke vërejtur 
se ky vendim mjaftohet duke e ndaluar mundësinë e patentimit të shpikjeve 
që nënkuptojnë shkatërrimin e embrioneve njerëzore, ajo nxjerr nga kjo se 
vetë shpikjet si edhe kërkimet që u paraprijnë atyre nuk janë të ndaluara në 
rrafshin evropian.

139. Së fundi, ajo çmon se Komunikimi i Komisionit Evropian lidhur me nismën 
qytetare evropiane “Një prej nesh” i 28 majit 2014 (shih paragrafët 65-66 
të mësipërm) e vërteton që financimi i kërkimeve mbi qelizat staminale 
embrionale njerëzore është i lejuar.

3. Vërejtjet e palëve të treta

a)Qendra Evropiane për Drejtësinë dhe të Drejtat e Njeriut (“ECLJ”)
140. ECLJ-ja parashtron se, në këtë çështje, interesat e shkencës ndaj të cilave 

kërkuesja është e ndjeshme nuk kanë epërsi mbi respektin që duhet të 
tregohet për embrionin, kjo për arsye të parimit të “përparësisë së qenies 
njerëzore” të njohur nga neni 2 i Konventës së Oviedos.

141. Përveç kësaj, ajo vë në dukje se, në të gjitha ato çështje ku shtroheshin 
pyetje lidhur me riprodhimin me ndihmë mjekësore të cilat janë çuar përpara 
Gjykatës, ndërhyrja në jetën private dhe familjare të paditësve rridhte nga 
një ligj që bëhej pengesë për realizimin e një projekti prindëror të çiftit 
ose të nënës. Ajo çmon se nuk është ashtu në çështjen në fjalë, meqenëse 
kërkuesja ka vendosur të heqë dorë prej projektit të saj familjar, sado që 
asnjë ligj nuk e ndalonte shtatzëninë post mortem në kohën e realizimit të 
fekondimit in vitro.

142. Së fundi, ajo rikujton se hapësira për vlerësim e shteteve anëtare në këtë 
fushë është e gjerë, duke iu referuar lidhur me këtë vendimeve S.H. me të 
tjerë k. Austrisë dhe Evans, të cituara më lart.
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b)  Shoqatat “Movimento per la vita”, “Scienza e vita” dhe “Forum delle associazioni 
familjari”, të përfaqësuara nga Z. Carlo Casini

143.  Këto shoqata janë të mendimit se eksperimentimet shkatërrimtare me 
embrione njerëzore, të cilat kanë cilësi “subjekti”, janë të ndaluara me ligj dhe 
se Konventa e Oviedos nuk vë asnjë detyrim për t’i lejuar eksperimentime 
të tilla.

144. Ato rikujtojnë përveç kësaj se shtetet anëtare gëzojnë në këtë fushë një 
hapësirë të gjerë për vlerësim.

c)Shoqatat “Luca Coscioni”, “Amica Cicogna Onlus”, “L’altra cicogna Onlus” e “Cerco 
bimbo” si edhe dyzet e gjashtë anëtarë të Parlamentit italian, të përfaqësuar nga 
znj. Filomena Gallo

145. Këto palë të treta parashtrojnë se nocioni “jetë private” është evolutiv, se 
ai nuk mund të përmblidhet me një përkufizim shterues, dhe se kërkuesja 
kërkon në veçanti të drejtën për respektimin e zgjedhjes së saj për të dhuruar 
për kërkim material biologjik që i përket asaj, konkretisht embrione që nuk 
janë më të destinuara për një projekt prindëror e që gjithsesi janë të caktuara 
për t’u shkatërruar.

146. Ato shtojnë se ndërhyrja në fjalë nuk përligjet nga qëllimi i përmendur, 
meqenëse ligji italian nuk i jep mbrojtje absolute jetës së embrionit.

d) Shoqatat “VOX – Osservatorio italiano sui Diritti”, “SIFES – Society of Fertility, 
Sterility and Reproductive Medicine” dhe “Cittadinanzattiva”, të përfaqësuara nga 
Znj. Maria Elisa D’Amico, Znj. Maria Paola Costantini, Z. Massimo Clara, Znj. 
Chiara Ragni dhe Znj. Benedetta Liberali

147. Këto shoqata nënvizojnë se neni 13 i Ligjit nr. 40/2004 sjell si pasojë një 
kufizim të lirisë së individëve për të zgjedhur fatin e embrioneve të tyre, 
kriokonservimi i të cilave duhet të sigurohet për një kohë të pakufizuar, çka 
shkakton kosto të mëdha.

148. Sipas tyre, kriokonservimi nuk paraqet asnjë dobi për embrione që janë të 
destinuara për të vdekur, as për çiftet, të cilat kanë në përgjithësi pak dëshirë 
që të përdorin për qëllime mbjelljeje embrione të kriokonservuara prej 
shumë kohësh, sepse “cilësia” e këtyre të fundit ulet me kalimin e kohës. Ai 
qenka po aq pa interes për qendrat mjekësore ku ruhen embrionet.

B. Vlerësimi i Gjykatës

1. Rreth zbatueshmërisë në këtë çështje të nenit 8 të Konventës dhe rreth 
pranueshmërisë së ankesës së bërë nga kërkuesja
149. Me anë të kësaj çështjeje, Gjykatës i kërkohet për herë të parë që të shprehet 

rreth çështjes nëse “e drejta për respektimin e jetës private” e garantuar nga 
neni 8 i Konventës mund ta përfshijë të drejtën së cilës i referohet kërkuesja 
përpara saj, atë për të disponuar embrione të dala nga një fekondim in vitro 
me qëllimin për t’i dhuruar ato për kërkimin shkencor.
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150. Qeveria mbron mendimin se dispozita në fjalë paska mundur të zbatohet në 
këtë çështje vetëm në mënyrë të tërthortë dhe vetëm për atë anë të saj që ka 
të bëjë me “jetën familjare”, domethënë vetëm në qoftë se kërkuesja do të 
kishte dëshiruar të realizonte një projekt familjar falë kriokonservimit dhe 
mbjelljes së mëvonshme të embrioneve të saj, dhe se ajo ishte penguar për 
këtë për arsye të zbatimit të Ligjit nr. 40/2004.

151. Megjithatë, kërkuesja ka vënë në dukje në formularin e kërkesës (shih 
paragrafin 14 të mësipërm) dhe e ka përsëritur në seancë (shih paragrafin 116 
të mësipërm) se, që prej vdekjes së bashkëjetuesit të saj, ajo nuk e kishte 
më ndër mend realizimin e ndonjë projekti familjar. Madje, ajo nuk ka 
pretenduar në asnjë moment përpara Gjykatës që t’i ishte cenuar e drejta për 
respektimin e jetës së saj familjare në bazë të nenit 8 të Konventës.

152. Në të vërtetë, objekti i mosmarrëveshjes për të cilën i kërkohet të shprehet 
Gjykatës ka të bëjë me kufizimin e së drejtës së rivendikuar nga kërkuesja 
për të vendosur rreth fatit e embrioneve të saj, e drejtë kjo që i përket shumë-
shumë “jetës private”.

153. Ashtu si kërkuesja, Gjykata rikujton që në fillim se, sipas jurisprudencës 
së saj, nocioni “jetë private” në kuptimin e nenit 8 të Konventës është një 
nocion i gjerë që vështirë se mund të përmblidhet me një përkufizim shterues 
dhe i cili përfshin veçanërisht një të drejtë për vetëvendosjen (Pretty, i cituar 
më lart, § 61). Përveç kësaj, ky nocion e mbulon të drejtën për respektimin e 
vendimeve për t’u bërë ose për të mos u bërë prind (Evans, i cituar më lart, 
§ 71, dhe A, B e C k. Irlandës [DhM], nr. 25579/05, § 212, GjEDNj 2010).

154. Në ato çështje që i është dashur të shqyrtojë te të cilat shtrohej pyetja e 
veçantë rreth fatit që duhet t’u caktohet embrioneve të dala nga një riprodhim 
me ndihmë mjekësore, Gjykata i është referuar lirisë së zgjedhjes të palëve.

155. Në çështjen Evans (të cituar më lart), duke analizuar baraspeshën që duhet 
të ruhet ndërmjet të drejtave konfliktuale që mund të nxjerrin nga neni 8 
i Konventës palët në një trajtim me fekondim in vitro, Dhoma e Madhe 
ka çmuar “se nuk kishte vend për t’i dhënë më shumë peshë të drejtës së 
paditëses për respektimin e zgjedhjes së saj për t’u bërë prind në kuptimin 
gjenetik të fjalës sesa asaj të ish-bashkëjetuesit të saj për respektimin e 
vullnetit të tij për të mos pasur një fëmijë biologjik me të” (Evans, i cituar 
më lart, § 90).

156. Përveç kësaj, në çështjen Knecht k. Rumanisë (nr. 10048/10, 2 tetor 2012), 
ku kërkuesja ankohej veçanërisht për refuzimin e autoriteteve kombëtare 
për të lejuar transferimin e embrioneve të saj nga qendra mjekësore ku ato 
ruheshin drejt një klinike të specializuar të zgjedhur prej saj, Gjykata ka 
gjykuar se neni 8 ishte i zbatueshëm vetëm në këndvështrimin e së drejtës 
për respektimin e jetës private të së interesuarës (Knecht, i cituar më lart, 
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§ 55) ndonëse kjo e fundit i ishte referuar gjithashtu një shpërfilljeje të së 
drejtës së vet për respektimin e jetës së saj familjare (shih paragrafin 51 të 
vendimit).

157. Në rrafshin e së drejtës kombëtare, Gjykata vëren se, ashtu siç e ka theksuar 
Qeveria në seancë, vendimi nr. 162 i 10 qershorit 2014 me anë të të cilit 
Gjykata Kushtetuese e ka shpallur antikushtetues ndalimin e fekondimit 
heterolog (shih paragrafët 34 deri në 39 të mësipërm) duhet të lejojë 
“birësimin për lindjen”, praktikë sipas së cilës një çift ose një grua birësojnë 
embrione të tepërta për qëllime mbjelljeje dhe e cila ishte parashikuar nga 
Komiteti Kombëtar për Bioetikën më 2005. Po ashtu, Gjykata shënon se, 
në vendimin në fjalë, Gjykata Kushtetuese ka qenë e mendimit se zgjedhja 
e paditësve për t’u bërë prindër e për të themeluar një familje me fëmijë 
i përkiste “lirisë së tyre për vetëvendosje lidhur me sferën e jetës së tyre 
private dhe familjare” (shih paragrafin 37 të mësipërm). Nga kjo rezulton që 
rendi juridik italian i jep gjithashtu peshë edhe lirisë së zgjedhjes së palëve 
në një trajtim me fekondim in vitro për sa i përket fatit të embrioneve jo të 
destinuara për mbjellje.

158. Në çështjen në fjalë, Gjykata duhet gjithashtu të tregojë kujdes për lidhjen 
që ekziston ndërmjet personit që ka përdorur një fekondim in vitro dhe 
embrioneve të krijuara në këtë mënyrë, e që ka të bëjë me faktin se këto të 
fundit përmbajnë trashëgiminë gjenetike të personit në fjalë dhe përfaqësojnë 
kështu një pjesë përbërëse të këtij të fundit dhe të identitetit të tij biologjik.

159. Gjykata nxjerr nga kjo si përfundim se mundësia për paditësen që të ushtrojë 
një zgjedhje të vetëdijshme e të menduar për sa i përket fatit që duhet t’u 
caktohet embrioneve të saj prek një aspekt intim të jetës së saj personale 
dhe i përket si e tillë së drejtës së saj për vetëvendosje. Neni 8 i Konventës, 
në këndvështrimin e së drejtës për respektimin e jetës private, gjen pra vend 
për t’u zbatuar në çështjen në fjalë.

160. Gjykata vë re së fundi se kjo ankesë nuk është haptazi e pabazuar në kuptimin 
e nenit 35 § 3 a) të Konventës dhe se ajo nuk ndeshet me asnjë arsye tjetër 
për papranueshmëri. Është pra e udhës që ajo të shpallet e pranueshme.

2. Rreth themelit të ankesës së ngritur nga kërkuesja

a)Rreth ekzistencës së një “ndërhyrjeje” “të parashikuar me ligj”
161. Sipas shembullit të palëve, Gjykata çmon se ndalimi i bërë nga neni 13 i 

Ligjit nr. 40/2004 për të dhuruar për kërkimin shkencor embrione të dala 
nga një fekondim in vitro jo të destinuara për mbjelljen përbën një ndërhyrje 
në të drejtën e paditëses për respektimin e jetës së saj private. Ajo rikujton 
në lidhje me këtë se, në kohën kur kërkuesja ka përdorur një fekondim in 
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vitro, pika lidhur me dhurimin e embrioneve jo të mbjella të dala nga kjo 
teknikë nuk kishte rregulla të përcaktuar. Për rrjedhojë, deri në hyrjen në 
fuqi të ligjit objekt konflikti, për paditësen nuk ishte aspak e ndaluar që t’i 
dhuronte embrionet e saj për kërkimin shkencor.

b)Rreth drejtësisë së qëllimit të ndjekur
162. Gjatë seancës, Qeveria ka vënë në dukje se qëllimi i ndjekur nga çështja 

objekt mosmarrëveshje ishte që të mbronte “jetën potenciale bartëse e të 
cilës është embrioni”.

163. Gjykata rikujton se numërimi i përjashtimeve nga e drejta për respektimin 
e jetës private, i cili figuron në paragrafin e dytë të nenit 8, është shterues 
dhe se përkufizimi i këtyre përjashtimeve është kufizues. Për të qenë i 
pajtueshëm me Konventën, një kufizim i kësaj të drejte duhet sidomos të 
jetë i frymëzuar nga një qëllim i cili mund të lidhet me njërin nga ato që 
numëron kjo dispozitë (S.A.S. k. Francës, i cituar më lart, § 113).

164. Gjykata vë në dukje se, si në vërejtjet e saj me shkrim ashtu edhe në 
përgjigjen për pyetjen që i është drejtuar në seancë, Qeveria nuk u është 
referuar klauzolave të paragrafit të dytë të nenit 8 të Konventës.

165. Megjithatë, në vërejtjet e saj me shkrim në lidhje me nenin 8 të Konventës, 
Qeveria u është referuar konsideratave që ajo kishte parashtruar në fushën 
e nenit 1 të Protokollit nr. 1 të Konventës (shih paragrafin 124 të mësipërm) 
sipas të cilave, në rendin juridik italian, embrioni njerëzor konsiderohet si 
një subjekt i së drejtës i cili duhet të përfitojë po atë respekt që duhet të 
tregohet për dinjitetin njerëzor (shih paragrafin 205 e mëposhtëm).

166. Gjykata vë në dukje gjithashtu se, sipas të njëjtit rend idesh, dy palë të treta 
(“ECLJ-ja” dhe shoqatat “Movimento per la vita”, “Scienza e vita” e “Forum 
delle associazioni familjari”) mbrojnë mendimin se embrioni njerëzor e ka 
cilësinë si “subjekt” (shih paragrafët 140 dhe 143 të mësipërm).

167. Gjykata e pranon se “mbrojtja e atij potencialiteti jete bartës i të cilit është 
embrioni” mund të lidhet me qëllimin e mbrojtjes së moralit dhe të të drejtave 
dhe lirive të të tjerëve, në kuptimin që ky nocion merret nga Qeveria, (shih 
gjithashtu Costa e Pavan, të cituar më lart, §§ 45 e 59). Megjithatë, kjo nuk 
nënkupton asnjë gjykim nga ana e Gjykatës rreth pikës nëse fjala “të tjerët” 
e përfshin embrionin njerëzor (A, B e C k. Irlandës, i cituar më lart, § 228).

c)Rreth domosdoshmërisë së masës në një shoqëri demokratike
i. Parimet e nxjerra nga jurisprudenca e Gjykatës në fushën e riprodhimit 
me ndihmë mjekësore

168. Gjykata rikujton se, për të vlerësuar “domosdoshmërinë” e një mase objekt 
konflikti “në një shoqëri demokratike”, asaj i duhet të shqyrtojë, në dritën 
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e tërësisë së çështjes, nëse arsyet e përmendura për ta përligjur masën në 
fjalë janë me rëndësi për rastin dhe të mjaftueshme në vështrim të nenit 8 
§ 2 (shih, mes shumë të tjerash, S.H. me të tjerë k. Austrisë, të cituar më 
lart, § 91, Olsson k. Suedisë (nr. 1), 24 mars 1988, § 68, seria A nr. 130, K. 
e T. k. Finlandës [DhM], nr. 25702/94, § 154, GjEDNj 2001-VII, Kutzner 
k. Gjermanisë, nr. 46544/99, § 65, GjEDNj 2002-I, dhe P., C. e S. k. 
Mbretërisë së Bashkuar, nr. 56547/00, § 114, GjEDNj 2002-VI).

169. Përveç kësaj, për t’u shprehur rreth gjerësisë së hapësirës për vlerësim që 
duhet t’i jepet shtetit në një çështje që ngre pikëpyetje në vështrim të nenit 
8, është me vend të merren parasysh një numër i caktuar faktorësh. Kur 
fjala është për një aspekt veçanërisht të rëndësishëm të ekzistencës ose të 
identitetit të një individi, hapësira që i lihesh shtetit është zakonisht e ngushtë 
(Evans, i cituar më lart, § 77, bashkë me referencat që gjenden të cituara aty, 
dhe Dickson k. Mbretërisë së Bashkuar [DhM], nr. 44362/04, § 78, GjEDNj 
2007V). Përkundrazi, kur në gjirin e vendeve anëtare të Këshillit të Evropës 
nuk ka konsensus, qoftë rreth rëndësisë për sa i përket interesit në lojë, qoftë 
rreth mjeteve më të mira për ta mbrojtur atë, veçanërisht kur çështja ngre 
pikëpyetje delikate morale ose etike, hapësira për vlerësim është më e gjerë 
(S.H. me të tjerë k. Austrisë, i cituar më lart, § 94, Evans, i cituar më lart, § 
77, X, Y e Z k. Mbretërisë së Bashkuar, 22 prill 1997, § 44, Recueil des arrêts 
et décisions 1997II, Fretté k. Francës, nr. 36515/97, § 41, GjEDNj 2002-I, 
Christine Goodwin k. Mbretërisë së Bashkuar [DhM], nr. 28957/95, § 85, 
GjEDNj 2002VI, dhe A, B e C k. Irlandës, i cituar më lart, § 232).

170. Gjykata ka vërejtur gjithashtu se, sidoqoftë, “zgjedhjet e bëra nga ligjvënësi 
në këtë fushë nuk i shpëtojnë kontrollit të saj. Asaj i takon për detyrë që t’i 
shqyrtojë me vëmendje argumentet që ka pasur parasysh ligjvënësi për të 
arritur te ato zgjidhje që ka zgjedhur dhe që të kërkojë të shohë nëse është 
ruajtur një baraspeshë e drejtë ndërmjet interesave të shtetit dhe atyre të 
individëve të prekur drejtpërdrejt nga zgjidhjet në fjalë” (S.H. me të tjerë k. 
Austrisë, i cituar më lart, § 97).

171. Në çështjen e cituar më lart, Gjykata ka vërejtur gjithashtu se Parlamenti 
austriak nuk kishte bërë ende “një rishqyrtim të thelluar të rregullave për 
riprodhimin artificial në dritën e zhvillimit të shpejtë që njohin shkenca 
dhe shoqëria në këtë drejtim” dhe ajo ka rikujtuar se “fusha në fjalë, e cila 
duket se është në zhvillim të përhershëm dhe njeh zhvillime shkencore dhe 
juridike veçanërisht të shpejta, kërkon një shqyrtim të vazhdueshëm nga 
ana e shteteve kontraktuese” (S.H. me të tjerë k. Austrisë, i cituar më lart, 
§§ 117 e 118).

172. Në çështjen Costa e Pavan (të cituar më lart, § 64), Gjykata ka gjykuar 
se legjislacionit italian rreth diagnostikimit para mbjelljes i mungonte 
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koherenca, ngaqë ai e ndalonte që mbjellja të kufizohej vetëm te embrionet 
e padëmtuara nga sëmundja tek e cila të interesuarit ishin bartës të 
shëndetshëm, ndërkohë që e lejonte paditësen ta abortonte një fetus që 
qenkësh prekur prej sëmundjes në fjalë.

173. Përveç kësaj, ajo ka çmuar se nuk kishte për detyrë që t’u zinte vendin 
autoriteteve kombëtare në zgjedhjen e rregullave më të përshtatshëm në 
fushën e riprodhimit me ndihmë mjekësore, duke nënvizuar në veçanti se 
përdorimi i teknikave të fekondimit in vitro shtron pyetje delikate të rendit 
moral e etik, në një fushë në zhvillim të përhershëm (Knecht, i cituar më 
lart, § 59).

ii. Zbatimi i parimeve të sipërpërmendura në këtë çështje
174. Gjykata rikujton që në fillim se kjo çështje nuk ka të bëjë me ndonjë projekt 

prindëror, ndryshe nga çështjet e cituara më sipër. Në këto kushte, ndonëse 
sigurisht që nuk është pa rëndësi, e drejta për t’i dhuruar embrione kërkimit 
shkencor, që përmend kërkuesja, nuk bën pjesë në thelbin e të drejtave të 
mbrojtura nga neni 8 i Konventës, sepse ajo nuk ka të bëjë me ndonjë aspekt 
veçanërisht të rëndësishëm të ekzistencës dhe të identitetit të së interesuarës.

175. Për rrjedhojë, e duke pasur parasysh parimet që dalin nga jurisprudenca e 
saj, Gjykata çmon se është me vend që shtetit të paditur t’i jepet një hapësirë 
e gjerë për vlerësim në çështjen në fjalë.

176. Përveç kësaj, ajo vëren se pika lidhur me dhurimin e embrioneve jo të 
destinuara për mbjellje ngre me siguri “disa pikëpyetje delikate të rendit 
moral dhe etik” (shih Evans, të cituar më lart, S.H. me të tjerë k. Austrisë, 
të cituar më lart, dhe Knecht, të cituar më lart) dhe se elementet e së drejtës 
së krahasuar që disponon ajo (shih paragrafët 69 deri në 76 të mësipërm) 
tregojnë se në këtë fushë nuk ka asnjë konsensus evropian, në kundërshtim 
me çka pohon kërkuesja (shih paragrafin 137 të mësipërm).

177. Natyrisht, disa shtete anëtare kanë përqafuar një qasje lejuese në këtë fushë: 
shtatëmbëdhjetë nga dyzet shtetet anëtare për të cilat Gjykata disponon 
informacione në këtë fushë, e lejojnë kërkimin mbi vargjet qelizore 
embrionale njerëzore. Atyre u shtohen ato shtete ku kjo fushë nuk është e 
rregulluar, por praktikat e të cilave janë lejuese në këtë fushë.

178. Megjithatë, disa shtete (Andorra, Letonia, Kroacia dhe Malta) janë pajisur 
me një legjislacion që e ndalon shprehimisht çdo lloj kërkimi mbi qelizave 
embrionale. Disa të tjera i lejojnë kërkimet e këtij lloji vetëm me disa kushte 
të rrepta, duke kërkuar për shembull që ato të synojnë të mbrojnë shëndetin 
e embrionit apo që të përdorin vargje qelizore të importuara nga jashtë 
shtetit (i tillë është rasti i Sllovakisë, i Gjermanisë dhe i Austrisë, ashtu si 
edhe i Italisë).
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179. Italia nuk është pra i vetmi shtet anëtar i Këshillit të Evropës që e ndalon 
dhurimin e embrioneve njerëzore për qëllime kërkimi shkencor.

180. Përveç kësaj, dokumentet e cituara më lart të Këshillit të Evropës dhe të 
Bashkimit Evropian vërtetojnë se autoritetet kombëtare gëzojnë një hapësirë 
të gjerë vetëgjykimi për të miratuar legjislacione kufizuese kur është fjala 
për shkatërrimin e embrioneve njerëzore, duke pasur parasysh sidomos disa 
pika të rendit etik e moral që përmban nocioni i fillimit të jetës njerëzore dhe 
shumëllojshmërinë e pikëpamjeve që ekziston lidhur me këtë midis shteteve 
të ndryshme anëtare.

181. E tillë është veçanërisht Konventa e Oviedos, neni 27 i së cilës parashikon që 
asnjë nga dispozitat e saj nuk duhet të interpretohet sikur e kufizon zotësinë 
e secilës Palë për të dhënë një mbrojtje më të gjerë ndaj zbatimeve të 
biologjisë dhe të mjekësisë. Dispozita të ngjashme përmbajnë Mendimi nr. 
15 i miratuar më 14 nëntor 2000 nga Grupi Evropian për Etikë të Shkencave 
dhe të Teknologjive të Reja pranë Komisionit Evropian, Rezoluta 1352 
(2003) e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës lidhur me kërkimin 
mbi qelizat staminale dhe Rregullorja nr. 1394/2007 e Parlamentit Evropian 
dhe e Këshillit e 13 nëntorit 2007 lidhur me barnat për terapi novatore (shih 
paragrafin 58, pikën III germa F dhe pikën IV germa B të mësipërme).

182. Kufijtë e vendosur në rrafshin evropian synojnë më shumë të frenojnë 
teprimet në këtë fushë. I tillë është për shembull rasti i ndalimit që të 
krijohen embrione njerëzore për qëllime kërkimi shkencor, i parashikuar 
nga neni 18 i Konventës së Oviedos, apo i ndalimit që të patentohen 
shpikje shkencore procesi i përpunimit të të cilave përfshin shkatërrimin e 
embrioneve njerëzore (shih vendimin e Gjykatës së Drejtësisë të Bashkimit 
Evropian Oliver Brüstle k. Greenpeace eV të 18 tetorit 2011).

183. Megjithatë, hapësira për vlerësim e shtetit nuk është e pakufizuar dhe i takon 
Gjykatës që t’i shqyrtojë argumentet që ka pasur parasysh ligjvënësi për të 
arritur te zgjidhjet që ai ka zgjedhur si edhe që të kërkojë të shohë nëse është 
ruajtur një baraspeshë e drejtë ndërmjet interesave të shtetit dhe atyre të 
individëve të prekur drejtpërdrejt nga zgjidhjet në fjalë (Evans, i cituar më 
lart, § 86 dhe S.H. me të tjerë k. Austrisë, i cituar më lart, § 97).

184. Gjykata vë në dukje në këtë kontekst se, duke u mbështetur mbi dokumente 
lidhur me punimet përgatitore të Ligjit nr. 40/2004, Qeveria ka vënë në dukje 
gjatë seancës se hartimi i ligjit kishte shkaktuar një debat të madh i cili i 
kishte marrë parasysh mendimet e ndryshme si edhe pikëpyetjet shkencore 
dhe etike që ekzistonin në këtë fushë (shih paragrafin 127 të mësipërm).

185. Nga një raport i Komisionit XII të Përhershëm që i është paraqitur Parlamentit 
më 26 mars 2002 del në fakt se debati është pasuruar me ndihmesa mjekësh, 
specialistësh dhe shoqatash të angazhuara në fushën e riprodhimit me 
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ndihmë mjekësore dhe se diskutimet më të gjalla kanë pasur të bëjnë në 
përgjithësi me sferën e lirive individuale, duke i vënë ithtarët e një koncepti laik 
për shtetin ballë për ballë me përkrahësit e një qasjeje fetare të këtij të fundit.

186. Për më tepër, gjatë debateve të 19 janarit 2004, Ligji nr. 40/2004 ishte 
kritikuar gjithashtu ndër të tjera sepse njohja nga ana e nenit të parë të tij e 
cilësisë së embrionit si subjekt i së drejtës sillte për mendimin e disave një 
varg ndalimesh, sidomos atë për t’iu drejtuar fekondimit heterolog apo për 
të përdorur për qëllime kërkimi shkencor embrione të kriokonservuara që 
nuk ishin të destinuara për mbjellje.

187. Nga ana tjetër, nën shembullin e Qeverisë, Gjykata rikujton se Ligji nr. 
40/2004 ka qenë objekt i disa referendumeve, të cilat kanë dështuar për 
mungesë kuorumi. Me qëllim për të nxitur zhvillimin e kërkimit shkencor 
në Itali në fushën e sëmundjeve të vështira për t’u shëruar, njëri nga këto të 
fundit propozonte veçanërisht shfuqizimin e asaj klauzole të nenit 13 e cila 
ia nënshtron lejen për të kryer kërkime shkencore mbi embrionet kushtit që 
të mbrohen shëndeti dhe zhvillimi i tyre.

188. Gjykata vë re kështu se, gjatë procesit të hartimit të ligjit objekt mosma-
rrëveshjeje, ligjvënësi i kishte marrë tashmë parasysh interesat e ndryshëm 
të vënë këtu në pikëpyetje, sidomos atë të shtetit për të mbrojtur embrionin 
dhe atë të personave të interesuar për të ushtruar të drejtën e tyre për 
vetëvendosje individuale në trajtën e një dhurimi të embrioneve të veta për 
kërkimin.

189. Gjykata vë në dukje pastaj që kërkuesja pretendon se legjislacioni italian 
lidhur me riprodhimin me ndihmë mjekësore është jokoherent, me qëllim që 
të vërtetojë natyrën e shpërpjesëtuar të ndërhyrjes për të cilën ajo ankohet.

190. Në vërejtjet e saj me shkrim dhe në seancë, e interesuara ka nënvizuar në 
veçanti se ishte e vështirë që mbrojtja e embrionit ku e vinte theksin Qeveria 
të pajtohej, në njërën anë, me mundësinë për një grua që t’i drejtohej 
ligjërisht një aborti terapeutik deri në muajin e tretë të shtatzënisë dhe, 
në anën tjetër, me përdorimin nga ana e hulumtuesve italianë të vargjeve 
qelizore embrionale të dala nga embrione që ishin shkatërruar jashtë shtetit.

191. Gjykata nuk ka aspak për detyrë të analizojë in abstracto koherencën e 
legjislacionit italian në këtë fushë. Që të kenë rëndësi në lidhje me qëllimet 
e shqyrtimit të saj, kontradiktat e denoncuara nga kërkuesja duhet të kenë 
të bëjnë me objektin e ankesës që ajo bën përpara Gjykatës, konkretisht me 
kufizimin e së drejtës së saj për vetëvendosje për sa i përket fatit që duhet t’u 
caktohet embrioneve të saj (shih, mutatis mutandis, Olsson (nr. 1), të cituar 
më lart, § 54, dhe Knecht, të cituar më lart, § 59).

192. Për sa u përket kërkimeve të kryera në Itali mbi vargje qelizore embrionale të 
importuara, të dala nga embrione që ishin shkatërruar jashtë shtetit, Gjykata 
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vëren se, sado që e drejta e përmendur nga kërkuesja për të vendosur për fatin 
e embrioneve të saj është e lidhur me dëshirën e saj për të dhënë ndihmesë 
për kërkimin shkencor, prapëseprapë aty nuk ka përse të shihet një rrethanë 
që e prek drejtpërdrejt të interesuarën.

193. Për më tepër, Gjykata e mban shënim informacionin e dhënë gjatë seancës 
nga Qeveria, se vargjet e qelizave embrionale të përdorura nëpër laboratorët 
italianë për qëllime kërkimore nuk janë prodhuar asnjëherë me kërkesën e 
autoriteteve italiane.

194. Ajo pajtohet me mendimin e Qeverisë se shkatërrimi i vullnetshëm e aktiv 
i një embrioni njerëzor nuk mund të konsiderohet njëlloj me përdorimin e 
vargjeve qelizore të dala nga embrione njerëzore të shkatërruara në një stad 
të mëparshëm.

195. Ajo nxjerr këndej si konkluzion se, edhe sikur të ishin të vërtetuara, 
paqëndrueshmëria e legjislacionit që pretendohen nga ana e paditëses nuk 
janë të tilla që ta prekin drejtpërdrejt të drejtën së cilës ajo i referohet në 
këtë çështje.

196. Së fundi, Gjykata konstaton se, në këtë çështje, zgjedhja për t’i dhuruar 
embrionet objekt konflikti për kërkimin shkencor rezulton të jetë vetëm 
vullneti i paditëses, përderisa bashkëjetuesi i saj ka vdekur. Mirëpo Gjykata 
nuk ka në dorë asnjë element që të dëshmojë se ky i fundit, i cili ishte i 
interesuar për embrionet në fjalë po aq sa kërkuesja në kohën e fekondimit, 
do të kishte bërë të njëjtën zgjedhje. Nga ana tjetër, kjo situatë nuk është as 
objekt për ndonjë rregullore në rrafshin e brendshëm.

197. Për arsyet e paraqitura më sipër, Gjykata çmon se në çështjen në fjalë 
Qeveria nuk e ka tejkaluar hapësirën e gjerë për vlerësim që gëzon ajo në 
këtë fushë dhe se ndalimi objekt mosmarrëveshjeje ishte “i domosdoshëm 
në një shoqëri demokratike” në kuptimin e nenit 8 § 2 të Konventës.

198. Kështu që nuk ka pasur shkelje të së drejtës së paditëses për respektimin e 
jetës së saj private në lidhje me nenin 8 të Konventës.

V. RRETH SHKELJES SË PRETENDUAR TË NENIT 1
    TË PROTOKOLLIT NR. 1 TË KONVENTËS

199. Duke iu referuar nenit 1 të Protokollit nr. 1 të Konventës, kërkuesja ankohet 
që nuk mund t’i dhurojë embrionet e saj dhe që është e detyruar t’i mbajë ato 
në gjendje kriokonservimi deri në vdekjen e tyre. Neni 1 i Protokollit nr. 1 të 
Konventës përcakton:
“Çdo person fizik ose juridik ka të drejtë për respektimin e pasurisë së tij. Askujt nuk mund t’i 

hiqet prona e vet përveçse për arsye dobie publike dhe brenda kushteve të parashikuara 
nga ligji dhe nga parimet e përgjithshme të së drejtës ndërkombëtare.
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Dispozitat e mësipërme nuk e cenojnë të drejtën që kanë shtetet për t’i vënë në fuqi ligjet 
që ato gjykojnë të nevojshme për të rregulluar përdorimin e pasurive në përputhje me 
interesin e përgjithshëm ose për të siguruar pagimin e taksave apo të kontributeve të tjera 
ose të gjobave.”

A. Argumentet e palëve

1. Argumentet e Qeverisë
200. Qeveria parashtron në radhë të parë se embrioni njerëzor nuk mund të 

konsiderohet si një “send” dhe se është sidoqoftë e papranueshme që atij 
t’i caktohet një vlerë ekonomike. Ajo nënvizon pastaj se, në rendin juridik 
italian, embrioni njerëzor konsiderohet si një subjekt i së drejtës i cili duhet 
të përfitojë po atë respekt që duhet të tregohet për dinjitetin njerëzor.

201. Nga ana tjetër, ajo mbron mendimin se Gjykata u njeh shteteve anëtare 
një hapësirë të gjerë për vlerësim lidhur me përcaktimin e fillimit të jetës 
njerëzore (Evans, i cituar më lart, § 56), sidomos në fusha si kjo e fundit, 
ku bëhet fjalë për çështje të koklavitura morale dhe etike të cilat nuk janë 
objekt i një konsensusi në gjirin e shteteve anëtare të Këshillit të Evropës.

202.  Ajo nxjerr këndej konkluzionin se në çështjen në fjalë nuk mund të zbulohet 
kurrfarë shkeljeje e nenit 1 të Protokollit nr. 1.

2. Argumentet e paditëses
203. Kërkuesja mbron mendimin se embrionet e krijuara me anë të fekondimit 

in vitro nuk mund të konsiderohen si “individë” përderisa, në mungesë të 
ndonjë mbjelljeje, ato nuk janë të destinuara që të zhvillohen për t’u kthyer 
në fetuse e për të lindur. Ajo nxjerr këndej si përfundim se, nga pikëpamja 
juridike, ato janë “pasuri”.

204.Në këto kushte, ajo çmon se e ka një të drejtë prone mbi embrionet e saj. 
Mirëpo ajo është e mendimit se shteti ka bërë aty disa kufizime që nuk 
përligjen me asnjë arsye interesi të përgjithshëm, meqenëse mbrojtja e 
potencialitetit të jetës mbartës të të cilit qenkan embrionet nuk mund të 
sillet në mënyrë të arsyeshme si argument, përderisa ato janë të destinuara 
që të eliminohen.

3. Vërejtjet e palëve të treta

a)Qendra Evropiane për Drejtësinë dhe të Drejtat e Njeriut (“ECLJ”)
205. ECLJ-ja mbron mendimin se embrionet nuk ka sesi të konsiderohen si 

“sende” dhe se ato nuk mund të shkatërrohen pra në mënyrë të vullnetshme. 
Nga ana tjetër, ajo parashtron se nocioni “pasuri” ka në vetvete një ngjyrim 
ekonomik që duhet të përjashtohet në rastin e embrioneve njerëzore.
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206. Së fundi, ajo vë në dukje se Gjykata i lejon shtetet që ta përcaktojnë në 
rendin e tyre të brendshëm juridik “pikënisjen e së drejtës për jetën” (Vo k. 
Francës [DhM], nr. 53924/00, § 82, GjEDNj 2004VIII) dhe se, në këtë 
fushë, ajo u jep atyre një hapësirë të gjerë për vlerësim (A, B e C k. Irlandës, 
i cituar më lart, § 237).

b)Shoqatat “Movimento per la vita”, “Scienza e vita” dhe “Forum delle 
associazioni familjari”, të përfaqësuara nga Z. Carlo Casini

207. Këto palë të treta e përjashtojnë që embrioni njerëzor të mund të shihet si 
një “send”.

208. Përveç kësaj, ato parashtrojnë se legjislacioni italian në këtë fushë është 
koherent. Ndonëse ato e pranojnë që ky i fundit e lejon abortin terapeutik, 
ato saktësojnë se kjo mundësi nuk ka të bëjë me caktimin e cilësisë si “send” 
për embrionin, por me marrjen parasysh të interesave të ndryshëm për të 
cilët është fjala, sidomos të atij të nënës.

c)Shoqatat “Luca Coscioni”, “Amica Cicogna Onlus”, “L’altra cicogna   
Onlus” e “Cerco bimbo” si edhe dyzet e gjashtë anëtarë të Parlamentit 
italian, të përfaqësuar nga Znj. Filomena Gallo

209.Znj. Gallo përsërit konsideratat e parashtruara prej paditëses lidhur me 
statusin e embrionit.

d)Shoqatat “VOX – Osservatorio italiano sui Diritti”, “SIFES – Society 
of Fertility, Sterility and Reproductive Medicine” dhe “Cittadinanzattiva”, 
të përfaqësuara nga Znj. Maria Elisa D’Amico, Znj. Maria Paola 
Costantini, Z. Massimo Clara, Znj. Chiara Ragni dhe Znj. Benedetta 
Liberali

210. Këto palë të treta nuk kanë paraqitur vërejtje në këndvështrimin e nenit 1 të 
Protokollit nr. 1 të Konventës.

B. Vlerësimi i Gjykatës

1. Parimet që dalin nga jurisprudenca e Gjykatës
211. Gjykata rikujton se nocioni “pasuri” në kuptimin e nenit 1 të Protokollit 

nr. 1 ka një kuptim autonom që nuk kufizohet vetëm te pronësia e pasurive 
të trupëzuara dhe që është i pavarur nga klasifikimi formal në të drejtën 
e brendshme: disa të drejta e interesa të tjerë që përbëjnë asete mund të 
paraqiten gjithashtu edhe si “të drejta pronësore” e pra si “pasuri” në 
vështrimin e kësaj dispozite. Në çdo çështje, ka rëndësi që të shqyrtohet 
nëse rrethanat, të vështruara në tërësinë e tyre, e kanë bërë paditësin pronar 
të një interesi substancial të mbrojtur nga neni 1 i Protokollit nr. 1 (Iatridis 
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k. Greqisë [DhM], nr. 31107/96, § 54, GjEDNj 1999II, Beyeler k. Italisë 
[DhM], nr. 33202/96, § 100, GjEDNj 2000I, dhe Broniowski k. Polonisë 
[DhM], nr. 31443/96, § 129, GjEDNj 2004-V).

212. Neni 1 i Protokollit nr. 1 vlen vetëm për pasuritë ekzistuese. Një e ardhur e 
ardhshme mund të konsiderohet pra si një “pasuri” vetëm në qoftë se është 
fituar tashmë apo në qoftë se është objekt i një kreditimi të sigurt. Përveç 
kësaj, si “pasuri” nuk mund të konsiderohen as shpresa për t’u njohur një e 
drejtë pronësie që është pamundur të ushtrohet efektivisht, as një kreditim 
me kusht që mbetet i pavlefshëm për shkak të mosrealizimit të kushtit 
(Gratzinger e Gratzingerova k. Republikës Çeke (vend. pran.) [DhM], nr. 
39794/98, § 69, GjEDNj 2002-VII).

213. Megjithatë, në disa rrethana, nga mbrojtja e nenit 1 të Protokollit nr. 1 mund 
të përfitojë gjithashtu edhe “shpresa e arsyeshme” për të fituar një vlerë 
pronësore. Kështu, kur interesi pronësor është me natyrë kreditimi, mund të 
mendohet se i interesuari e ka një shpresë të arsyeshme në qoftë se një interes 
i tillë paraqitet me një bazë të mjaftueshme në të drejtën e brendshme, për 
shembull kur ai përforcohet nga një jurisprudencë e mirëpërcaktuar e gjykatave 
(Kopecký k. Sllovakisë [DhM], nr. 44912/98, § 52, GjEDNj 2004-IX).

2. Zbatimi i parimeve të sipërpërmendura në këtë çështje
214. Gjykata vë në dukje se kjo çështje shtron pyetjen paraprake rreth 

zbatueshmërisë së nenit 1 të Protokollit nr. 1 të Konventës ndaj fakteve 
të kësaj çështjeje. Ajo mban shënim që palët kanë qëndrime diametralisht 
të kundërta rreth kësaj pike, sidomos për sa i përket statusit të embrionit 
njerëzor in vitro.

215. Ajo çmon megjithatë se nuk është e nevojshme që të merret këtu në shqyrtim 
pika delikate dhe e diskutueshme e fillimit të jetës njerëzore, përderisa në 
këtë çështje nuk bëhet fjalë për nenin 2 të Konventës. Për sa i përket nenit 
1 të Protokollit nr. 1, Gjykata është e mendimit se ai nuk zbatohet në rastin 
e tanishëm. Ç’është e vërteta, duke pasur parasysh qëllimin ekonomik e 
pronësor të këtij neni, embrionet njerëzore nuk mund të katandisen në 
“pasuri” në kuptimin e kësaj dispozite.

216. Meqenëse neni 1 i Protokollit nr. 1 të Konventës nuk është i zbatueshëm në 
këtë çështje, kjo pjesë e kërkesës duhet të rrëzohet si e papajtueshme ratione 
materiae me dispozitat e Konventës, në kuptimin e nenit 35 §§ 3 e 4 të kësaj 
të fundit.

PËR KËTO ARSYE, GJYKATA
1.  Rrëzon, njëzëri, prapësimin e bërë nga Qeveria për mosshterim të mjeteve të 

brendshme për ankim;
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2.  Rrëzon, me shumicë votash, prapësimin e bërë nga Qeveria për vonesë të 
kërkesës;

3.  Rrëzon, me shumicë votash, prapësimin e bërë nga Qeveria në bazë të 
mungesës së cilësisë si viktimë të paditëses;

4.  E shpall, me shumicë votash, kërkesën të pranueshme për sa i përket ankesës 
së bërë mbi bazën e nenit 8 të Konventës;

5.  E shpall, me shumicë votash, kërkesën të papranueshme për sa i përket 
ankesës së bërë mbi bazën e nenit 1 të Protokollit nr. 1 të Konventës;

6.  Thotë, me gjashtëmbëdhjetë vota në favor dhe një kundër, se nuk ka pasur 
shkelje të nenit 8 të Konventës.

I hartuar në frëngjisht dhe në anglisht, pastaj i shpallur në seancë publike në 
Pallatin e të Drejtave të Njeriut, në Strasburg, më 27 gusht 2015.

Johan Callewaert        Dean Spielmann 
    Zëvendës Kancelar     Kryetar

Këtij vendimi i bashkëngjitet, në përputhje me nenet 45 § 2 të Konventës dhe 
74 § 2 të Rregullores, paraqitja e mendimeve më vete të mëposhtëm:

– mendim pajtues i gjyqtarit Pinto de Albuquerque;
–  mendim pajtues i gjyqtarit Dedov;
– mendim pjesërisht pajtues i përbashkët i gjyqtarëve Casadevall, Raimondi, 

Berro, Nicolaou dhe Dedov;
–  mendim pjesërisht kundërshtues i përbashkët i gjyqtarëve Casadevall, 

Ziemele, Power-Forde, De Gaetano dhe Yudkivska;
–  mendim pjesërisht kundërshtues i gjyqtarit Nicolaou;
–    mendim kundërshtues i gjyqtarit Sajó.

D.S. 
J.C.
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MENDIMI PARALEL I GJYQTARIT PINTO DE ALBUQUERQUE

TABELA E PËRMBAJTJES

I.  Parathënie (§ 1)
II. Kërkimet mbi embrionet njerëzore në të drejtën ndërkombëtare (§§ 2-26)
A. Standartet e Kombeve të Bashkuara (§§ 2-10)
(i)  Deklarata Universale për genomin njerëozr dhe të Drejtat e Njeriut (§ 2)
(ii) Udhëzimet Ndërkombëtare Etike për Kërkimin Biomjekësor duke përfshirë                                                                                                                                        

             Subjektet Njerëzore (§ 3)
(i) Deklarata Ndërkombëtare për të Dhënat Njerëozre Gjenetike (§ 4)
(ii) Deklarata e Kombeve të Bashkuara për Klonimin Njerëzor (§ 5)
(iii) Deklarata Universale mbi Bioetikën dhe të Drejtat e Njeriut (§ 6)
(iv) Mendimet e Komiteti Ndërkombëtar të Unesco-s (§§ 7-10)
B. Standartet Universale Profesionale (§§ 11-12)
(i) Deklarata e Shoqatës Mjekësore Botërore mbi Parimet Etike për Kërkim                  

 Mjekësor duke përfshirë Subjektet Njerëozre (§ 11)
(ii) Shoqata Ndërkombëtare për Udhëzimet mbi Kërkimin Qelizor për Sjelljen e  

 Kërkimit Qelizor mbi Qelizat Embrionale (§ 12)
C. Standartet Ndër-Amerikane (§ 13)
D. Standartet Afrikane (§§ 14-15) 
E. Standartet Europiane (§§ 1-26)
(i) Standartet e Bashkimit Europian (§§ 16-22)
(ii) Standartet e Këshillit të Europës (§§ 23-26)
III. Pozicioni i palëve (§ § 27-30
A. Natyra e paqëllimshme e kufizimit ligjor ne Itali (§§ 27-28)
B. Natyra kontradiktore e kuadrit ligjor Italian (§ 29)
C. Konsensusi Europian jopengues (§ 30)
IV. Pozicioni i shumicës (§§ 31-37)
V. Aplikimi i standarteve të Gjykatës (§§ 38-42)
VI. Konkluzione (§ 43)
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I. Parathënie
Unë nuk kam ndonjë kundërshtim mbi vendimet e shumicës në Dhomën e Madhe 

lidhur me pranueshmërinë dhe mungesën e pranueshmërisë4. Megjithatë nuk nuk mund 
të pajtohem me arsyetimin e tyre në çështjen në fjalë, pra për përdorimin e embrioneve 
të ruajtura në ngrirje për kërkim shkencor. Unë megjithatë votova, pa hezitim, me 
shumicën kur konstatoi që nuk ka pasur shkelje të Nenit 8 të Konventës Europiane për 
të Drejtat e Njeriut (“Konventa:). 

II. Kërkimet shkencore mbi embrionet njerëzore në të drejtën 
ndërkombëtare.

A. Standartet e Kombeve të Bashkuara
(i) Deklarata Universale për Genomin Njerëzor dhe të Drejtat e Njeriut
1. Siç mund të shihet nga Neni 6 (1) i Paktit Ndërkombëtar për të Drejtat 

Civile dhe Politike dhe nga paragrafi 9 të Preambulës të Konventës për të Drejtat 
e Fëmijëve, e drejta ndërkombëtare nuk është indiferente ndaj nevojës për të 
mbrojtur jetën potenciale njerëzore. Por Neni 15(3) i Paktit Ndërkombëtar për 
të Drejtat Ekonomike, Sociale, Kulturore (“ICESCR”) gjithashtu detyron shtetet 
anëtare për të “respektuar lirinë e domosdoshme për kërkime shkencore”. Sidoqoftë 
kjo liri shkencore mund të kufizohet në mënyrë që të promovohet “mirëqënia e 
përgjithshme në një shoqëri demokratike”. Mbrojtja e jetës njerëzore të pa lindur 
ende është një vlerë sociale e domosdoshme në një shoqëri demokratike, e cila 
lidhet me mirëqënien jo vetëm në të tashmen por dhe për brezat e ardhshëm 
dhe bie brenda klauzolës kufizuese të Nenit 4 të ICESCR, e lexuar në dritën e 
zhvillimeve të së drejtës ndërkombëtare në gjysmën e dytë të shekullit të njëzetë. 

Në fakt Kombet e Bashkuara kanë marrë hapa domethënës drejt pranimit të 
dinjitetit njerëzor të embrioneve, duke i mbrojtur ata në kontekstin e kërkimeve 
shkencore dhe eksperimentimit njerëzor, duke filluar me adoptimin e Deklaratës 
Universale mbi Genomin Njerëzor dhe të Drejtat e Njeriut nga Konferenca e 
Përgjithshme e Organizatës së Kombeve të Bashkuara për organizim kulturor, 
edukues dhe kërkimor në 19975 miratuar nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve 
të Bashkuara në 1998.6 Deklarata parashikon se genomi njerëzor nënvizon 
4 Sipas mendimit tim, mungesa e shterrimit të mjeteve juridike të brendshme është e vetmja çështje 
problematike, por ky kundërshtim u hodh poshtë, si duhet në funksion të pozicionit të qartë të 
Gjykatës Kushtetuese italiane, e cila e ka shtyre shqyrtimin e një çështje të duke ngritur të njëjtën 
pyetje juridike, në pritje të vendimit të Dhomës së Madhe në çështjen në fjalë (paragrafi 53 i 
vendimit);
5 Konferenca e Përgjithshme e UNESCO-s 29 C/ Rezoluta 17, UNESCO GC, Sesioni 29 (11 
nëntor 1997), miratuar në mënyrë unanime dhe me brohoritje. Shih gjithashtu Udhëzimet për 
zbatimin e Deklaratës Universale mbi Gjenomit Njerëzor dhe të Drejtat e Njeriut bashkëlidhur 
C/Rezolutës 2330 (16 nëntor 1999). Këto Rezoluta tashmë ishin parashikuar nga Deklarata e 
Shoqatës Botërore Mjekësore mbi Parimet etike për Kërkime Mjekësore perfshihen subjektet 
humane, të cilat do të trajtohen më vonë në këtë mendim.
6 Asambljea e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara A/RES/53/152,  9 Dhjetor 1998, miratuar 
pa votim;
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njohjen e dinjitetit të qenësishëm dhe diversitetit të familjes. Çdo njeri ka të 
drejtën e respektimit të te drejtave dhe dinjitetit të tij, pavarësisht karakteristikave 
gjenetike. Ky dinjitet e bën të domosdoshme që të mos reduktohen individët 
në karakteristikat e tyre gjenetike, dhe të respektohet uniciteti dhe diversiteti. 
Genomi njerëzor, i cili nga natyra e tij evolon, është i ndryshueshëm. Ai përmban 
mundësi që janë shprehur ndryshe sipas secilit mjedis social dhe  natyral të 
individëve. Genomi  njerëzor në gjëndjen e tij natyrale nuk duhet të sjellë të 
ardhura financiare. Deklarata parashikon më tej se asnjë kërkim apo aplikim për 
kërkime lidhur me genomin njerëzor, në veçanti në fushën e biologjisë, gjënetikës 
dhe mjekësisë, nuk do të prevalojë mbi respektimin e të drejtat e njeriut, liritë 
themelore dhe dinjitetin njerëzor të individëve ose grupeve njerëzove. Praktikat 
që janë në kundërshtim me dinjitetin njerëzor, si ripodhimi i klonuar i qënieve 
njerëzore, nuk janë të lejuara. 

(ii) Udhëzimet Ndërkombëtare Etike për Kërkimin Biomjekësor që  
             Përfshin Subjektet Njerëzore
1. Në 2002 Këshilli për Organizatat Ndërkombëtare të Mjekësisë Shkencore 

(CIOMS), në bashkëpunim me Organizatën Botërore të Shëndetësisë (WHO), 
përditësuan Udhëzimet Etike për Kërkimin Biomjekësor që përfshin subjektet 
Njerëzore, që lidhen me aplikimin e tre parimeve etike bazë, pra, respektin për 
personat, dashamirësinë dhe drejtësinë, për kërkimet që përfshjnë subjektet 
njerëzore.7 Si pasojë, këto parashikojnë që kërkimi biomjekësor që përfshin 
subjektet humane mund të jetë nga ana etike i justifikueshëm vetëm kur 
ndërmerret në mënyrat që respektojnë dhe mbrojnë, dhe janë të drejta me 
subjektet e atij kërkimi dhe janë moralisht të pranueshme brenda komunitetit 
në të cilin është ndërmarrë kërkimi.8

(iii) Deklarata Ndërkombëtare për të Dhënat Njerëzore Gjenetike 
1. Deklarata Ndërkombëtare për të Dhenat u miratua nga Konferenca e 

Përgjithshme e Unesco-s në Tetor 2003.9 Qëllimi i Deklaratës ishte sigurimi i 
7 Këshilli për Organizatat Ndërkombëtare i Shkencave të Mjekësore (CIOMS) është një organizatë 
ndërkombëtare, jo-qeveritare, jo-fitimprurëse e themeluar bashkërisht nga OBSH dhe UNESCO 
në vitin 1949. Ashtu si ato të vitit 1982 dhe 1993, Udhëzimet e CIOMS 2002 janë të dizejnuara që 
të jenë të nevojshme për shtetet për përcaktimin e politikave kombëtare mbi etikën e hulumtimit 
biomjekësor ku perfshihen subjektet humane;
8 Shih edhe botimin e OBSH “Standardet dhe udhëzime operative për Rishikimin Etik lidhur 
me kërkimin shëndetësor me Pjesëmarrësit Njerëzorë”, 2011. Në vitin 2003 OBSH ka miratuar 
tashmë Udhëzimin për marrjen e pëlqimit të informuar për Prokurimin dhe përdorimin e indeve 
të njeriut, qelizave dhe lëngjeve në hulumtim, për të ndihmuar kërkuesit për t’u marrë me çështjet 
etike që kanë të bëjnë me faktin se si duhet të merret materiale kërkimore klinike, përdorur dhe 
asgjesuar përfundimisht, si dhe pëlqimi i informuar. Udhëzimi aplikohet gjithashtu edhe për materialet 
biologjike njerëzore të mbledhura më parë dhe të ruajtura në depo. Ajo parashikon se pagesat 
monetare apo nxitjet për dhurimin e indeve embrionale për hulumtime janë të ndaluara shprehimisht.
9 Rezoluta e Konferencës së përgjithshme të Unesco-s 32 C/15, Unesco GC, 32nd session (2003);
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respektimit të dinjitetit njerëzor dhe mbroja e të drejtave të njeriut dhe lirive 
themelore në mbledhjen, përpunimin, përdorimin dhe ruajtjen e të dhënave 
njerëzore gjenetike, të dhënave njerëzore proteomike dhe të kampinëve 
biologjikë nga të cilët janë marrë ata, dhe përputhshmërinë me kërkesate e 
barazisë dhe drejtësisë. Deklarata parashikon se secili individ ka një natyrë 
karakteristikë gjenetike. Megjithatë, identiteti i një personi nuk mund të 
reduktohet në karakteristikat e tij gjenetike. Të dhënat njerëzore gjenetike 
dhe të dhënat njerëzore proteomike mund të mbildhen, përdoren, dhe ruhen 
për qëllime të kërkimeve mjekësore dhe shkencore ose për çdo qëllim tjetër 
që është në përputhje me Deklaratën Universale mbi Genomin Njerëzor dhe 
të Drejtat e Njeriut dhe ligjin ndërkombëtar për të drejtat e njeriut. 

(iv) Deklarata e Kombeve të Bashkuara për Klonimin Njerëzor

1. Deklarata e Kombeve të Bashkuara për Klonimin Njerëzor u miratua nga 
Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara në Mars 2005.10 Deklarata 
u bën thirrje shteteve anëtare që të miratojnë të gjitha masat e nevojshme për 
të mbrojtur në mënyrë të përshtatshme jetën njerëzore në aplikimin e jetës 
shkencore, që të ndalojnë të gjitha format e klonimit njerëzor për aq sa janë 
në kundërshtim me dinjitetin njerëzor dhe mbrojtjen e jetës njerëzore dhe të 
miratojnë masat e nevojshme për të ndaluar aplikimin e teknikave gjenetike 
të cilat mund të jenë në kundërshtim me dinjitetin njerëzor. 

(v) Deklarata Universale për Bioetikën dhe të Drejtat e Njeriut

6.  Deklarata Universale për Bioetikën dhe të Drejtat e Njeriut u miratua 
njëzëri nga Konferenca e Përgjithshme e Unesco në Tetor 2005.11 Deklarata 
adreson çështje etike lidhur me mjekësinë, jetën shkencore dhe teknologjitë 
të lidhura me qëniet njerëzore. Deklarata thekson nevojën që të realizohen 
kërkime shkencore, në kuadrin e parimeve etike dhe respektit të dinjitetit 
njerëzor, të drejtave të njeriut dhe lirive themelore. Interesat dhe mirëqënia 
e individëve duhet të jetë prioritare mbi interesat e shkencës apo shoqërisë. 
Në aplikimin dhe përparimin e njohurive shkencore, praktikës mjekësore 
dhe teknologjive të lidhura, përfitimet direkte dhe indirekte te individët e 
prekur duhet të maksimizohen dhe çdo dëm i mundshëm te këta individë 
duhet të minimizohet. Barazia themelore e të gjithë qënieve njerëzore  lidhur 
me dinjitetin dhe të drejtat duhet respektuar, në mënyrë që ata të trajtohen 
në mënyrë të drejtë dhe të barabartë. Asnjë individ apo grup nuk duhet të 
diskriminohet apo stigmatizohet, në shkelje të dinjitetit njerëzor, të drejtave të 

10 Rezoluta e 280 e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, seanca e pesëdhjetë e 
nëntë (23 mars, 2005), UN Doc A/RES/59/280. Deklarata u miratua me 84 vende të cilat votuan 
në favor të saj, 34 vende votuan kundër saj, dhe 37 vende abstenuan;
11Konferenca e Përgjithshme e Unesco-s, sesioni i 33-të, (2005);
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njeriut dhe lirive themelore. Ndikimi i jetës shkencore në brezat e ardhshëm, 
duke përfshirë përbërjen e tyre gjenetike, duhet patur parasysh. 

(iv) Opinionet e Komitetit Ndërkombëtar të Unesco-s mbi Bioetikën

7.  Komiteti Ndërkombëtar i Unesco-s mbi Bioetikën përshkroi poziocionin e tij 
lidhur me qelizat embrionale në një raport të titulluar “Përdorimi i Qelizave 
Embrionale në Kërkimet Terapeutike: Raport i IBC lidhur me Aspektet Etike 
të Kërkimeve mbi Qelizat Embrionale”, në 200112. Për qëllime të raportit, 
embrioni njerëzor ekzaminohet në fazat e tij të para të zhvillimit dhe para 
vendosjes në mitër. Nëse lejohën kërkime mbi embrionet njerëzore me 
qëllime të marrjes së qelizave embrionale, atëherë kjo duhet të jetë subjekt 
i kushteve shumë të kufizuara dhe kritereve bazë të rrepta, duke përfshirë 
pëlqimin e plotë nga ana e dhuruesve dhe justifikimi në terma të përfitimit 
të njerëzimit. Kërkimet për qëllime jo mjekësore do të ishin haptazi jo etikë, 
siç do të ishin kërkimet që shkojnë në mënyrë të qartë përtej fazave të para 
të zhvillimit embrional. Aplikimet mjekësore të kërkimeve duhet të jenë 
aplikime terapeutike të identifikuara mirë dhe jo dëshira të parëndësishme jo 
mjekësore, as a fortiori zgjerim eugjenik. Dhurimi i embrioneve njerëzore nuk 
do të jetë në asnjë rrethanë një transaksion tregtar, dhe duhet të ndërmerren 
hapa për të dekurajuar stimujt tregtarë. 

 Kërkimi mbi qelizat embrionale njerëzore dhe kërkimi mbi embrionet në 
përgjithësi është një çështje për të cilën secili komunitet duhet të vendosë 
vetë. Duhet ndërmarrë hapa për të siguruar se një kërkim i tillë është 
ndërmarrë në kuadër të sistemit rregullator të sponorizuar nga Shteti që do t’i 
jepte peshë konsideratave etike, dhe të vendoste udhëzime të përshtatshme. 
Kur autorizimi i dhurimeve të tepërta të paraimplantuara nga trajtimi IVF 
për kërkime embrionale qelizore terapeutike është në shqyrtim e sipër, 
vëmendje duhet t’i kushtohet dinjitetit dhe të drejtave të të dy dhuruesve 
prindëror të embrioneve. Prandaj, është thelbësore që dhurimi të bëhet vetëm 
pasi dhuruesit të jenë informuar plotësisht, si për implikimet e kërkimit dhe 
kanë dhënë pëlqim të lirë dhe të informuar. Teknologjitë  alternative për 
marrjen e linjave qelizore embrionale të njeriut, nga burime gjenetikisht të 
pajtueshme për transplantim kërkimor terapeutik, duhet të merren parasysh. 
Në të gjitha aspektet e hulumtimit ku përfshihen embrione njerëzore, rëndësi 
e veçantë duhet t’i kushtohet respektimit të dinjitetit njerëzor dhe parimeve 
të përcaktuara në Deklaratën Universale të të Drejtave të Njeriut të vitit 1948 
dhe në Deklaratën Universale për Genomit Njerëzor dhe të Drejtat e Njeriut 
të vitit 1997.

12 Komiteti Ndërkombëtar i Unesco-s lidhur me Bioetikën, “Përdorimi i Qelizave Embionale në 
Kërkimet Terapeutikë: Raport i IBC në Aspektet Etike të Kërkimit lidhur me Qelizat Embrionale:, 
BIO 7/00 / GT-1/2 (Rev.3), 6 prill 2001. IBC është një organ, i krijuar në vitin 1993 dhe përbëhet 
nga 36 ekspertë të pavarur, që ndjek progresin në jetën shkencore;
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8.  Në vitin 2003, në “Raportin e IBC për diagnozat e para-implantuara dhe 
Ndërhyrjet në Embrionet”,13 IBC afirmoi se shkatërrimi i embrioneve për 
arsye jo mjekësore ose përfundim të shtatzanisë sepse një gjini e caktuar nuk 
ishte e “kundërbalancuar” nga ndalimi i vuajtjes së mëtjeshme nga sëmundje 
të caktuara. Ndërhyrjet embrionale kishin për qëllim rregullimin e anomalive 
të caktuara gjenetike në qelizat embrionale ose embrionet e fazave të para 
ose përshinin prezantimin e geneve që mund t’u akordojnë tipare të veçanta 
embrioneve. IBC nënvizoi se, lidhur me ndërhyrjet embrionale, dallimi midis 
“qëllimeve terapeutike”, dhe “përmirësimit të karakteristikave normale” 
nuk ishte i qartë. Ajo ritheksoi se “ndërhyrjet embrionale mund të jenë në 
kundërshtim me dinjitetin njerëzor”. 

9.  Në “Raportin e IBC për Klonimin Njerëzor dhe Qeverisjen Ndërkombëtare”14, 
IBC thekson se kushtet e “klonimit riprodhues” dhe “klonimit terapeutik” 
prezantuar në debatet bioetike, nuk përshkruajnë në mënyrë të përshtatshme 
procedurat teknike të përdorura. Zhvillime të reja shkencore si qelizat 
pluriopotente të detyruara, kanë hapur mundësi të reja kërkimi në aplikimet 
terapeutike në terma afatmesëm. 

10. Në një raport të titulluar “Këshilla të IBC mbi Patentueshmërinë e Genomit 
Njerëzor”15, IBC pranoi se duke lejuar patentueshmërinë e genomit njerëzor, 
kjo gjë do të pengonte kërkimin dhe monopolizimin e njohurive shkencore, 
dhe ishte i pikëpamjes që ekzistonin baza të forta etike për përjashtimin e 
genomit njerëzor nga patentueshmëria. 

B. Standartet Profesionale Univesale

(i)  Deklarata e Shoqatës Botërore e Shëndetësisë mbi Parimet 
     Etike për Kërkimin Mjekësor që Përfshin Subjektet Njerëzore

11. Shoqata Botërore e Shëndetësisë (WMA) miratoi Deklaratën e Helsinkit si 
një deklaratë e parimeve etike për kërkimin mjekësor që përfshin subjektet 
humane, duke përfshirë kërkimet lidhur materialet dhe të dhënat njerëzore 
të identifikueshme. Miratuar në 1964 dhe ndryshuar së fundmi në 2013, 
deklarata parashikon se qëllimi primar i kërkimeve mjekësore që përfshin 
subjektet humane është kuptimi i shkaqeve, zhvillimit dhe efekteve të 
sëmundjeve dhe përmirësimi i ndërhyrjeve parandaluese, diagnostikuese, 
dhe terapeutike. Edhe ndërhyrjet më të mira duhen vlerësuar në mënyrë të 
vazhdueshme nga kërkime të mëtejshme për sigurinë e tyre, efektivitetin, 
efikasitetin, aksesueshmërinë dhe cilësinë. Kërkimet mjekësore janë subjekt 

13 Komiteti Ndërkombëtar i Unesco-s lidhur me Bioetikën, Raporti i IBC në diagnozën gjenetike 
paratransplantuese dhe ndërhyrjen embrionale, SHS-EST / 02 / CIB-9/2 (Rev.3), 24 prill 2003;
14 Komiteti Ndërkombëtar i Unesco-s për Bioetikën, Raport i IBC mbi Klonimin Njerëzor dhe 
Menaxhimin Ndërkombëtare, SHS/EST/CIB-16/09/CONF.503/2 Rev.2, Qershor 2009; 
15 Komiteti Ndërkombëtar i Unesco-s për Bioetikën, Këshilla nga IBC për Patentueshmërinë e 
Genomit Njerëzor, Sesioni i tetë i UNESCO (IBC), Paris, 12-14 Shtator 2011;
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i standarteve etike që promovojnë dhe sigurojnë respektimin për të gjithë 
subjektet njerëzore dhe mbrojtjen e shëndetit dhe të drejtat e tyre. Ky qëllim 
nuk mund të ketë asnjëherë përparësi mbi të drejtat dhe interesat e subjekteve 
kërkimore individuale. Kërkimi mjekësor që përfshin subjektet njerëzore 
mund që të ndërmerret vetëm nëse rëndësia e qëllimit e tejkalon rrezikun dhe 
detyrimet ndaj subjekteve kërkimore. Disa grupe dhe individë janë veçënërisht 
të prekshëm dhe mund që të kënë një mundësi në rritje për t’u dëmtuar ose 
për pësuar dëmtime shtesë. Këta duhet të marrin mbrojtje specifike. Kërkimet 
mjekësore me një grup vunerabël janë të justifikuara vetëm nëse kërkimi është 
përgjegjës për nevojat shëndetësore ose për prioritetet e këtij grupi dhe kërkimi 
nuk mund të ndërmerret në një grup jo vunerabël. Veç kësaj, grupi duhet të 
përfitojë nga njohuritë, praktikat ose ndërhyrjet që rezultojnë nga kërkimi. 

(ii) Udhëzimet e Shoqatës Ndërkombëtare për Kërkim Qelizor për  
             Sjelljen  e Kërkimit Qelizor Embrional Njerëzor
12. Udhëzimet e 2006 nga Shoqata Ndërkombëtare për Kërkime Qelizore 

kanë për qëllim të theksojnë përgjegjësinë e shkenctarëve për të siguruar 
që kërkimi qelizor njerëzor është ndërmarrë në përputhje me standartet 
rigoroze të kërkimeve etike, dhë të inkurajojë praktika kërkimi uniforme 
që duhet të ndiqen nga të gjithë shkencatërët nëpër botë. Udhëzimi 
fokusohet në problematikë unike për kërkimet qelizore që përfshijnë fazat 
paratransplantuese të zhvillimit njerëzor, kërkimin dhe derivimin e përdorimit 
të qelizave pluriopotente njerëzore, dhe në rangun e eksperimenteve ku këto 
qeliza mund të inkorporohen në trupat e kafshëve pritëse. 
Të gjitha eksperimentët përkatëse për kërkimet qelizore embrionale që 

përfshijnë fazat paraimplantuese për zhvillimin njerëzor, embrionet njerëzore 
ose qelizat embrionale, ose që detyron inkorkoporimin e qelizave totipotente 
ose pluripotente në monstrat e kafshëve, duhet të jetë subjekt i rishikimit dhe 
aprovimit. Për më tepër, të gjithë këto eksperimente duhet të jenë subjekt i masave të 
vazhdueshme monitoruese nga një mekanizëm ose organ mbikëqyrës. Hetuesit duhet 
të kërkojnë aprovim përmes një procesi mbikëqyrës për kërkimet qelizore (SCRO). 

Format e kërkimit që nuk duhen ndjekur për shkak të konsensusit të gjërë 
ndërkombëtar se këto eksperimente nuk kanë një shkak shkencor detyrues 
ose ngrenë problematika të forta etike, përfshijnë kulturën in vitro të çdo 
postfekondim embrional njerëzor ose të strukturave të organizuara qelizore që 
mund të manifestojnë potencialin e organizimit njerëzor, pavarësisht metodës 
derivuese, për më shumë se katërmbëdhjetë ditë ose deri kur formacioni i 
strukturave primitive të fillojë, çfarëdo ndodh në fillim, kërkimi në të cilën secili 
produkt kërkimor që përfshin qelizat totipotente ose pluripotente është i vendosur 
në mitrën e një primati njerëzor ose jonjerëzor dhe kërkimet në të cilat monstrat 
e kafshëve inkorporojnë qeliza njerëzore, me potencialin për të formuar gameta, 
shkaktohen nga njera tjetra. 
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C. Standartet Ndër Amerikane

13. Neni 1 i Deklaratës Amerikane për të Drejtat dhe Detyrimet e Njeriut 
parashikon “çdo qënie njerëzore ka të drejtën e jetës, lirisë dhe sigurisë së tij 
si person.” Hartuesit e Deklaratës Amerikane, në mënyrë specifike, refuzuan 
një propozim për deklaratën për të konstatuar të drejtën e jetës në momentin 
e konceptimit.16

 Neni 4 i Paktit Amerikan për të Drejtat e Njeriut parashikon: “çdo person 
ka të drejtën që jeta e tij të respketohet. Kjo e drejtë do të mbrohet nga ligji 
dhe në përgjithësi, nga momenti i konceptimit.” Megjithatë, Komisioni 
Ndëramerikan i të Drejtave të Njeriut ka shqyrtuar punën përgatitore dhe ka 
vendosur se gjuha e konventës që njeh të drejtën e jetës, “në përgjithësi, nga 
momenti i konceptimit” nuk kishte për qëllim që të jepte një të drejtë absolute 
të jetës para lindjes.17 Në Gretel Artavia Murillo v. Costa Rica 18, Gjykata 
Ndëramerikane e të Drejtave të Njeriut (IACHR) vendosi se Shteti i paditur 
e ka bazuar ndalimin e tij në fekondimin in vitro në mbrojtjen absolute të 
embrioneve që, duke mos marrë të drejta të tjera parasysh, kanë përfshirë një 
ndërhyrje arbitrare dhe të tepruar në jetën private dhe familjare. Në kontrast, 
ndikimi në mbrojten e jetës së grave shtatzëna ishte shumë i dobët për shkak 
të riskut të humbjes embrionale ishte prezent si për IVF dhe për shtazaninë 
natyrale. Për më tepër, ndërhyrja kishte efekte diskriminuese për ata persona 
për të cilët trajtimi i vetëm i mundshëm për infertilitetin ishte fekondimi in 
vitro. Gjykata Ndëramerikane konkludoi gjithashtu se embrionet njerëzore 
para implantimit nuk mund të kuptohen se janë person për qëllime të Nenit 
4(1) të Konventës Amerikane të të Drejtave të Njeriut. 
C. Standartet Afrikane

14. Neni 4 i Kartës Afrikane të të Drejtave të Njeriut dhe të Popujve thekson se 
“qeniet njerëzore janë të pacenueshme ... çdo qenie njerëzore ka të drejtën e 
respektimit të jetës së tij dhe integritetin e personit të tij.” Hartuesit e Kartës 
Afrikane refuzuan në mënyrë specifike gjuhën që mbronte të drejtën e jetës 
që nga momenti i konceptimit.19

 Organizata e Unitetit Afrikan, tani Bashkimi Afrikan, miratoi Rezolutën e 
Bioetikës në vitin 1996. Unioni Afrikan mbështeti parimet e paprekshmërisë 
së trupit të njeriut, trashëgimisë gjenetike të llojeve të njeriut dhe 

16 Rezoluta Nr. 23/81, OEA/Sev. L/V/VII, 54, Doc.9 rev.1.para. 18 (b) (6 Mars 1981);
17 Baby Boy v. United States, IACHR case 2141/1981, 6 Mars 1981;
18 IACHR, çështja e ARTAVIA Murillo et al. (fekondimi in vitro) v. Costa Rica. Kundërshtimet 
paraprake, Meritat, Riparime dhe Shpenzimet, Vendimi i 28 nëntor 2012 Seria C Nr 257, 
paragrafët 315-17;
19 Draft Karta Afrikane për të Drejtat e Njeriut dhe të Popujve, Nenet. 17, O.A.U.Doc.CAB/
LEG/67/1 (1979);
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mosnënshtrueshmërisë së trupit të njeriut, komponentëve tij, dhe veçanërisht 
gjenet e njeriut dhe sekuencën e tyre, për të drejtat tregtare dhe të pronës. Ai 
u zotua të mbikëqyrë objektet kërkimore lidhur me embrionet. 

15. Në 2008 Zyra e Unesco në Kajro organizoi një “Takim ekspertësh lidhur me 
çështjet etike dhe ligjore në Kërkimet për embrionet e njeriut” që synonte 
trajtimin e çështjes së hulumtimit embrional, në partneritet me OBSH dhe 
Organizatën Arsimore, Shkencore dhe Kulturore Islame. Rekomandimet 
e përfshira në raportin përfundimtar të takimit kishin “për qëllim të 
përshtateshin brenda kulturave të ndryshme fetare dhe sociale dhe vlerave 
të Mesdheut Lindor dhe rajonit Arab”. Raporti rekomandon që kur kërkimi 
dhe/ose materialet biologjike lejohen të importohen nga vendet e tjera, duhet 
pasur kujdes për të siguruar që prokurimi dhe krijimi i tyre nuk bien në 
kundërshtime me vlerat etike ose fetare apo traditat. Qëllimi i kërkimeve të 
përshtatshme nga ana etike, dhe me kosto të dobishme, duhet të përcaktohet 
duke marrë parasysh qëllimet të tilla si studimi i gjenetikës njerëzore dhe 
trajtimi i infertilitetit. Kërkimet që një vend mund të konsiderojë si të 
papranueshme duhet të përfshijnë klonimin riprodhues, terapinë embrionale, 
dhe  ndryshimin embrional gjenetik. Vendet duhet të krijojnë ose të rishikojnë 
dispozitat mbi çështje të tilla si përdorimi i embrioneve të tepërta nga IVF për 
kërkime, klonimi kërkimor, dhe indet (HLA) llojet e embrioneve, fetusit apo 
qelizave të tjera për trajtimin fëmijës së lindur të një çifti. Vendet duhet të 
marrin në konsideratë format e kërkimeve të qelizave embrionale që kërkojnë 
mbikëqyrje të veçantë, cila agjenci duhet të kryejë këtë mbikëqyrje dhe cili 
organ do të jetë përgjegjës. Vendet duhet të monitorojnë dhe të shkëmbejnë 
informacion për të reduktuar ose eliminuar nevojën për kërkime të qëlizave 
embrionale, të tilla si zhvillimi i detyruar qelizave burimore pluripotente dhe 
linjave qelizore që janë të sigurta për përdorim tek njerëzit.

E. Standartet Europiane

(i) Standartet e Bashkimit Europian
16. Neni 3 i Kartës të të Drejtave Themelore parashikon:

“1. Cdo njeri ka të drejtën e respektimit të integritetit të tij/saj fizik dhe mendor. 
2. Në fushën e mjekësisë dhe biologjisë, duhen respektuar në veçanti: pëlqimi i lirë 

dhe i informuar i personit në fjalë, në përputhje me procedurat e parashikuara nga 
ligji, ndalimi i praktikave eugjenike, në veçanti ato që kanë për qëllim zgjedhjen 
e personave, ndalimi i bërjes së trupit të njeriut dhe pjesëve të tij si një burim 
të ardhurash finaciare, ndalimi i klonimit riprodhues në qëniet njerëzore.”20

20 Komentari i Kartës, realizuar nga Rrjeti i Ekspertëve të Pavarur të BE lidhur me të Drejtat 
Themelore, parashikon që Neni 3 (paragrafi 2) është hartuar me qëllimin e kufizimit të disa 
praktikave në fushën e mjekësisë dhe biologjisë. Për më tepër, ajo deklaron se katër parimet e 
garantuara atje nuk janë shterruese dhe ato duhen lexuar në një linjë me dispozitat e Konventës 
së Oviedos;
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17. Direktiva e Parlamentit Europian dhe e Këshillit, 98/44/EC e 4 Korrikut 
1998 mbi mbrojtjen ligjore të shpikjeve bioteknologjike që ka për qëllim, 
rritjen e konkurrencës së BE në tregun global, mbrojten e pronës intelektuale 
të industrive të mëdha, dhe  mbështetjen e kërkimeve shkencore inovative, 
por gjithashtu ka për qëllim respektimin e parimeve themelore që mbrojnë 
dinjitetin dhe integritetin e personit, ndërsa vendos parimin se “trupi 
njerëzor, në çdo moshë të formimit të tij ose zhvillimit, duke përfshirë qelizat 
embrionale, dhe zbulimin e thjeshtë të një prej elementëve apo produkteve 
të tij, duke përfshirë sekuencën e e pjesshme të genit njerëzor, nuk mund të 
patentohet.”

 Megjithatë, fakti se nuk parashikohet një përkufizim ligjor i termit “embrione 
njerëzore”, Direktiva parashikon rregullat për përdorimin e embrioneve 
njerëzore për qëllime të kërkimeve shkencore, duke parashikuar që “Shpikjet 
do të konsiderohen të pa patentueshme kur shpjegimi i tyre tregtar do të 
ishte në kundërshtim me ordre public ose moralin; gjithsesi, shfrytëzimi nuk 
do të konsiderohet të jetë një kundërshtim i thjeshtë sepse është i ndaluar 
nga ligji ose rregullorja.” Në mënyrë më specifike, procesi për klonimin e 
qënieve njerëzore, procesi për modifikimin e identitetit të qelizave gjenetike 
embrionale të qënieve njerëzore, dhe përdorimi i embrioneve njerëzore për 
qëllime tregtare ose industriale, ndër të tjera, nuk janë të patentueshme. 
Rrjedh se BE në mënyrë të shprehur konsideron se përdorimi i embrioneve 
njerëzore për qëllime tregtare ose industriale është në kundërshtim me 
kërkesat minimale të vendosura për respektimin e ordre public ose moralit.21 

18. Në Tetor 2011 Gjykata e Drejtësisë së Bashkimit Europian (ECJ) parashikoi 
qartësim të mëtejshëm lidhur me përdorimin e ebmrioneve njerëzore për 
qëllime shkencore në çështjen Oliver Brüstle v Greenpeace eV (C-34/10).

 Lidhur me interpretimin e termit “embrione njerëzore”, Gjykata e 
Luksenburgut pranoi se termi përfshinte një koncept të gjerë që “duhet kuptuar 
një një sens të gjerë.” Mbi këtë bazë Dhoma e Madhe e GJED konkludoi se 
termi kishte për qëllim referimin në çdo vezë njerëzore që fekondohet, duke 
qënë se ky moment ishte kritik për fillimin e zhvillimit të qënieve njerëozre. 
Ky klasifikim duhet gjithashtu të aplikohet te vezët njerëzore në të cilat 
bërthamat qelizore nga një qelizë njerëzore e maturuar, janë transplantuar 
dhe një vezë njerëzore e pafekonduar ndarja dhe zhvillimi i të cilës janë 
stimuluar nga partenogjeneza. Dhoma e Madhe vendosi se përdorimi i 
embrioneve për qëllime të kërkimeve shkencore nuk ishte i patentueshëm. 
Megjithatë, ajo pranoi patentueshëmërinë e  përdorimit të embrioneve për 
qëllime terapeutike ose diagnostikuese kur aplikohet te embrionet njerëzore 

21 Shih gjithashtu regullat te Bashikimit Europian në financimin e kërkimeve dhe zhvillimeve 
teknologjike të cituara në paragrafin 62 dhe 64 të vendimit. Praktika ka qënë se projektet të cilat 
përfshijnë aktivitete që shkatërrojnë embrionet njerëzore, duke përfshirë prokurimin e linjave 
qelizore janë të përjashtuara;
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dhë është e dobishme për embrionet në vetvete. Së fundmi, Gjykata vendosi 
se patentueshmëria ishte gjithashtu e përjashtuar kur implementimi i një 
shpikje kërkonte shkatërrim paraprak të embrioneve njerëzore ose përdorimin 
e tyre si një material bazik, cilado çoftë faza që kjo gjë ka ndodhur dhe madje 
nëse përshkrimi i teknikave të pretenduara nuk ju referohej përdorimit të 
embrioneve njerëzore. Duke qënë se embrionet gëzonin dinjitet njerëzor nga 
momenti i fekondimit, nuk ishte e mundur që të bëhej dallimi i fazave të 
ndryshme të zhvillimit nga koha e fekondimit që do të justifikonte një shkallë 
më të vogël mbrojte të embrioneve gjatë një periudhe të caktuar kohe. Duke 
qënë një “koncept autonom i ligjit Europian”, embrionet njerëzore përfitonin 
nga mbrojta ligjore e detyrueshme e akorduar nga virtyti i respektimit për 
dinjitetin njerëzor të qenësishëm, i cili  parandalon mundësinë që shtetet 
anëtare të Bashkimit ti heqin embrioneve njerëzore mbrotjen e tyre ose të 
parashikojnë një shkallë më të ulët mbrojtje nga ajo e vendimit të qartë si 
kristali i gjyqtarëve të Gjykatës së Luksenburgut. 

19. Grupi Europian mbi Etikën në Shkencë dhe Teknologjitë e Reja i Komisionit 
Europian (EGE) e dha opinionin e parë për përdorimin e qelizave embrionale 
për kërkime në një raport, të titulluar “Aspektet Etike të kërkimeve që përfshijë 
përdorimin e embrioneve njerëzore”, në 1998.22 Ai theksoi se pavarësisht 
ndryshimeve themelore në pikëpamje, vlerat e përbashkëta dhe parimet mbi 
temën, përshinin respektimin e jetës njerëzore, çlirimi nga vuajtjet njerëzore, 
nevoja për të garantuar cilësinë dhe sigurinë e trajtimeve mjekësore, liria 
e kërkimit dhe pëlqimi i informuar i grave ose çifteve në fjalë. Duke pasur 
parasysh trajtimin IVF, opinioni pranoi se teknologjia IVF zakonisht sillte 
lindjen e embrioneve rezervë, dhe në rastin kur ruajtja në ngrirje nuk ishte 
e mundur, dy mundësitë e vetme ishin kërkimi (çuarja në shkatërrim) dhe 
shkatërrimi. Si i tillë, Grupi konkludoi se “financimi nuk duhet të përjashtojë 
apriori kërkimet embrionale njerëzore të cilat ishin objekti i zgjedhjeve të 
ndryshme etike në shtete të ndryshme por ky kërkim duhet, megjithatë, të 
garantohet sipas kushteve strikte të vendosura në paragrafin e mëposhtëm….”

20. Në 2000 EGE formoi një opinion të dytë që plotësonte të mëparshmin, me 
një raport të titulluar “Aspektet Etike të Kërkimeve Qelizore Njerëzore dhe 
Përdorimi i tyre”.23 Në kontekstin e pluralizmit Europian, i takon secilit 
shtet anëtar që të ndalojë ose të autorizojë kërkimet embrionale. Lidhur me 
këtë të fundit, respekti për dinjitetin njerëozr kërkon rregullime të kërkimeve 
embrionale dhe parashikim të garancive kundër eksperimentave arbitrarë 
dhe instrumentalizimit të embrioneve njerëzore. Krijimi i embrioneve me 

22 Opinioni i EGE, nr. 12, Aspektet Etike të Kërkimeve që Përshijnë Përdorimin e Embrioneve 
Njerëzore në Kontekstin e Programit të pestë Kuadër, 23 Nëntor 1998. EGE është një organi i 
pavarur që këshillon Komisionin Europian mbi çështjet etike në shkencë dhe teknologjitë e reja 
në lidhje me legjislacionin dhe politikat;
23 Opinioni nr. 15, Aspektet Etike të Kërkimeve Qelizore Njerëzore dhe Përdorimi, 14 Nëntor 2000;
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gameta të dhuruara për qëllime të prokurimeve të linjave qelizore është i 
papranueshëm nga ana etike, kur embrionet e tepërta përfaqësojnë një burim 
të gatshëm alternativ. Perspektivat terapeutike të largëta duhet të jenë të 
balancuara kundër konsideratave të lidhura me rrezikun e nënvlerësimit të 
përdorimit të embrioneve dhe ushtrimi i presionit te gratë, si burim i nje 
ndarje metodike të një qelize për të formuar një vezë (oocites) dhe rritja e 
mundësisë së instumentalizimit. Kërkohet pëlqimi i lirë dhe i informuar jo 
vetëm nga marrësi. Është e nevojshme të informohet dhuruesi për përdorimin 
e mundshëm të qelizave embrionale për qëllimin specifik në fjalë para 
kërkimit të pëlqimit. Potenciali për presionin nuk duhet nënvlerësuar kur ka 
stimuj financiarë. Embrionet nuk duhen blerë ose shitur, as të ofrohen për 
shitje. Duhen marrë masa për të ndaluar këtë lloj tregtie.

21. Në vitin 2002 EGE lëshoi një opinion lidhur me patentueshmërinë e qelizave 
njerëzore embrionale.24 Lidhur me aplikueshmërinë e patentave, EGE 
konkludoi se qelizat e izoluara të cilat nuk ishin ndryshuar, nuk I përmbushin 
si produkt kërkesat ligjore veçanërisht lidhur me aplikimet industrial që të 
konsiderohen si të patentueshme. Kur janë krijuar qeliza të pa modifikuara, 
ato mund të konsiderohen me vështirësi si produkte të patentueshme. Për të 
patentuar qelizat të tilla të pa modifikuara do të çonte gjithashtu në patenta 
që janë shumë të gjera në qëllim. Vetëm kur linjat qelizore të cilat janë 
modifikuar nga trajtimi in vitro ose janë modifikuar në mënyrë të përgjithshme 
në një mënyrë që kanë fituar karakteristika për aplikime të veçanta industriale 
përmbushin kërkesat ligjore për patentueshmërinë. Për sa i përket proceseve 
që përfshijnë qeliza njerëzore, pavarësisht burimit, nuk ekziston pengesë 
specifike etike në momentin që përmbushin tre kërkesat e patentueshmërisë.

22. Në vitin 2007 EGE bëri rekomandime mbi rishikimin etik të financimit për 
projekte kërkimore lidhur me qelizat embrionale, duke njohur nevojën për 
promovimin e kërimeve, për t’i shërbyer interesit publik, promovimit të 
bashkëpunimit ndërkombëtar, respektimit të pavarësisë së shteteve anëtare 
dhe ruajtjen e etikës brenda iniciative kërkimore.25 Raporti deklaron se linjat 
qelizore embrionale duhet të rezultonin nga embrionet e paimplantuara IVF, 
dhe nëse një alternativë ndaj këtij lloji qelizash është gjendur atëherë përdorimi 
i tyre duhet të maksimizohet. Veç kësaj, ajo theksoi se të drejtat e dhuruesve 
duheshin mbrojtur dhe ruajtur në termat e shëndetit, pëlqimit të informuar, 
mbrojtjes së të dhënave dhe dhurimit të lirë. Grupi konkludoi se përdorimi 
i embrioneve njerëzore për gjenerimin e qelizave “duhet minimizuar sa më 
shumë të jetë e mundur në BE”.

24 Opinioni i EGE nr. 16, Opinion mbi aspektet etike të patentimit të shpikjeve që përfshijnë qelizat 
njerëzore, 7 Maj 2002;
25 Opinioni i EGE, nr. 22, Rekomandimet mbi rishikimin etik të HESC FP7 projektet kërkimore, 
20 Qershor 2007;
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(ii) Standartet e Këshillit të Europës

23. Këshilli i Europës u përball për herë të parë me çështjen e përdorimit të 
embrioneve për qëllime shkencore në Rekomandimin 1046 (1986) të 
Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Europës mbi përdorimin e embrioneve 
njerëzore dhe fetueseve për qëllime diagnostikuese, terapeutike, shkencore, 
industriale dhe tregtare. Asambleja konsideron se embrionet njerëozre dhe 
fetuset duhen trajtuar në të gjitha rrethanat me respekt për shkak të dinjitetit 
njerëzor dhe të rregullohen për qëllime që janë haptazi terapeutike dhe për të 
cilat nuk ekzistojnë mjete të tjera. Si pasojë, u takon qeverive të shteteve anëtare 
për të kufizuar pëdorimin e embrioneve njerëzore, fetuseve, materialeve 
dhe indeve, në një kontekst industrial për qëllime të cilat janë terapeutike 
dhe kur nuk ekziston mjet tjetër, dhe të ndalojnë çdo krijim të embrioneve 
njerëzore nga fekondimi in vitro për qëllime kërkimore gjatë jetës së tyre ose 
pas vdekjes dhe të ndalojnë çdo gjë që mund të konsiderohet si përdorimi i 
padëshirueshëm ose devijim ndaj këtyre teknikave, duke përfshirë kërkimet 
mbi embrionet njerëozre të shëndetshme dhe eksperimentimi mbi embrionet 
njerëozre, çoftë nëse janë të gjalla ose jo.26

 Rekomandimi 1100 (1989) i Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Europës 
mbi përdorimin e embrioneve njerëzore dhe fetuseve në kërkime shkencore 
theksoi se embrionet njerëzore, përmes shfaqjes së fazave të zhvillimit, 
“ruanin një identitet të vazhdueshëm biologjik dhe gjenetik”. Kështu, ajo ndaloi 
krijimin e qëllimshëm dhe/ose mbajtjen gjallë të embrioneve ose fetueseve, 
çoftë in vitro apo in utero, për qëllime shkencore kërkimore, për shembull 
marrja e materialeve gjenetike, qelizave, indeve ose organeve nga to. 

 Rezoluta 1352 (2003) e Asamblesë Parlamentare e Këshillit të Europës mbi 
kërkimet qelizore theksoi se “shkatërrimi i qënieve njerëzore për qëllime 
kërkimore ishte kundër të drejtës së jetës të të gjithë njerëzve dhe kundër 
ndalimit të moralshëm të çdo instrumentalizimi të njerëzve” dhe në këtë 
mënyrë u takonte shteve anëtare për të promovuar kërkimet qelizore për sa 
kohë respektonte jetën e qënieve njerëzore në të gjitha fazat e zhvillimit të 
tyre.27

24. Neni 18 i Konventës për Mbrojtjen e Të drejtëve të Njeriut dhe Dinjitetit 
të Qenieve Njerëzore lidhur me Aplikimin e Biologjisë dhe Mjekësisë 
parashikon si më poshtë:

 “Kur  ligji lejon kërkime mbi embionet in vitro, ai duhet të sigurojë mbrojtje të përshtatshme 

26 Pika ku ndahet Asambleja ishte se “nga momenti i fekondimit të vezës, jeta njerëoze zhvillohet 
një mënyrë të vazhdueshme, dhe nuk është e mundur që të bëhet një dallim i qartë gjatë fazave të 
para (embrionale) për zhvillimin e tij”. Në rekomandimin nr. 874 (1979) të Kartës Europiane për 
të Drejtat e Fëmijëve, Asambleja kishte përcaktuar tashmë “të drejtat e çdo fëmije për të jetuar 
nga momenti i konceptimit”;
27 Shih gjithashtu Rezolutën 1934 (2013) mbi Etikën në shkencë dhe teknologji; 
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të embrioneve. 2. Krijimi i embrioneve njerëzore për qëllime kërkimore është i ndaluar.”28

 Kjo dispozitë afirmon aplikimin e parimit të subsidiaritetit duke vendosur se 
paramentri i parë ligjor për t’u konsideruar është ligji i brendshëm i shtetit 
Anëtar në fjalë. Megjithatë, paragrafi 1 vendos një status ligjor të detyrueshëm 
që duhet siguruar për embrionet, i cili duhet të përfitojë nga “mbrojta e 
përshtatshme”. Kështu, përdorimi i embrioneve për qëllime shkencore nuk 
duhet vlerësuar në baza kazuistike, por duhet të bëhet subjekt i një vlerësimi 
parimor të “përshtatshmërisë” së mbrojtjes së siguruar për embrionet, në 
përputhje me parametrin ligjor Europian. Draftuesit e Konventës së Oviedos 
dhanë një tregues të qartë për efektin në paragrafin 2 të Nenit 18, i cili ndalon 
në mënyrë të shprehur krijimin e embrioneve njerëzore me qëllimin e aplikimit 
të tyre në kërkime, dhe në Nenin 14, i cili ndalon zgjedhjen e gjinive.29 Për 
më tepër, ky vlerësim i shprehur është garantuar nag Deklarata e Kombeve 
të Bashkuara mbi Klonimin Njerësor, i cili u bën thirrje shteteve anëtare 
për të miratuar të gjitha masat e nevojshme për të mbrojtur “në mënyrë të 
përshtatshme” jetën njerëzore në aplikimin të jetës shkencore.

 Plotësimi i Konventës Europiane të të Drejtave të Njeriut në fushën e 
biomjekësisë dhe shkencës gjenetike, Konventa e Oviedos ka për qëllim që 
të vendosë standarte europiane në këtë fushë.30 Dy pasoja vijnë nga kjo. 

 Si fillim, Gjykata Europiane e të Drejtave të Njeriut (Gjykata) është 
interpretuesja e fundit dhe garantuese e të drejtave, lirive dhe detyrimeve të 
vendosura në konventën e Oviedos (Neni 29 i kësaj Konvente) dhe kështu 
e “përshtatshmërisë” së mbrojtjes së dhënë embrioneve, veçanërisht vis-
à-vis teknikat gjenetike në kundërshtim me dinjitetin njerëzor. Problemi i 
sipër përmedendur se dallimi midis  teknikave “terapeutike” dhe teknikave 
që kanë për qëllim “rritjen e karakteristikave normale” nuk është gjithmonë 
i qartë, vetëm rrit nevojën për mbikëqyrje të kujdesshme nga Gjykata. Së 
dyti, ratifikimi i Konventës së Oviedos dhe protokolleve të saj nga një numër 
shtetesh është një tregues i qartë se një rritje e konsensusit Europian është 
ndërtuar për dispozitat e Konventës dhe protokolleve të saj. Ky konsensus 
forcohet nga Rezolutat e sipër përmendura dhe Rekomandimet e Asamblesë 
Parlamentare të Këshillit të Europës, Kartës së Bashkimit Europian për të 
Drejtat Themelore dhe kuadrit shtesë legjislativ dhe jurisprudencial, dmth, 

28 Konventa (ETS nr. 164) u miratua në 4 Prill 1997 në Oviedo, Spanjë dhe hyri në fuqi në 1 
Dhjetor 1999. Deri tani, është ratifikuar nga 29 Shtete. Protokolli shtesë mbi ndalimin e klonimit 
njerëzor (ETS nr. 168) u miratua në 12 Janar 1998 dhe hyri në fuqi në 1 Mars 2001. Protokollit 
shtesë lidhur me kërkimin biomjekësor (ETS nr. 195), i cili u adoptua në 25 Janar 2002 dhe hyri 
në fuqi në 1 Shtator 2007, mbulon rangun e plotë të aktivitetive kërkimore në fushën shëndetësore 
duke përfshirën ndërhyrjet te qëniet njerëzore, duke përfshirë fetuset dhe embrionet in vivo’
29 Duhet theksuar se Neni 14 është një nga dispozitat absolute të Konventës së Oviedos, siç mund 
të shihet nga Neni 26 (2);
30 Shih paragrafin 8-20 dhe 165 të Raportit Shpjegues të Konventës së Oviedos;
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Direktiva 98/44/EC e Parlamentit Europian dhe e Këshillit të 6 Korrikut 1998 
dhe vendimi kritik Oliver Brüstle, ku të gjitha këto reflektojnë trendin botëror 
të së drejtës ndërkombëtare drejt njohjes së mbrojtjes ligjore të embrioneve 
njerëzore. Në dritën e gjithë këtyre akteve, nëse një marzh vlerësimi  duhet 
akorduar shteteve anëtare të Këshillit të Europës mbi çështjet e lidhur me 
ekzistencën e qënieve njerëzore dhe identitetit, dhe veçanërisht kërkimeve 
shkencore mbi embrionet njerëzore, ky marzh duhet të jetë i ngushtë.31

 Frymëzuar nga një klauzolë e njëjtë në Nenin 53 të Konventës Europiane të të 
Drejtave të Njeriut, Neni 27 i Konventës së Oviedos parashikon mundësinë e 
një mase më të gjerë mbrojte të jetës njerëzore nga ligji kombëtar. Megjithatë, 
kjo nuk duhet interpretuar sikur akordon një hapësirë të “gjerë” vlerëzimi. 
Këto dy problematika nuk duhen ngatërruar, siç duket se e bën shumica në 
paragrafin 181 të vendimit aktual. Është një gjë mundësia e legjislacionit 
kombëtar për të parashikuar një mbrojtje më të gjerë për jetën e njeriut, 
qënieve njerëzore, fetuseve, dhe embrioneve siç parashikohet nga Neni 27 
të Konventës së Oviedos,32 dhe një gjë komplet tjetër pranimi i një hapësirë 
të “gjerë” vlerësimi në këtë fushë, gjë që mund të përdoret përfundimisht, 
ose mund të keqpërdoret për të miratuar legjislacion që zvogëlon mbrojten e 
qënieve njerëzore, fetuseve dhe embrioneve.33

31 Në këtë pikë unë pajtohem plotësisht me konkluzionin e Dhomës së Madhe se Konventa e Ovie-
dos është një shenjë e ngushtimit të marzhit të vlerësimit të shteteve anëtare të Këshillit të Eu-
ropës, (shih paragrafin 182 të vendimit). Në Evans v. the United Kingdom ([GC], no. 6339/05, 
ECHR 2007I), vendim i cili ka të bëjë gjithashtu me embrionet njerëzore të ngrira, palët dhe 
Gjykata ranë dakort se Neni 8 ishte i aplikueshëm dhe çështja kishte të bënte me të drejta të 
kërkuesit për respektimin e jetës së saj private. Sipas vendimit të përbashkët të pakicës së Gjy-
qtarëve Türmen, Tsatsa Nikolovska, Spielmann and Ziemele, “një çështje e ndjeshme si kjo nuk 
mund të vendoset ndërmjet një baze të thjeshte mekanike, dmth, se nuk ka konsensur në Europë, 
në këtë mënyrë Qeveria ka një hapësirë të gjërë vlerësimi; legjislacioni bie brenda kësaj hapësire 
vlerësimi....kjo hapësirë vlerësimi nuk do të ndalojë Gjykatën nga ushtrimi i kontrollit të saj, në 
veçanti lidhur me pyetjen nëse një balancë e drejtë mes të gjithë interesave konkurrues është 
vendosur në nivel kombëtar. Gjykata nuk duhet të përdorë parimin e hapësirës së vlerësimit si një 
zëvendësuese thjest pragamtike për një qasje të mirë menduar të problemit të qëllimit të duhur të 
rishikimit”. Një koment identik mund të bëhet dhe në çështjen Parillo;
32 Shih paragrafin 161 dhe 162 të Raportit Shpjegues të Konventës së Oviedos. Në Rastin e një 
konflikti midis lirisë së kërkimit dhe mbrojtjes për shkak të embrioneve, Shtetet palë mund të 
shkojnë përtej mbrojtes së detyrueshme “të përshtatshme” për shkak të kësaj të fundit, dhe të 
miratojnë politika më ndaluese;
33 Është e vlefshme të përmendet se Rekomandimi i PACE 934 (1982) mbi inxhinierinë gjenetike 
u kishte bërë  tashmë thirrje shteteve “për të siguruar njohje eksplicite në Konventën Evropiane 
për të Drejtat e Njeriut të së drejtës për trashëgimi gjenetike e cila nuk bie ndesh artificialisht me 
të, me përjashtim kur është në përputhje me parime të caktuara të cilat janë të njohura si plotë-
sisht në përputhje me respektimin  të drejtave të njeriut (si, për shembull, në fushën e aplikimeve 
terapeutike)”. Në fakt, Konventa nuk është indiferente ndaj krijimit dhe instrumentalizimit të 
embrioneve për eksperimentim shkencor, krijimit të hibrideve apo klonimit të njeriut. Këto janë 
pyetje thelbësore që kanë të bëjnë me mbrojtjen e asaj që ontologjikisht mund të përkufizohet si 
një formë e jetës njerëzore, dhe sigurisht brenda kompetencave të Konventës. Unë nuk shoh se 
si ne mund të pranojmë një hapësirë   të gjerë vlerësimi në bazë të Konventës, nëse një Palë Kon-
traktuese do, për shembull, të ndjekë një politikë eugjenike ose raciste para lindjes;
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25. Si pasojë, një detyrim pozitiv mbi Shtetin për të mbrojtur embrionet dhe 
format e tjera të jetës njerëzore të paralindur, si in vitro dhe in utero, rrjedh nga 
Nenet 2 dhe 8 të Konventës. Ky detyrim pozitiv përfshin, si fillim, detyrimin 
për të promovuar zhvillimin natyral të embrioneve, së dyti, detyrimin për 
të promovuar kërkimet shkencore për përfitimin e embrioneve individuale 
subjekt i tij; së treti, detyrimi për të përkufizuar rastet përjashtimore ku 
embrionet dhe qelizat embrionale mund të përdoren dhe si; dhe së katërti, 
detyrimi për të ndëshkuar sipas ligjit penal përdorimin e embrioneve jashtë 
përjashtimeve të ligjshme.

26. Disa argumentojnë se kjo është një fushë në zhvillim dhe në këtë mënyrë 
Gjykata nuk duhet të kompromentojë veten duke përcaktuar ndonjë qëndrim 
përfundimtar shkencor që mund të ndryshojë të ardhmen. Ky është një 
argument me dy skaje. Mund të shërbejë për të kufizuar ndërhyrjen 
e Gjykatës në hapësirën e vlerësimit të Shtetit, por gjithashtu mund të 
përdoret për të zgjeruar mbikëqyrjen e Gjykatës në ndërhyrjen e shtetit 
në jetët e palindura. Pikërisht sepse kjo fushë mund të zhvillohet në një 
mënyrë seriozisht të rrezikshme për njerëzimin, siç e kemi parë në të 
kaluarën, një shqyrtim i kujdesshëm i hapësirës së ngushtë të vlerësimit 
të Shteteve, dhe ndërhyrja potenciale parandaluese nga kjo Gjykatë, është 
një kërkesë absolute ditët në sotme. Në të kundërt Gjykata do të hiqte dorë 
nga detyrat e saj më kryesore, dmth, nga mbrojta e qënieve njerëzore nga çdo 
formë instrumentalizimi.

III. Qëndrimi i Palëve

A. Natyra e paqëllimshme e kufizimit ligjor në Itali
27. Kërkuesja konsideron se dhurimi i pesë embrioneve të “saj” të ngrira që nuk 

janë destinuar për implantim i përket “jetës së saj private” brenda kuptimit 
të Nenit 8 të Konventës dhe përmbush interesin publik, duke qënë se u 
siguron kërkuesve qeliza shumë të nevojshme për kërkime mbi sëmundjet 
e pashërueshme.34 Mbi bazën e interpretimit të sipër përmendur të Nenit 8 
të Konventës, në lidhje me Nenin 18 të Konventës së Oviedos, argumenti i 
Qeverisë se neni 13 i Ligjit nr. 40 të 19 Shkurtit 2004 ndjek qëllimin legjitim 
të mbrojtjes se jetës potenciale të embrioneve është i pranueshëm. Në këktë 
këndvështrim, kërkimet shkencore mbi embrionet njerëzore, të autorizuar për 
qëllime terapeutike dhe diagnostikuese me qëllimin e mbrojtjes së shëndetit 
dhe zhvillimit të atij embrioni kur nuk ekzistojnë metoda alternative, është 

34 Qëndrimi i kërkueses në fakt është kontradiktor sepse ajo pretendon gjithashtu se ajo ka të 
drejta pronësi mbi embrionet e saj. Është e papranueshme për të pretenduar në të njëjtën kohë 
një të drejtë pronësie dhe një të drejtë për jetë private lidhur me embrionet njerëzore “që ka në 
pronësi”. Vetëm nëse implikimi ku përdorimi dhe disponimi i qënieve njerëzore në çështjen konk-
rete embrionet njerëzore do të ishte një formë e ruajtes së një marrëdhënieje me ta;
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një përjashtim i pranueshëm ndaj ndalimit për kërkime shkencore lidhur me 
embrionet njerëzore.

28. Për argumentin e kërkueses se vdekja e pesë embrioneve të ruajtura në 
ngrirje është e pashmangshme sipas kuadrit ligjor aktual Italian, duke qënë 
se implantimi i ebmrioneve post mortem është i ndaluar, ashtu siç është 
edhe dhurimi i tyre për kërkime shkencore, Qeveria u përgjigj në mënyrë të 
drejtë se ruajtja në ngrirje është për një periudhë të pakufizuar. Embrionet 
e ngrira mund të ruhen për një kohë të pacaktuar. Për më tepër, përdorimi i 
embrioneve të ruajtura në ngrirje për qëllime joshkatërruese, si fekondimi 
heterolog, është tashmë i mundur sipas rendit ligjor Italian, në pikëpamje të 
vendimit të Gjykatës Kushtetuese Italiane nr. 162 i 2014.

B. Natyra kontradiktore e Kuadrit Ligjor të aplikueshëm Italian
29. Për sa i përket argumentit të kërkueses se rendi ligjor Italian, i cili lejon 

importimin dhe përdorimin e linjave qelizore nga embrionet njerëzore të 
shkatërruara më parë, është i papajtueshëm, Qeveria përgjigjet se prodhimi 
i linjave qelizore embrionale jashtë vendit nuk ndërmerret me kërkesën e 
laboratorëve Italianë dhe nuk është në papajtueshmeri me ndalimin që 
ekziston në Itali për një shkatërrim të këtyre qelizave. Së fundmi, në rastet e 
abortit interesat e nënës duhen peshuar në raport me interesat e fetusit sipas 
ligjit Italian, problem që nuk paraqitet në çështje konkrete.

C. Konsensusi Europian Jondalues
30. Lidhur me argumentin e kërkueses për konsensusin Europian, Qeveria 

kundërshtoi hapësirën e gjerë të vlerësimit, duke mohuar ekzistencën e një 
konsensusi të tillë mbi bazë të faktit se Konventa e Ovidos nuk kërkon kërkim 
shkencor shkatërrues mbi embrionet, programi financues i Bashkimit Europian 
për kërkime nuk parashikon financim për projekte që përfshijnë shkatërrimin e 
embrioneve dhe  vendimi Oliver Brüstle ndalon patentueshmërinë e shpikjeve 
që përfshijnë shkatërrimin e embrioneve njerëzore. Siç është argumentuar më 
sipër, aktet ndërkombëtare referuar nga Qeveria mbështesin pretendimin e 
një hapësirë të ngushtë vlerësimi, pikërisht me pikëpamjen e mbrojtjes së 
embrioneve.

IV. Qëndrimi i Shumicës
31. Arsyetimi i shumicës është kontradiktor si në termat logjikë dhe i papranu-

eshëm nga ana shkencore. Është kontradiktor në termat logjikë sepse ata 
pranojnë, nga njëra anë, se embrioni është “tjetër” për qëllime të nenin 8 § 
2 të Konvetës, duke qënë se mbrojta e  jetës potenciale e embrioneve mund 
të lidhet me qëllimin e mbrojtes së “të drejtës dhe lirisë së të tjerëve” (shih 
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paragrafin 167).35 Nga ana tjetër, megjithatë, e njëjta shumicë afirmon se ky 
pranim nuk përfshin ndonjë vlerësim nga Gjykata nëse fjala “tjetër” shtrihet 
mbi embrionet njerësore. Kontrodikta logjike midis dy deklaratave është 
dukshme e pandreqshme. Mënyra e vetme që mund të lexohet kjo kontrodiktë 
është se shumica ishte aq e ndarë sa ata nuk mund të vendosnin nëse deklarata 
e parimit në paragrafin 59 në Costa dhe Pavan duhet të prevalojë ndaj 
deklaratës së kundërt të parimit në paragrafin 228 të A, B and C k. Ireland 
([GC], nr. 25579/05, ECHR 2010). Me një farë përpjekje mund të bihet dakort 
se rendi i deklaratave është tregues i fatktit se e para prevalon mbi të fundit.

 Në këtë kontekst, është shumë e rëndësishme për të theksuar që Dhoma 
e Madhe nuk ka cituar paragrafin 56 të vendimit Evans k. Mbretërisë së 
Bashkuar të cituar më sipër, në të cilin Gjykata ka deklaruar se “embrionet 
e krijuara nga kërkuesi dhe J. nuk kishin të drejtën e jetës brenda kuptimit 
të Nenit 2 të Konventës”, as vendimin e Dhomës së 7 Marsit 2006 në atë 
çështje, § 46, madje as deklaratat klasike të parimit në Vo k. Francës ([GC], 
nr. 53924/00, § 82, ECHR 2004). 

Kjo mos përmendje e parimeve vlen për t’u përmendur. Jo vetëm që reflekton 
shqetësimin e Dhomës së Madhe me parimin e Evans kundër jetës, por për më 
tepër konsolidon parimin e kundërt të vendosur në paragrafin 59 të  Costa dhe 
Pavan se embrioni është “tjetër”, një subjekt me statusin ligjor që mundet dhe 
duhet të peshohet kundër statusit ligjor të paraadhësve, i cili është në mënyrë 
absolute në një linjë me qëndrimin e Gjykatës Kushtetuese Italiane lidhur me të 

35 Kjo nuk është një deklaratë e re e këtij parimi nga Gjykata, siç mund të shihet nga paragrafi 59 
i Costa dhe Pavan k. Italisë. Në rrethana shumë të jashtëzakonshme njerëzore të këtë çështje, kam 
votuar për konkludimit e Costa dhe Pavan dhe natyrisht unë pajtohem me parimin e përmendur 
në paragrafin 59. Por unë duhet të sqaroj gjithashtu, se nuk ishte qëllimi i Dhomës së dytë krijimi 
një të drejte të re të Konventës për t’u bërë prind i një fëmije të shëndetshëm dhe për këtë arsye 
një të “drejtë për vetëvendosje”, negative të papenguar  që konsiston në asgjësimin e embrioneve 
të paimplantuara. Kjo e drejtë nuk është vendosur, as në mënyrë eksplicite as implicite në atë 
vendim. Vendimi u përcaktua nga parimi i nevojës, për aq sa testi i masave më pak ndërhyrëse 
parashikon dëmtim minimal të interesave konkurruese duke pyetur nëse ekzistojnë mjete po aq 
efektive, por më pak ndërhyrëse në dispozicion për të çuar përpara të njëjtën nevojë sociale. 
Duke vepruar kështu, Gjykata gjithashtu pranoi rëndësinë e parimit parandalues në vlerësimin 
e ndërhyrjeve në fushën mjekësore, i cili synon shmangien e ndërhyrjeve më të rënda në favor 
të atyre më pak të rënda në të gjitha fazat e jetës së njeriut (mbi parimin parandalues   në rendin 
juridik italian, shih Mendimin e Comitato Nazionale per la Bioetica që titullohet “Parimi Paran-
dalues: aspektet bioetike filozofike dhe ligjore”, 8 qershor 2004). Edhe pse paragrafi 65 i Costa 
dhe Pavan përdor fjalën «e drejtë», kjo maladresse de plume nuk duhet të merret fjalë për fjalë, 
duke qënë se i njëjti vendim gjithashtu referon, në paragrafin 57, në “dëshirën” e prindërve për 
të pasur një fëmijë të shendetshëm. Rrethanat e  Costa dhe Pavan nuk janë në asnjë mënyrë të 
ngjashme me çështjen konkrete, dhe nuk mund të përdoret përdoret për të bazur një të drejtë të 
“papenguar” për të vendosur mbi fatin e embrioneve të paimplantuara;
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drejtën e jetës së embrioneve të mbrojtur nga neni 2 i Kushtetetutës Italiane.36

32. Për të njëjtën arsye, unë gjithashtu nuk mund të pranoj interpretimin e të 
drejtës për vetëvendosje për të formuar një familje, të referuar nga Gjykata 
Kushtetuese Italiane në vendimin nr. 162 të 2014, në një mënyrë të tillë sa për 
të përfshirë “një të drejtë negative” që konsiston në asgjesimin e embrioneve 
të paimplantuara. Arsyetimi në paragrafin 157 të vendimit aktual të shumicës 
është kështu i bazuar në një “ide të gabuar të mesme pashpërndarë” retorike, 
sipas të cilës shumica supozon se për shkak se ata ndajnë një pronë të përbashkët 
dy kategori të veçanta janë të lidhura. Me fjalë të tjera, në interpretimin 
vendimin e Gjykatës Kushtetuese të datës 10 qershor 2014, shumica supozon 
se për shkak se e drejta për t’u bërë prind është një aspekt i jetës private të një 
personi, siç është e drejta për t’iu nënshtruar trajtimit IVF, të dy këto të drejta 
janë ato të papenguara për aq sa ato janë të drejtat për “vetëvendosje”, kështu 
duke harruar se ushtrimi i “vetëvendosjes” se paraardhësit në rastin e fundit 
mund të shkelet nga ekzistenca e një jete tjetër njerëzore: ajo e embrionit të 
paimplantuar. Ashtu siç ka konstatuar Gjykata Kushtetuese Italiane në atë 
vendim, “a libertà e volontarietà dell’atto che consente di diventare genitori 
e di formare una famiglia nel senso sopra precisato, di sicuro non implica che 
la libertà in esame possa esplicarsi senza limiti (liria dhe vullneti i një veprimi 
i cili mundëson një përson që të bëhet prind dhe të formojë një familje brenda 
kuptimit të përkufizuar më sipër, nuk do të thotë që liria në fjalë mund të 
interpretohet se nuk ka kufizime)”. Për ta përmbledhur, arsyetimi i  Gjykatës 
Kushtetuese në vendimin nr. 162 të 2014 nuk jep mbështetje për një “të drejtë 
për vetëvendosje” të pakufizuar ose “liri zgjedhje të palëve për fekondimi in 
vitro lidhur me fatin e embrioneve që nuk janë të destinuar për implantim”. 
Është e gabuar që të interpretohet arsyetimi i Gjykatës kushtetuese në favor të 
“birësimit për lindje” që do të thotë, në favor të jetës së embrionit sikur lejon 

36 Shih arsyetimin e qartë të vendimeve nr. 27 të 18 Shkurtit 1975 (Ritiene la Corte che la 
tutela del concepito - che già viene in rilievo nel diritto civile (artt. 320, 339, 687 c.c.) - abbia 
fondamento costituzionale. L’art. 31, secondo comma, della Costituzione impone espressamente 
la “protezione della maternità” e, più in generale, l’art. 2 Cost. riconosce e garantisce i diritti 
inviolabili dell’uomo, fra i quali non può non collocarsi, sia pure con le particolari caratteristiche 
sue proprie, la situazione giuridica del concepito) dhe nr. 35 e 30 janrit 1997 (il diritto alla vita, 
inteso nella sua estensione più lata, sia da iscriversi tra i diritti inviolabili, e cioè tra quei diritti 
che occupano nell’ordinamento una posizione, per dir così, privilegiata, in quanto appartengono 
- per usare l’espressione della sentenza n. 1146 del 1988 - “all’essenza dei valori supremi sui quali 
si fonda la Costituzione italiana”.), dhe mendimet e Comitato Nazionale per la Bioetica (Komiteti 
Kombëtar Italian i Bioetikës) i 22 qershorit 1996 (Identiteti dhe statusi i embrioneve njerëzore), 
27 tetor 2000 (përdorimi terapeutik i qelizave), 11 prill 2003 (kërkimet që përdorin embrionet 
njerëzore dhe qelizat), 16 Korrik 2005 ((Konsiderata bioetike në lidhje me të ashtuquajturën 
“ootide”)), 18 nëntor 2005 (Miratimi për lindjen e embrioneve të ruajtura në ngrijre që rrjedhin 
nga riprodhimi i asistuar mjekësor (MAP)), 26 tetor 2007, (Fati i embrioneve që rezultojnë nga 
riprodhimi i asistuar mjekësor (MAP) dhe nuk i përmbushin kushtet e implantimit) dhe 26 qershor 
2009 (Chimeras dhe hibridet, me vëmëndje të veçantë ndaj hibrideve citoplazmike);
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palët që i nënshtrohen IVF që të shkatërrojnë embrionet që do të rrjedhin nga 
ky trajtim.

33. Arsyetimi i shumicës është gjithashtu i papranueshëm nga ana shkencore, sepse 
pranon dhe rrjedhimisht prezanton një pjesë përbërese të materialit gjenetik 
dhe identitetit biologjik të atij personi” (shh paragrafin 158). Shumica e ka 
vënë re qartësisht faktin se embrioni është një identitet biologjik i ndryshëm 
nga personi që i nënshtrohet trajtimi IVF, megjithëse embrioni përban 
materialin gjenetik të atij personi. Deklarata në paragrafin 158 të vendimit 
është e papranueshme, si në kuptimin biologjik dhe ontologjik. Shumica 
haron se dinjiteti njerëzor e bën të detyrueshme respektimin e “unicitetit dhe 
diversitetit” të secilës qënie njerëzore, siç parashikon Deklarata Universale 
mbi Genomin Njerëzor dhe të Drejtat e Njeriut. Me fjalë të tjera, secila qënie 
njerëzore është më shumë se një kombinim unik i informacionit gjenetik që 
është transmetuar nga paraardhësit e tij.

34. Mungesa e qartësisë në arsyetimin e shumicës reflektohet gjithashtu në 
përkufizimin e aplikueshmërisë së teorisë së hapësirës së vlerësimit. Në 
paragrafin 169 ajo pranon se hapësira e lejuar për Shtetet është e “kufizuar” 
në çështje që lidhen me “ekzistencën individuale ose identitetin”, por ajo 
gjithashtu pranon se “kur çështja ngre problematika sensitive morale ose 
etike”, hapësira do të jetë më e gjerë. Sërish, kjo nuk ka aspak kuptim për 
mua. Çështjet që lidhen me ekzistencën apo identitetin e individit, dmth që 
nga fillimi dhe mbarimi i jetës njerëzore, janë per se shumë të influencuara 
nga konsideratat etike apo morale. Unë gjithashtu do të thoja se shumë nga 
të drejtat e njeriut që përmbahen në Konventë dhe në Protokollet e saj janë 
thelbësisht të lidhura me çështjet etike dhe morale që kanë qenë subjekt  
debati për shumë vite. Kështu, natyra thellësisht morale apo etike e një çështje 
ligjore nën shqyrtimin e Gjykatës nuk duhet të jetë një faktor që kufizon 
kompetencën e kësaj të fundit ose që përcakton hapësirën e vlerësimit që do 
tu jepet shteteve. Argumenti lidhur me natyrën sensitive etike apo morale të 
çështjes në fjalë është kështu i parëndësishëm, në vendosjen e gjerësisë së 
hapësirës së vlerësimit. 37

35. Shumica shton, në paragrafin 174, se marrëdhënia e kërkueses me embrionet 
e “saj” “nuk prek një aspekt veçanërisht të rendësishëm të ekzistencës së 
kërkueses dhe identitetit”. Edhe një herë, shumica bie në kontraditë me veten. 
Në paragrafin e mëparshëm 158, shumica tha se embrionet përfaqësojnë “një 
pjesë përbërese” të materialit gjenetik dhe identitetit biologjik të kërkueses, 
por në paragrafin 174 ata e kundërshtojnë këtë konstatim dhe konkludojnë se 
mbrojta e “një pjese përbërese” të identitetit biologjik të kërkueses nuk është 
një nga të drejtat në thelb të Nenit 8. Shkon përtej arsyetimit tim, se shumica 

37 Kështu unë nuk mund të pranoj arsyetimin në paragrafin 176 dhe 180, i cili, ndërsa referon në 
Evans, S.H. and Others and Knecht, konkludon se “çështjet etike dhe morale të qenësishme në 
konceptin e fillimit të jetës njerëzore” janë tregues i “hapësirës së gjetë të vlerësimit”;



138

mundet, në logjikën e saj, të mbajë qëndrimin se të drejtat e Nenit 8 nuk 
përfshijnë mbrojtjen e “një pjese përbërese” të identitetit të kërkueses.

36. Duke pranuar se hapësira e vlerësimit nuk është e pakufizuar, shumica 
premton një analizë të “argumentave të cilët legjislatura ka marrë parasysh 
në arritjen e zgjedhjeve që ka mbajtur” (shih paragrafin 183). Për fat të keq 
asnjë analizë e tillë nuk është bërë. Në paragrafin pasues shumica thjesht 
adreson, dhe në mënyrë sipërfaqësore, procedurën për miratimin e brendshëm 
të legjislacionit që është kundërshtuar, duke iu referuar “diskutimeve që kanë 
marrë parasysh mendimet e ndryshme shkencore dhe etike dhe pyetjet mbi 
këtë çështje” (shih paragrafin 184), mbi një raport parlamentar mbi kontributet 
e shumta të “doktorëve, specialistëve, dhe shoqatave punëtore në fushën e 
riprodhimit të asistuar” (shih paragrafin 185) ndaj disa kritikave të bëra gjatë 
debatit të 19 Janarit 2004 (shih paragrafin 186), dhe ndaj disa refendumeve 
mbi legjislacionin (shih paragrafin 187. Konkluzioni që “gjatë proçesit të 
hartimit të ligjit në fjalë kuvendi kishte marrë parasysh interesat e ndryshëm 
në fjalë” (shih paragrafin 188) është zhgënjyes. Nuk i shton asgjë vlerësimit 
substancial të problematikës në fjalë.

37. Pasi i kanë kushtuar nëntë paragrafë gjerësisë së marzhit të vlerësimit (shih 
paragrafin 174-182) dhe gjashtë paragrafë procedurës së brendshme për 
aprovimin e ligjit (shih paragrafin 183-188), vendimi në fund adreson, në 
paragrafin 189-195, lidhur me thelbin e argumentave të kërkueses, dmth, 
kontraditat e pretenduara në kuadrin ligjor Italian. Këtu shumica e lidh në 
mënyrë të qartë veten me qeverinë. Pa u futur shumë në detaje, deklarimet 
e rëndëishme të bëra në paragrafët 193 dhe 194 janë prapëseprapë një 
sinjal i qartë i Palëve Kontraktuese se Gjykata nuk kundërshton politikën e 
importimit dhe përdorimit të marra nga embrionet njerëzore të shkatërruara 
jashtë hapësirë ligjore Europiane, për sa kohë që nuk janë prodhuar me 
kërkesën e palëve kontraktuese. 

V. Aplikimi i Standarteve të Gjykatës

38. Papërshtatshmëria e arsyetimit të shumicës nuk mund t’i pakësojë vlerën 
pikës thelbësore. Pavarësisht hezitimeve dhe kontradiktave në arsyetimin 
e shumicës, ata kanë përsëritur parimin  Costa dhe Pavan embrionet janë 
“tjetër” për qëllime të Konventës dhe, në dritën e këtij parimi, pranuan se 
mbrotja e tyre e justifikonte ndalimin e kërkimeve të embrioneve njerëzore 
dhe kërkimeve për qeliza embrionale në dy raste përjashtimore:
(a) Kërkimet shkencore për embrionet njerëzore janë të lejueshme nëse 

kanë qëllime terapeutike dhe diagnostikuese me qëllimin e mbrojtjes 
së shëndetit dhe zhvillimit të embrioneve dhe kur nuk ekzistojnë mjete 
alternative;

(b) Kërkimet për qelizat embrionale janë të lejueshme me kushtin që do të 
kryhen ekskluzivisht me linja qelizore të marra nga embrionet njerëzore 
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që janë shkatërruar jashtë hapësirë ligjore Europiane pa asnjë ndërhyrje 
nga Palët Kontraktuese.

39.Duke qënë se embrionet nuk janë sende ose “pronësi”, siç ka deklaruar Gjykata 
në paragrafin 215 të vendimit, por janë “tjetër” me të cilët personi që i është 
nënshtruar trajtimit IVF ka një marrëdhënie prindërore potenciale. Për aq sa 
embrionet kanë një identitet unik biologjik, por ndan materialin gjenetik me 
paraardhësit, natyra private e marrëdhënies midis këtyre qënieve njerëzore 
është e padiskutueshme. Kjo është arsyeja pse Neni 8 hyn në lojë.38

40.Për shumicën, legjislacioni Italian nuk e ka kapërcyer hapësirën e gjerë 
të vlerësimit që i takon shtetit (shih paragrafin 197). Sipas mendimit tim, 
pritshmëria e parë nuk shkon përtej kufijve të ngushtë të hapësirës së 
vlerësimit të shtetit në çështjet e lidhura me ekzistencën dhe identitetin e 
qënieve njerëzore. Për më tepër, është gjithashtu në një linjë me qëllimin 
e Konventës së Oviedos, i cili sot duhet të perceptohet sikur plotëson 
Konventën Europiane për të Drejtat e Njeriut në fushën e biomjekësisë dhe 
shkencës gjenetike. Pavarësisht faktit se Shteti Italian nuk ka ratifikuar akoma 
Konventën e Oviedos, ka përmbushur shqetësimin kryesor, atë të mbrojtjes 
së jetës së njeriut, qënieve njerëzore, fetuseve dhe embrioneve, mbrotjen e 
Konventës se embrioneve si “pjesë”, apo subjekt me status ligjor, ndalimin e 
Deklaratës Universale të Genomit Njerëzor dhe të Drejtave të Njeriut lidhur 
me diskriminim bazuar nga karakteristikat gjentike dhe parimin kryesor në 
Deklaratën e Helsinkit që kërkimet mjekësore me një grup vulnerabil të janë 
të justifikuara vetëm nëse kërkimi i përgjigjet nevojave shëndetësore ose 
prioriteteve të këtij grupi, i cili në nivelin e tij më të thellë nuk mund të mos 
përfshijë pjesët më vunerabël të gjithë njerëzimit: embrionet.

41. Gjendja është më delikate në rastin e përjashtimit të dytë. Duke pasur parasysh 
qëllimin e Dhomës së Madhe për të garantuar “të drejtën” e embrionit si 
një “pjesë” në të gjithë hapësirën ligjore evropiane, dhe duke pasur parasysh 
parimet bazë të arsyetimit ligjor, që ky përjashtim duhet të interpretohet në 
mënyrë të ngushtuar. Përjashtimi i dytë përfshin, logjikisht tre pasoja. Së pari, 
një Palë Kontraktuese në këtë Konventë nuk mund të përdorë, as të lejojë 
përdorimin në territorin e saj të linjave qelizore të marra nga embrionet e 
shkatërruara jashtë hapësirës ligjore Europiane në iniciativën e asaj pale. Së 
dyti, një palë kontraktuese nuk mund të përdorë, as të lejojë përdorimin në 
territorin e saj të linjave qelizore të marra nga embrionet e shkatërruara në 
territorin e një Palë tjetër Kontraktuese. Së treti, një Palë Kontraktuese nuk 
mund të përdorë, as të lejojë përdorimin në territorin e saj të linjave qelizore 
të marra nga embrionet e shkatërruara jashtë hapësirës ligjore evropiane me 
iniciativën e një pale tjetër kontraktuese.

42. Vetëm ky interpretim strikt i përjashtimit të dytë do të mbrojë aplikimin e 
38 I njëjti konkluzion mund të arrihet në S.H dhe të tjerë kundër Austrisë (GC), Nr. 57813/00, § 
82, 3 November 2011;
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tij në kuadër të Nenit 8 § 2 të Konventës. Përndryshe përdorimi, apo lejimi i 
përdorimit, në territorin e një pale Kontraktuese të linjave qelizore të marra 
nga embrionet e shkatërruara jashtë hapësirës ligjore evropiane me iniciativën 
e asaj pale apo çdo palë tjetër të Konventës, do të lejonte shkelje të saj. Për më 
tepër, përdorimi apo lejimi i përdorimit në territorin e një Pale Kontraktuese i 
linjave qelizore të marra nga embrionet e shkatërruara në territorin e një pale 
tjetër kontraktuese do të bënte palën e parë bashkëfajtorë në kundërshtim me 
Konventën me këtë të fundit. Asnjë nga këto situata nuk është e tolerueshme 
në dritën e rregullave që rregullojnë përgjegjësinë ndërkombëtare të Shteteve 
e interpretuar në lidhje me detyrimet e Konventës të Palëve Kontraktuese.39

VI. Përfundime
43. Jeta e palindur njerëzore nuk është e ndryshme në thelb nga jetët e lindura. 

Embrionet njerëzore duhet të trajtohen në të gjitha rrethanat, me respekt për 
shkak të dinjitetit njerëzor. Aplikacionet kërkimore shkencore në lidhje me 
gjenomin njerëzor, në veçanti në fushën e gjenetikës, nuk prevalojnë mbi 
respektin për dinjitetin njerëzor. Përparimi shkencor nuk duhet të ndërtohet 
mbi mosrespektimin për natyrën ontologjike e njeriut. Qëllimi shkencor i 
ruajtjes së jetëve njerëzore nuk i justifikon mjetet që janë në thelb shkatërruese 
të këtyre jeteve.

 Fillimi dhe fundi i jetës njerëzore nuk janë çështje të politikës subjekt i 
diskrecionit të shteteve anëtare të Këshillit të Evropës. “Përshtatshmëria” 
e mbrojtjes së dhënë embrioneve nga Palët Kontraktuese në Konventë i 
nënshtrohet vëzhgimit të hollësishëm të Gjykatës, duke qënë se Shtetet kanë 
një hapësirë të ngushtë vlerësimi në lidhje me çështjet themelore që kanë të 
bëjnë me ekzistencën dhe identitetin e qenieve njerëzore. Në Evropë, një kufi 
i pakapërcyeshëm për mundësitë tona të eksperimentimit me jetën njerëzore 
është krijuar nga Konventa. Kështu, është në kundërshtim me Konventën 
prodhimi ose përdorimi i embrioneve të gjalla njerëzore për përgatitjen e 
qelizave embrionale, apo për të prodhuar embrione të klonuara njerëzore 
dhe pastaj për t’i shkatërruar ato në mënyrë që të prodhojnë qelizat burimore 
embrionale. Në hapësirën ligjore Evropiane, kërkimi shkencor për embrionet 
njerëzore dhe linjat qelizore embrionale burimore është i lejuar vetëm në dy 
raste të veçanta të përmendura më sipër.

39 Neni 16 i Draft Përgjegjësisë se Shteteve për Aktet Ndërkombëtarisht të Padrejta mund të 
shqyrtohet në këtë rast;
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MENDIMI PARALEL I GJYQTARIT DEDOV

1.  Gjykata nuk ka gjetur shkelje të Nenit 8 të Konventës. Ndërsa unë jam dakort 
me këtë konkluzion, unë bësoj se kjo çështje mund të kishtë qënë më e 
vlefshme për jurisprudencën e gjykatës lidhur me fillimin e jetës njerëzore. 

2.  Gjykata vuri në dukje se rasti konkret, ndryshe nga rastet e mëparshme, nuk e 
prek zgjedhjen e kërkueses për t’u bërë prind, dhe se kjo gjë e dobëson pozitën 
e saj. Gjykata ka analizuar interesat konkurruese, domethënë, hapësirën e 
gjerë të vlerësimit të Shtetit në lidhje me mbrojtjen e embrioneve dhe të 
drejtën e kërkuese për vetëvendosje.

3.  Qeveria ka ngritur çështjen e “potencialit të embrionit për jetë” në mbështetje 
të legjitimitetit të qëllimit të ndërhyrjes. Një qëllim i tillë i rëndësishëm, i 
cili nuk mund të reduktohet në një çështje të lirisë së vlerësimit, supozon 
se ekzistenca e embrionit është një kusht për zhvillimin e qenies njerëzore. 
Duke qënë se e drejta e jetës është në rrezik, kjo ndryshon plotësisht qasjen 
gjyqësore në përputhje me rolin e Gjykatës në interpretimin e Konventës, duke 
përfshirë edhe detyrimin pozitiv të shtetit për të mbrojtur fillimin e jetës.

4.  Parimi i respektimit të të drejtës së embrionit për jetë do të thotë se vendimi 
gjyqësor nuk mund të kufizohet duke iu referuar hapësirës së vlerësimit. 
Përndryshe, gjykata nuk do të gjente gjithashtu asnjë shkelje në situatën e 
kundërt: kur një aplikant kundërshtonte dhurimin e embrioneve shkencëtarëve, 
gjë që mund të lejohet, ose të mos ndalohet, nga një shtet.

5.  Në pikëpamjen time, e drejta e jetës së embrionit është një kriter kyç për 
arritjen e një vendimi të drejtë. Unë jam i sigurtë se nëse ky kriter do të ishte 
aplikuar, shumë çështje të mëparshme, si Evans, Vo, dhe S.H.( të cituara në 
vendim), do të ishin vendosur në favor të kërkuesve, të cilët në të vërtetë 
dëshironin të bëheshin prindër dhe, si rezultat, të ruanin jetën e embrionit.

6.  Ka shumë burime për të mbështetur këtë pikëpamje. Ato janë paraqitur në 
Gjykatë nga palët e treta dhe institucionet evropiane. Këto burime përfshijnë, 
ndër të tjera, Iniciativën e Qytetarëve Evropiane “Njëri nga ne”, çështjen 
Brüstle, dhe Rregulloren Horizon 2020. Në veçanti, Rekomandimi PACE 
874 (1979) në Kartën Evropiane mbi të Drejtat e Fëmijës deklaroi “të drejtën 
e çdo fëmije për jetë nga momenti i konceptimit”. Më vjen keq që unë nuk 
mund të pajtohen me përfundimin e Gjykatën Ndëramerikane të të Drejtave 
të Njeriut në çështjen Murillo (cituar në vendim) se “konceptimi” ndodh 
vetëm pas implantimit të embrionit në mitër. Nga pikëpamja e njerëzimit, unë 
preferoj pikëpamjen e Qeverisë italiane që, për hir të ruajtjes së potencialit të 
embrionit, është jetike për ta implantuar atë, nëse një grua tjetër do të dojë të 
bëhet një nënë me atë metodë.

7.  Unë duhet të përmend gjithashtu rezolutën e PACE 1352 (2003) mbi Kërkimin 
Qelizor, e cila është edhe më specifike: “Shkatërrimi i qenieve njerëzore për 
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qëllime kërkimore është kundër të drejtës së jetës së të gjithë njerëzimit...” 
(shih paragrafin 10 të Rezolutës). Për më tepër, në sajë të Iniciativës së 
Qytetareve Europiane “Një nga ne” e drejta e jetës së embrionit është pranuar 
shprehimisht nga miliona qytetarë evropianë, dhe nisma është përkrahur nga 
organet drejtuese të KE-së. Megjithatë, Gjykata akoma nuk është shprehur 
mbi këtë temë. Kjo paqartësi, e cila ka vazhduar nga rasti në rast, në fund të 
fundit ka prekur kërkuesen dhe përfaqësuesit e saj ligjor, të cilët nuk ishin të 
sigurt se cili nen i Konventës duhet të zbatohet në rastin në fjalë, ose cila e 
drejtë duhet të mbrohet: e drejtën e jetës private apo e drejta e pronës.

8.  Unë nuk jam i bindur se marzhi i vlerësimit apo mungesa e konsensusit 
duhet të ndalojë Gjykatën për të arritur në një përfundim të tillë. Duke qënë 
se e drejta për jetë është absolute, dhe është një nga të drejtat themelore 
të njeriut, as liria e vlerësimit, as sovraniteti dhe as konsensusi nuk janë 
faktorë të rëndësishëm. Një hapësirë vlerësimi është e nevojshme vetëm 
për të përcaktuar se cilat masa janë të nevojshme për të mbrojtur një vlerë 
themelore (për shembull, shpenzimet publike ose afati kohor për ruajtjen në 
ngrirje të embrioneve). Jeta e embrionit nuk mund të sakrifikohet për qëllime 
të konkurrencës ndërshtetërore në biomjekësi.

9.  E drejta e jetës është absolute, dhe ky parim themelor e bën të panevojshme 
për të shpjeguar se pse një vrasës, një person me aftësi të kufizuara, një fëmijë 
i braktisur ose një embrion duhet të mbahen gjallë. Ne nuk kemi nevojë të 
vlerësojmë dobinë e tyre për shoqërinë, por ne mbetemi me shpresë në lidhje 
me potencialin e tyre. E drejta e embrionit për jetë nuk mund të vihet në 
pikëpyetje nga fakti se, deri në implantim, potenciali i tij për zhvillim është 
diçka që mund të mbahet artificialisht, sepse çdo teknologji të tillë e re është 
një zhvillim i natyrshëm i krijuar nga qeniet njerëzore.

10. Edhe pse e drejta për jetë është absolute, dikush mund të reflektojë mbi pasojat 
e kësaj qasjeje dhe unë do të doja të shprehja disa mendime për këtë. Së 
pari, e drejta e kërkueses për vetëvendosje nuk do të ndikohet nëse embrioni 
i dhurohet një gruaje tjetër anonime. Së dyti, kërkimi do të drejtohet (dhe 
tashmë është duke u drejtuar) në një mënyrë tjetër me qëllim të riprogramimit 
të qelizave të rritura në qeliza burimore ose të rikombinimit të ADN-së, nëse 
është e nevojshme, në mënyrë të veçantë për të kultivuar një organ të ri për 
një person të sëmurë nga qelizat e tij/saj.

11. Vendimi i kundërshtuar i Qeverisë Italiane për të ruajtur jetën e embrionit nuk 
është një masë e jashtëzakonshme. E njëjta qasje është miratuar në çdo shoqëri 
tjetër, e cila tashmë shpenzon fondet publike për mbështetjen e personave me 
aftësi të kufizuara apo të personave të cilët nuk mund të kujdesen për veten e 
tyre. Për më tepër, duke qënë se ekzistojnë bankat për spermën dhe vezët nuk 
do të ishte një problem për të krijuar një bankë për embrionet (gametet). Në 
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fund të fundit, një dhurim në rastin konkret një dhurim automatik cili mund të 
konsiderohet si ndërhyrje është etikisht i pranueshëm nëse është e nevojshme 
për të shpëtuar jetën e një personi.

12. Natyra absolute e të drejtës së jetës bashkërendon çdo mendim etik, moral, 
fetar, shkencor, social ose mendim tjetër. Çështja e vetme etike që unë do 
të pranoja në zhvillimin e biomjekësisë është çështja e amësisë/atësisë në 
kontekstin e donacioneve të ofruara. Siç është shpjeguar nga Qeveria, mjetet 
e vetme të ruajtjes së jetës potenciale të embrioneve ësthë implantimi i tyre 
në mitrën e një gruaje tjetër (në pamundësi të konceptimit) e cila dëshiron 
të ketë një fëmijë. Në një situatë të tillë statusi i kërkueses si një dhuruese 
duhet të pranohet në mënyrë automatike. Statusi ligjor i dhuruesit zgjidh 
problemet etike, si amësia, në termat të marrëdhënieve familjare ndryshon 
nga ngjashmëria e thjeshtë e materialit gjenetik. Në çështjen S.H Gjykata 
nuk konstatoi shkelje të të drejtës së kërkuesit nga shteti i padiutr si rezultat i 
ndalimit të dhurimit të materialit riprodhues nga personat e tretë ndryshe nga 
një nga prindërit e fëmijës së ardhshëm. Në situatën e kundërt, si në çështjen 
konkrete, Gjykata sërish nuk ka gjetur shkelje. Kjo ka ndodhur sepse parimet 
e rëndësishmë (e drejta e jetës) nuk janë aplikuar nga Gjykata, dhe S.H ishtë 
në këtë mënyrë pa fat. Vendimi aktual bën që rezultati i çështeve të ardhshme 
lidhur me biomjekësinë të jetë i paparashikueshëm.

13. Roli i Gjykatës është të vendosë vlerat themelore dhe interesat prevalues 
në mënyrë që të shqyrtojë secilën çështje të veçantë mbi meritat. Prandaj, 
Gjykata nuk mund të konkludojë se e drejta e jetës si një nga të drejtat dhe 
liritë themelore është në rrezik në çështjen konkrete.

14. Duke qënë se bioteknologjia e re, zgjeron objektivisht perceptimin tonë të 
formave dhe kushteve të ekzistencës njerëzore, unë nuk jam në dijeni të 
ndonjë pengese objektive për njohjen ligjore të kësaj arritje, sa më shpejt që 
të jetë e mundur, ashtu siç është e njohur se çdo vonesë në një njohje të tillë 
në nivel kombëtar dhe nivel ndërkombëtar është potencialisht e rrezikshme 
për jetën dhe arbitrare.
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MENDIMI PJESËRISHT PARALEL I GJYQTARËVE 
CASADEVALL, RAIMONDI, BERRO, NICOLAOU DHE DEDOV

1.  Ne nuk ndajmë tërësisht mendimin e Dhomës së Madhe lidhur me refuzimin 
e kundërshtimit të ngritur nga Qeveria Italiane mbi bazë të mosshterrimit të 
mjeteve të brendshme.

2.  Ne në fillim na është dukur e saktë analiza e Qeverisë. Në parashtrimet e tyre, 
ndërsa ishte e vërtetë se çështja e kushtetutshmërisë të mund të ngrihet vetëm 
nga gjykata dhe jo nga palët fuqia e të cilëve ishte e kufizuar për të kërkuar 
nga gjykata që të ushtrojë këtë opsion dhe për këtë arsye nuk ishte një mjet 
që në parim duhej të përdorej për qëllime të nenit 35 të Konventës, që nuk 
ishte e vërtetë në dritën e precedentit të krijuar nga vendimet e famshme “të 
ngjashme” të Gjykatës Kushtetuese nr. 348 dhe 349 të vitit 2007, të cilat 
kishin të bënin përfundimisht me një konflikt mes legjislacionit italian dhe 
Konventës siç është interpretuar nga Gjykata.

3.  Qeveria vuri në dukje në mënyrë të saktë sipas mendimit tonë se nëse gjykata 
më e ulët ka konsideruar se ka pasur një konflikt të pakapërcyeshëm midis 
interpretimit të legjislacionit dhe të drejtave të pretenduara nga kërkuesja, 
duhet të ishte ngritur çështja e kushtetutshmërisë. Gjykata Kushtetuese më 
pas do të kishte shqyrtuar çështjen e përputhshmërisë me të drejtat e njeriut 
në themel dhe do të kishte qenë në gjendje për të lënë mënjanë dispozitat e 
brendshme me efekt prapaveprues dhe erga omnes.

4. Sipas precedentit që rrjedh nga të dy vendimet e 2007, gjykatat e zakonshme 
tashmë kanë dy alternativa kur shqyrtojnë çështjen e përputhshmërisë e ligjit 
të brendshëm me konventën. Ata ose kanë sukses, me të gjitha mjetet teknike 
në dispozicion të tyre, në interpretimin e të drejtës së brendshme në një mënyrë 
në përputhje me Konventën siç interpretohet nga Gjykata e Strasburgut, ose 
ata duhet ta referojnë çështjen në Gjykatën Kushtetuese, e cila më pas do të 
vendosë dispozita ligjore të brendshme përkatëse vetëm nëse konstaton se ka 
një konflikt midis Konventës dhe Kushtetutës. Kjo është një alternativë në 
kuptimin e ngushtë të fjalës (tertium non datur).

5.  Në këtë kontekst praktika gjyqësore tradicionale e Gjykatës, e cituar në 
paragrafin 101 të vendimit, nuk duhet aplikuar në çështjen konkrete. Sipas 
kësaj praktike gjyqësore, bazuar në mungesën e aksesit të drejtpërdrejtë nga 
çështjet gjyqësore në Gjykatën Kushtetuese Italiane në përputhje me rregullin 
që vetëm një gjykatë e cila po shqyrton meritat e një çështje ka mundësinë e 
referimit të një çështje në Gjykatën Kushtetuese (me kërkesën e palës ose me 
iniciativën e saj), kjo kërkesë nuk mund të konsiderohet si një mjet që duhet 
përdorur për të përmbushur kërkesat e Konventës.
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6.  Megjithtë, kur një kërkues potencial sfidon pajtueshmërinë e legjislacionit 
të brendshëm me Konventën ne nuk jemi në situatën klasike ku gjykatave të 
zakonshme u takon vendimi nëse do të aplikojnë në Gjykatën Kushtetuese. 
Në këto rrethana, si në çështjen konkrete, jurisprudenca tradicionale nuk është 
më e rëndësishme. Nëse gjykata e zakonshme është e vendosur nga një kërkues 
potencial në pozicionin e pasjes akses në pajtueshmërinë e ligjit të brendshëm 
me Konventën, mund që sigurisht të interpretojë ligjin e brendshëm në një 
mënyrë në përputhje me Konventën. Megjithatë, nëse nuk ka sukses në bërjen 
e dickaje të tillë nuk ka zgjidhje: i duhet bërë pyetja Gjykatës Kushtetuese duke 
siguruar që është e rëndësishme për rezultatin e çështjes.

7. Në këtë situatë, një kërkues potencial i cili nuk ka marrë nga gjykatat më 
të ulëta një interpretim të legjislacionit të brendshëm në një mënyrë në 
përputhje me Konventën, ka të drejtën që çështja të shqyrtohet nga Gjykata 
Kushtetuese, me kushtin që ne do ta shqyrtojmë më poshtë dhe që është i 
aplikueshëm në çështjen konkrete.

8.  Arsyeja jonë e vetme që në fund vendosëm për t’u bashkuar me vendimin 
e shumicës duke refuzuar kundërshtimin në rastin në fjalë, është zhvillimi 
që ka ndodhur në jurisprudencën e Gjykatës Kushtetuese Italiane në 
formën e vendimit nr. 49, depozituar më 26 mars 2015. Në këtë vendim, 
Gjykata Kushtetuese analizoi, ndër të tjera, vendin e Konventës Evropiane 
për të Drejtat e Njeriut dhe jurisprudencën e Gjykatës në rendin juridik të 
brendshëm, duke treguar në këtë drejtim se gjykatat e zakonshme ishin të 
detyruara vetëm që të ishin në përputhje me jurisprudencën e Gjykatës, ku 
kjo ishte “e konsoliduar” apo shprehur në një “vendim pilot”. Kur lind një 
çështje e re, siç është padyshim rasti këtu, qëndrimi i miratuar nga Gjykata 
Kushtetuese do të thotë se një kërkues potencial nuk mund të konsiderohet se 
është i detyruar për të aplikuar në gjykatat e brendshme para  se të paraqesë 
një kërkesë në Gjykatë.

9.  Ne vërejme se arsyetimi i vendimit nga i cili ne duhet, pjesërisht, të 
shmangemi nga arsyet e nënvizuara më sipër referon te vendimi nr. 49/2015 
i Gjykatës Kushtetuese Italiane (shih paragrafin 100 të vendimit aktual) dhe 
kjo referencë i jep vendimit një natyrë eklektike. Ne shohim një hapje këtu 
lidhur me praktikën gjyqësore tradicionale.

10. Vlerësimi për këtë vendim në arsyetimin e vendimit i hap rrugën, sipas 
mendimit tonë, largimit nga jurisprudenca tradicionale e Gjykatës brenda 
kufijve të lejuar nga precedenti i Gjykatës Kushtetuese Italiane sigurisht e 
cila mund të çojë që të merret në konsideratë se edhe kur legjislacioni është 
direkt në rrënjë të shkeljes së pretenduar një kërkues potencial duhet në parim 
së pari të aplikojë në gjykatat e brendshme, për aq sa thelbi i precedentit të 
vendosur vendimet e Gjykatës Kushtetuese nr. 348 dhe 349 të vitit 2007, 
dhe zbutur me vendimin nr. 49/2015 dorëzuar nga kjo gjykatë, nuk vihet në 
dyshim.



146

MENDIMI I PËRBASHKËT I PAKICËS I GJYQTARËVE 
CASADEVALL, ZIEMELE, POWER-FORDE, 

DE GAETANO DHE YUDKIVSKA

1.  Kërkuesja pretendon se ndalimi nga ligji italian për të dhuruar embrionet 
e konceptuara me anë të riprodhimit të asistuar mjekësor për kërkime 
shkencore është në kundërshtim me të drejtën e saj për respektimin e jetës 
private. Gjykata ka vendosur se aftësia e saj për të ushtruar një zgjedhje të 
vetëdijshme dhe të konsideruar në lidhje me ‘fatin e embrioneve’ prek një 
aspekt intim të jetës së saj personale dhe, rrjedhimisht, ka të bëjë me të drejtën 
e saj për “vetëvendosje” (§ 159). Mbi këtë bazë, ajo arrin në përfundimin se 
neni 8 i Konventës është i zbatueshëm. Gjykata nuk gjen asnjë shkelje, sepse, 
ndër të tjera, ndalimi ishte “i nevojshme në një shoqëri demokratike” për 
të mbrojtur të drejtat dhe liritë e të tjerëve brenda kuptimit të Nenit 8 § 2 të 
Konventës.

2.  Ndërsa ne kemi votuar se nuk ka pasur shkelje të nenit 8 të Konventës, ka 
një dallim të madh mes arsyes sonë për të bërë një gjë të tillë, dhe arsyeve të 
paraqitura në vendim. Ne ndahemi nga vednimi i shumicës shumë më para se 
të ajo kishte arritur në vlerësimin e proporcionalitetit të ndalimit në fjalë. Ne 
konsiderojmë se ankimi i kërkueses është i papajtueshëm ratione materiae 
me dispozitat e Konventës në përputhje me nenin 35 §§ 3 dhe 4 të tij.

3.  Deri më sot, të dy si Komisioni dhe Gjykata kanë konsideruar shumë raste 
të ndjeshme që parashtrojnë çështje themelore në lidhje me jetën potenciale, 
te hershme, embrionale ose fetale të njeriut dhe/ose ndërveprimin e saj me 
të drejtat personale të të tjerëve.40 Ndërsa Gjykata ka konstatuar se çështjet 
të lidhura me lindjen dhe, në veçanti, me vendimin për t’u bërë ose jo prind 
përbën një aspekt të jetës private të një personi,41 ajo nuk ka shqyrtuar çështjen 
themelore se kur fillon “mbrojtja e jetës” sipas Konventës. Gjykata pra është 
shmangur nga marrja e ndonjë vendimi mbi statusin e embrionit të njeriut, si 
të tillë.

4.  Ashtu siç konfirmon vendimi, kërkuesja, në të vërtetë, ka pretenduar të drejtën 
“për të përdorur embrionet” (shih § 149), ose, për ta thënë ndryshe, të drejtën 
“për të vendosur mbi fatin” e embrioneve (shih § 152) të cilat janë krijuar 
përmes fekondimit in vitro. Gjykata ka vendosur, për herë të parë, që çështje 

40 Shih, për shembull, Vo v. France [GC], nr. 53924/00, § 75 dhe 80, ECHR 2004- VIII; Evans v. 
Mbretërisë së Bashkuar [GC], nr. 6339/05, ECHR 2007- I; Dickson k. Mbretërisë së Bashkuar 
[GC], nr. 44362/04, ECHR 2007- V; Bruggemann dhe Scheuten v. Germany, nr. 6959/75, Raporti 
i Komisionit i datës 12 korrik 1977, vendimet dhe raportet (DR) 10, f. 100; H. v. Norvegjia, nr. 
17004/90, vendim i Komisionit i datës 19 maj 1992 DR 73, p. 155;
41 Shih, për shembull, Dickson, cituar më lart, Evans, cituar më lart, S.H. dhe të tjerët kundër. 
Austrisë [GC], nr. 57813/00, ECHR 2011;
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të tilla si “vendosja për fatin e” ose “përdorimi i” embrioneve njerëzore bien 
në kuadër të të drejtës së individit për respektimin e jetës private (shih § 152). 
Rrjedhimisht, ky vendimi shënon si një pikë kritike kthese në jurisprudencën 
e Gjykatës. Kjo shkakton një ndikim të gjerë dhe, në këndvështrimin tonë, një 
prononcim të papranueshëm për statusin e embrionit të njeriut.

5.  Konstatimi i shumicës është shqetësues jo vetëm në terma të ngjyrimeve 
utilitare të përdorura kur bëhet fjalë për embrionet njerëzore, por edhe për 
shkak të arsyes shqetësuese që formon bazën e shpalljes së tij. Arsyeja e 
shumicës për të konstatuar se një zgjedhje në lidhje me “fatin e embrioneve” 
bie brenda objektit të jetës private të kërkueses është “lidhja që ekziston 
midis personit që i është nënshtruar fekondimit in vitro dhe embrioneve të 
konceptuara në këtë mënyrë’. Kjo lidhje, shumica pohon, është për shkak 
të faktit se “embrionet përmbajnë materialin gjenetik të personit në fjalë 
dhe rrjedhimisht përfaqësojnë një pjesë përbërëse të materialit gjenetik të 
personit dhe identitetit biologjik” (§ 158) (theksi i shtuar).

6.  Për të konstatuar se embrioni është “pjesë përbërëse” e identitetit të kërkuese 
është një konstatim me një ndikim të gjerë. Ndryshe nga shumica, ne nuk 
e konsiderojmë se embrionet mund të reduktohen në pjesët përbërëse 
të identitetit biologjik të dikujt biologjik ose jo. Përderisa ndan përbërjen 
gjenetike të “prindërve” biologjike, një embrion është, në të njëjtën kohë, 
një entitet i ndarë dhe i dallueshëm edhe pse në fazat shumë të hershme të 
zhvillimit njerëzor. Në qoftë se një embrion i njeriut nuk është më shumë se 
një pjesë përbërëse e identitetit të një personi tjetër, atëherë pse kemi bollek 
raportesh ndërkombëtare, rekomandimesh, konventash dhe protokollesh që 
kanë të bëjnë me mbrojtjen e tij? Këto instrumente pasqyrojnë pranim të gjerë 
të përgjithshëm brenda komunitetit njerëzor që embrionet janë më shumë se 
thjesht ‘gjëra’. Ata janë, siç ka konstatuar Asambleja Parlamentare e Këshillit 
të Evropës, subjekte ‘që duhet të trajtohen në të gjitha rrethanat, me respekt 
për shkak të dinjitetit njerëzor “(§ 53).

7.  Në adoptimin e qasjes që ka marrë në këtë rast, gjykata ka miratuar një pamje 
pozitiviste dhe reduksioniste të embrionit njerëzor. Ajo e ka klasifikuar atë 
si “pjesë përbërëse” të materialit gjenetik dhe identitetit biologjik të një 
personi tjetër dhe në këtë mënyrë ka vendosur që fati i tij dhe ‘përdorimi’ 
janë çështje që bien në kuadrin e të drejtës së në personi tjetër për respektimin 
e jetës private. Embrionet, si të gjitha subjektet e tjera njerëzore, në mënyrë të 
pashmangshme, ndajnë ADN e “prindërve: të tyre biologjike. Thjesht ndarja 
e materialit gjenetik është një bazë e pasigurt dhe arbitrare për përcaktimin 
se fati të një njësie të njeriut që bie në kuadër të së drejtës së një personi për 
vetëvendosje.

8.  Për fat të keq, arsyetimi i ngatërruar i shumicës që është evident në çështjen e 
pranueshmërisë përsëritet kur bëhet fjalë për meritat (në §167). Në vlerësimin 
e proporcionalitetit të ndalimit në fjalë, Gjykata konsideron se ky mund të 
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lidhet me qëllimin e mbrojtjes së “të drejtave dhe lirive e të tjerëve”, por, 
shumica pohon, se nuk ka të bëjë me ndonjë vlerësim nëse fjala “të tjerë” 
shtrihet dhe për embrionet njerëzore!

9.  Sipas mendimit tonë dhe në përputhje me jurisprudencën e Gjykatës deri më 
sot, do të kishte qënë e preferueshme për të konstatuar se duke qënë se të 
qënit prind i ardhshëm nuk është një problematikë në këtë rast, e drejta e 
kërkueses për “vetëvendosje” si një aspekt i jetës së saj private thjesht nuk 
ngrihet. Parashtrimet e saj se dhurimi i embrioneve do t’i japë asaj një “ndjenjë 
fisnike”, natyrisht, ka të bëjë vetëm me mbrojtjen e të drejtave themelore të 
njeriut në dhe jo me nxitjen e ndjenjave të ketij lloji apo lloji tjetër. Pretendimi 
për të drejtën për të “përdorur embrionet” për kërkime shkencore nuk është 
një e drejtë që bie brenda fushëveprimit të nenit 8 të Konventës. Prandaj, sipas 
mendimit tonë, kjo pjesë e aplikimit duhet te refuzohet si e papajtueshme 
ratione materiae me dispozitat e Konventës, në përputhje me nenin 35 §§ 3 
dhe 4 të saj.

MENDIMI I PAKICËS I GJYQTARIT NICOLAOU

1.  Sipas mendimit tim, kërkimi duhej të ishte hedhur poshtë si i paraqitur jashtë 
afatit kohor. 

2.  Neni 35 § 1 parashikon që Gjykata mund të shqyrtojë një çështje në qoftë se 
është sjellë para saj brenda një periudhe prej gjashtë muajsh nga data në të 
cilën është marrë vendimi i formës së prerë. Megjithatë pika fillestare nuk 
është gjithmonë e qartë. Kjo mund të jetë sepse nuk është shënuar nga një 
vendim ose nga ana tjetër është e paqartë. Situatat e vazhdueshme në të cilat 
të drejtat e Konventës janë shkelur mund të paraqesin vështirësi të veçanta 
për faktin se kur afati fillon të ecë. Praktika jonë gjyqësore ofron udhëzime 
se duhet vepruar në raste të tilla. Në Varnava dhe të tjerët k. Turqisë ([GC], 
nr. 16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 
16072/90 dhe 16073/90, §§ 159 dhe 161), është konstatuar në terma të 
përgjithshëm se afati nuk do të zbatohet në situatat e vazhdueshme. Kjo nuk 
është shumë e saktë, pasi siç shpjegohet më pas në atë vendim, në situata të 
tilla shkelja e vazhdueshme thjesht do të thotë një rinovim të fillimit të afatit 
çdo ditë, kështu që afati në parim nuk zbatohet. Kur situata e vazhdueshme 
pushon, afati fillon të ecë në mënyrë të pandërprerë për të gjithë periudhën 
gjashtëmujore. Vështirësia në disa raste qëndron në përcaktimin e momentit 
ku situata ka përfunduar. Siç është theksuar në Varnava (cituar më lart, § 
161), jo të gjitha situatat e vazhdueshme janë të njëjta duke qënë se natyra 
e situatës mund të jetë e tillë që kalimi i kohës ndikon në atë që është në 
rrezik. Pra mund që të jetë e nevojshme për të shqyrtuar se si një situatë është 
zhvilluar për të vlerësuar rëndësinë e ngjarjeve apo perspektivën e arritjes së 
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një zgjidhje dhe për të gjykuar se çfarë do të ishte e arsyeshme si një pikë 
fillimi në rrethanat e veçanta të çështjes. Gjykata merr një pikëpamje të gjerë 
dhe praktike të çështjeve të tilla.

3.  Shumica është e mendimit se çështja konkrete është një situatë e vazhdueshme 
me një kohëzgjatje të pakufizur, gjithëpërfshirëse me ekzistencën e Ligjit nr. 
40 të 19 shkurtit 2004, i cili hyri në fuqi më 10 mars 2004. Pikëpamja ime 
është se kërkuesja nuk kishte të drejtë të priste ad infinitum përpara se të 
kërkonte dëmshpërblim.

4.  Faktet e paraqitura nga kërkuesja janë të paqarta. Ata janë si në vijim. Diku nga 
viti 2002 pesë embrione, të cilat janë marrë si rezultat i trajtimit të fekondimit 
in vitro të kërkueses me partnerin e saj, ishin ruajtur në ngrirje me qëllim 
për t›u implantuar në një periudhë në të ardhmen. Para përfundimit të vitit 
të ardhshëm partneri i kërkueses u vra në Irak gjatë raportimit në luftë. Pas 
kësaj, në një kohë të papërcaktuar, kërkuesja vendosi që t›i mos implantonte 
embrionet e saj. Më pas, ajo bëri një numër kërkesash të pasuksesshme 
që embrionet të liroheshin për përdorim në kërkime shkencore. Numri 
i kërkesave dhe koha në të cilën kërkesat janë bërë nuk është specifikuar. 
Mund të supozohet se kërkesat janë bërë të gjitha, pasi ligji i ri ka hyrë në 
fuqi, sepse më parë nuk ka pasur asnjë pengesë për të dhuruar embrionet, për 
çfarëdo qëllimi. Më tej, mbetet e pashpjeguar pse kërkuesja nuk e ka dërguar 
çështjen para gjykatës së Strasburgut më parë, pra, menjëherë pasi ligji ka 
hyrë në fuzi, dhe shpenzoi më shumë se shtatë vjet për ta bërë një gjë të tillë.

5.  Duhet të kishtë qënë e qartë për kërkuesen  se sipas Ligjit të ri, kërkesa e saj 
nuk mund të garantohet. Ligji parashikon, për aq sa është e rëndësishme, si 
më poshtë:
Seksioni 13 – Eksperimentet mbi embrionet njerëzore
“1. Çdo eksperiment mbi embrionet njerëzore është i ndaluar. 
2. Kërkimet klinike dhe eksperimentale mbi embrionet njerëzore do të autorizohen vetëm 

me kushtin që do të kryhen ekskluzivisht për qëllime terapeutike ose diagnostikuese me 
qëllimin e mbrotjjes së shëndetit dhe zhvillimit të embrioneve dhe kur nuk ekzistojnë 
metoda alternative.”

6.  Sipas nenit 13 (5) të Ligjit, shkelja e ndalimit përfshin sanksione të rënda, 
duke përfshirë burgim deri në gjashtë vjet.

7.  Natyrisht që ka instanca ku dispozitat ligjore me të vërtetë sjellin një ndërhyrje 
të vazhdueshme në ushtrimin e të drejtave të Konventës sipas nenit 8 apo14 të 
marrë së bashku me nenin 8, të një lloji që nuk është i vogël dhe nuk pushon 
me kalimin e kohës, përveç nëse shkaku hiqet. Shumica përmend çështjet 
Dudgeon k. Mbretërisë së Bashkuar, 22 tetor 1981, § 41, seria A nr. 45; Norris 
k. Irelandës, 26 tetor 1988 § 38, seria A nr. 142; Vallianatos dhe të tjerë k. 
Greqisë [GC], nr. 29381/09 dhe 32684/09, § 54, GJEDNJ 2013 (ekstrakte); 
dhe S.A.S. k .Francës [GC], nr. 43835/11, § 110, ECHR 2014 (ekstrakte), 
dhe këto nuk janë të vetmet çështje mbi këtë temë. Shumica pranon se në 
këto çështje efekti i legjislacionit të kundërshtuar në jetën e përditshme 
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të kërkuesve “ishte më thelbësor dhe më i drejtpërdrejtë se sa në rastin në 
fjalë”. Megjithatë ata nuk i japin rëndësi një ndryshimi te cilin, nga ana ime, 
e konsideroj mjaft të rëndësishëm. Në ato raste, dispozitat legjislative për të 
cilat është bërë ankim kishin, në një mënyrë apo një tjetër, një ndikim të madh 
praktik në jetën e përditshme të kërkuesve, me efekte vendimtare dhe ndikim 
të gjerë se si ata silleshin vete dhe organizonin punët e tyre. Nuk ka problemet 
të tilla në çështjen konkrete. Shumica mjaftohet thjesht me faktin se ka një 
“lidhje biologjike mes kërkueses dhe embrioneve të saj dhe planit për të 
krijuar një familje që ishte në origjinën e krijimit të tyre” (shih paragrafin 111 
të vendimit), pavarësisht se, duke pasur  parasysh propozimin e dytë, plani 
për të krijuar një familje duke përdorur embrionet ishte braktisur në fillim dhe 
nuk ka qenë një problemaktike konkrete në këtë çështje, dhe shumica arrin 
në përfundimin se ndalimi në fjalë “padyshim ka ndikim në jetën private të 
kërkueses “(ibid.).

8.  Në vendimin e pranueshmërisë lidhur me afatin gjashtë mujor shumica nuk 
shkon më tej se çfarë kam deklaruar tashmë. Pranueshmëria bazohet në 
pikëpamjen, për të cilën unë nuk jam dakort, se Ligji i ri ka një ndikim të 
pafund në jetën e kërkueses. Megjithatë, më pas, në pjesën e vendimit lidhur 
me meritat, shumica shpjegon se çfare sheh ajo si natyrë e veçantë, dhe në 
këtë mënyrë e përforcon, këtë ndikim. Paragrafi 158 dhe 159 parashikojnë si 
më poshtë:
“158. Në rastin konkret, Gjykata duhet të ketë parasysh lidhjen që ekzistonte midis personit 

që i ishte nënshtruar fertilizimit in vitro dhe në këtë mënyrë embrioneve të konceptuara, 
dhe që është rrjedhojë e faktit se embrionet përmbajnë materialin gjenetik të personit 
në fjalë dhe në përputhje me rrethanat përfaqësojnë një pjesë përbërëse të materialit 
gjenetik të personit dhe identitetit biologjik.

159. Gjykata arrin në përfundimin se aftësia e kërkueses për të ushtruar një zgjedhje të 
vetëdijshme dhe të konsiderueshme në lidhje me fatin e embrioneve të saj ka të bëjë me 
një aspekt intim të jetës së saj personale dhe në përputhje me rrethanat, ka të bëjë me 
të drejtën e saj për vetëvendosje. Neni 8 i Konventës, nga pikëpamja e të drejtës për 
respektimin e jetës private, për këtë arsye është i aplikueshëm në çështjen në fjalë.”

9.  Une e gjej veten ne nje distance të konsiderueshme nga qëndrimi i shumicës, 
se çështja në fjalë lidhet me të drejtën e kërkueses për vetëvendosje. Në fakt, 
unë mendoj, me respekt shumë të madh, se së fundmi shumica gjithashtu e 
distancon veten nga qëndrimi fillestar. Është e rëndësishme që të theksohet, 
lidhur me këtë, se kur duhet përballur me specifikat e çështjes, shumica 
konstaton, në paragrafin 174 të vendimi, se:
“…. çështja aktuale nuk ka të bëjë me qënit prind në një kohë të ardhshme. Kështu, ndërsa 

është sigurisht e rëndësishme, e drejta e pretenduar nga kërkuesja për të dhuruar 
embrionet për kërkime shkencore nuk është një nga të drejtat themelore nën mbrojtjen e 
nenit 8 të Konventës duke qënë se nuk ka të bëjë me një aspekt veçanërisht të rëndësishëm 
të ekzistencës së kërkueses dhe identitetit.”
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10. Une bie dakort me këtë gjë. Më poshtë, në paragrafin 192, shumica vëren se:
“...ndërsa e drejta e pretenduar nga kërkuesja për të vendosur për fatin e embrioneve të saj 

lidhet me dëshirën e saj për të kontribuar në kërkimet shkencore, kjo nuk mund të shihet 
gjithsesi si një rrethanë që e ndikon në mënyrë të drejtpërdrejtë kërkuesen.”

11. Sërish une jam dakort me një gjë të tillë. Ndryshe nga çështjet përkatëse të 
cituara më sipër, ku mbështetja ishte vendosur në faktin se kërkuesit janë 
të prekur drejtpërdrejt nga legjislacioni i kundërshtuar, në rastin konkret 
kërkuesja nuk është prekur në mënyrë të drejtpërdrejte. Ajo çfarë ajo 
parashikonte të bënte pra, duke dhuruar embrionet për kërkime shkencore nuk 
ndikonte drejtpërdrejt në jetën e saj private. Unë nuk e kuptoj pse shumica, 
duke i shqyrtuar argumentet e kërkueses në dritën e aspekteve të ndryshme të 
Ligjit të ri, nuk mund të konkludonte që në fillim, siç bëri në paragrafin 195, 
se çfarëdo mospërputhje që gjendet ose nuk gjendet në Ligji i ri,
“....këto nuk janë në gjendje të ndikojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë të drejtën e pretenduar 

nga ajo në çështjen konkrete.”
12. Ky konkluzion është tërësisht në linjë me atë çfarë unë kam shpjeguar si 

diferenca vendimtare mes çështjes konkrete dhe çështjeve të sipërcituara në 
Dudgeon, Norris, Vallianatos and S.A.S.

13. Mendimi im, se kërkimi duhej të ishte deklaruar si i papranueshëm pasi ka 
tejkaluar afatin kohor, është i bazuar në atë që unë e konsideroj të jetë natyra 
e parëndësishme e lidhjes midis kërkueses dhe embrioneve të ngrira. Më 
duket se edhe pse ekziston të vërtetë një lidhje domethënëse, duke qënë se 
embrionet rrjedhin nga materiali gjenetik i kërkueses dhe partnerit të saj, dhe 
kjo lidhje e sjell çështjen në kuadër të nenit 8, kjo gjë bëhet vetëm në periferi 
dhe përbën vetëm mundësinë, nga ana e kërkueses, për të shprehur një dëshirë 
në lidhje me fatin e tyre. Për të marrë një përgjigje negative, dhe duke qënë 
se nuk ekziston një mjet i përshtatshëm i brendshëm për t’u shterruar, afati i 
parashkrimit do të fillojnë të ecë në këtë pikë për qëllim që kufizimi përkatës 
legjislativ të shqyrtohet në bazë të Konventës.

14. Duke pasur parasysh qëndrimin e përcaktuar më sipër, nuk mund të thuhet se 
ky aspekt i nenit 8 i jep kërkueses një të drejtë e cila zgjat për një periudhë 
të pacaktuar kohe. Ligji i ri hyri në fuqi rreth katër muaj pasi rrethanat e saj 
kishin ndryshuar në mënyrë të ndjeshme dhe, në qoftë se afati gjashtë mujor 
shtohet mbi këtë, dikush do të mendonte se ka pasur kohë të mjaftueshme 
që të vendoste nëse ajo dëshironte që të mbante një qëndrim mbi këtë 
çështje. Është gjithashtu e mundur, megjithatë, që çështja të përafrohet më 
gjerësisht, dhe, në bazë të një situate të vazhdueshme të krijuar me Ligjin e 
ri, të shqyrtohet se çfarë është një kornizë e arsyeshme kohore brenda të cilës 
një person në pozicionin e kërkuese, në rrethanat e trishtuara në të cilën ajo e 
gjeti veten, mund të kishte reflektuar dhe vepruar në mënyrë të mjaftueshme. 
Ajo që unë me siguri nuk mund të pranoj është se kërkuesja kishte të drejtë 
që në një kohë të pakufizuar të vinte në lëvizje mekanizmin e Strasburgut për 
mbrojtjen e të drejtave të njeriut.



152

MENDIMI I PAKICËS I GJYQTARIT SAJO

Me keqardhje, unë nuk ndaj të njëjtat pikëpamje të shprehura nga shumica. 
Në këtë mënyrë, unë nuk jam dakort për arsyet e shpjeguara më poshtë. 

Aplikueshmëria e Nenit 8 të Konventës në çështjen konkrete
1.  Në rastin konkret, Gjykata arrin në përfundimin se “aftësia e kërkueses për 

të ushtruar një zgjedhje të vetëdijshme dhe të menduar në lidhje me fatin e 
embrioneve të saj ka të bëjë me një aspekt intim të jetës së saj personale dhe 
në përputhje me rrethanat, ka të bëjë me të drejtën e saj për vetëvendosje” 
(shih paragrafin 159). Unë nuk mund të pajtohem më shumë, përveç për të 
thënë se kjo jo vetëm që “lidhet” me të drejtën e vetëvendosjes, por është 
një ushtrim i kësaj të drejte, e cila është thelbi i së drejtës për jetë private. E 
drejta e kërkueses për vetëvendosje reflekton të drejtën e saj për autonomi 
personale dhe lirinë e zgjedhjes (shih S.H dhe të tjerët kundër Austrisë 
[GC], nr 57813/00, § 80, ECHR 2011;... McDonald kundër Mbretërisë së 
Bashkuar, nr. 4241/12, §§ 46-47, 20 maj 2014;.. dhe Pretty kundër Mbretërisë 
së Bashkuar, nr 2346/02, § 61, ECHR 2002-III). Këtu, zgjedhja e kërkueses 
(një e drejtë) ishte për të dhuruar embrionet e saj për avancimin e shkencës 
në vend që të lejonte që embrionet të humbisnin qëndrueshmërinë me kalimin 
e kohës.42 Natyra e së drejtës në rrezik në këtë rast është liria e zgjedhjes së 
kërkueses. Ky rast nuk ka të bëjë me të drejtat e të qenit prind apo edhe të 
drejtat e mundshme të një fetusi; e drejta e kërkueses këtu është të veprojë si 
një individ i lirë dhe i pavarur në lidhje me gjurmët e saj gjenetike.

2.  Sipas jurisprudencës së kësaj Gjykate, “Detyra e Gjykatës nuk është rishikimi 
i ligjit përkatës dhe praktikës in abstracto, por për përcaktimi nëse mënyra 
në të cilën ligji e prek kërkuesen sjell një shkelje të Konventës” (shih NC k. 
Italisë [GC], nr. 24952/94, § 56, 18 dhjetor 2002) çështja nuk është përdorimi i 
embrioneve për kërkime siç eshtë rregulluar nga ligji Italian, por mënyra me 
të cilën, masa e përgjithshme që prek embrionet që janë krijuar dhe ruajtur 
në ngrijre para çdo kufizimi, ishte në fuqi. Ky rast ka të bëjë me një situatë shumë 
të veçantë: çfarë ndodh kur legjislacioni ndërhyn dhe pengon ushtrimin e kësaj 
të drejte paraekzistuese në lidhje me embrionet paraekzistuese? Embrioni do 
të kishte potencialin për t’u zhvilluar në një qenie njerëzore, por kjo mbetet 
thjesht një mundësi pasi nuk mund të ndodhë pa pëlqimin e dhuruesit, siç është 
diskutuar në Evans k. Mbretërisë së Bashkuar [GC], nr. 6339/05, ECHR 
2007- I.

 Kërkuesja ka vendosur të mos japë pëlqimin e saj. Sigurisht, një ligj që i 
42 Kjo nuk nënkupton se qelizat në fjalë janë pjesë e “identitetit të saj biologjik” siç i përshkruan 
vendimi, por që kërkuesi ka një të drejtë kontrolli primar mbi gjurmët e saj gjenetike. 
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kërkon kërkueses për të përdorur embrionet vetë, do të shkelte të drejtën e 
saj për të përcaktuar nëse do të bëhet apo jo një prind. Një ligj i cili i kërkon 
kërkueses që të lejojë embrionet e saj që të “adoptohen” nga një palë e tretë 
po ashtu cënon të drejtat e të saj themelore për të mos qenë e detyruar për t’u 
bërë prind.43 Ekziston vetëm një mundësi e mbetur sipas ligjit italian: Ruajtja 
në ngrirje e embrioneve të paimplantuara.44

3.  Unë nuk e konsideroj se e drejta kërkueses “ për të zgjedhur” (si një çështje 
e vetëvendosjes) është “një aspekt veçanërisht i rëndësishëm për ekzistencën 
apo identitetin e një individi.” Ndërsa çështja është e diskutueshme, e pranoj 
se nuk ka një konsensus45 Evropian lidhur fati i embrioneve cryopreserved 
dhe nuk do të diskutojnë nëse përvoja e shtatë apo katër vendeve është e 
mjaftueshme për të nxjerrë këtë përfundim (edhe pse të dhënat krahasuese 
të ofruara nga ana e Gjykatës nuk pasqyrojnë praktikën e vendeve në lidhje 
me embrionet që ishin krijuar për riprodhim qëllimet para vendosjes së një 
ndalimi për hulumtim, dhe vetëm disa vende të ndalojnë çdo kërkim mbi 
qelizat embrionale). Ajo vijon se shteti ka një hapësirë të gjerë vlerësimi për 
të kufizuar të drejtën.

Nëse ka pasur “ndërhyrje” “në përputhje me ligjin”
4. Gjykata pranon se ka pasur një ndërhyrje në të drejtën e kërkuese për jetën 

private sipas Nenit 8. Megjithatë, është e rëndësishme të theksohet se në 
kohën që kërkuesja zgjodhi për të kryer fekondimin in vitro, nuk kishte asnjë 
ligj në fuqi në Itali në lidhje me fatin i embrioneve të tepërta. Siç Dhoma 
e Madhe ka deklaruar tashmë, fraza “në përputhje me ligjin” kërkon që 
“legjislacioni i brendshëm duhet të jetë mjaft i parashikueshëm në kushtet 
e tij për t’u dhënë individëve një tregues të përshtatshëm si për rrethanat dhe 
kushtet në të cilat autoritetet kanë të drejtë të përdorin masa që prekin të drejtat 

43 Shih Evans, cituar më lart. Sigurisht  çështa Evans është vetëm pjesërisht e rëndësishme për 
këtë rast, duke qënë se të drejtat e kërkueses në rastin konkret nuk përfshijnë të qënit prind.
44 Edhe pse kërkuesja nuk është duke paguar për ruajtjen e këtyre embrioneve, sipas saj, nuk ka 
asnjë dispozitë ligjore e cila do të parandalojë shërbim e ruajtjes mjekësore për ta faturuar atë. 
Qeveria nuk e kundërshtoi këtë parashtrim.
45 Do të mbetet një mister për mua pse mungesa e një konsensusi Evropian për ekzistencën e një 
të drejte është interpretuar shpesh kundër ekzistencës së një të drejte, ku një e drejtë e tillë mund 
të konkludohet nga koncepti autonom i një të drejte të Konventës, për shembull edhe në dritën e 
zhvillimeve ligjore ndërkombëtare dhe realitetet sociale. Nëse ushtrimi i një lirie është gjetur se 
është i lejueshëm në të paktën disa vende, atëherë kjo duhet të krijonte një supozim në favor të 
kësaj të drejte të Konventës nëse kjo është nga ana tjetër në përputhje me një interpretim të arsye-
shëm të kuptimit dhe qëllimit të së drejtës. Kjo  sigurisht që nuk përjashton mundësinë se mund të 
ketë arsye të mira në shtete të tjera për kufizimin e kësaj të drejte. Apo jemi duke thënë se njohja 
e një fushe më të gjerë të një të drejte në disa vende është arbitrare dhe e parëndësishme? Me 
doktrinen e diskutueshme të hapësirës së vlerësimit, siç kuptohet nga Gjykata, shteti është i liruar 
nga detyrimi për të dhënë një justifikim thelbësor për ekzistencën e një nevojë imperative për të 
ndërhyrë. Referenca të mungesës së konsensusit evropian si një tregues vendimtar i mungesës 
së një kuptimi të caktuar apo fushëveprimi të një të drejte të Konventës shpërfill Preambulën e 
Konventës, e cila referon në “realizimin e mëtejshëm të të drejtave të njeriut”, si një nga metodat 
për të ndjekur qëllimin e Konventës. 
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e tyre sipas Konventës”.
 (Shih Fernández Martínez k. Spanjës [GC], nr. 56030/07, § 117, GJEDNJ 

2014 (ekstrakte)). Kërkuesja po përballej me një situatë në të cilën ajo nuk 
kishte zgjedhje reale, por duhet të shihte sesi embrionet e saj do të ruheshin 
në ngrirje për një kohë të pacaktuar nga shteti. Kjo nuk kishte qenë e 
parashikueshme kur ajo zgjodhi t’i nënshtrohej trajtimit IVF. Ajo ndoshta nuk 
mund të dinte se ajo do të kishte vetëm katër muaj, pas vdekjes së partnerit 
të saj, për të vendosur se çfarë do të bënte me embrionet, para se vendimi të 
hiqej nga kontrolli i saj nga ana e legjislacionit të ri. Vlen të përmendet se ligji 
nuk përmban ndonjë rregull të veçantë për fatin e embrioneve të cilat janë 
duke u ruajtur në ngrirje para hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Legjitimiteti i qëllimit të ndjekur
5.  Në rastin konkret Qeveria nuk ka dhënë ndonjë arsye të qarta për qëllimet 

e ndërhyrjes. Këto qëllime janë rindërtuar (me disa përpjekje), nga ana e 
Gjykatës dhe më pas janë pranuar nga ajo. Në mungesë të ndonjë arsyetimi 
nga ana e Qeverisë për qëllimet e ndërhyrjes, shumica jep dy justifikime të 
mundshme: mbrojtja e moralit dhe mbrojtja e të drejtave të të tjerëve. Sa 
i përket mbrojtjes së moralit, Gjykata nuk jep informacion në lidhje me 
moralin publik në Itali, ku praktika e kundërshtuar ishte e ligjshme për shumë 
vite.46 Qeveria nuk i referohet mbrojtjes së moralit dhe Gjykata nuk shpjegon 
ku shtrihen interesat morale; as nuk merr në konsideratë ndonjë interes të 
veçantë moral në analizën e proporcionalitetit.

6. Sa i përket të drejtave të të tjerëve, “Gjykata pranon se “mbrojtja e jetës 
potenciale të embrionit” mund të lidhet me qëllimin e mbrojtjes së moralit 
dhe të të drejtave dhe lirive të të tjerëve” (shih paragrafin 167).47 Kush janë 
këta të tjerët? A është embrioni “tjetër”, pra, një person? Nuk ka përgjigje, 
përveç se embrioni është përshkruar në Ligjin e vitit 2004 si një “subjekt” që 
ka të drejta. Që embrionet nuk bien në kategorinë e pasurisë nuk i transformon 
embrionet në qenie njerëzore, ose në mbajtës të drejtash.48 Fakti që ka një 

46 Sigurisht kjo nuk është detyrë e Gjykatës.Është qeveria që duhet të dijë dhe të shpjegojë se cili 
është qëllimi i legjislacionit. Të paktën gjatë fazës së fundit të debatit propozuesit e ligjit mohuan 
shprehimisht se ligji i shërbente një lloj qëllimi moral. Giuseppe Fioroni, MP, deklaroi se ligji nuk 
i shërbente moralit katolik, por ligji natyror. (19 janar 2004). http://legxiv.camera.it/_dati/leg14/
lavori/stenografici/framedinam.asp?sedpag=sed408/s000r.htm
47 Gjykata bazohet në parashtrimet me shkrim të Qeverisë në bazë të nenit 1 të protokollit nr.1, 
zbatueshmëria e të cilit në këtë rast është hedhur poshtë. Vetëm në adresimet me gojë ishte bërë 
një parashtrim që ligji i shërben mbrojtes së “jetës potenciale të embrionit”, por kjo nuk është 
bërë në kuadër të nenit 8, paragrafi 2.
48 Organet, për shembull, nuk trajtohen si prone e pastër, por kjo nuk u jep atyre statusin e 
“qenieve njerëzore”. Statusi ligjor i materialit biologjik nuk është i qartë dhe duhet të sqarohet 
para se të bëhen supozime për të drejtat.Në teorinë juridike italiane një “subjekt” është një pikë 
referimi për marrëdhëniet juridike, jo një person. Të gjithë personat janë subjekte, por jo të gjitha 
subjektet janë persona (“Ogni persona è soggetto, jo ogni soggetto è persona”) Cass., 24 Korrik 
1989 nr. 3498, në Foro atë., 1990, I, c. 1617.
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interes të Shtetit në mbrojtjen e jetës potenciale nuk mund të barazohet me të 
drejtën e një personi.

7. Gjykata konstaton se një e drejtë e të tjerëve është e pranishme për shkak se 
“potenciali për jetën”, mund të lidhet me këtë të drejtë të pretenduar. Unë 
shpresoj se unë jam i gabuar, por kam frikë se ne përballemi me një rrezik 
të humbjes së standarteve të zbatueshme në listën e qëllimeve të lejuara për 
kufizimin e të drejtave. Deri tani, Gjykata është shprehur vazhdimisht se lista 
e përjashtimeve të të drejtave të Konventës është e plotë dhe se përcaktimi 
i tyre është i kufizuar (shih, midis çështjeve të tjera, Svyato-Mykhaylivska 
Parafiya k. Ukrainës, nr. 77703/01, § 132, 14 qershor 2007, dhe Nolan dhe 
K. k. Rusisë, nr. 2512/04, § 73, 12 shkurt 2009). Kjo është thelbësore për çdo 
mbrojtje serioze të të drejtave. Për fat të keq, në S.A.S. k. Francës [GC], nr. 
43835/11, § 113, ECHR 2014 (ekstrakte) gjykata u shpreh se “për të qënë 
në përputhje me Konventën, një kufizim të kësaj lirie duhet, në mënyrë të 
veçantë, të ndjekë një qëllim që mund të jetë i lidhur me një qëllimet e listuara 
në [nenin 9 § 2]. E njëjta metodë aplikohet në lidhje me nenin 8 të Konventës. 
“Nga pozicioni që “mund të jetë një lidhje” të këtyre përjashtimeve të 
listuara në mënyrë shterruese, ne tani zhvendosemi në qëndrimin ku mund të 
ekzistojë një lidhje nëse kjo nuk është përjashtuar si spekulative në mënyrë të 
paarsyeshme (“mund të jetë”, në vend të “ekziston” një lidhje).

 Mungesa e ndërmarrjes së një shqyrtimi për qëllimin e supozuar të një Shteti 
në imponin e një kufizimi, do të minonte potencialin dhe të drejtat mbrojtëse 
të çdo analize proporcionaliteti. Shqyrtimi i synimit të një masë është pjesë 
e rolit mbikëqyrës të Gjykatës (shih Handyside k. Mbretërisë së Bashkuar, 7 
dhjetor 1976, § 49, seria A nr. 24.) Nëse dëshirojmë të aplikonjmë doktrinën 
e hapësirës së vlerësimit, mund të themi se në çështjet e politikës ekonomike 
ka pak hapësirë   për një analizë të tillë, duke pasur parasysh përparësinë 
njohëse që legjislacioni kombëtar ose autoritetet kombëtare gëzojnë, ose “për 
shkak të njohurive të tyre të drejtpërdrejta të shoqërisë së tyre dhe nevojave 
e saj, autoritetet kombëtare janë në parim më mirë të vendosura se gjyqtari 
ndërkombëtar për të vlerësuar se çfarë është “në interes të publikut” “(shih 
James dhe të tjerë k. Mbretërisë së Bashkuar, nr. 9793/79, § 46, 21 shkurt 
1986). Ky arsyetim nuk mund të zbatohet pa arsye të tjera shtesë dhe bindëse 
në zonat ku çështja nuk është në “interes publik” të përgjithshëm në politikat 
ekonomike apo sociale, por moralin, politikën shëndetësore apo shkencën. 49

8. Vendimi pranon, pa reflektim të mëtejshëm, fuqinë e interesit të shtetit në 
ndalimin e të gjithë përdorueseve të embrioneve IVF, përveç implantimit.

 Megjithatë, në S.A.S. është vërejtur se “praktika e Gjykatës është  mjaft e 
ngjeshur kur vërteton ekzistencën e një qëllimi legjitim në kuptimin e paragrafit 
të dytë të neneve 8 deri në 11 të Konventës” (ibid.). Sidoqoftë, Dhoma e 

49 James dhe të tjerë (ibid.) akordoi vetëm një “hapësirë të caktuar vlerësimi”, e cila me kalimin 
e viteve është “zhvilluar” në një diferencë të “gjerë” vlerësimi;
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Madhe shpjegon në S.A.S (ibid.) se, veçanërisht kur objektivat e Qeverisë 
janë subjekt i kundërshtimit, (siç është rasti në kontekstin e tanishëm, shih 
paragrafët 135-37 të vendimit), Gjykata do të ndërmarrë një shqyrtim të plotë 
të lidhjes midis masës dhe objektivit. Në rastin konkret, lidhja është marrë si 
e mirëqenë, pa asnjë hetim të bërë, apo justifikim të kërkuar nga, Qeveria.

E nevojshme në një shoqëri demokratike.
9. Kjo Gjykatë ka pohuar se, edhe ku ka një hapësirë të gjerë vlerësimi në 

bazë të nenit 8, Qeveria sërish duhet të sjellë “arsyet e rëndësishme dhe të 
mjaftueshme” që justifikojnë ndërhyrjen (shih Zaieţ k. Rumanisë, nr. 44958/05, 
§ 50, 24 March 2015;. Hanzelkovi kundër Republikës Çeke, nr 43643/10, § 72, 
11 dhjetor 2014;.. Ëinterstein dhe të tjerë kundër Francës, nr 27013/07, §§ 75-
76, 17 tetor 2013;. dhe S. dhe Marper kundër Mbretërisë së Bashkuar [GC], nr 
30562/04 dhe 30566/04, § 101, ECHR 2008).50 Lidhur me masat e përgjithshme 
që ndërhyjnë me të drejtën sipas nenit 8, Gjykata ka mbajtur qëndrimin si më 
poshtë: “Së pari, Gjykata mund të vlerësojë meritat thelbësore të vendimit të 
Qeverisë, për të siguruar se vendimi është në përputhje me nenin 8. Së dyti, 
mund të shqyrtojë procesin e vendimmarrjes për të siguruar që pesha e duhur 
i është akorduar interesave të individit (shih Hatton dhe Të tjerë k. Mbretërisë 
së Bashkuar [GC], nr. 36022/97, § 99, ECHR 2003-të VIII).

10. Një masë ndërhyrje që i shërben qëllimit të mësipërm është e përgjithshme. 
Gjykata ka konstatuar se “për të përcaktuar proporcionalitetin e masës së 
përgjithshme, Gjykata duhet të vlerësojë kryesisht zgjedhjet legjislative 
në themel të saj” (shih James dhe të tjerë, cituar më lart, § 36). Cilësia e 
shqyrtimit parlamentar dhe gjyqësor e domosdoshmërinë së masës është i një 
rëndësie të veçantë në këtë drejtim, duke përfshirë funksionimin e hapësirës 
përkatëse të vlerësimit (shih Animal Defenders International k. Mbretërisë së 
Bashkuar [GC], nr. 48876 / 08, § 108, ECHR 2013 (ekstrakte)).

11. Historia legjislative e ligjit të vitit 2004 tregon se për dekada të tëra çështja 
nuk është rregulluar në Itali për shkak të mosmarrëveshjeve të vazhdueshme 
në shoqëri dhe në mesin e ekspertëve profesionalë. Ndarjet kanë vazhduar 
për vite të tëra të debatit parlamentar. Kundërshtarët e ndalimit51 të propozuar 
pohonin se pasqyronte një bindje të caktuar ideologjike, ndërsa mbështetësit 
e saj pohonin se ajo i shërbente mbrojtjes së jetës dhe familjes, dhe ishte një 
zgjidhje sipas ligjit natyror, që nuk ishte diktuar nga feja Katolike. Ndarjet 
vazhduan derin në debatin final.52

50 Shih gjithashtu praktikën gjyqësore në paragrafin 167 të vendimit actual;
51 Dispozitat kryesore të ligjit tashmë ishte konstatuar si antikushtuese ose në shkelje të Konventës 
(shih paragrafët 27-39 të këtij vendimi, dhe Costa dhe Pavan v. Italisë (nr. 54270/10, 28 gusht 2012));
52 “Tutti (sia il rapporto Warnock sia gli scienziati che hanno partecipato alle varie audizioni 
di Camera e Senato) hanno dichiarato: sì, è vita, però...” Të gjitha (si raporti Warnock dhe 
shkencëtarët që kanë marrë pjesë në seancat e ndryshme të Dhomës dhe Senatit) kanë deklaruar: 
po, jeta, por ... “Zëvendës Maria Burani Procaccini, në mbrojtje të Draftit (19 janar 2004);
http://legxiv.camera.it/_dati/leg14/lavori/stenografici/framedinam.asp?sedpag=sed408/s000r.htm 
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12. Qeveria nuk siguroi prova të një dikutimi tërësor parlamentar mbi fatin e 
embrioneve që ishin tashmë të ruajtura në ngrirje në kohën e hyrjes në fuqi 
të ligjit të ri. 53 

 Për më tepër, ligji u miratua me shumicë votash, në mes mosmarrëveshjesh 
të mëdha.54 Debati parlamentar italian, në këtë mënyrë ndryshonte nga ai 
mbrojtjes së kafshëve, cituar më lart, ku, ndër të tjera, ka pasur mbështetje 
ndërpartiake në Parlament. As nuk ka prova që të drejtat e kërkueses apo 
gjendja personale janë marrë parasysh; ligji përmban një ndalim tërësor që 
e ndalon kërkuesen nga e drejta e saj për lirinë e zgjedhjes. Në kundërshtim 
me situatën në Animal Defenders International, cituar më sipër, nuk mund të 
bëhet një analizë e brendshme proporcionaliteti në rastin e saj. Jo vetëm që 
e bën këtë ndalim të përgjithshëm sikur shpërfill të drejtën e kërkueses për 
vetëvendosje në lidhje me një vendim të rëndësishëm privat, por e bën këtë 
në mënyrë absolute dhe të paparashikueshme. Ligji nuk përmban rregulla 
kalimtare që do të kishin mundësuar autoritetin e duhur për të marrë në 
konsideratë situatën e veçantë të kërkueses, embrionet e të cilës të marra 
nga trajtimi IVF po ruhen në ngrirje nga viti 002 dhe bashkëshorti i të cilës 
ndërroi jetë në vitin 2003, tre muaj para se ligji të hynte në fuqi. 

13. Në kontrast me interesin moral të artikuluar qartë të paraqitur nga kërkuesja, 
si dhe interesin e fortë social në kërkimin shkencor në fjalë, e cila jep  peshë 
të konsiderueshme të “të drejtës jo veçanërisht të rëndësishme” të kërkuese, 
shumica thjesht vëren se kuvendi Italian ka kryer një ekzaminim të plotë 
të kësaj çështjeje para hartimit të Ligjit të 2004 (shih paragrafin 184). Siç 
u përmend më lart, kushtet e kërkuara në këtë drejtim nga Hatton dhe të 
tjerët dhe Animal Defenders International(të dyja të cituara më lart), nuk janë 
përmbushur. 

 Në mungesë të arsyeve të qarta që nuk dalin nga debati parlamentar, vetëm kur 
qeveria ofron qartësi të mjaftueshme Gjykata duhet të hetojë se pse ndalimi 
tërësor mbi dhurimin është i nevojshëm kur peshohet kundër zgjedhjes 
personale të kërkueses. Citimi i Gjykatës nga puna përgatitore nuk shpjegon 
se pse ndalimi i dhurimit është i nevojshëm për preferencat e supozuara morale 
të Italisë në favor të embrioneve në rrethanat e çështjes në fjalë. Duke qënë 
se Qeveria nuk mund të detyrojë një person për të përdorur embrionet e saj 
për të krijuar një qenie njerëzore, pa pëlqimin e saj, një ndalim tërësor për të 
gjithë përdorimet e tjera të jetës (si kërkimet mjekësore) nuk është vetëm tepër 
kufizues i lirisë individuale për vetëvendosje, por gjithashtu diskretiton vlerat 
individuale të pranuara në Nenin 33 të Kushtetutës Italiane55 dhe sistemit të 

53 Ligji nuk parashikonte në asnjë mënyrë se çfarë do të ndodhte me embrione para-ekzistuese të 
tepërta. Ishte vetëm Komiteti Kombëtar i Bioetikës që vendosi ex post facto (18 nëntor 2005), në baza 
të pasigurta ligjore, se adoptimi për lindje ishte i lejueshëm (shih paragrafët 19-20 të këtij vendimi);
54 25 për qind e elektoratit ka marrë pjesë në referendumin e pavlefshëm mbi ligjin në vitin 2005, 
me 88 për qind në favor të një shfuqizimi të pjesshëm;
55 Republika garanton lirinë e arteve dhe shkencave, të cilat mund të mësohen lirisht. “Qeveria 
nuk ka siguruar dëshmi se vlerat kushtetuese të shkencës janë vënë në ekuilibër në Parlament, 
dhe ka bërë vetëm parashtrime në lidhje me përdorimin e qelizave pluripotente në kërkime;
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vlerave të Konventës, i cili njeh interesin e nenit 10 në kërkimin shkencor (shih 
Mustafa Erdogan dhe të tjerë k. Turqisë, nr. 346/04 dhe 39779/04, §§ 40-41, 
27 maj 2014). Më e rëndësishmja, mbrojtja e jetës nuk mund të mbështetet, 
jo vetëm sepse kuptimi dhe pesha e atij argumenti mbeten të kontestuara 
në lidhje me embrionet e kërkuese, por edhe për shkak se ato embrione, 
pavarësisht potencialit të tyre për jetën, nuk kanë asnjë shans për t’u bërë 
qenie njerëzore. Sa i përket embrioneve në përgjithësi në Itali, detyra për të 
mbrojtur potencialin e embrionit nuk mund të ekzistojë në formë absolute në 
ligjin italian duke marrë parasysh se edhe një fetus të shëndetshëm mund të 
jetë abortohet56.

14. Kërkuesja në këtë çështje përballej me një zgjedhje të pamundur dhe të 
paparashikueshme. Në rastin më të mirë, zgjedhjet për të ishin ose përdorimi 
i embrioneve vetë, ose lejimi i një çifti tjetër që t’i përdorte, ose të lejonte 
materialin e saj biologjik të vuante për një kohë të pacaktuar deri sa (për një 
kohë të panjohur dhe të paqartë) embrionet e saj të humbnin qëndrueshmërinë 
ose të mund të përdoreshin për qëllime riprodhuese në kundërshtim me 
dëshirat e saj të shprehura në mënyrë të qartë.

15. Duke pasur parasysh moshën e kërkueses, nuk do të ishte e mundur për të 
që t’i përdortë të pesë embrione vete. Përveç kësaj, në bazë të dëshmisë 
së ekspertëve të paraqitura në seancën dëgjimore para Gjykatës dhe të pa 
kontestuara nga ana e Qeverisë, në praktikë embrionet e saj nuk mund tani 
të përdoreshin nga një tjetër çift, për shkak të moshës së embrioneve dhe për 
shkak se ata nuk i ishin nënshtruar testeve të duhura që nga koha e krijimit 
të tyre. Prandaj, këto embrione nuk do mund që në fakt të përdoreshin për të 
krijuar një jetë njerëzore, sepse ata kurrë nuk do të mund të implantoheshin 
në mitër.57 Ky realitet mjekësor nuk është kontestuar nga Qeveria.

16. Më e rëndësishmja, kërkuesja ka bërë një zgjedhje të qartë për të mos lejuar 
që embrionet e të përdoren për riprodhim.

17. Interesi i kërkuese në dhurimin e embrioneve të saj për kërkime shkencor, 
në vend që të lejojë që ata të mbeten të papërdorura, është një vendim shumë 
personal dhe moral. Kjo zgjedhje është e shtyrë nga dëshira e saj për të 
nderuar partnerin e saj në fund dhe për kërkime të mëtejshme mjekësore me 
potencial për të shpëtuar jetë.58

 Sipas dëshmisë së ekspertit të prezantuar në seancë (dhe në shumë burime të 
tjera ndërkombatare mjekësore dhe shkencore), kërkimet që vijnë nga qelizat 
embrionale po përdoren tashmë në është duke u përdorur në provat klinike 
për lëndime të shtyllës kurrizore, për sëmundjen e Parkinsonit dhe sëmundje 
të tjera që janë aktualisht të pashërueshme apo të vështira për të kuruar. 

56 Komentuesit ishin të shpejtë për të theksuar papajtueshmëritë e brendshme në Ligj. Shih Carlo 
Casonato, Legge 40 e principio di non contraddizione: una valutazione d’impatto normativo. 
Collana Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Trento, vol. no. 47, 
Università di Trento, 2005;
57 Ndoshta atëherë, Qeveria do të pranojë se njerëzimi do të zhvillojë aftësinë shkencore për të 
rritur një qënie njerëzore nga një embrion in vitro pa përdorimin e një mitre? 
58 Një zgjedhje që është në fund të fundit e lidhur me ruajtjen dhe mbrojtjen e jetës si në 
legjislacionin actual;
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Vendet të cilat lejojnë kërkime të tilla kanë zhvilluar forma të sofistikuara 
të pëlqimit të informuar dhe kontrolle për të siguruar se embrionet janë 
përdorur në mënyrë etike.59 Kërkime të tilla përdorin qelizat pluripotente 
(të padiferencuara) të krijuara përmes procedurës IVF për të zhvilluar një 
kuptim më të madh të zhvillimit njerëzor dhe për të zbuluar mënyra të reja 
të trajtimit të sëmundjeve që kanë qenë shkatërruese dhe të pashërueshme 
për shumë njerëz rreth botës.60 Qelizat e krijuara përmes trajtimit IVF janë 
materiale unike dhe të vlefshme biologjike, të cilat kërkuesja dëshiron të vërë 
në përdorim, në vend që të lihen për të humbur qëndrueshmërinë duke qënë 
se mbeten të ngrira për një kohë të pacaktuar.

18. Nëse dëshira e qeverisë për të mbrojtur potencialin për jetë, e tejkalon interesin 
e kërkueses në përdorimin e materialit të saj gjenetik për të kontribuar në 
shkencë për të shpëtuar jetë, është një pyetje që nuk mund të anashkalohet. 
Vendimi në këtë rast nuk ka bërë asnjë lloj analize proporcionaliteti; as nuk e 
konsideron interesin e rëndësishme të palëve të treta në përfitimet shëndetësore 
që dalin nga zbulimi shkencor. Thjesht duke deklaruar se nuk ka konsensus 
evropian nëse embrionet e tepërta nga procedurat IVF duhet të përdoren në 
kërkime shkencor, Gjykata niset nga standardet e saj të mirëkrijuara. Sigurisht 
që ekziston një hapësirë vlerësimi në lidhje me këtë çështje, por kjo nuk do 
të thotë se ligji mund të veprojë në çfarëdo mënyrë që Qeveria e sheh se 
duhet. Masa duhet gjithsesi të jetë proporcionale me ndërhyrjen në të drejtat 
e kërkueses.

19. Në mënyrë që një ndërhyrje të jetë në proporcion, Qeveria duhet të japë 
arsye legjitime (të rëndësishme dhe të mjaftueshme). Edhe duke supozuar, 
në funksion të çështjes Evans (cituar më lart, § 81), se ka një hapësirë   të 
gjerë vlerësimi në rastet IVF, “duke qënë se përdorimi i trajtimit IVF krijon 
çështje të ndjeshme morale dhe etike kundër një sfondi në lëvizje të shpjetë të 
zhvillimeve shkencore dhe mjekësore, ndërhyrja megjithatë, nuk mund të jetë 
arbitrare. Në Itali aborti dhe kërkimet mbi linjat e qelizave burimore të huaja 
janë të lejuara. Ligji merr parasysh interesin në parandalimin e vuajtjeve reale 
njerëzore me anë të kërkimit shkencor në emër të mbrojtjes së një potenciali 
për jetë i cili, për më tepër, nuk mund që të materializohet në rrethanat e 
rastit. Unë nuk e kuptoj pse pesha mbizotëruese është e lidhur me potencialin 
për jetën, kur ligji italian ndalon abortin e një fetusi të shëndetshëm, dhe në 
rrethana të veçanta të çështjes në fjalë kur, në mungesë të pëlqimit të kërkueses, 
ky potencial nuk mund të materializohet. Ky qëndrim dhe shpjegimi i lidhur, 
jo vetëm janë të papajtueshëm, por janë irracionale dhe si të tillë nuk mund të 
jenë justifikim i mjaftueshëm për proporcionalitetin e masës.

59 Shih the Stanford Medical School report: 
http://med.stanford.edu/news/all-neës/2011/04/new-approach-to-ivf-embryo-donations-lets-peo-
ple-weigh-decision.html.
60 Shih, për shembull, Dëshminë e Profesor de Luca; Patient Handbook on Stem Cell Therapies  
botuar nga Shoqata Ndërkombëtare e kërkimeve qelizore:
 http://www.closerlookatstemcells.org/docs/default-source/patient-resources/patient-handbook--
-english.pdf    Institutet Kombëtare të Shëndetësisë: http://stemcells.nih.gov/Pages/Default.aspx 
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Në çështjen Blokhin k. Rusisë,
Gjykata Evropiane e të Drejtave te Njeriut, Dhoma e Madhe, e përbërë nga:
Guido Raimondi, Kryetar,
Dean Spielmann,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Josep Casadevall,
Luis López Guerra,
Mark Villiger,
Boštjan M. Zupančič,
Ján Šikuta,
George Nicolaou,
Ledi Bianku,
Helen Keller,
Aleš Pejchal,
Valeriu Griţco,
Dmitry Dedov,
Robert Spano,
Iulia Antoanella Motoc, gjyqtarë,
dhe Lawrence Early, Këshilltar

Pas shqyrtimit të çështjes privatisht, me 12 Shkurt 2015 dhe 7 Janar 2016,
Jep vendimin si më poshtë:

PROCEDURA
1.  Çështja e ka zanafillën në kërkimin (nr.47152/06) kundër Federatës Ruse 

depozituar në Gjykatë sipas nenit 34 të Konventës për Mbrojtjen e të Drejtave 
të Njeriut dhe Lirive Themelore (“Konventa”) nga një  shtetas rus, z. Ivan 
Borisovich Blokhin (“kërkuesi”), më 1 nëntor 2006.

2. Kërkuesi u përfaqësua nga z. I.V. Novikov, një avokat që praktikon profesionin 
në Novosibirsk. 

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

3. Kërkuesi pretendonte, në veçanti, se dënimi i tij në një institut për ndalim 
të përkohshëm për të mitur ka qenë i paligjshëm, se kushtet e ndalimit ishin 
çnjerëzore, dhe se procesi kundër tij kishte qenë i padrejtë.

4.  Më 29 shtator 2010, kërkesa iu komunikua Qeverisë.
5.  Më 14 nëntor 2013 Dhoma e Seksionit të Parë, e përbërë nga Isabelle Berro-

Lefevre, Khanlar Hajiyev, Mirjana Lazarova Trajkovska, Julia Laffranque, 
Erik Mose, Ksenija Turkovic dhe Dmitri Dedov, gjyqtarë, dhe gjithashtu  
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Søren Nielsen, sekretar, dha një vendim në të cilin njëzëri u deklarua se 
kërkesa ishte pjesërisht e pranueshme dhe u gjet se ka pasur shkelje të nenit 
3, nenit 5 § 1 dhe nenit 6 §§ 1 dhe 3 (c) dhe (d) të Konventës.

6.  Më 13 shkurt 2014, Qeveria ka kërkuar dërgimin e çështjes në Dhomën e 
Madhe për konsultim të mëtejshëm, në përputhje me nenin 43 të Konventës 
dhe nenin 73 të Rregullores së Gjykatës. 

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

8.  Kërkuesi dhe Qeveria paraqitën vërejtje me shkrim. Më 9 tetor 2014, pas 
konsultimit me palët, Kryetari i Dhomës së Madhe vendosi të mos mbajë 
seancë, por ftoi palët të paraqesin vërejtje të mëtejshme me shkrim dhe 
ashtu ndodhi. Përveç kësaj, komentet e palës së tretë u morën nga Qendra 
e Avokatisë për Paaftësitë Mendore (“MDAC”) dhe Lidhjes së të Drejtave 
të Njeriut të Republikës Çeke (“liga”), e cila ishte autorizuar nga kryetari i 
Dhomës së Madhe për të marrë pjesë në proces (Neni 36 § 2 të Konventës dhe 
rregulli 44 § 3).

FAKTET
I. RRETHANAT E ÇËSHTJES

9.Kërkuesi ka lindur në vitin 1992 dhe jeton në Novosibirsk.

A. Jeta e kërkuesit dhe gjendja shëndetësore
10. Para shtatorit të vitit 2004, prindërve të kërkuesit iu hoq përgjegjësia e tyre 

prindërore dhe kërkuesi u vendos në një jetimore lokale, derisa gjyshi i tij u 
caktua si kujdestar i tij në tetor 2004 dhe kërkuesi iu caktua atij. Më 28 shkurt 
2005 kujdestaria e gjyshit u revokua, por ai u rikthye si kujdestar në fillim të 
vitit 2006.

11. Nga viti 2002 deri në vitin 2005, kërkuesi pretendohet të ketë kryer vepra 
të ndaluara nga Kodi Penal i Federatës Ruse, duke përfshirë edhe prishjen e 
qetësisë publike, vjedhje në rrethana rënduese, shtrëngim me anë të kanosjes 
në rrethana rënduese, vetëm ose në bashkëpunim me të mitur të tjerë. Meqë ai 
ishte nën moshën për përgjegjësi penale, nuk janë nisur kundër tij procedura 
penale, por ai është bërë pesë herë subjekt i marrjes në pyetje para fillimit 
të hetimit dhe është vendosur nën mbikëqyrjen e Inspektoratit për të mitur 
në kuadër të Departamentit të Punëve të Brendshme të Qarkut Sovetskiy të 
Novosibirsk (më pas “Inspektorati i të miturve”). Për më tepër, pas hetimit të 
katërt, ai u vendos në një qendër ndalimi të përkohshme për të mitur më 21 
shtator 2004 për tridhjetë ditë.

12. Sipas të dhënave mjekësore të kërkuesit, ai vuante nga një çrregullim i 



163

mungesës së vëmendjes i shoqëruar me mbi aktivitet (një çrregullim mendor 
dhe i sjelljes që karakterizohet nga vështirësi të konsiderueshme për të qenë 
i vëmendshëm ose mbi aktiv dhe impulsiv, ose një kombinim i të dyjave, më 
tej “ADHD”) dhe mungesën e kontrollit në fshikëz që shkakton urinim të 
pavullnetshëm.

13.Më 27 dhjetor 2004 dhe 19 janar të vitit 2005 ai u vizitua nga një neurolog 
dhe një psikiatër. Atij iu dhanë ilaçe me recetë, mbikëqyrje të rregullt dhe 
psikoterapi të rregullt nga një neurolog dhe psikiatër.

B. Marrja në pyetje e kërkuesit para hetimit
14. Më 3 janar 2005, kërkuesi, i cili në atë kohë ishte dymbëdhjetë vjeç, ishte 

në shtëpinë e komshiut të tij nënte-vjeçar S. kur nëna e tij, z.nj S., i telefonoi 
policisë, e cila erdhi dhe mori kërkuesin për ta dërguar në stacionin e policisë 
në Qarkun Sovetskiy të Novosibirsk. Ai nuk ishte i informuar për arsyet e 
arrestimit të tij.

15. Sipas kërkuesit, ai u vendos në një qeli që nuk kishte dritare dhe dritat në 
qelinë e paraburgimit ishin fikur. Pasi ai kishte kaluar rreth një orë në errësirë, 
ai është marrë në pyetje nga një polic. Polici i tha atij se S. e kishte akuzuar 
atë për shtrëngim me anë të kanosjes. Ai nxiti kërkuesin për t’u rrëfyer, duke 
thënë se në qoftë se ai e bën ketë ai do të lirohet menjëherë, ndërsa nëse ai 
nuk pranon do të qëndrojë në burg. Kërkuesi nënshkroi një deklaratë rrëfimi. 
Punonjësi, menjëherë pas kësaj, telefonoi gjyshin e kërkuesit për t’i treguar 
atij se kërkuesi ishte në stacionin e policisë dhe se mund ta marrë në shtëpi. 
Kur gjyshi i tij mbërriti në stacionin e policisë, kërkuesi tërhoqi rrëfimin e tij 
dhe protestoi duke kërkuar pafajësinë e tij.

16. Qeveria kundërshtoi përshkrimin e kërkuesit për ngjarjet në stacionin e 
policisë. Ata thanë se kërkuesi ishte kërkuar të japë një “shpjegim” e nuk 
është marrë formalisht në pyetje nga një polic, i cili kishte trajnimin e duhur, 
dhe se ai kishte qenë i informuar për të drejtën e tij për të qëndruar i heshtur. 
Ai nuk kishte qenë subjekt i ndonjë presioni apo frikësimi. Gjyshi i tij kishte 
qenë i pranishëm gjatë intervistës.

17. Në të njëjtën ditë gjyshi i kërkuesit nënshkroi një deklaratë me shkrim që 
përshkruan karakterin e kërkuesit dhe mënyrën e jetës së tij. Ai tha se dy ditë 
më parë ai kishte parë kërkuesin në posedim të disa të hollave. Kur u pyet se ku 
i kishte marrë paratë, kërkuesi kishte thënë se ai i kishte marrë nga babai i tij.

18. S. dhe nëna e tij janë dëgjuar gjithashtu nga policia në lidhje me incidentin 
dhe kanë pretenduar se në dy raste, më 27 dhjetor 2004 dhe 3 janar 2005, 
kërkuesi kishte marrë me forcë 1.000 rubla (RUB) nga S., duke e kërcënuar 
se do përdorte dhunë në qoftë se ai nuk dorëzon paratë.

19. Më 12 janar 2005, Inspektorati për të Miturit refuzoi të filloi procesin penal 
kundër kërkuesit. Duke u bazuar në rrëfimin e kërkuesit dhe deklaratat e S. 



164

dhe nënës së S., vendosi se më 27 dhjetor 2004 dhe 3 janar 2005, kërkuesi 
kishte marrë forcërisht para nga S., pra, veprimet e tij përmbanin elemente të 
veprës penale, që dënohen sipas nenit 163 të Kodit Penal. Megjithatë, duke 
pasur parasysh se kërkuesi ishte nën moshën ligjore të përgjegjësisë penale 
nuk mund të ndiqet penalisht për veprimet e tij.

20. Më 3 shkurt 2005, gjyshi i kërkuesit u ankua në Prokurorinë e Rrethit 
Sovetskiy të Novosibirskut që kërkuesi, një minoren me sëmundje psikike 
ishte marrë në pyetje pa prezencën e gardianit dhe se rrëfimi është marrë nën 
presion. Gjyshi ka kërkuar që rrëfimi të shpallet i papranueshme si dëshmi 
dhe procesi  para-hetimore të mbyllet për shkak të mungesës së provave të një 
vepre penale, e prej moshës së kërkuesit.

21. Më 8 qershor 2005 Prokuroria e Qarkut Sovetskiy të Novosibirsk anuloi 
vendimin e 12 janar 2005, duke gjetur se procesi parahetimit ka qenë i paplotë. 
Ajo urdhëroi një hetim të mëtejshëm.

22. Më 6 korrik 2005 Inspektorati për të miturit përsëri ka refuzuar të ngrihen 
procedura penale kundër kërkuesit, për të njëjtat arsye si më parë.

23. Gjatë muajve në vijim gjyshi i kërkuesit ka paraqitur disa ankesa në zyrat 
e niveleve të ndryshme të prokurorëve, duke kërkuar rishqyrtim të çështjes 
kundër kërkuesit. Ai u ankua se rrëfimi i kërkuesit ishte marrë si pasojë 
e kërcënimeve nga ana e policisë; në mënyrë të veçantë, ai kishte qenë i 
vendosur në një qeli të errët për një orë dhe ishte marrë më pas në pyetje 
nga një oficer policie, në mungesë të një kujdestari, psikologu, apo mësuesi. 
Punonjësi i policisë e kishte detyruar kërkuesin në nënshkrimin e deklaratës 
së rrëfimit pa i dhënë këshilla ligjore. Ai, pastaj kishte nxjerrë një vendim që 
refuzonte nisjen e procedurave penale, me arsyetimin se kërkuesi nuk kishte 
arritur moshën ligjore të përgjegjësisë penale, ndërkohë, në të njëjtën kohë 
deklaronte se ishte e qartë përfshirja e kërkuesit në vjedhjen me dhunë.

24. Me letrën e 4 gushtit, 9 nëntorit deri më 16 dhjetor 2005, Zyra e Prokurorit të 
Qarkut Sovetskiy të Novosibirsk dhe Zyra e Prokurorit të rajonit Novosibirsk 
u përgjigj se nuk mund të ketë procedime penale kundër kërkuesit për shkak 
të moshës së tij. Ai, pra, nuk e ka statusin e një të dyshuari apo të pandehuri. 
Më 3 janar të vitit 2005 atij i ishte kërkuar të jepte një “shpjegim” në vend që 
të merrej në pyetje nga policia. Në këto rrethana pjesëmarrja e një avokati, 
psikologu apo kujdestari nuk kishte qenë e detyrueshme. Nuk kishte asnjë 
provë se kërkuesi ishte mbajtur në një qeli të errët para intervistës dhe atij i 
ishte dashur të priste jo më shumë se dhjetë minuta që të intervistohet. Përsa 
i përket shtrëngimit me anë kanosje për marrjen e pasurisë është e qartë në 
bazë të deklaratave të S. dhe nënës së S. dhe prej rrëfimit të vetë kërkuesit 
gjatë intervistës në 3 janar 2005.
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C. Urdhri i ndalimit
25. Më 10 shkurt 2005 Shefi i Departamentit Policisë së Qarkut Sovetskiy të 

Novosibirsk i kërkoi Gjykatës së Rrethit Sovetskiy ne Novosibirsk të 
urdhërojë vendosjen e kërkuesit në një qendër të përkohshme ndalimi për të 
mitur.

26. Më 21 shkurt 2005, Gjykata e Rrethit Sovetskiy mbajti një seancë në të cilën 
kërkuesi dhe gjyshi i tij morën pjesë dhe paraqitën certifikata mjekësore që 
konfirmonin se kërkuesi ka vuajtur nga një çrregullim psikologjik dhe urinim 
i pavullnetshëm.

27. Në të njëjtën ditë, gjykata dha vendimin e saj, në të cilën është urdhëruar 
vendosja e kërkuesit në qendrën e paraburgimit të përkohshëm për të mitur 
për tridhjetë ditë. Ajo deklaron si më poshtë: 

 “Shefi i Departamentit të Policisë Sovetskiy i Qarkut Novosibirsk ka aplikuar 
në gjykatë për të vendosur kërkuesin, i cili ka qenë i regjistruar nga Inspektorati 
i të Miturve si shkelës i ligjit nën moshë që nga 4 janari 2002, në qendrën e 
riedukimit të përkohshëm për të mitur për tridhjetë ditë.

 Më 14 maj 2003 kërkuesi ka kryer një vepër penale të parashikuar nga neni 
161 i Kodit Penal të Federatës Ruse. Çështja nuk është proceduar penalisht 
për shkak se ai nuk e kishte arritur moshën e përgjegjësisë penale.

 Më 24 korrik 2003 kërkuesi ka kryer përsëri një vepër penale të parashikuar 
nga neni 213 i Kodit Penal të Federatës Ruse. Çështja nuk është proceduar 
penalisht për shkak se ai nuk e kishte arritur moshën e përgjegjësisë penale.

 Më 27 gusht të vitit 2004 kërkuesi përsëri ka kryer vepër penale sipas nenit 161 
të Kodit Penal të Federatës Ruse. Çështja nuk është proceduar penalisht për 
shkak se ai nuk e kishte arritur moshën e përgjegjësisë penale. Kërkuesi ishte 
vendosur në qendrën e ndalimit të përkohshëm për të mitur për tridhjetë ditë.

 Minoreni jeton në kushte të pafavorshme familjare, ku gjyshi i tij është 
përgjegjës për rritjen me sa është e mundur; prindërit e kërkuesit janë të 
alkoolizuar dhe kanë një ndikim negativ në jetën e djalit të tyre. Para se 
gjyshit t’i jepej statusi i kujdestarit, kërkuesi kishte jetuar në një jetimore 
dhe studiuar në shkollën nr. 61. Më pas ai ka ndjekur shkollën nr. 163 shpesh 
duke e neglizhuar, dhe e ndali plotësisht pjesëmarrjen nga dhjetori e në vijim. 
Duke pasur parasysh se kontrolli i nevojshëm mbi të mungon, i  mituri e kalon 
pjesën më të madhe të kohës së tij në rrugë, duke kryer vepra të rrezikshme 
shoqërore.

 Më 27 dhjetor 2004 kërkuesi ka kryer një vepër tjetër të parashikuar nga neni 
163 i Kodit Penal të Federatës Ruse; çështja nuk është proceduar penalisht 
për shkak se ai nuk e kishte arritur moshën e përgjegjësisë penale.

 Duke marrë rrethanat e mësipërme në konsideratë, Shefi i Departamentit të 
Policisë e konsideron të nevojshme për të vendosur kërkuesin në qendrën e 
riedukimit të përkohshëm për të mitur për një periudhë prej tridhjetë ditësh 
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për të parandaluar veprimet e tij të mëtejshme të paligjshme.
 Përfaqësuesi i Inspektoratit të miturve mbështeti kërkesën e bërë nga Shefi 

i Departamentit të Policisë dhe shpjegoi se kujdestarit (të kërkuesit) i 
kishte kërkuar me shkrim që të drejtat e tij të kujdestarisë të hiqeshin dhe 
(Inspektorati) e kishte pranuar atë kërkesë.

 (Kërkuesi) refuzoi të japë shpjegime.
 Përfaqësuesi i (kërkuesit, gjyshi) kundërshtoi vendosjen (e kërkuesit) në 

qendrën e përkohshme të ndalimit, pasi vuri në dukje se (kërkuesi) nuk kishte 
kryer një vepër penale më 27 dhjetor 2004, pasi ai kishte qenë me (gjyshin) 
në një vizitë te mjeku për një kontroll në atë kohë.

 Avokati, Z. [R.], i kërkoi gjykatës të rrëzonte kërkesën e Shefit të Departamentit 
të Policisë.

 Prokurori i kërkoi gjykatës të pranojë kërkesën dhe të vendosë [kërkuesin] 
në qendrën e përkohshme të burgimit për të mitur, duke pasur parasysh se 
dokumentet e paraqitura nga kujdestari [i kërkuesit] nuk kanë konfirmuar se 
[kërkuesi] ishte vizituar te mjeku më 27 dhjetor 2004 në orën 1 pasdite, ose se 
ai kishte qenë në gjendje për të kryer veprën penale, veçanërisht duke marrë 
parasysh personalitetin [e kërkuesit] dhe faktin se ai tashmë kishte kryer një 
numër veprash penale.

 Pasi dëgjoi palët në procedurë dhe pas shqyrtimit të materialeve të 
paraqitura nga ana e tyre, gjykata çmon se kërkesa duhet të pranohet për 
arsyet e mëposhtme: [kërkuesi] është regjistruar në bazën e të dhënave të 
[Departamentit të Policisë për të Mitur]; ai ishte i vendosur më parë në 
[qendrën e përkohshme të ndalimit për të mitur] për korrigjimin e sjelljes, por 
nuk ka nxjerrë konkluzionet e duhura dhe ka kryer veprime të mëtejshme; 
masat parandaluese vënë në vend nga Inspektorati dhe nga kujdestari nuk 
kanë dhënë rezultate, gjë që tregon se [kërkuesi] nuk e ka mësuar mësimin 
e tij. [Kërkuesi] duhet të vendoset në [qendër të përkohshme burgimi për të 
mitur] për tridhjetë ditë për korrigjimin e sjelljes.

 Materialet e dosjes të shqyrtuara nga gjykata konfirmojnë se [kërkuesi] ka 
kryer vepër të rrezikshme shoqërore: një kërkesë nga znj. [S.] tregon se më 27 
dhjetor 2004, në orën rreth 1 pasdite, [kërkuesi] në një oborr merr forcërisht 
rreth 1.000 rubla prej djalit të saj [S.]; ai  i shoqëron veprimet me kërcënime 
dhe  dhunë. Më 3 janar 2005 [kërkuesi] përsëri erdhi në shtëpinë e tyre dhe i 
mori 1.000 rubla djalit të saj, duke e kërcënuar përsëri me forcë. Shpjegimet 
nga [S.] tregojnë se më 27 dhjetor 2004, në orën rreth 1 të darkës, [kërkuesi] 
erdhi në oborrin e tyre dhe  i kërkoi [S.] t’i jepte 1.000 rubla; ai i shoqëroi 
ato veprime me kërcënime e dhunë dhe [S.] ia dha atij paratë. Më 3 janar 
2005 [kërkuesi] përsëri erdhi në shtëpinë e tyre dhe kërkoi 1.000 rubla nga 
[S.], duke e kërcënuar përsëri me dhunë. [S.] iu ankua nënës së tij, e cili thirri 
policinë.
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 Gjykata merr parasysh se këto rrethana janë vërtetuar me deklaratën e bërë 
nga [kërkuesi], i cili nuk e ka mohuar se ka marrë para nga [S.] më 27 dhjetor 
2004, sepse kjo e fundit e frikësuar prej tij i jep paratë. [Kërkuesi] nuk e 
mohoi se ai kishte shkuar në shtëpinë e saj [S.]-së më 3 janar 2005. Në lidhje 
me ngjarjet e 27 dhjetorit 2004 dhe 3 janarit 2005 nuk ka patur procedim 
penal, pasi kërkuesi nuk kishte arritur moshën e përgjegjësisë penale.

 Duke marrë parasysh këto rrethana, gjykata i gjen të pabazuara dhe sforcuara 
shpjegimet e kujdestarit të kërkuesit se [kërkuesi] nuk ka kryer vepra penale 
më 27 dhjetor 2004 dhe 3 janar 2005.

 Duke pasur parasysh faktet e lartpërmendura dhe  parashikimet e nenit 22 (2)
(4) të Aktit të të Miturve, gjykata miraton kërkesën e Shefit të Departamentit 
të Policisë dhe vendos të dërgohet kërkuesi në qendrën e përkohshme të 
burgimit për të mitur për tridhjetë ditë.”

D. Dënimi në qendrën e riedukimit të përkohshëm për të mitur
28. Më 21 shkurt 2005, kërkuesi u vendosur në qendrën e përkohshme të 

riedukimit për të mitur, ku ai qëndroi atje deri më 23 mars 2005.
1. Përshkrimi i kërkuesit për kushtet e qendrës së ndalimit
29. Sipas kërkuesit, ai e kishte ndarë dhomën me shtatë  persona të tjerë. Dritat 

janë mbajtur ndezur gjithë natën.
30. Gjatë ditës ata ishin të ndaluar të shtriheshin në shtretërit e tyre, ose të hynin 

në dhomat e gjumit. Ata duhet të kalonin gjithë ditën në një dhomë të madhe 
boshe, e cila nuk kishte mobilje apo pajisje sportive. Në disa raste atyre u 
ishin dhënë një sërë lojërash në tavolinë, si shahu etj. Ata  u lejuan të dilnin 
në oborr vetëm dy herë gjatë qëndrimit tridhjetë-ditor në qendër.

31. Të burgosurit kishin mësim dy herë në javë për rreth tre orë. Ata kishin vetëm 
matematikë dhe gjuhë ruse. Ata nuk kishin mësuar ndonjë lëndë tjetër nga 
kurrikula e miratuar zyrtarisht në shkollën e mesme. Rreth njëzet fëmije të 
moshave dhe niveleve shkollore të ndryshme mësonin së bashku në një klasë.

32. Mbikëqyrësit aplikuan dënime kolektive për të ndaluarit. Në qoftë se njëri prej 
tyre kryente një shkelje të rregullave të rrepta të qendrës, të gjithë të ndaluarit 
ishin të detyruar të qëndronin në vijë kundër murit pa lëvizur, folur, ose pa u 
lejuar të ulen. Duke pasur parasysh se shumë të ndaluar ishin psikologjikisht 
të paqëndrueshëm dhe të padisiplinuar, për shkak të përkatësisë së tyre të 
pafavorshme sociale, dënimi është aplikuar çdo ditë dhe shpesh ka zgjatur 
për orë të tëra.

33. Të burgosurit nuk lejoheshin të largoheshin nga dhoma ku qëndronin. Ata duhet 
të kërkonin lejen e mbikëqyrësit për të shkuar në banjë dhe shoqëroheshin aty 
në grupe prej tre personash. Prandaj ata duhet të prisnin derisa të formohej 
një grup i tillë, para se të shkonin në tualet. Duke pasur parasysh se kërkuesi 
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ka vuajtur në këtë kohë nga urinimi i pavullnetshëm, fakti që ai nuk mund 
të shkonte në tualet sa herë që kishte nevojë i ka shkaktuar atij dhimbje në 
fshikëz dhe vuajtje psikologjike. Nëse kërkesat e tij për leje për të shkuar 
në tualet bëheshin shumë të shpeshta, mbikëqyrësit e dënonin atë me punë 
veçanërisht të rënda pastrimi.

34. Edhe pse gjyshi i kërkuesit kishte informuar personelin e qendrës për urinimin 
e pavullnetshëm dhe çrregullimin e mungesës së vëmendjes, kërkuesi nuk ka 
marrë ndonjë trajtim.

2. Përshkrimi i Qeverisë për kushtet e qendrës së ndalimit
35. Sipas Qeverisë, çdo dhomë gjumi e qendrës është shtatëmbëdhjetë metra 

katrore dhe është e pajisur me katër shtretër. Aksesi në tualet dhe WC që 
ndodhen në çdo kat, nuk ka qenë i kufizuar.

36. Qendra ka një dhomë ngrënie, ku ushqimi është shërbyer pesë herë në ditë. 
Ka pasur edhe një dhomë lojërash dhe një dhomë sportive. Gjithashtu, në 
dispozicion ishin pajisje audio dhe video, lojëra arsimore dhe libra.

37. Mbikëqyrësit kryejnë “punën preventive” me çdo të burgosur të qendrës dhe 
ndaj tyre mund të aplikohen masa nxitëse ose masa ndëshkuese në formën e 
qortimeve me gojë. Ndëshkimi trupor nuk është përdorur; as i është kërkuar 
ndonjëherë të miturve të bënin punë të vështira apo jo higjienike.

38. Njësia mjekësore e qendrës i kishte të gjitha pajisjet dhe mjekimet e 
nevojshme. Kjo mund të shihet nga lista e stafit të qendrës, e paraqitur nga 
Qeveria, se stafi përbëhej nga një pediatër, dy infermiere dhe një psikolog. 
Sipas Qeverisë, çdo fëmijë është marrë në pyetje nga pediatri pas miratimit të 
vetë fëmijës dhe trajtimi ishte dhënë vetëm kur ka qenë e nevojshme. Mund 
të shihet nga “të dhënat mbi kontabilitetin dhe  statistikat” e qendrës, përsa i 
përket kërkuesit se ai nuk e ka njoftuar mjekun për urinimin e pavullnetshëm.

39. Dosja personale e kërkuesit, e cila përmban në veçanti informacion në lidhje 
me gjendjen e tij shëndetësore, punën e kryer dhe ndëshkimin e aplikuar 
ndaj tij, është shkatërruar me 17 janar 2008, pas mbarimit të afatit statusor 
për ruajtjen, në përputhje me Urdhrin Nr. 215 të Ministrisë së Brendshme 
të 2 prillit të vitit 2004. Megjithatë, Qeveria ka deklaruar se «të dhënat e 
kontabilitetit dhe statistikave», të përmendura më sipër, janë mbajtur që nga 
periudha e magazinimit, e cila është e pakufizuar në përputhje me Urdhrin Nr. 
215 (shih më poshtë paragrafin 74).

40. Sipas Qeverisë, të dhëna të tjera mjekësore të kërkuesit dhe libri i dënimeve 
në qendrën e riedukimit të përkohshëm janë shkatërruar sapo ishin bërë të 
panevojshme. Kjo ka qenë e mundur për shkak se nuk ka pasur asnjë rregullore 
për ruajtjen e dokumenteve të tilla deri në Urdhrin nr. 340 të Ministrisë së 
Brendshme, që ka hyrë në fuqi më 12 maj 2006 (e cila, parashikon se të 
dhënat mjekësore të ruhen për tre vjet).
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41. Megjithatë, Qeveria ka dorëzuar një deklaratë me shkrim, të datë 23 dhjetor 
2010, nga një mbikëqyrës në qendrën e riedukimit. Deklarata konfirmoi 
përshkrimin e Qeverisë e të kushteve në qendër. Ajo gjithashtu deklaroi se 
një prej mbikëqyrësve ka qenë gjithmonë i pranishëm në dhomën ku ishin 
mbledhur të burgosurit, i cili siguroi vazhdimësinë e procesit arsimor. 
Mësuesit e shkollave fqinje rregullisht vijnë në qendër në mënyrë që të 
burgosurit mund të ndjekin programin mësimor të shkollave të mesme. Pas 
lirimit të miturve nga qendra, ata marrin një dëftesë mbi ato që kanë mësuar. 
Mbikëqyrësja ka deklaruar se nuk e mban mend kërkuesin, por pohoi se nuk 
kishte marrë ndonjë kërkesë apo kërkesë nga ai, ose nga ndonjë fëmijë tjetër.

42. Qeveria ka dorëzuar një kopje të marrëveshjes së 1 shtatorit 2004 midis 
qendrës së paraburgimit dhe shkollës së mesme nr. 15, sipas së cilës shkolla 
merr përsipër të organizojë kurse të shkollave të mesme në qendër në përputhje 
me një kurrikul të zhvilluar nga qendra. Një kopje e një kurrikule dyjavore, 
pa datë ishte paraqitur nga Qeveria. Ajo përfshinte katër klasa, të martave, të 
enjteve dhe të premteve.

E. Gjendja shëndetësore e kërkuesit pas lirimit nga qendra 
     e ndalimit të përkohshëm për të mitur

43. Më 23 mars 2005, kërkuesi u lirua nga qendra e ndalimit. Të nesërmen ai 
u dërgua në spital, ku mori trajtim për neuroze, mungesë të vëmendjes dhe 
mbiaktivitet (ADHD). Ai qëndroi në spital të paktën deri më 21 prill 2005.

44. Më 31 gusht 2005, kërkuesi u vendos në një jetimore dhe, sipas një ekstrakti 
nga të dhënat mjekësore të hartuara në jetimore, ai u arratis midis 14 shtatorit 
dhe 11 tetorit të vitit 2005 dhe përsëri nga 13 deri më 23 tetor 2005 .

45. Më 1 nëntor 2005 ai u transferua në spitalin psikiatrik për fëmijë, ku qëndroi 
deri më 27 dhjetor 2005. Më pas, ai u kthye tek gjyshi i tij, i cili ishte 
rivendosur si kujdestar i tij.

46. Më 4 tetor 2005, gjyshi i kërkuesit u ankua në Zyrën e Prokurorit të 
Përgjithshëm se kërkuesi, i cili vuan nga një çrregullim mendor, nuk kishte 
marrë asnjë trajtim mjekësor në qendrën e përkohshme të ndalimit për të 
mitur, gjë që kishte shkaktuar një përkeqësim të gjendjes së tij; as nuk kishte 
kryer kurse arsimore. Ai përsëriti kërkesat tek autoritetet e prokurorisë në 
një letër të datës 30 nëntor 2005. Ndërsa Prokuroria e Rrethit Sovetskiy 
të Novosibirsk ka dërguar një përgjigje ndaj gjyshit të kërkuesit, më 9 
nëntor 2005 dhe Prokuroria e Qarkut Novosibirsk ka dërguar një përgjigje 
më 16 dhjetor 2005. Të dyja këto përgjigje trajtonin ekskluzivisht çështjet 
procedurale lidhur me rastin e kërkuesit (shih paragrafin 24 më lart) dhe nuk 
përmbanin ndonjë përgjigje për kërkesat e gjyshit mbi gjendjen shëndetësore 
të kërkuesit dhe kushtet e qëndrimit.
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F. Apelimi i kërkuesit kundër urdhrit të ndalimit
47. Ndërkohë, më 2 mars 2005, gjyshi i kërkuesit apel on kundër urdhrit të 

ndalimit të 21 Shkurtit 2005. Ai deklaron, së pari, se ndalimi ishte i paligjshëm 
sepse Ligji për të Miturin nuk lejonte ndalimin për «korrigjim sjellje”. Së 
dyti, ai u ankua se nuk kishte qenë i informuar për vendimin e 12 janarit 
2005, refuzimit për të filluar procedura penale kundër kërkuesit dhe për këtë 
arsye ka qenë i privuar nga një mundësi për të apeluar kundër këtij vendimi. 
Ai më tej ka pohuar se përfundimi i gjykatës, se kërkuesi kishte kryer vepër 
penale, ka qenë i bazuar në deklaratat e S. dhe nënës se tij, si dhe deklaratën 
e pohimit të kërkuesit. Por kërkuesi e kishte bërë deklaratën e tij rrëfyese në 
mungesë të kujdestarit, prindit apo mësuesit të tij. Asnjë mësues nuk kishte 
qenë i pranishëm gjatë marrjes në pyetje të S. Deklaratat e tyre ishin, pra, të 
papranueshme si dëshmi. Për më tepër, S. dhe e ëma nuk kishin marrë pjesë në 
seancën gjyqësore dhe nuk ishin dëgjuar nga gjykata. As gjykata nuk kishte 
verifikuar alibinë e kërkuesit. Së fundi, gjyshi i tij u ankua se gjykata nuk ka 
marrë parasysh shëndetin e brishtë të kërkuesit dhe nuk kishte verifikuar nëse 
gjendja e tij mjekësore ishte në përputhje me ndalimin.

48. Më 21 mars 2005, Gjykata Rajonale e Novosibirsk prishi Urdhrin e ndalimit 
të 21 shkurtit 2005, sipas apelit të kërkuesit. Ajo evidentoi se korrigjimi 
i sjelljes nuk ishte në arsyet e renditura në nenin 22 (2) (4) të Aktit të të 
Miturve, pë pasojë nuk ishte arsye për vendosjen e të miturit në një qendër 
të përkohshme burgimi për të mitur. Pra, ndalimi për korrigjim e sjellje 
nuk kishte bazë ligjore në të drejtën e brendshme. Për më tepër, Gjykata e 
Qarkut nuk kishte deklaruar arsyet pse konsiderohet i nevojshëm arrestimi 
i kërkuesit. Fakti i thjeshtë se ai kishte kryer një vepër penale për të cilën 
nuk përgjigjej penalisht për shkak të moshës së tij, nuk mund të justifikonin 
paraburgimin e tij. Një ndalim i tillë do të lejohej vetëm nëse një nga kushtet 
e tjera të renditura në nenin 22 (2) (4) të Ligjit të të Miturve (shih paragrafin 
66 më poshtë) përmbushej. Gjykata Rajonale e ktheu çështjen në Gjykatën e 
Qarkut për rishqyrtim.

49. Më 11 prill 2005, Gjykata e Rrethit Sovetskiy ndërpreu punimet për shkak se 
shefi i Departamentit të Sovetskiy, Policisë së Qarkut të Novosibirsk kishte 
tërhequr kërkesën për vendosjen e kërkuesit në qendrën e paraburgimit të 
përkohshëm për të mitur. Kërkuesi dhe gjyshi i tij nuk kanë qenë të informuar 
për datën e seancës.

50. Më 22 mars 2006 gjyshi i kërkuesit depozitoi një kërkesë për rishikim 
mbikëqyrës të vendimit të datës 11 prill 2005. Ai u ankua se si rezultat i 
ndërprerjes së procedurës, kërkuesi ishte privuar nga mundësia për të provuar 
pafajësinë e tij në lidhje me vepra penale për të cilat ai tashmë, në mënyrë të 
paligjshme kishte qëndruar në paraburgimi të përkohshëm për të mitur.
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51. Më 3 prill 2006, Kryetari i Gjykatës Rajonale Novosibirsk anuloi vendimin e 
11 prill 2005. Ai argumentoi, së pari, se, në pajtim me nenin 31.2 (3) të Aktit 
të të Miturve, një gjykatës që shqyrton kërkesën për vendosjen e një të mituri 
në një qendër të përkohshme paraburgimi për të mitur kishte kompetencën 
për të dhënë , apo për të refuzuar kërkesën. Ai nuk kishte kompetencë për të 
ndërprerë punimet. Së dyti, kërkuesi dhe kujdestari i tij nuk ishte i informuar 
për datën e seancës dhe për këtë arsye ka qenë i privuar nga mundësia për të 
bërë parashtrime për çështjen e ndërprerjes së procedurës.

52. Më 17 prill 2006, Prokurori i rajonit Novosibirsk depozitoi një kërkesë për 
rishikim mbikëqyrës të vendimit të Gjykatës Rajonale të 21 mars 2005.

53. Më 12 maj 2006 Presidiumi i Gjykatës Rajonale Novosibirsk anuloi vendimin 
e 21 mars 2005, duke arsyetuar se ajo ishte nxjerrë nga një trupë gjyqësore e 
formuar në mënyrë të paligjshme. Ajo ia ktheu çështjen për rishqyrtim në apel.

54. Më 29 maj 2006, Kryetari i Gjykatës Rajonale Novosibirsk mbajti një seancë 
tjetër dëgjimore dhe la në fuqi vendimin e 21 shkurtit 2005, duke urdhëruar 
vendosjen e kërkuesit në qendrën e ndalimit të përkohshëm për të mitur. Ai 
deklaroi se kërkuesi kishte kryer një vepër të dënueshme në bazë të nenit 163 
të Kodit Penal, por procedimi penal kundër tij nuk ka filluar, sepse ai nuk 
e kishte arritur moshën ligjore të përgjegjësisë penale. Ai kishte “probleme 
familjare”; prindërve të tij i ishte hequr përgjegjësia prindërore dhe për të u 
kujdes gjyshi i tij. Ai ka munguar në shkollë dhe ka kaluar shumicën e kohës në 
rrugë ose në kompjuter. Në këto rrethana, kishte qenë e nevojshme, në pajtim 
me nenin 22 (2) (4) të ligjit të të Miturve, të vendosej në qendrën e përkohshme 
të ndalimit për të mitur, për tridhjetë ditë, në mënyrë që të parandalohej 
kryerja e akteve të tjera. Fakti që, Gjykata e Qarkut kishte përdorur arsyen 
e “korrigjimit të sjelljes” si bazë për vendosjen në paraburgim, nuk e bënte 
Urdhrin e 21 shkurtit të vitit 2005 të paligjshëm. Ndalimi i kërkuesit ishte 
justifikuar nga shkaqe të tjera. Gjithashtu,  Urdhri i ndalimit i 21 shkurtit 
2005 nuk mund të prishet për shkak të shëndetit të dobët të kërkuesit, duke 
pasur parasysh se ai tashmë është zbatuar në mars 2005.

II. LIGJI DHE PRAKTIKA E BRENDSHME E APLIKUESHME

A. Kushtetuta e Federatës Ruse 
55. Personi i arrestuar, ndaluar, ose i akuzuar për një vepër penale ka të drejtën 

e ndihmës ligjore nga momenti i arrestimit të tij ose të saj, vendosjen në 
kujdestari, ose akuzat që janë ngritur (Neni 48 § 2).

B. Kodi Penal 
56. Kodi Penal cakton moshën e përgjegjësisë penale në gjashtëmbëdhjetë vjeç. 

Për vepra të caktuara, duke përfshirë vjedhje me dhunë, mosha e përgjegjësisë 
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penale është fiksuar në katërmbëdhjetë vjeç (neni 20).
57. Sipas nenit 43 § 2 të Kodit, qëllimet e dënimit penal janë rivendosja e drejtësisë 

shoqërore, reformimi i autorit të veprës dhe parandalimi i krimeve të tjera.
58. Neni 87 § 1 i Kodit Penal rregullon përgjegjësinë penale të të miturve, duke 

i përcaktuar ata si persona mes 14 dhe 18 vjeç, dhe thekson se për të miturit 
që kanë kryer një vepër penale mund të aplikohen masa të detyrueshme të 
një natyre edukative, ose ndëshkuese. Neni 87 § 2 parashikon se kur një 
gjykatë zvogëlon dënimin e një të mituri, ky i fundit mund të vendoset në 
një institucion të veçantë, arsimor të mbyllur, i cili drejtohet nga një organ i 
Ministrisë së Arsimit.

C. Kodi i Procedurës Penale 
59. Një i dyshuar ose i akuzuar ka të drejtën e ndihmës ligjore që nga momenti i 

arrestimit (nenet 46 § 4 (3), 47 § 4 (8) dhe 49 § 3). 
60. Prania e avokatit mbrojtës është e detyrueshme, nëse i dyshuari apo i akuzuari 

është i mitur. Nëse i mituri, apo kujdestari i tij nuk kanë caktuar një avokat 
mbrojtës, ky i fundit duhet të emërohet nga oficeri i policisë, hetuesi, prokurori 
apo gjykatësi përgjegjës për rastin (neni 51 §§ 1 dhe 3). 

61. Një avokat mbrojtës duhet të jetë i pranishëm gjatë çdo seance pyetje të të 
dyshuarve të mitur. Prania e psikologut ose e një mësuesi është gjithashtu 
e detyrueshme, nëse i dyshuari është nën moshën gjashtëmbëdhjetë vjeç. 
Punonjësi i policisë, hetuesi, apo prokurori i ngarkuar me marrjen në pyetje 
duhet të sigurojnë që një psikolog, apo një mësues është i pranishëm gjatë çdo 
seance pyetjesh (Neni 425 §§ 2 deri 4). 

62. Kujdestari i një të dyshuari të mitur ka të drejtë të marrë pjesë në të gjitha 
veprimet hetimore, duke filluar nga seanca e parë e pyetjeve (Neni 426 §§ 1 
dhe 2 (3)).

63. Dëshmitarët duhet të pyeten drejtpërdrejt nga gjykata (neni 278). Deklaratat 
e dhëna gjatë hetimit paraprak nga viktima ose dëshmitari mund të lexohen 
me pëlqimin e palëve, në dy raste: (i) në qoftë se ka një mospërputhje të 
konsiderueshme në mes të këtyre deklaratave dhe dëshmisë para gjykatës; ose 
(ii) nëse viktima ose dëshmitari ka dështuar të paraqitet në gjykatë (neni 281).

D. Akti për të Miturit
64. Ligji federal mbi Masat kryesore për parandalimin e neglizhimit të fëmijëve 

dhe delikuencës së të miturve, nr. 120-FZ, i 24 qershorit 1999 («Akti i të 
Miturve») e përkufizon të miturin si person nën moshën tetëmbëdhjetë vjeç 
(neni 1). 

65. I mituri me nevoja të veçanta arsimore që ka kryer një akt kriminal para se 
të arrijnë moshën ligjore të përgjegjësisë penale mund të vendoset në një 
“institucion arsimor të mbyllur” për tre vjet (neni 15 (4-7)). Qëllimet kryesore 
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të institucioneve të mbyllura arsimore janë si më poshtë:
i)  strehimi, edukimi dhe arsimimi i të miturve në moshën tetë deri në 

tetëmbëdhjetë vjeç, që kërkojnë një trajtim të veçantë arsimor; 
ii)  rehabilitimi psikologjik, mjekësor dhe pedagogjik i të miturve, sikurse 

dhe puna individuale parandaluese;
iii) mbrojtja e të drejtave dhe interesave të ligjshme të të miturve, si dhe 

sigurimi i kujdesit mjekësor dhe arsimit të mesëm e profesional; 
iv) ofrimi i asistencës sociale, psikologjike dhe pedagogjike për shëndetin, 

arsimin dhe vështirësive në sjellje të të miturve; 
v)  organizimi i aktiviteteve sportive, shkencës, apo klubeve e skuadrave, si 

dhe inkurajimin e pjesëmarrjes së të miturve në klube ose skuadra të tilla; 
vi) zbatimi i programeve dhe politikave që kanë për qëllim zhvillimin e sjelljes 

“të bindur ndaj ligjit” për të miturit (neni 15 (2)).

66. I mituri mund të vendoset në një qendër të përkohshme burgimi për të mitur, 
për një kohë sa më të shkurtër të mundshme dhe për një maksimum prej 
tridhjetë ditësh, e cila është e nevojshme derisa  të gjendet një institucion i 
përshtatshëm për akomodim (neni 22 (6)), në rastet e mëposhtme: 
(a)i mituri, për të cilin është urdhëruar nga gjykata dërgimi në një institucion 

arsimor të mbyllur mund të vendoset në një qendër të përkohshme 
paraburgimi për të mitur, për aq kohë sa nevojitet për të përgatitur 
transferimin e tij në institucionin e mbyllur arsimor (neni 22 (1) (3 ) dhe 
22 (2) (1) dhe neni 31 (1));

(b) i mituri, për cilin kërkesa për vendosje në një institucion arsimor të 
mbyllur është në pritje para një gjykatë mund të dërgohet në një qendër 
të përkohshme burgimi për të mitur për një periudhë deri në tridhjetë 
ditë, nëse është e nevojshme për të mbrojtur jetën, shëndetin, apo për të 
parandaluar kryerjen e një akti të mëtejshëm kriminal, ose në qoftë se ai 
nuk ka vendbanim të caktuar, është arratisur, ose ka dështuar më shumë 
se dy herë, pa një arsye të vlefshme të paraqitet në seancat gjyqësore, apo 
ekzaminimet mjekësore,  (nenet 22 (2) ( 2) dhe 26 (6));

(c) i mituri, i cili është arratisur nga një institucion arsimor i mbyllur mund të 
vendoset në një qendër të përkohshme burgimi për të mitur për qa kohë sa 
është e nevojshme të gjendet institucion i përshtatshëm për akomodimin 
e tij (neni 22 (2) (3)); 

(d) i mituri, i cili ka kryer një akt kriminal para se të arrijnë moshën ligjore të 
përgjegjësisë penale mund të vendoset në një qendër të përkohshme burgimi 
për të mitur, nëse është e nevojshme për të mbrojtur jetën dhe shëndetin e 
tij, për të parandaluar kryerjen e një akti kriminal, ose në qoftë se identiteti 
i tij është i panjohur, ai nuk ka vendbanim fiks, banon në një rajon tjetër nga 
ai ku është kryer vepra, ose në qoftë se ai nuk mund të vendoset menjëherë 
në vendin ku jetojnë prindërit ose kujdestarët e tij (neni 22 (2) (4-6)). 
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67. Qëllimet kryesore të qendrave të paraburgimit të përkohshëm për të miturit 
janë si më poshtë:
- Ndalimi i përkohshëm i të miturve kundërvajtës, me qëllim mbrojtjen e jetës 

dhe shëndetit të tyre, si dhe parandalimin e kryerjes së veprave të tjera 
kriminale; - Puna individuale parandaluesve e të miturve, me qëllim 
zbulimin nëse ata janë të përfshirë në kryerjen e akteve të kriminale, duke 
krijuar rrethanat, arsyet dhe kushtet e favorshme për akte të tilla, dhe 
informimin e autoriteteve kompetente të zbatimit të ligjit; - Transferimi i 
të miturve në institucionet e mbyllura arsimore dhe masa të tjera që kanë 
për qëllim gjetjen e strehimit për të miturit që ndodhen përkohësisht nën 
kujdesin e qendrës (neni 22 (1)).

68. Vendosja në një qendër të përkohshme burgimi për të mitur urdhërohet nga 
një gjyqtar (neni 22 (3) (2)), me kërkesë të departamentit lokal të brendshëm, 
i cili duhet të dorëzojnë materialet vijuese në mbështetje të kërkesës : prova 
konfirmuese se i mituri ka kryer vepër kriminale; materialet që tregojnë 
qëllimet dhe arsyet për vendosjen e të miturit në qendrën e paraburgimit të 
përkohshëm për të mitur; dhe materiale që konfirmojnë se një vendosje e tillë 
është e nevojshme për të mbrojtur jetën apo shëndetin e të miturit, ose për të 
parandaluar atë nga kryerja e një akti të mëtejshëm kriminal (neni 31.1). Të 
miturit dhe prindërit e tij, ose kujdestari kanë të drejtë të kundërshtojnë këto 
materiale. Materialet, pastaj shqyrtohen nga një gjyqtar i vetëm në seancë, me 
pjesëmarrjen e të miturve në fjalë, prindërve, kujdestarit, avokatit mbrojtës, 
prokurorit, si dhe përfaqësuesve të departamentit lokal të brendshëm dhe 
qendrës së përkohshme të paraburgimit për të mitur. Gjyqtari nxjerr një 
vendim të arsyetuar për dhënien, apo refuzimin e kërkesës për vendosjen e 
të miturit në qendrën e paraburgimit të përkohshëm për të mitur (neni 31.2). 
Të miturit apo prindërit e tij, kujdestari, ose mbrojtësi mund, brenda dhjetë 
ditësh, të apelojë vendim në një gjykatë më të lartë (neni 31.3).

E. Udhëzim për qendrat e ndalimit të përkohshëm të të miturve   
      shkelës të ligjit 
69. Udhëzimi për organizimin e aktiviteteve në qendrat e paraburgimit të 

përkohshëm për të mitur, i miratuar me Urdhrin nr. 215 të Ministrisë së 
Brendshme, më 2 prill 2004 (në fuqi në kohën përkatëse), parashikon që 
qendrat e përkohshme të paraburgimit për të mitur duhet të menaxhohen nga 
departamentet lokale të brendshme (§ 4). 

70. Në pranimin në një qendër të përkohshme paraburgimi për të mitur duhet të 
kontrollohen të miturit dhe sendet e tij personale. Sendet e ndaluara duhet 
të konfiskohen, ndërsa paratë, sendet me vlerë dhe ato personale duhet t’i 
depozitohen llogaritarit të qendrës (§§ 14 dhe 15). 

71. Qendrat e përkohshme të paraburgimit duhet të rrethohen dhe rrethimi të 
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pajiset me sistem alarmi dhe një pikë kontrolli në hyrje (§ 19). Regjimi 
disiplinor ruhet nga skuadra në detyrë (§ 22).

72. Drejtori i qendrës së përkohshme të paraburgimit për të mitur është përgjegjës 
për masat e sigurisë, të cilat duhet të siguronin mbikëqyrjen njëzet e katër 
orëshe të të burgosurve, edhe gjatë gjumit, për të përjashtuar çdo mundësi të 
largimit të paautorizuar të të burgosurve nga godina (§ 39).

73. Një dosje personale duhet të hapet për çdo të mitur dhe të përmbajë 
informacionin e mëposhtëm: dokumentet që kanë shërbyer si bazë për 
pranimin e të miturit në qendër, raportin e kontrollit, të dhënat e punës 
parandaluese të kryer dhe të masat e ndëshkimet që janë aplikuar, certifikatat 
mjekësore që dokumentojnë gjendjen e të miturit të pranuar, dhe çdo gjë tjerë 
(§ 18). Dosjet personale duhet të ruhen për dy vjet dhe të shkatërrohen pas 
skadimit të këtij afati (Shtojca nr. 5).

74. Të dhënat e kontabilitetit dhe ato statistikore të qendrës së përkohshme të 
paraburgimit, duhet të mbahen për çdo të mitur, në një kohë të pacaktuar në 
qendër (Shtojca nr. 4, shënimin nr. 2).

75. Nëse është e përshtatshme, të miturit mund të kryejnë punë individuale 
parandaluese, duke marrë parasysh moshën e tyre, sjelljen, seriozitetin e aktit 
të kryer dhe rrethana të tjera (§ 24). Në mënyrë që puna parandaluese të jetë 
më efikase, për të miturit mund të zbatohen stimuj dhe dënime (§ 25).

76. Me qëllim parandalimin e delikuencës, personeli i paraburgimit të përkohshëm 
në qendrat për të mitur mund të marrë masat vijuese, në kontekstin e punës 
parandaluese: 
(a) të krijojë kushtet e jetesës dhe ato edukuese për familjen e të miturit, 

cilësitë dhe interesat personale të të miturit, arsyet për largimin nga 
shtëpia apo braktisjen e shkollës, dhe faktet e pjesëmarrjes së të miturit 
në kryerjen e akteve kriminale dhe rrethanat në të cilat ato janë kryer, 
duke përfshirë informacion mbi çdo bashkëpunëtor, dhe zhdukjen e 
pasurisë së vjedhur; 

(b) t’i kalojnë autoriteteve të zbatimit të ligjit çdo informacion në lidhje me 
ata që janë përfshirë në akte kriminale, ose çdo informacion tjetër që 
mund të kontribuojë në hetimin e akteve të tilla kriminale; 

(c) të marrin masa të veçanta arsimore, që theksojnë zhvillimin e cilësive 
dhe interesave pozitive për të luftuar ndonjë të metë të karakterit dhe 
për të motivuar të miturit në studim dhe punë (§ 26).

III. BURIMET NDËRKOMBËTARE TË APLIKUESHME
A.  Këshilli i Evropës

77. Pjesët përkatëse të Rekomandimin Nr. R (87) 20 mbi reagimet sociale ndaj 
delikuencës së të miturve, e miratuar nga Komiteti i Ministrave më 17 shtator 
1987, shpall si më poshtë: 
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“... Duke pasur parasysh se të rinjtë janë persona në zhvillim, për rrjedhojë 
të gjitha masat e marra në lidhje me ta duhet të kenë një karakter arsimor;

 Duke pasur parasysh se reagimet sociale ndaj delikuencës së të miturve 
duhet të marrin parasysh personalitetin dhe nevojat e veçanta të të miturve 
dhe se këtyre të fundit u nevojitet ndërhyrje e specializuar dhe, kur është e 
përshtatshme trajtim i specializuar, bazuar në veçanti në parimet e mishëruara 
në Deklaratën e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Fëmijëve. 

 ... 
 Të bindur se të miturve duhet t’i ofrohen të njëjtat garanci procedurale si 

të rriturit; 
 ... 
 Rekomandojmë qeverive të shteteve anëtare të rishikojnë, nëse është e 

nevojshme, legjislacionin dhe praktikën e tyre, me qëllim:...

I. Procedurat kundër të miturit
4. për të siguruar se të miturit janë sprovuar më shpejt, duke shmangur vonesa 

të panevojshme, në mënyrë që të sigurohet masa arsimore efektive;
... 
8. për të përforcuar pozitën juridike të të miturve gjatë procedurës, duke 

përfshirë edhe hetimet e policisë, duke njohur, inter alia: 
- Prezumimin e pafajësisë;
- Të drejtën për ndihmën e një avokati, i cili nëse është e nevojshme mund të 

caktohet kryesisht dhe të paguhet nga shteti;
- Të drejtën për praninë e prindërve, ose të një përfaqësuesi ligjor, i cili duhet 

të informohet që nga fillimi i procedurës;
- Të drejtën e të miturve për të thirrur, marrë në pyetje dhe të përballen me 

dëshmitarët;
...
- Të drejtën e ankimit;
- Të drejtën për të aplikuar për një rishikim të masave të urdhëruara; 
... 

78. Rekomandimi i Komitetit të Ministrave të Shteteve Anëtare të Këshillit të 
Evropës në lidhje me mënyra të reja që kanë të bëjnë me delikuencën e të 
miturve dhe rolin e drejtësisë për të miturit (Rec (2003) 20), e miratuar më 24 
shtator 2003, për aq sa është e nevojshme, parashikon si më poshtë: 
“15. Kur të miturit janë të ndaluar në paraburgim, duhet të merret parasysh 

statusi i tyre si i mitur, mosha, cenueshmëria dhe niveli i pjekurisë. Ata 
duhet të informohen menjëherë për të drejtat dhe garancitë e tyre në një 
mënyrë që siguron të kuptuarit e tyre të plotë. Ndërsa duke u marrë në 
pyetje nga policia duhet, në parim, të shoqërohen nga prindi/kujdestari 
i tyre ligjor ose një i rritur tjetër i përshtatshme. Ata gjithashtu duhet të 
kenë të drejtën e takimit me një avokat dhe një mjek.
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79. Rekomandimi CM/Rec (2008) 11 mbi Rregullat Evropiane për të miturit, 
subjekte të sanksioneve ose masave, të miratuara nga Komiteti i Ministrave 
më 5 nëntor 2008, ndër të tjera, parashikon si vijon: 
“Pjesa I - Parimet themelore, fushëveprimi dhe përkufizimet
... 
2. Sanksionet ose masat që mund të merren ndaj të miturit, si dhe mënyra e 

zbatimit të tyre, do të përcaktohen me ligj dhe mbështeten në parimet e 
integrimit social, edukimit dhe parandalimit të kryerjes së veprave.

...
5. Vendosja dhe zbatimi i sanksioneve ose masave duhet të bazohet në 

interesin më të mirë të të miturit, kufizuar kjo nga serioziteti i veprave 
penale të kryera (parimi i proporcionalitetit) dhe të marrë parasysh 
moshën, mirëqenien fizike dhe mendore, zhvillimin, kapacitetet dhe 
rrethanat personale (parimi i individualizimit), siç konstatohet, kur është 
e nevojshme nga raportet psikologjike, psikiatrike apo sociale hetimore.

...
7.  Sanksionet ose masat nuk duhet të poshtërojnë ose degradojnë të miturit 

që i nënshtrohen atyre.
8.  Sanksionet ose masat nuk duhet të zbatohen në mënyrë të tillë që 

përkeqëson “dhimbjen” e tyre, ose përbën rrezik të panevojshëm për 
dëmtim fizik ose mendor.

...
10. Heqja e lirisë së një të mituri duhet të jetë masa e fundit e dhënë dhe duhet 

të zbatohet për një periudhë sa më të shkurtër të mundshme. Përpjekje të 
veçanta duhet të ndërmerren për të shmangur paraburgimit.

...
13. Çdo sistem drejtësie që ka të bëjë me të mitur duhet të sigurojë pjesëmarrjen 

e tyre efektive në procedurë detyruese, si dhe zbatimin e sanksioneve ose 
masave që janë marrë gjatë saj. Të miturit nuk duhet të kenë më pak të 
drejta dhe mbrojtje ligjore, sesa ato që ofrohen për të rriturit nga rregullat 
e përgjithshme të procedurës penale.

14. Çdo sistem drejtësie që ka të bëjë me të miturit do të marrë parasysh të 
drejtat dhe përgjegjësitë e prindërve dhe përfaqësuesve ligjorë dhe sa më 
shumë të jetë e mundur do t’i përfshijë ata në procedurën e ekzekutimit të 
sanksioneve ose masave, përveç kur kjo nuk është në të mirë të interesave 
të të miturit. 

...
21. Për qëllim të këtyre rregullave:
...
21.5. “Privim i lirisë” nënkupton çdo formë vendosje, në një institucion me 

vendim të një autoriteti gjyqësor ose administrativ, prej të cilit i mituri 
nuk lejohet të largohet sipas dëshirës;
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Pjesa III - Privimi i lirisë
...
49.1. Privimi i lirisë do të zbatohet vetëm për qëllimin për të cilin është dhënë 

dhe në formën që nuk përkeqëson “vuajtjet” me të cilat shoqërohet.
...
50.1. Të miturve të privuar nga liria, duhet t’i garantohet një shumëllojshmëri 

aktivitetesh të rëndësishme dhe ndërhyrje sipas një plani individual të 
përgjithshëm, që synon përparimin përmes regjimeve më pak kufizuese 
dhe përgatitjen për lirim dhe ri integrim në shoqëri. Këto aktivitete dhe 
ndërhyrje do të nxisin shëndetin fizik dhe mendor të tyre, vetë-respektin 
dhe ndjenjën e përgjegjësisë dhe do të zhvillojnë qëndrime dhe aftësi që 
do të parandalojnë përsëritjen e veprës.

...
56. Të miturit e privuar nga liria do t’i dërgohen institucioneve me nivelin më 

pak kufizuese të sigurisë, që do t’i mbajnë ata në mënyrë të sigurt.
57. Të miturit që vuajnë nga sëmundje mendore dhe janë privuar nga liria do 

të mbahen në institucionet e shëndetit mendor.
 ...
62.2. Gjatë pranimit, për çdo të mitur duhet të regjistrohen menjëherë të 

dhënat e mëposhtme:
...
g. subjekt i kërkesave të konfidencialitetit mjekësor, çdo informacion në lidhje 

me rrezikun e vetë-lëndimit të të miturit, ose kushtet shëndetësore që janë 
të lidhura me mirëqenien fizike dhe mendore të të miturit, apo të të tjerëve.

...
62.5. Pas pranimit, sa më shpejt të jetë e mundur, i mituri duhet të vizitohet, t’i 

hapet një kartelë mjekësore dhe të fillojë trajtimin për ndonjë sëmundje, 
apo lëndim.

...
65.2. Të miturit duhet të kenë akses në objektet sanitare që janë higjienike 

dhe respektojnë privatësinë.
...
69.2. Shëndeti i të miturve të privuar nga liria duhet të mbrohet në përputhje 

me standardet e njohura mjekësore të zbatueshme për të miturit në 
komunitetin e gjerë.

 ...
73. Vëmendje e veçantë do t’i kushtohet nevojave të:
...
d. të miturit me probleme shëndetësore fizike dhe mendore;
...
77. Aktivitetet e regjimit do të synojnë edukimin, zhvillimin personal dhe 

social, trajnimi profesional, rehabilitim dhe përgatitjen për lirim. ...
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...
78.3. Kur, për të miturit nuk është e mundur të ndjekin shkollat lokale, 

apo qendrat e trajnimit jashtë institucionit, edukimi dhe trajnimi do 
të zhvillohet brenda institucionit, por nën mbikëqyrjen e agjencive të 
jashtme trajnuese arsimore dhe profesionale.

...
78.5. Të miturit në paraburgim do të integrohen në sistemin arsimor dhe 

profesional të trajnimit në vend, në mënyrë që pas lirimit, ata të mund të 
vazhdojnë pa vështirësi arsimimin dhe trajnimin profesional.

...
81. Të gjithë të miturit e privuar nga liria duhet të lejohen të ushtrohen 

rregullisht për të paktën dy orë çdo ditë, nga të cilat të paktën një orë do 
të jetë në ajër të hapur, nëse e lejon koha.

 ...
94.1. Procedurat disiplinore duhet të jenë mekanizma e fundit që institucioni 

i drejtohet. Rezolutës mbi restaurimin e konflikteve dhe ndërveprimin 
edukativ, me qëllim normimin e sanksioneve do t’i jepet prioritet mbi 
seancat formale disiplinore dhe dënimet.

...
95.1. Dënime disiplinore, aq sa është e mundur, duhet të përzgjidhen ato me 

ndikim arsimor. Ato nuk do të jenë më të rënda sesa i justifikon serioziteti 
i veprës.

95.2. Ndëshkimi kolektiv, ndëshkimi fizik, dënimi duke e vendosur në një qeli 
të errët, dhe të gjitha format e tjera të dënimit çnjerëzor dhe degradues 
janë të ndaluara.

...

Pjesa IV - Këshilla ligjore dhe ndihma

120.1. Të miturit dhe prindërit e tyre, ose kujdestarët ligjorë kanë të drejtën e 
këshillimit ligjor dhe ndihmës në të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me 
vendosjen dhe zbatimin e sanksioneve ose masave.

120.2. Autoritetet kompetente do t’i sigurojnë të miturve lehtësirat e nevojshme 
për të patur qasje efektive dhe konfidenciale në këshilla dhe ndihmë të tilla, 
duke përfshirë vizitat e pakufizuara dhe pa mbikëqyrje të këshilltarëve 
ligjorë.

120.3. Shteti ofron ndihmë ligjore falas për të miturit, prindërit e tyre, ose 
kujdestarët ligjorë kur e kërkojnë interesat drejtësisë . ... “

80. Udhëzimet e Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës mbi drejtësinë 
miqësore për fëmijët, të miratuara nga Komiteti i Ministrave më 17 nëntor 
2010, shpallin, për aq sa është e rëndësishme, si vijon:
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“II. Përkufizimet
Për qëllimet e këtyre udhëzimeve mbi drejtësinë (më poshtë “udhëzimet”):
c. “Drejtësia miqësore për fëmijët” i referohet sistemeve të drejtësisë të cilat 

garantojnë respektimin dhe zbatimin efektiv të të drejtave të të gjithë 
fëmijëve në nivelin më të lartë të arritshëm, duke pasur parasysh parimet 
e listuara më poshtë, dhe duke i dhënë vëmendjen e duhur nivelit të 
pjekurisë, të kuptuarit dhe rrethanave të fëmijës në rastin konkret. Në 
veçanti, ajo që është e arritshme është drejtësia, mosha e përshtatshme, 
shpejtësia, kujdesi, përshtatja dhe fokusi në nevojat dhe të drejtat e 
fëmijëve, duke respektuar të drejtat e fëmijëve, duke përfshirë të drejtën 
për një proces të rregullt, për të marrë pjesë në të dhe për të kuptuar 
procedurat, për respektimin e jetës private dhe familjare, të integritetit 
dhe dinjitetit.

III. Parimet themelore

E. Sundimi i ligjit
1. Parimi i sundimit të ligjit duhet të zbatohet plotësisht për fëmijët, siç zbatohet 

për të rriturit.
2. Elementet e procesit të rregullt, të tilla si parimet e ligjshmërisë dhe 

proporcionalitetit, të prezumimit të pafajësisë, e drejta për një gjykim të 
drejtë, e drejta për këshilla ligjore, e drejta për të iniciuar proces në gjykata 
dhe e drejta për të apeluar, duhet të garantohen për fëmijët, siç garantohen 
për të rriturit dhe nuk duhet të minimizohen, ose mohohen nën pretekstin e 
interesave më të mira të fëmijës. Kjo vlen për të gjitha procedurat gjyqësore, 
jo gjyqësore dhe administrative.

...
IV. Drejtësia miqësore për fëmijët para, gjatë dhe pas procedurave gjyqësore
...
19. Çdo formë e heqjes së lirisë së fëmijëve duhet të jetë masa e fundit dhe për 

një periudhë sa më të shkurtër.
...
21. Duke pasur parasysh ndjeshmërinë e fëmijëve të privuar nga liria, 

rëndësinë e lidhjeve familjare dhe promovimin e ri integrimit në shoqëri, 
autoritetet kompetente duhet të sigurojnë respektimin mbështetjen në 
mënyrë aktive për plotësimin e të drejtave të fëmijës, ashtu siç është 
përcaktuar në instrumentet universale dhe evropiane. Përveç të drejtave 
të tjera, fëmijët në veçanti duhet të kenë të drejtë të:

...
b. marrin arsimin e duhur, orientim profesional dhe trajnim, kujdes mjekësor, 

dhe të gëzojnë lirinë e mendimit, ndërgjegjes dhe fesë dhe pasjen e kohës 
së lirë, duke përfshirë edukimin fizik dhe të sportin;
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B. Drejtësia miqësore për fëmijët para procedurës gjyqësore
...

26. Alternativat për proceset gjyqësore duhet të garantojnë një nivel të 
barasvlershëm të garancive ligjore. Respektimi i të drejtave të fëmijëve, të 
përshkruara në këto udhëzime dhe në të gjitha instrumentet ligjore përkatëse 
duhet të garantohet në të njëjtën masë, në të dyja, si në gjykatë, edhe në 
procedurat jashtë-gjyqësore.

C. Fëmijët dhe policia
27. Policia duhet të respektojë të drejtat personale dhe dinjitetin e të gjithë 

fëmijëve dhe të ketë parasysh vulnerabilitetin e tyre, d.m.th të marrë parasysh 
moshën, pjekurinë dhe çdo nevojë të veçantë të tyre, që mund të jetë ndonjë 
sëmundje fizike apo mendore, ose vështirësi komunikimi.

28. Sa herë që një fëmijë arrestohet nga policia, duhet të informohet në mënyrën 
dhe gjuhën që është e përshtatshme për moshën e tij ose të saj dhe nivelin e të 
kuptuarit të arsyes për të cilën ai ose ajo është marrë në paraburgim. Fëmijëve 
duhet t’u jepet akses në një avokat dhe t›i jepet mundësia për të kontaktuar 
me prindërit e tyre, ose një person te i cili kanë besim. 

29. Përveç rasteve të veçanta, prindi(rit) duhet të jenë të informuar për praninë 
e fëmijës në stacionin e policisë, duke iu dhënë detaje për arsyen pse fëmija 
është marrë në paraburgim dhe i është kërkuar të vijnë në stacion. 30. Një 
fëmijë që është marrë në paraburgim nuk duhet të merret në pyetje në lidhje 
me sjellje kriminale, ose t’i kërkohet të bëjë, ose të nënshkruajë një deklaratë 
në lidhje me një përfshirje të tillë, përveçse në prani të një avokati, ose të 
njërit nga prindërit e fëmijës, ose, nëse nuk ka prind në dispozicion, një 
personi tjetër të cilin fëmija beson. 

... “

B. Kombeve të Bashkuara
81. Konventa e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Fëmijës ( “KDF”) në 

nenin 3 përcakton parimin themelor të interesave më të mira të fëmijës, e cila 
parashikon si në vijim: 
“1.Në të gjitha veprimet lidhur me fëmijët, të ndërmarra qoftë nga 

institucionet e mirëqenies sociale publike ose private, gjykatat, autoritetet 
administrative apo organet legjislative, interesi më i lartë i fëmijës duhet 
të jetë konsiderata mbizotëruese.

2.  Shtetet Palë angazhohen që t’i sigurojnë fëmijës mbrojtjen dhe kujdesin e 
nevojshëm për mirëqenien e tij ose të saj , duke marrë parasysh të drejtat 
dhe detyrat e prindërve të tij, të përfaqësuesve ligjorë, ose personave 
të tjerë ligjërisht përgjegjës dhe, për këtë qëllim, do të marrin të gjitha 
masat legjislative dhe administrative.
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3. Shtetet Palë duhet të sigurojnë që institucionet, shërbimet dhe qendrat që 
përgjigjen për kujdesin dhe mbrojtjen e fëmijëve të veprojnë në përputhje 
me normat e caktuara nga autoritetet kompetente, veçanërisht në fushën 
e sigurisë, të shëndetit, aftësitë e personelit të tyre, si dhe mbikëqyrjen 
kompetente. “

82. Për aq sa kanë lidhje me çështjen në fjalë, KDF më tej parashikon:

Neni 23
“1. Shtetet Palë pohojnë se fëmija mendërisht ose fizikisht i paaftë duhet 

të bëjë një jetë normale dhe të përshtatshme, në kushte që garantojnë 
dinjitetin, nxisin vetë-mbështetjen dhe lehtësojnë pjesëmarrjen e tij aktive 
në jetën e bashkësisë.

2. Shtetet Palë njohin të drejtën për kujdes të veçantë për fëmijët me paaftësi 
... “

Neni 37 
“Shtetet Palë sigurojnë që: 
(a) Asnjë fëmijë të mos i nënshtrohet torturës ose trajtimeve të tjera mizore, 

çnjerëzore, poshtërues ose ndëshkimit. ... 
(b) Asnjë fëmijë të mos privohet nga liria e tij ose të saj në mënyrë të paligjshme 

ose arbitrare. Arrestimi, ndalimi ose burgimi i një fëmije duhet të jetë në 
përputhje me ligjin dhe duhet të përdoret vetëm si një masë e fundit dhe 
për një periudhë sa më të shkurtër; 

(c) Çdo fëmijë i privuar nga liria duhet të trajtohet me humanizëm dhe respekt 
për dinjitetin njerëzor, dhe në formën që merr në konsideratë nevojat e 
personave të moshës së tij ose të saj. ... 

(d) Çdo fëmijë i privuar nga liria e tij ose të saj ka të drejtë për ofrim të 
menjëhershëm të ndihmës ligjore dhe ndihma të tjera të përshtatshme, si 
dhe të drejtën për të kundërshtuar ligjshmërinë e privimit të lirisë së tij 
përpara një gjykate apo autoriteteve të tjera kompetente, të pavarura dhe 
të paanshme, si dhe për marrjen e një vendimi të shpejtë për çdo rast të 
tillë.”

 
Neni 40

“1. Shtetet Palë njohin të drejtën e çdo fëmije të dyshuar, të akuzuar ose të 
cilësuar si shkelës i ligjit penal të trajtohet në mënyrë të qëndrueshme, 
duke promovuar kuptimin e dinjitetit dhe vlerave të fëmijës, e cila 
përforcon respektin e fëmijës për të drejtat e njeriut dhe liritë themelore 
të të tjerëve, e cila merr në konsideratë moshën e tij, si dhe dëshirën për 
të promovuar ri integrimin e fëmijës dhe pasjen e një roli konstruktiv në 
shoqëri.

2. Për këtë qëllim, dhe duke pasur parasysh dispozitat përkatëse të 
instrumenteve ndërkombëtare, Shtetet Palë, në veçanti, të sigurojë që:
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...
 (b) Çdo fëmijë i dyshuar ose i akuzuar për shkelje të ligjit penal gëzon të 

paktën garancitë vijuese:
(i) Të prezumohet i pafajshëm derisa të provohet fajtor sipas ligjit;
(ii) Të informohet menjëherë dhe drejtpërdrejt për akuzat e ngritura kundër 

tij, dhe, nëse është e përshtatshme, me anë të prindërve të tij ose të 
përfaqësuesve ligjorë, dhe të ketë ndihmë juridike ose lloj tjetër ndihme 
të duhur për përgatitjen dhe paraqitjen e mbrojtjes së tij;

(iii) Të vendoset për çështjen e tij pa vonesë, nga një autoritet kompetent i 
pavarur dhe i paanshëm, ose organ gjyqësor, gjatë një seance të drejtë 
dëgjimore, sipas ligjit, ku ofrohet ndihma juridike ose çdo ndihmë tjetër e 
përshtatshme dhe, përveçse nëse ajo konsiderohet të mos jetë në të mirë 
të interesit të fëmijës, në mënyrë të veçantë, duke marrë parasysh moshën 
e tij ose të saj, situatën, prindërit e tij ose të saj ose përfaqësuesit ligjorë;

(iv) Të mos detyrohet të dëshmojë ose ta deklarojë veten fajtor; të pyetet 
ose të pyesë dëshmitarët, dhe t’i garantohet paraqitja dhe kontrolli i 
dëshmitarëve në kushte të barabarta, në emër të tij ose të saj ;

(v) Në qoftë se konsiderohet se ka shkelur ligjin penal, për këtë vendim si dhe 
çdo masë të marrë si pasojë e rishikimit para një autoriteti më të lartë 
kompetent, të pavarur dhe të paanshëm ose një instance gjyqësore sipas 
ligjit; ...” 

83. Komenti i Përgjithshëm Nr. 9 (2006) i Komitetit për të Drejtat e Fëmijës, i 
datës 27 shkurt 2007 (CRC / C / GC / 9), përmban, ndër të tjera, rekomandimet 
në vijim:
“73. Në dritën e nenit 2 shtetet palë kanë detyrimin për të siguruar që fëmijët 

me aftësi të kufizuara që janë në konflikt me ligjin (siç përshkruhet në 
nenin 40, paragrafi 1) do të mbrohen jo vetëm nga dispozitat e Konventës 
që kanë të bëjnë në mënyrë specifike me drejtësisë për të mitur (nenet 40, 
37 dhe 39), por nga të gjitha dispozitat e tjera përkatëse dhe garancitë e 
përfshira në Konventë, për shembull në fushën e kujdesit shëndetësor dhe 
arsimit. Përveç kësaj, shtetet palë duhet të marrin masat e nevojshme për 
të siguruar që fëmijët me aftësi të kufizuara janë të mbrojtur de facto dhe 
përfitojnë nga të drejtat e përmendura më lart.

74. Duke iu referuar të drejtave që përmbahen në nenin 23 dhe nivelit të lartë 
të vulnerabilitetit të fëmijëve me aftësi të kufizuara, Komiteti rekomandon 
- përveç rekomandimit të përgjithshëm të bërë në paragrafin 73 më lart -se 
elementet e mëposhtme të trajtimit të fëmijëve me aftësi të kufizuara (në 
mënyrë të supozuar) në konflikt me ligjin, të merren parasysh:

a) Një fëmijë me aftësi të kufizuara, që është shkelës i ligjit duhet të merret në 
pyetje duke përdorur një gjuhë të përshtatshme dhe të trajtohet ndryshe 
nga profesionistët, si oficerët e policisë, avokatët/mbrojtësit/ punonjësit 
socialë, prokurorët dhe/ose gjyqtarët, të cilët kanë marrë trajnimin e 
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duhur në lidhje me këtë ;
b) Qeveritë duhet të zhvillojnë dhe të zbatojnë masa alternative të shumël-

lojshme dhe elastike, që lejojnë përshtatje të masës sipas kapaciteteve 
individuale dhe aftësive të fëmijës, në mënyrë që të shmanget përdorimi 
i procedurave gjyqësore. Fëmijët me aftësi të kufizuara në konflikt me 
ligjin duhet të trajtohen në mënyrë të tillë që të shmangin sa më shumë 
të jetë e mundur procedurat formale/ligjore. Këto procedura duhet të 
merren parasysh vetëm kur nevojitet në interes të rendit publik. Në këto 
raste duhet të bëhen përpjekje të veçanta për të informuar fëmijën për 
procedurën e drejtësisë për të miturit dhe të drejtat e tij ose të saj në të;

c)  Fëmijët me aftësi të kufizuara në konflikt me ligjin nuk duhet të vendosen 
në një qendër të rregullt paraburgimi për të mitur, duke u paraburgosur, 
apo dënuar. Privimi i lirisë duhet të zbatohet vetëm nëse është e nevojshme 
t’i sigurohet fëmijës trajtim i përshtatshëm për problemet e tij apo të saj, 
të cilat kanë rezultuar në kryerjen e një krimi. Fëmija duhet të vendoset 
në një institucion që ka personel të trajnuar posaçërisht dhe lehtësira 
të tjera për të siguruar këtë trajtim të veçantë. Në marrjen e vendimeve 
të tilla, autoriteti kompetent duhet të sigurojë që të drejtat e njeriut dhe 
mbrojtja ligjore respektohen plotësisht. “

84. Komenti i Përgjithshëm Nr. 10 (2007) i Komitetit për të Drejtat e Fëmijës, i 
datës 25 prill13 e vërtetë”, ose sanksione më të lehta, apo lirim.
58. Fëmija që merret në pyetje duhet të ketë ndihmën e një përfaqësuesi ligjor, 

apo të një personi tjetër të përshtatshëm, dhe duhet t’i ofrohet mundësia 
të kërkojë praninë e prindit të tij/saj (prindërve) gjatë marrjes në pyetje. 
Duhet të ketë mbikëqyrje të pavarur të metodave të marrjes në pyetje për 
t’u siguruar që dëshmia është marrë vullnetarisht dhe jo në mënyrë të 
detyruar, duke pasur parasysh tërësinë e rrethanave, dhe dëshmia duhet 
të jetë e besueshme. Gjykata, apo çdo organ tjetër gjyqësor, kur vlerëson 
natyrën vullnetare dhe besueshmërinë e një pohimi, apo rrëfimi të një 
fëmije, duhet të marrë parasysh moshën e fëmijës, gjatësinë e ndalimit 
dhe marrjes në pyetje, praninë e përfaqësuesit ligjor ose avokati, prind 
(prindërve), apo përfaqësuesit të pavarur të fëmijës. ... “

85. Komenti i Përgjithshëm Nr. 35 i Komitetit të të Drejtave të Njeriut, datë 16 
dhjetor 2014 (CCPR/C/GC/35), përbëhet nga vërejtjet vijuese në lidhje me 
Nenin 9 (lirinë dhe sigurinë e personit) të Paktit Ndërkombëtar mbi të Drejtat 
Civile dhe Politike : 
“28. Për disa kategori personash në nevojë, është i nevojshëm, por jo i 

mjaftueshëm informimi direkt i të arrestuarit. Kur arrestohen fëmijët, 
njoftimi i arrestimit dhe gjithashtu arsyet e tij duhet t’i komunikohen 
drejtpërdrejt prindërve, kujdestarëve, apo përfaqësuesve të tyre ligjorë. ...

...
62. Neni 24, paragrafi 1, i Konventës i jep të drejtë çdo fëmijë të kërkojnë 
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“masa të tilla mbrojtëse, në bazë të statusit të tij si i mitur, nga familja, 
shoqëria dhe shteti”. Ky nen përfshin miratimin e masave të veçanta 
për të mbrojtur lirinë personale dhe sigurinë e çdo fëmije, duke shtuar 
masat përgjithësisht të kërkuara nga neni 9 për të gjithë personat. Një 
fëmijë mund të privohet nga liria vetëm si një masë e fundit dhe për një 
kohë sa më të shkurtër. Përveç kërkesave të tjera të aplikueshme për 
secilën kategori të heqjes së lirisë, interesi më i lartë i fëmijës duhet të 
jetë konsiderata mbizotëruese në çdo vendim për të filluar ose vazhduar 
privimin. ... Fëmija ka të drejtën për t’u dëgjuar, direkt ose nëpërmjet 
ndihmës ligjore, apo ndihmave të tjera të përshtatshme, në lidhje me çdo 
vendim për heqjen e lirisë, dhe procedurat e ndjekura duhet të jenë të 
përshtatshme për fëmijët . ... 

“86.Pjesët përkatëse të Standardeve Minimale të Rregullave të Kombeve 
të Bashkuara për Administrimin e Drejtësisë për të Miturit ( “Rregullat e 
Pekinit”), të miratuar nga Asambleja e Përgjithshme më 29 nëntor 1985 (A/
RES/40/33), shpallin si vijon:
“5. Qëllimet e drejtësisë për të mitur
 5.1 Sistemi i drejtësisë për të mitur synon mirëqenien e të miturit dhe 

siguron që çdo veprim ndaj kundërvajtësve të mitur të jetë gjithmonë në 
proporcion me rrethanat e kundërvajtësit dhe veprës.

...
7. Të drejtat e të miturve
7.1 Garancitë themelore procedurale, si prezumimi i pafajësisë, e drejta për 

t’u njoftuar nga akuzat, e drejta për të heshtur, e drejta për avokat, e drejta 
për praninë e një prindi ose kujdestari, e drejta për t’u përballur dhe marrë 
në pyetje dëshmitarët dhe e drejta për të apeluar në një autoritet më të 
lartë, do të jenë të garantuara në të gjitha fazat e procedurës.

...
10. Kontakti fillestar
10.1 Gjatë arrestimit të një të mituri, prindërit ose kujdestari i tij duhet të 

njoftohet menjëherë për arrestimin dhe kur një njoftim i tillë i menjëhershëm 
nuk është i mundur, prindërit ose kujdestari duhet të njoftohen brenda një 
kohe sa më të shkurtër.

...
10.3 Kontaktet mes agjencive të zbatimit të ligjit dhe kundërvajtësit të mitur 

duhet të menaxhohen në mënyrë të tillë që të respektojë statusin ligjor të 
të miturit, të promovojnë mirëqenien e tij dhe të shmangin dëmtimin e tij 
ose të saj, duke marrë parasysh rrethanat e rastit.

...
17. Parimet udhëzuese në gjykim dhe dënim 17.1 Gatishmëria e autoritetit 

kompetent duhet të udhëhiqet nga parimet e mëposhtme:
 ...
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 (b) Kufizimet e lirisë personale të të miturit duhet të vendosen vetëm pas 
shqyrtimit të kujdesshëm dhe duhet të jenë të limituara në minimumin e 
mundshëm; 

(c) Privimi i lirisë personale nuk mund të jepet, përveç nëse i mituri është 
gjykuar për një vepër të rëndë që përfshin dhunën ndaj një personi tjetër, 
apo nxitjen në kryerjen e veprave të tjera të rënda, edhe nëse nuk ka asnjë 
masë tjetër të përshtatshme;

...
Komentar
...
Rregulli 17.1 (b) nënkupton se trajtimet rreptësisht ndëshkuese nuk janë 

të përshtatshme. Ndërsa në rastet e të rriturve, dhe ndoshta edhe në 
rastet e veprave penale të rënda nga të miturit, vetëm puna e detyruar 
dhe sanksionet ndëshkuese mund të konsiderohen se kanë efektivitetin 
e duhur, në rastet e të miturve konsiderata të tilla, gjithmonë duhet të 
udhëhiqen nga interesi i ruajtjes së mirëqenies dhe të ardhmes së të rinjve.

...
19. Përdorimi sa më pak të jetë i mundur i institucionalizimit
19.1 Vendosja e një të mituri në një institucion do të jetë gjithmonë zgjidhja e 

fundit dhe për periudhë sa më minimale të jetë e nevojshme.

Komentar
...
Rregulli 19 synon kufizimin e institucionalizimit në dy aspekte: në sasi 

( “mjet i fundit”) dhe në kohë ( “periudhë minimale e nevojshme”). 
Rregulli 19 pasqyron një nga parimet themelore udhëzuese të Rezolutës 
4 të Kongresit të Gjashtë të Kombeve të Bashkuara: i mituri kundërvajtës 
nuk duhet të burgosur, vetëm nëse nuk ka masa të tjera të përshtatshme. ... 
Në fakt, prioritet duhet t’i jepet “hapjes” së institucioneve të mbyllura ‘’. 
Për më tepër, çdo strukturë duhet të jetë e më së shumti e tipit korrektuese 
apo arsimore, sesa një lloji të burgu.

...
26. Objektivat e trajtimit institucional
...
26.2 Të miturit e vendosur në institucione do të marrin kujdesin, mbrojtjen 

dhe ndihmën e duhur sociale, arsimore, profesionale, psikologjike, 
mjekësore dhe fizike, që ata mund të kërkojnë për shkak të moshës, 
gjinisë, personalitetit dhe në interes të zhvillimit të tyre të përgjithshëm. 
... “

87. Rregullat e Kombeve të Bashkuara për Mbrojtjen e të Miturve të Privuar nga 
Liria ( “Rregullorja e Havanës”), e miratuar nga Rezoluta e Asamblesë së 
Përgjithshme 45/113, e 14 dhjetorit 1990, përfshin dispozitat vijuese:
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“I. Perspektivat themelore
...
2. Të miturit duhet të privohen nga liria e tyre vetëm në përputhje me parimet 

dhe procedurat e përcaktuara në këto Rregulla dhe në Rregullat Minimale 
Standarde të Kombeve të Bashkuara për Administrimin e Drejtësisë për 
të Miturit (Rregullat e Pekinit). Privimi i lirisë së një të mituri duhet të 
jetë një zgjidhje e fundit dhe për një periudhë të shkurtër dhe duhet të 
kufizohet në raste të jashtëzakonshme. Gjatësia e sanksionit duhet të 
përcaktohet nga autoriteti gjyqësor, pa përjashtuar mundësinë e lirimit të 
tij ose të saj më herët.

...

II. Fushëveprimi dhe aplikimi i rregullave

11. Për qëllime të këtyre Rregullave, duhet të zbatohen përkufizimet e 
mëposhtme:

...
(b) heqja e lirisë nënkupton çdo formë të ndalimit, burgimit apo vendosjes 

së një personi në një mjedis kujdestarie publike ose private, nga i cili ky 
person nuk lejohet të largohet pa urdhrin e ndonjë autoriteti gjyqësor, 
administrativ ose autoriteteve të tjera publike.

...
IV. Menaxhimi i lehtësirave për të miturit
...

B. Pranimi, regjistrimi, lëvizja dhe transferimi
21. Në çdo vend ku të miturit mbahen të ndaluar, një regjistrim i plotë dhe 

i sigurt i të dhënave të mëposhtme duhet të bëhet për çdo të mitur të 
pranuar:

...
(e) Detaje të njohura të probleme fizike dhe të shëndetit mendor, duke 

përfshirë abuzimin me drogë dhe alkool.
...
C. Klasifikimi dhe vendosja
27. Sa më shpejt që të jetë e mundur, pas momentit të pranimit, çdo i mitur 

duhet të intervistohet, dhe të përgatitet një raport psikologjik e social që 
identifikon çdo faktor të lidhur me llojin, nivelin e kujdesit dhe programin 
e kërkuar nga i mituri. Ky raport, së bashku me raportin e përgatitur nga 
mjeku, i cili ka ekzaminuar të miturin pas pranimit, duhet t’i dërgohet 
drejtorit, me qëllim përcaktimin e vendosjes më të përshtatshme për 
të miturin brenda lehtësirave, llojit specifik dhe nivelit të kujdesit dhe 
programit që kërkohet për t’u ndjekur. ...
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28. Ndalimi i të miturve duhet të bëhet vetëm në kushte që marrin plotësisht 
parasysh nevojat e tyre të veçanta, statusin dhe kërkesat e veçanta në bazë 
të moshës së tyre, personalitetit, gjinisë dhe llojit të veprës penale, si dhe 
shëndetin mendor e fizik, dhe i sigurojë atyre mbrojtje nga ndikimet e 
dëmshme dhe situatat e rrezikut. Kriteri kryesor për ndarjen e kategorive 
të ndryshme të të miturve të privuar nga liria duhet të jetë parashikimi se 
cili lloj kujdesi është më i mirë dhe i përshtatshëm për nevojat e veçanta 
të individëve në fjalë dhe mbrojtjen e integritetit të tyre fizik, mendor e 
moral dhe mirëqenien.

...
D. Mjedisi fizik dhe strehimi
31. Të miturit e privuar nga liria kanë të drejtë në lehtësirat dhe shërbimet që 

plotësojnë të gjitha kërkesat e shëndetit dhe dinjitetit njerëzor.
32. Projektimi i lehtësirave të paraburgimit për të miturit dhe mjedisi fizik 

duhet të jenë në përputhje me qëllimin rehabilitues të trajtimit rezidencial, 
duke pasur parasysh nevojën e të miturit për privatësi, stimuj shqisorë, 
mundësi për bashkëpunim me kolegët dhe pjesëmarrje në sporte, stërvitje 
fizike dhe aktivitete të kohës së lirë. ...

...
34. Instalimet sanitare duhet të jenë të vendosura në mënyrë të tillë dhe të 

kenë një standard të mjaftueshëm për t’i mundësuar çdo të mituri të 
përmbushë, siç kërkohet, në privatësi dhe në mënyrë të pastër e të denjë 
nevojat e tij fizike.

...
E. Edukimi, trajnimi profesional dhe puna
38. Çdo i mitur në moshën e arsimit të detyruar ka të drejtën e arsimimit të 

përshtatur me nevojat dhe aftësitë e tij ose të saj dhe të projektuar për ta 
përgatitur atë për kthim në shoqëri. Një arsim i tillë duhet të jepet jashtë 
institucionit të paraburgimit, në shkollat publike nëse është e mundur dhe 
në çdo rast, nga mësues të kualifikuar përmes programeve të integruara në 
sistemin arsimor të vendit, në mënyrë që, pas lirimit, të miturit të mund të 
vazhdojnë arsimimin e tyre pa vështirësi. ...

...
H. Kujdesi mjekësor
49. Çdo i ri do të marrë kujdesin e duhur mjekësor, si parandalues ashtu edhe 

kurues, përfshirë kujdesin shëndetësor dentar, okulistikë dhe mendor, si 
dhe produktet farmaceutike e dieta të veçanta mjekësore . ...

50. Çdo i mitur ka të drejtë të ekzaminohet nga një mjek menjëherë pas 
pranimit në qendrën e paraburgimit, me qëllim regjistrimin e ndonjë 
prove të mëparshme keqtrajtimi dhe identifikimin e çdo rrethane fizike 
ose mendore që kërkon kujdes mjekësor.

51. Shërbimet mjekësore të siguruara për të miturit duhet të synojnë 
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zbulimin dhe trajtimin e ndonjë sëmundje fizike ose mendore, abuzimin 
me substanca, apo çdo kusht tjetër që mund të pengojnë integrimin e të 
miturve në shoqëri. Çdo paraburgim për të miturit duhet të kenë akses 
të menjëhershëm në lehtësirat e përshtatshme mjekësore dhe pajisje të 
përshtatshme për numrin dhe kërkesat e të paraburgosurve, si dhe staf të 
trajnuar në kujdesin shëndetësor parandalues dhe trajtimin e emergjencave 
mjekësore. Çdo i mitur, i cili është i sëmurë, dhe që ankohet për sëmundje, 
ose shfaq simptoma të vështirësive fizike apo mendore, duhet të shqyrtohet 
menjëherë nga mjeku.

52. Çdo oficer mjekësor i cili ka arsye të besojë se shëndeti fizik ose mendor i 
një të mituri është dëmtuar, ose do të dëmtohet nga vazhdimi i paraburgimit, 
nga një grevë urie, ose nga ndonjë kusht i paraburgimit duhet t’ia raportojë 
këtë fakt menjëherë drejtorit të institucionit të paraburgimit në fjalë dhe 
autoritetit të pavarur përgjegjës për ruajtjen e mirëqenies së të miturit.

53. Një i mitur i cili vuan nga sëmundje mendore duhet të trajtohet në 
një institucion të specializuar, në menaxhim të pavarur mjekësor. Në 
marrëveshje me agjencitë përkatëse duhet të ndërmerren hapa për të 
siguruar vazhdimësinë e nevojshme të kujdesit shëndetësor mendor, edhe 
pas lirimit.

...
L. Procedurat disiplinore 
66. Çdo masë disiplinore dhe procedurale duhet të përmbajë interesin e 

sigurisë dhe një jetës së rregullt në komunitet dhe duhet të jetë në përputhje 
me ruajtjen e dinjitetit të pandarë të të miturit dhe objektivin themelor 
të kujdesit institucional, pra, rrënjosjen e një ndjenje të drejtësisë, vetë-
respektit dhe respektimit të të drejtave themelore të çdo personi.

67. Të gjitha masat disiplinore që përbëjnë, trajtim mizor, çnjerëzor ose 
poshtërues, do të ndalohen rreptësisht, duke përfshirë edhe ndëshkimin 
fizik, vendosjen në një qeli të errët, të mbyllur ose vetëm, apo ndonjë 
dënim tjetër që mund të komprometojë shëndetin fizik ose mendor të të 
miturit në fjalë. Reduktimi i dietës dhe kufizimi ose mohimi i kontaktit 
me anëtarët e familjes duhet të ndalohet për cilindo qëllim. Puna duhet 
gjithmonë të shihet si një mjet edukativ dhe një mjet për promovimin 
e vetë-respektit të të miturit në përgatitjen e tij apo të saj për kthim në 
komunitet dhe nuk duhet të imponohet si sanksion disiplinor. Asnjë i 
mitur nuk duhet të dënohet më shumë se një herë për të njëjtën shkelje 
disiplinore. Sanksionet kolektive duhet të ndalohen. ... “

88.  Udhëzimet e Kombeve të Bashkuara për Parandalimin e Delikuencës 
(“Udhëzimet Riyadh”), të miratuara nga Rezoluta e Asamblesë së Përgjithshme 
45/112, e 14 dhjetorit 1990, përfshijnë parashikimet mëposhtme:
“46. Institucionalizimi i të rinjve duhet të jetë një masë e fundit dhe për 

periudhën minimale të nevojshme, si dhe interesat e të rinjve duhet të jetë 
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i një rëndësie të madhe. Kriteret që autorizojnë ndërhyrje zyrtare të këtij 
lloji duhet të përcaktohen në mënyrë rigoroze dhe të kufizuar në situatat 
e mëposhtme: (a) kur fëmija ose i riu ka pësuar dëm që i është shkaktuar 
nga prindërit ose kujdestarët; (b) kur fëmija ose i riu ka qenë seksualisht, 
fizikisht apo emocionalisht i abuzuar nga prindërit ose kujdestarët; (c) 
kur fëmija ose i riu është lënë pas dore, braktisur apo shfrytëzuar nga 
prindërit ose kujdestarët; (d) kur fëmija ose i riu është i kërcënuar nga 
rreziku fizik ose moral për shkak të sjelljes së prindërve ose kujdestarëve; 
dhe (e) kur një rrezik serioz fizik ose psikologjik i fëmijëve dhe i të rinjve 
është manifestuar në sjelljen e tij ose të saj, dhe as prindërit, kujdestarët, 
vetë të miturit, apo shërbimet komunitare jo-rezidenciale nuk mund të 
përballen me rrezikun në formë tjetër përveç institucionalizimit. “

89. Në vëzhgimet e tij përmbyllëse në raportet periodike të katërta dhe të pesta të 
kombinuara të Federatës Ruse, të 25 shkurtit 2014 (CRC/ C/RUS/CO/ 4-5), 
Komiteti për të Drejtat e Fëmijës “ i bëri thirrje palës shtetërore të krijojë 
një sistem të drejtësisë për të mitur në përputhje të plotë me Konventën, 
veçanërisht me nenet 37, 39 dhe 40, dhe me standardet e tjera përkatëse “. Ai 
më tej rekomandoi që Federata Ruse “parandalon arrestimin e paligjshëm të 
fëmijëve dhe siguron që masa mbrojtëse ligjore janë të garantuara për fëmijët 
ndaluar”. Nenet 37 dhe 40 të KDF kanë të bëjë me fëmijët në konflikt me 
ligjin (shih paragrafin 82 më lart), ndërsa neni 39 ka lidhje me të drejtat e 
fëmijëve që janë viktima të krimeve.

LIGJI

I. OBJEKTI I ÇËSHTJES PËRPARA DHOMËS SË MADHE

90. Në deklaratat e saj para Dhomës së Madhe, Qeveria ftoi Gjykatën të 
ripërcaktojë arsyetimin e Dhomës në lidhje me kërkesën e kërkuesit, sipas 
nenit 5 § 4 të Konventës përsa i përket seancës së 11 prillit 2005. Nga ana e 
tij, kërkuesi riformuloi kërkesat e tij në bazë të nenit 6 të Konventës, se ai nuk 
kishte patur kohë të mjaftueshme për të studiuar dosjen e rastit dhe se avokati 
i caktuar nga gjykata ishte i paefektshëm.

91. Gjykata vëren se, sipas jurisprudencës së saj, “çështja” referuar Dhomës së 
Madhe është deklaruar e pranueshme. Ajo vëren se në vendimin e saj të datës 
14 nëntor 2013, Dhoma shpalli të papranueshme kërkimet e kërkuesit sipas 
nenit 6, që ai kishte pasur kohë të pamjaftueshme për të studiuar dosjen e 
rastit dhe se avokati i caktuar nga gjykata kishte qenë i paefektshëm, si dhe 
kërkesën e tij në bazë të Nenit 5 § 4 në lidhje me seancën dëgjimore të mbajtur 
më 11 prill 2005. Rrjedhimisht, këto kërkesa nuk janë objekt i shqyrtimit të 
mëtejshëm në Dhomës së Madhe.



191

II. KUNDËRSHTIMET PARAPRAKE TË QEVERISË
92. Qeveria, në parashtresat e saj me shkrim të datës 20 maj 2014, është e 

mendimit se kërkuesi nuk ka shteruar as mjetet e brendshme dhe as nuk ka 
respektuar afatin gjashtë mujor, siç parashikohet nga neni 35 § 1 i Konventës, 
në lidhje me kërkesat e tij në bazë të nenit 3 të Konventës, si dhe ato në bazë 
të nenit 6, lidhur me procesin para-hetimor.

A. Shterimi i mjeteve të brendshme
93. Duke marrë në konsideratë ankimin e kërkuesit sipas nenit 3 të Konventës, në 

lidhje me mungesën e supozuar të kujdesit mjekësor në qendrën e përkohshme 
të  paraburgimit, Qeveria deklaroi se, pas lirimit nga qendra, kërkuesi mund 
të inicionte një proces civil, i cili është mjet i brendshëm i aftë të ofrojë 
dëmshpërblim të përshtatshëm për dëmet e shkaktuara ndaj tij, në formën e 
kompensimit monetar.

94. Në lidhje me pretendimet e kërkuesit, sipas nenit 6, mbi pyetjet para-hetimore, 
Qeveria pretendoi se kërkuesi nuk kishte arritur të paraqiste një kërkesë në 
gjykatat e brendshme në bazë të nenit 125 të Kodit të Procedurës Penale të 
Federatës Ruse, sipas të cilit, kujtdo që i janë prekur të drejtat dhe interesat 
e ligjshme nga një vendim për mos fillimin e  procedurave penale mund të 
apelojë kundër këtij vendimi në gjykatë.

95. Kërkuesi nuk u përgjigj ndaj kundërshtimeve të Qeverisë, por argumentoi se 
Dhoma  kishte bërë një vlerësim të saktë të kërkesave të tij.

96. Gjykata rithekson se, në përputhje me rregullën 55 të Rregullores së Gjykatës, 
çdo kërkesë në lidhje me papranueshmërinë, për aq sa karakteri i saj dhe  
rrethanat lejojnë, duhet ngritur me shkrim ose me gojë nga Pala Kontraktuese 
që e kundërshton, ndaj pranueshmërisë së kërkesës (shih Svinarenko dhe 
Slyadnev kundër Rusisë [GC], nr. 32541/08 dhe 43441/08, § 79, GJEDNJ 
2014 (ekstrakte);.... Sejdovic kundër Italisë [GC], nr. 56581/00, § 41, 
KEDNJ 2006- II,. dhe K. dhe T. k. Finlandës, cituar më lart, § 145). Dhoma 
vendosi mbi pranueshmërinë dhe themelin e kërkesës në vendimin e saj të 14 
nëntorit 2013. Gjykata vëren se Qeveria nuk ka ngritur ndonjë nga këto dy 
kundërshtime në vëzhgimet e saj mbi pranueshmërinë dhe themelin e çështjes 
para Dhomës, ose në çdo pikë tjetër gjatë procedurës para Dhomës.

97. Qeveria nuk ka pohuar se ka pasur ndonjë rrethanë të jashtëzakonshme që 
mund t’i përjashtonte ata nga detyrimi për të ngritur kundërshtimet në kohën 
e duhur. Prandaj, Gjykata konsideron se Qeveria ka shmangur ngritjen e 
kundërshtimeve paraprake të mos shterimit të mjeteve të brendshme në këtë 
fazë të procedurës (shih Svinarenko dhe Slyadnev, cituar më lart, § 82, dhe 
Sejdovic, cituar më lart, § 42).

98. Për këto arsye kundërshtimet paraprake të Qeverisë duhen refuzuar.
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B. Limiti kohor gjashtëmujor
99. Qeveria pretendoi se kërkuesi, në lidhje me mungesën e kujdesit mjekësor 

në qendrën e paraburgimit të përkohshëm nuk kishte paraqitur në Gjykatë 
kërkesën e tij sipas nenit 3, brenda gjashtë muajsh nga afati i parashikuar 
në nenin 35 § 1 të Konventës. Ata parashtruan se gjyshi i kërkuesit kishte 
ngritur vetëm këtë kërkesë, në mënyrë të përmbledhur, në një letër të datës 
30 nëntor 2005 dërguar autoriteteve të prokurorisë, të cilat i ishin përgjigjur 
më 16 dhjetor 2005, pra më shumë se gjashtë muaj para se kërkesa të ngrihej 
në datën 1 nëntor 2006.

100. Sipas Qeverisë, kërkuesi kishte dështuar të respektonte afatin gjashtëmujor 
për ngritjen e kërkesës sipas Nenit 6, në lidhje me marrjen në pyetje para-
hetimore, meqë vendimi i rishikuar që refuzon të iniciojë procedura penale 
kundër kërkuesit ishte bërë më 6 korrik 2005 dhe kërkesës së fundit të gjyshit 
të tij në lidhje me këtë çështje, autoritetet e prokurorisë i ishin përgjigjur me 
16 dhjetor 2005.

 101. Kërkuesi nuk ka adresuar kundërshtimet e Qeverisë, por pohoi se vendimi 
i Dhomës ishte i drejtë.

 102. Qeveria nuk ka ngritur kundërshtimet e saj për mosrespektimin e afatit 
gjashtëmujor në procedurat para Dhomës dhe Dhoma nuk e ka shqyrtuar 
çështjen. Megjithatë, Gjykata tashmë ka konstatuar se rregulli i periudhës 
gjashtëmujore është një rregull i politikave publike dhe për pasojë ka 
juridiksion për ta aplikuar atë me vullnetin e vet (shih Sabri Gunes k. Turqisë, 
nr. 27396/06, § 29, 29 qershor 2012; Svinarenko dhe Slyadnev, cituar më lart, 
§ 85;. Blečić kundër Kroacisë ([GC], nr 59532/00, § 68, GJEDNJ 2006-III,.. 
dhe Walker k. Mbretërisë së Bashkuar (dec), nuk ka 34.979.. / 97, GJEDNJ 
2000 i). Për më tepër, Gjykata ka vendosur që, pavarësisht nga kërkesat e 
rregullës 55 të Rregullores së Gjykatës, Qeveritë nuk janë ndalur nga ngritja 
e çështjes së afatit gjashtëmujor para Dhomës së Madhe (shih Sabri Güneş, 
cituar më lart, § 30).

 103. Rrjedhimisht, Dhoma e Madhe ka juridiksion për të shqyrtuar çështjen e 
pajtueshmërisë me afatin gjashtëmujor, në lidhje me pretendimet e kërkuesit 
sipas nenit 3 të Konventës, si dhe në bazë të Nenit 6 në lidhje me marrjen 
ne pyetje para-hetimit.

1. Pajtueshmëria me afatin gjashtëmujor në lidhje 
    me pretendimet e kërkuesit sipas nenit 3 të Konventës

(a) Parashtrimet e palëve
104. Qeveria parashtroi se nga paragrafi 40 i vendimit të Dhomës, del në pah se 

gjyshi i kërkuesit kishte paraqitur vetëm një kërkesë në organet e prokurorisë, 
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atë të datës 4 tetor 2005, në lidhje me cilësinë e kujdesit mjekësor në qendrën 
e paraburgimit të përkohshëm. Kjo, më shumë se një vit para depozitimit të 
kërkesës pranë Gjykatës, më 1 nëntor 2006. Megjithatë, qeveria argumentoi 
se kërkesa e 4 tetor 2005 nuk përmbante asnjë ankesë për mungesën e kujdesit 
mjekësor dhe, për më tepër, më 9 nëntor 2005 i ishte dhënë përgjigje nga 
Prokuroria e Rrethit Sovetskiy e Novosibirsk. Për më tepër, ata deklaruan 
se një ankesë e ngjashme, në të cilën kërkesat ishin përcaktuar në mënyrë 
të përmbledhur iu dërgua autoriteteve të prokurorisë më 30 nëntor 2005 
nga gjyshi i kërkuesit. Këto të fundit u përgjigjën në datën 16 dhjetor 2005. 
Megjithatë, Qeveria ka theksuar se kjo përgjigje ishte përsëri jashtë afatit 
kohor gjashtëmujor.

105. Kërkuesi nuk iu përgjigj këtyre kundërshtimeve në parashtresat e tij para 
Dhomës së Madhe.

(b)Vlerësimi i Gjykatës
106. Gjykata rithekson se, si rregull, periudha gjashtëmujore e shterimit të 

mjeteve të brendshme fillon nga data e vendimit përfundimtar të procesit. 
Kur nuk ka mjete efektive në dispozicion të kërkuesit, afati fillon nga data e 
akteve apo masave të kundërshtuara, ose nga data e marrjes dijeni për aktin 
ose efekteve të tij mbi apo në dëm të kërkuesit (shih Dennis dhe të tjerët k. 
Mbretërisë së Bashkuar (dec.), nr. 76573/01, 2 korrik 2002). Për më tepër, 
neni 35 § 1 nuk mund të interpretohet në mënyrën, sipas së cilës kërkuesi 
mund të paraqesë kërkesën në Gjykatë, para se pozita e tij në lidhje me këtë 
çështje të jetë zgjidhur përfundimisht në nivelin e brendshëm. Megjithatë, 
kur një kërkues ka në dispozicion mjete juridike ekzistuese dhe vetëm më 
pas bëhet i vetëdijshëm për një rrethanë që e bën mjetin e  paefektshëm, 
mund të jetë e përshtatshme për qëllimet e nenit 35 § 1 që fillim i periudhës 
gjashtëmujore të konsiderohet data kur kërkuesi u bë ose duhej të ishte bërë 
i vetëdijshëm për këto rrethana (shih Varnava dhe të tjerët kundër. Turqisë 
[GC], nr. 16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070 / 90, 
16071/90, 16072/90 dhe 16073/90, § 157, KEDNJ 2009, Palin dhe Audrey 
Edwards k. Mbretërisë së Bashkuar (dec.), nr. 46477/99, 4 qershor 2001).

107. Duke iu kthyer çështjes në fjalë, Gjykata duhet të konstatojë nëse kërkuesi 
kishte një mjet efektiv në dispozicion të tij dhe, nëse po, nëse ai e ka përdorur 
brenda afatit të kërkuar. Duke vepruar kështu, Gjykata nuk do të marrë në 
konsideratë nëse kërkuesi ka iniciuar procedim civil, meqë ka deklaruar më 
lart (shih paragrafët 96-98 më sipër) se qeveria, në këtë fazë të procedurave, 
nuk e ka patur të mundur ngritjen e një kundërshtimi për mos shterim të 
mjeteve të brendshme.
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108. Gjykata vëren që në fillim se, më 28 shkurt të vitit 2005, gjyshi i kërkuesit 
ka humbur statusin si kujdestar i tij, dhe se u ri caktua i tillë në fillim të 
vitit 2006. Kështu, gjatë gjithë periudhës kur gjyshi nuk ishte kujdestar i tij, 
kërkuesi duket të ketë qenë nën kujdestarinë e shtetit, dhe gjyshi nuk kishte 
asnjë të drejtë ligjore për të përfaqësuar kërkuesin apo mbrojtur interesat e 
tij. Që kur kërkuesi është liruar nga qendra e ndalimit të përkohshëm për të 
mitur, më 23 mars 2005, ai në atë kohë ka patur vetëm shtetin mbrojtës të 
interesave të tij. Si rrjedhojë, gjatë kësaj periudhe kohore, autoritetet nuk 
kishin asnjë detyrim ligjor, t’i përgjigjeshin kërkesave të gjyshit lidhur me 
kërkuesin, pasi ai nuk ishte kujdestari i tij.

109. Megjithatë, Gjykata vëren se gjyshi vazhdoi përpjekjet për të mbrojtur 
interesat e kërkuesit. Kështu, duket nga letra e gjyshit e datës 30 nëntor 2005, 
të dërguar zëvendës Prokurorit të Përgjithshëm, se kishte qenë i informuar 
se kërkesa e tij e 4 tetorit 2005 drejtuar Prokurorit të Përgjithshëm ishte 
dërguar në zyrat e prokurorëve të ndryshëm. Për më tepër, në letrën e tij të 
datës 30 nëntor 2005, gjyshi ka përsëritur kërkesat në lidhje me trajtimin e 
kërkuesit në qendrën e përkohshme të ndalimit dhe shëndetin e tij të dobët, 
pretendime të ngritura edhe në letrën e tij të mëparshme, në 4 tetor 2005 
(shih paragrafin 46 më lart). Gjykata vëren se përgjigjja e Prokurorit e 9 
nëntorit 2005 dhe përgjigjja e Prokurorit rajonal e 16 dhjetorit 2005 nuk 
përmbante asnjë informacion në përgjigje të kërkesave të gjyshit në lidhje 
me gjendjen shëndetësore të kërkuesit ose të dështimit të autoriteteve për ta 
trajtuar atë si duhet, në kohën që i mituri ishte në qendrën e përkohshme të 
ndalimit për të mitur.

110. Për më tepër, Gjykata ka parasysh faktin se pasi rikthehet si kujdestar i 
kërkuesit, gjyshi e ndjek çështjen e ligjshmërisë së ndalimit të kërkuesit 
dhe, në kuadër të këtyre procedurave, ngre çështjen e shëndetit të dobët të 
kërkuesit dhe mungesës së trajtimit mjekësor. Në veçanti, në kërkesën kundër 
vendimit të datës 21 shkurt 2005, i cili është shqyrtuar nga ana e Kryetarit 
të Gjykatës Rajonale Novosibirsk më 29 maj 2006, gjyshi citon diagnozën 
e kërkuesit dhe pamundësinë që ai të mund të mbahet në paraburgim në 
mungesë të trajtimit mjekësor . Kryetari i Gjykatës Rajonale, arsyeton në 
vendimin e tij,  se fakti që kërkuesi vuan nga sëmundje të ndryshme nuk 
mund të shërbejë si bazë për të shfuqizuar vendimin e 21 shkurtit 2005, 
duke pasur parasysh se ajo tashmë është ekzekutuar në mars  2005.

111. Në këto kushte, Gjykata konstaton se, në mungesë të ndonjë përgjigje nga 
prokuroritë për kërkesat e gjyshit në tetor dhe nëntor të vitit 2005, ky i fundit, 
sapo rikthehet si kujdestar i kërkuesit, përdor rrugët e tjera të mundshme që 
të kundërshtojë rastin e kërkuesit,  përsa i përket shëndetit të tij të dobët dhe 
mungesës së trajtimit mjekësor në qendrën e paraburgimit të përkohshëm. 
E vetmja përgjigje konkrete që ai ka marrë për këtë kërkesë ishte vendimi 
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i datës 29 maj 2006, ku arsyetohej se nuk kishte asnjë kuptim të ankohej 
më tej në thelb, pasi ndalimi i kërkuesit kishte përfunduar tashmë. Gjykata 
konsideron se, në rrethanat specifike të rastit në fjalë, periudha gjashtëmujore 
duhet të llogaritet nga kjo datë, pasi kërkesat e tjera dërguar autoriteteve nuk 
kishin asnjë perspektivë për sukses. Duke vënë në dukje se kërkesa është 
dorëzuar në Gjykatë më 1 nëntor 2006, rrjedh se përmbushen kërkesat e 
nenit 3 për afatin gjashtëmujor.

112. Kundërshtimi i qeverisë duhet të rrëzohet.

2. Pajtueshmëria me afatin gjashtëmujor në lidhje 
    me pretendimet e kërkuesit sipas nenit 6, përsa i përket hetimit paraprak

(a)  Deklaratat e palëve
113. Qeveria parashtroi se kërkuesi kishte dështuar në respektimin e afatit 

gjashtëmujor, duke qenë se kërkimi i tij sipas Nenit 6, në lidhje me pyetjet e 
bëra në fazën e hetimit paraprak, duke qenë se vendimi i rishikuar që refuzoi 
të iniciojë procedura penale kundër kërkuesit ishte dhënë më 6 korrik 2005 
dhe kërkesës së fundit të gjyshit të kërkuesit tek autoritetet e prokurorisë i 
ishte dhënë përgjigje më 16 dhjetor 2005.

114. Në këtë drejtim, Qeveria ka theksuar se rasti konkret përfshin dy grupe 
të veçanta procedure, jo një sikurse shprehet Dhoma në vendimin e saj. 
Grupi i parë i procedurave, pyetjet para-hetimore, bëhet në përputhje me 
kapitujt 19 dhe 20 të Kodit të Procedurës Penale dhe shërbente për të 
verifikuar informatat në lidhje me një krim të pretenduar dhe të vendoste 
nëse kishte prova të mjaftueshme se një krim ishte kryer dhe për pasojë të 
iniciohej procesi penal. Grupi i dytë, procedurat për vendosjen e kërkuesit 
në qendrën e përkohshme të ndalimit, në përputhje me Kapitullin 3.1 të 
Aktit të të Miturve, nuk kërkonte një seance pyetjesh para-hetimore dhe 
nuk kufizohej vetëm në informacionin e marrë gjatë hetimit. Kështu, 
rezultati i grupit të parë të procedurave nuk krijonte, në vetvete, një bazë 
vendimtare për fillimin e serie te dytë të procedurash, sikurse ilustrohet në 
rastin e kërkuesit. Vetëm dy pyetjet e fundit, nga pesë, janë ndjekur nga 
grupi i dytë i procedurave për vendosjen e kërkuesit në qendrën e ndalimit të 
përkohshëm, kjo për shkak se ishte bërë e qartë se masat tjera parandaluese 
kishin qenë të pasuksesshme. Për këtë arsye, qeveria nuk ka gjetur baza për 
trajtimin e dy grupeve të procedurës në një proces të vetëm, ashtu si kishte 
bërë Dhoma në vendimin e saj, dhe argumentoi se ankimet e kërkuesit sipas 
nenit 6 duhet të shqyrtohen veçmas për secilin grup procedurash në fjalë.

115. Kërkuesi nuk ka adresuar në mënyrë të qartë kundërshtimin e Qeverisë nese 
të dy grupet e procedurave duhet të konsiderohen veçmas, ose së bashku. 
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Megjithatë, ai pohoi se vendimi i Dhomës ishte i saktë dhe duhet të ndiqej 
në vijim.

(b)  Vlerësimi i gjykatës
116. Gjykata së pari do të shqyrtojë kërkesën e qeverisë se seanca e pyetjeve 

para-hetimore dhe procedurat që çojnë në vendosjen e kërkuesit në qendrën 
e përkohshme të ndalimit duhet të konsiderohen veçmas, për rrjedhojë, në 
këtë pikë edhe rezultati që përcakton nëse duhet apo jo Gjykata të marrë 
parasysh kundërshtimin e Qeverisë në lidhje me afatin gjashtëmujor.

117. Ndërsa Gjykata pranon se pyetjet para-hetimit dhe procedimi për vendosjen 
e ndalimit ishin formalisht, dy procedura te palidhura, dhe rregulloheshin 
nga rregulla të veçanta ligjore, ajo vëren se në rastin konkret ka pasur një 
lidhje të ngushtë mes tyre, si në ligj, ashtu edhe në fakt. Konkretisht, gjykatat 
vendase dhanë si arsye kryesore për vendosjen e kërkuesit në qendrën e 
paraburgimit të përkohshëm, faktin se ai kishte kryer një akt kriminal, të 
dënueshëm nga Kodi Penal. Gjatë gjykimit, Gjykata e Qarkut iu referua 
gjatësisë së deklaratave të dëshmive të S. dhe nënës së tij dhe u mbështet 
në këto të fundit, si dhe pyetjet para-hetimore për marrjen e vendimit të 
saj (shih paragrafin 27 më lart). Për më tepër, si Gjykata e Qarkut dhe ajo 
Rajonale janë të mendimit se vendosja e kërkuesit në qendrën e përkohshme 
të ndalimit ishte e nevojshme për të parandaluar atë nga kryerja e veprave të 
tjera penale. Ky fakt tregon se vendosja në qendër ishte pasojë e drejtpërdrejtë 
e rezultatit të pyetjeve para-hetimore.

118. Rrjedhimisht, Gjykata konstaton se të dy grupet e procedurave duhet të 
konsiderohen së bashku, si një grup i vetëm procedurash për qëllimet e 
çështjes në fjalë. Ajo do të vazhdojë me shqyrtimin e ankimit të kërkuesit 
sipas nenit 6 duke u mbështetur në këtë bazë. Prandaj, kundërshtimi i Qeverisë 
për realizimin e afatit gjashtëmujor në lidhje me pyetjet para-hetimore duhet 
të refuzohet, duke qenë se vendimi përfundimtar i  brendshëm, në lidhje me 
procedurat si një e tërë, është marrë më 29 maj 2006, kur Kryetari i Gjykates 
Rajonale Novosibirsk la në fuqi vendimin fillestar që urdhëronte vendosjen 
e kërkuesit në qendrën e paraburgimit të përkohshëm për kundërvajtës të 
mitur. Duke qenë se kërkimi është dorëzuar në Gjykatë më 1 nëntor 2006, ai 
bie brenda afatit gjashtëmujor.

119. Prandaj, kundërshtimi i Qeverisë duhet rrëzuar.

III. PRETENDIMI PËR SHKELJEN E NENIT 3 TE KONVENTËS
120. Kërkuesi u ankua se ai nuk kishte marrë kujdesin e duhur mjekësor në 

qendrën e ndalimit të përkohshëm për të mitur dhe se kushtet e ndalimit atje 
ishte çnjerëzore, në kundërshtim me nenin 3 të Konventës, i cili parashikon 
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si në vijim:
“Askush nuk mund t’i nënshtrohet torturës ose dënimeve ose trajtimeve çnjerëzore 

ose poshtëruese.”

A. Gjykimi i Dhomës
121. Dhoma konkludoi se mungesa e trajtimit të duhur mjekësor në qendrën 

e përkohshme të burgimit për të mitur e vendosi kërkuesin nën trajtim 
çnjerëzor dhe degradues në kundërshtim me nenin 3. Ajo vuri në dukje në 
mënyrë të veçantë se, pavarësisht kërkesës së saj për një kopje të të dhënave 
mjekësore të kërkuesit nga qendra e përkohshme ndalimit, qeveria kishte 
dështuar për të vënë në dispozicion një të tillë, duke deklaruar se të dhënat 
ishin shkatërruar në përputhje me rregullat e brendshme për të dhënat të cilat 
nuk janë dorëzuar në Gjykatë, publikuar ose vënë në dispozicion të publikut. 
Për më tepër, Dhoma vëren se në Federatën Ruse, afati normal për ruajtjen 
e të dhënave mjekësore ishte dhjetë vjet. Duke qenë se, gjyshi i kërkuesit 
ka informuar në mënyrë të përsëritur autoritetet për problemet shëndetësore 
të kërkuesit, Dhoma nuk gjeti arsye për të dyshuar se personeli në qendrën 
e ndalimit të përkohshëm nuk ishte në dijeni për gjendjen shëndetësore 
të kërkuesit. Nuk ka asnjë provë se kërkuesi, gjatë ndalimit kishte marrë 
ndonjë mjekim të dhënë nga një neurolog apo psikiatër. Dhoma e gjeti këtë 
mungesë të kujdesit mjekësor, duke rezultuar se kërkuesi u shtrua në spital 
një ditë pas lirimit të tij, të papranueshme.

122. Në funksion të deklarimit të shkeljes për shkak të mungesës së trajtimit 
mjekësor, Dhoma nuk e konsideron të nevojshme të shqyrtojë pjesën tjetër 
të ankimit të kërkuesit sipas nenit 3.

B. Deklaratat e Palëve
1. Kërkuesi

123. Kërkuesi theksoi se në kohën e vendosjes në qendrën e ndalimit të 
përkohshëm për të mitur vuante nga neuroza, ADHD, sjellje psikopatike 
dhe urinim i pavullnetshëm. Ai pranoi se këto kushte nuk kërkojnë ndihmën 
e menjëhershme mjekësore në kohën e arrestimit, por theksoi se presioni i 
ushtruar ndaj tij gjatë ndalimit në stacionin e policisë dhe pyetjeve atje, së 
bashku me tridhjetë ditë në qendrën e përkohshme e paraburgimit, kishte 
rezultuar në një përkeqësim të madh të të gjitha kushteve të tij dhe nevojës 
së menjëhershme për trajtim mjekësor. Kjo ishte vërtetuar nga ҫertifikata 
mjekësore, e paraqitur prej tij gjatë procedimit para Dhomës, e cila 
konfirmonte se ai ishte shtruar me forcë në një spital psikiatrik menjëherë 
pas lirimit nga qendra e paraburgimit të përkohshëm. Ai argumentoi se nuk 
ka pasur shkaqe të tjera të mundshme për përkeqësimin e situatës së tij.
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124. Sipas tij, autoritetet ruse kishin dështuar për të marrë në kohë masa për të 
shmangur përkeqësimin e sëmundjeve të tij. Në veçanti, ai pohoi se, kur 
u kërkua vendosja e tij në qendrën e përkohshme të paraburgimit, Shefit 
të Departamentit të Policisë të Qarkut Sovetskiy iu kërkua të paraqesë në 
Gjykatën e Qarkut një vendim nga institucioni përkatës shëndetësor në 
praninë ose mungesën e kundër indikacioneve mjekësore, duke përfshirë 
edhe një ekzaminim psikiatrik për vendosjen e tij në qendrën e ndalimit 
të përkohshëm. Megjithatë, asnjë vendim i tillë nuk ishte paraqitur, as në 
gjykatë, as në qendrën e paraburgimit të përkohshëm.

125. Kërkuesi pohoi më tej parashtrimet e tij para Dhomës, duke pretenduar se 
ai dhe gjyshi i tij kishin informuar mësuesit dhe punonjësit e qendrës së 
paraburgimit të përkohshëm në lidhje me sëmundjet e tij dhe kërkuan akses 
të pakufizuar në banjë. Megjithatë, kjo u injorua, për pasojë ai u dëmtua keq, 
si psikologjikisht dhe fizikisht, për shkak të urinimit të pavullnetshëm te tij.

126. Duke pasur parasysh të gjitha rrethanat e rastit të tij, kërkuesi pohoi se 
kushtet në qendrën e paraburgimit të përkohshëm për të miturit, në kohën 
e qëndrimit të tij atje, kanë qenë në kundërshtim me kërkesat e nenit 3 të 
Konventës.

2. Qeveria
127. Qeveria pretendoi se kërkesat e kërkuesit sipas nenit 3 nuk tregonin asnjë 

shkelje të kësaj dispozite.
128. Ata përsëritën se dosja personale e kërkuesit nga qendra e përkohshme e burgimit 

për të mitur, e cila mund të përmbante të dhëna mjekësore të shëndetit të tij dhe 
kushteve të pranimit, ishte shkatërruar në përputhje me udhëzimet në fuqi në 
atë kohë (shih paragrafin 73 më lart). Për më tepër, të dhënat e tjera mjekësore 
dhe librat e të dhënave nga qendra e ndalimit të përkohshëm për periudhën 
e qëndrimit të tij janë shkatërruar sapo ishin bërë “të panevojshme”, pasi në 
atë kohë nuk ka pasur afate kohore për mbajtjen e dokumenteve. Urdhri Nr.340 
i 12 majit 2006, i përmendur në paragrafin 34 të vendimit të Dhomës, ka hyrë 
në fuqi vetëm pasi ato dokumente ishin shkatërruar.

129. Megjithatë, Qeveria vuri në dukje se të dhënat statistikore të kërkuesit, nga 
qëndrimit të tij në qendrën e ndalimit të përkohshëm në shtator 2004 dhe 
në shkurt të vitit 2005 janë mbajtur meqë periudha e magazinimit është e 
pakufizuar në përputhje me Urdhrin nr. 215 të 2 prillit 2004 (shih paragrafin 
74 më lart). Sipas Qeverisë, Gjykata kishte quajtur gabimisht në paragrafët 
32 dhe 90 të vendimit të Dhomës, këto të dhëna si “të dhënat mjekësore” dhe 
për këtë arsye kishte arritur në një përfundim të gabuar në paragrafin 90.

130. Ato më tej deklaruan se meqë ishin njoftuar për rastin në fjalë më 1 tetor të 
vitit 2010, më shumë se pesë vjet e gjysmë pas ngjarjeve në fjalë dhe pas 
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shkatërrimit të shumicës së të dhënave përkatëse, ato duhej të mbështeten 
në Raportin e kreut të qendrës së paraburgimit të përkohshëm, të datës 28 
dhjetor 2010, si dhe shpjegimin mbikëqyrës në të njëjtën qendër, të datës 23 
dhjetor 2010 (shih paragrafin 41 më lart). Nga këto dokumente evidentohet 
se të gjithë fëmijët e mbajtur në qendrën e ndalimit të përkohshëm, duke 
përfshirë kërkuesin, janë vizituar çdo ditë nga personeli mjekësor. Kjo u 
mbështet më tej nga «rutina e përditshme”, e miratuar më 17 janar 2013, e 
cila iu paraqit edhe Gjykatës. Për më tepër, fëmijët mund të kërkonin ndihmë 
mjekësore në çdo kohë; dhomat mjekësore ishin të pajisura si duhet; aksesi 
në tualete nuk ishte i kufizuar; dhe masa speciale janë marrë gjatë natës për 
fëmijët që vuanin nga urinim i pavullnetshëm. Nuk ka patur pretendime 
nga kërkuesi në lidhje me ndonjë nga këto çështje gjatë qëndrimit të tij në 
qendrën e paraburgimit të përkohshëm. Në këtë drejtim, Qeveria vuri në 
dukje se të miturit që mbahen në qendrën e paraburgimit të përkohshëm 
mund të marrin vizita të pakufizuara dhe telefonata nga të afërmit e tyre, 
me kusht që këto nuk ndërhyjnë në aktivitetet e parashikuara në orarin ditor. 
Gjyshi i kërkuesit nuk pohoi se u pengua të vizitonte kërkuesin dhe nuk ka 
bërë asnjë kërkesë me shkrim ose me gojë gjatë vizitave të tilla.

131. Së fundi, Qeveria parashtroi se, sipas orarit të stafit të qendrës së ndalimit të 
përkohshëm, në fuqi nga 18 qershor 2003 në 3 tetor 2005, një psikiatër, një 
pediatër, një asistent-mjek dhe një infermiere ishin të pranishëm në qendër. 
Një shënim mbi informacione të tjera theksoi se cilësia e kujdesit mjekësor 
dhe kushtet e jetesës në qendrën e paraburgimit të përkohshëm nuk kanë 
qenë objekt i ndonjë inspektimi në departamente, apo inspektime të tjera 
gjatë vitit 2004 ose 2005. Duke pasur parasysh gjithë sa më sipër, dhe se 
kërkuesi nuk kishte paraqitur dokumente për të mbështetur pretendimet e 
tij, Qeveria argumentoi se nuk kishte asnjë tregues se qendra e përkohshme 
e ndalimit nuk ishte e përshtatshme për të akomoduar, për një periudhë 
maksimale prej 30 ditësh, një fëmijë që vuan nga urinimi i pavullnetshëm 
dhe çrregullimi i sjelljes.

132. Në lidhje me gjendjen shëndetësore të kërkuesit, qeveria theksoi se urinim 
i pavullnetshëm i tij nuk është përmendur në asnjë dokument mjekësor të 
paraqitur nga kërkuesi (të lëshuar pas vitit 2003), as në të dhënat statistikore 
të tij nga qendra e paraburgimit të përkohshëm. Për më tepër, shkalla e 
shfaqjes së kësaj sëmundjeje nuk është përmendur në ndonjë nga dokumentet 
në dispozicion. Duke u kthyer në çrregullimin e sjelljes së kërkuesit, Qeveria 
vuri në dukje se, në bazë të ekstraktit historik mjekësor nr. 3624 (paraqitur 
nga kërkuesi në Gjykatë në tetor 2007), ai kishte vuajtur nga një çrregullim 
social i sjelljes në atë kohë, i cili duket të jetë rezultat i faktorëve të jashtëm, 
në vend të sëmundjeve të tjera të tij. Sipas pikëpamjes së tyre, kërkuesi 
nuk kishte paraqitur asnjë certifikatë mjekësore për të vërtetuar pretendimin 
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se ky çrregullim ka penguar vendosjen e tij në qendrën e paraburgimit të 
përkohshëm. Ai gjithashtu kishte dështuar të paraqiste një raport nga një 
ekspert mjekësor, që konfirmon se qëndrimi i tij në qendrën e paraburgimit 
të përkohshëm kishte shkaktuar përkeqësim të shëndetit të tij.

133. Rrjedhimisht, Qeveria konsideron se ankesa e kërkuesit nuk paraqet asnjë 
shkelje të nenit 3.

3. Vëzhgimet e palëve të treta
134. Qendra e Avokatisë për Paaftësitë Mendore (MDAC) theksoi se fëmijët 

me aftësi të kufizuara mendore përballen me një “dëm të dyfishtë”, edhe 
si fëmijë dhe si individët me aftësi të kufizuara mendore. Këta fëmijë janë 
veçanërisht të ekspozuar ndaj shkeljeve të të drejtave të tyre dhe kanë 
nevoja shtesë, të cilat duhet të mbrohen me anë të garancive të rrepta dhe 
efektive. MDAC i është referuar Konventës së Kombeve të Bashkuara mbi 
të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara (“KDPAK”) dhe në veçanti 
objektit të saj kryesor për të siguruar barazi dhe mos diskriminim në të 
gjitha fushat (Neni 5 (2)). Më tej referuar KDF, duke theksuar se interesi më 
i lartë i fëmijës duhet të jetë gjithmonë një konsideratë parësore, shtetet palë 
duhet të ndërmarrin masa për të siguruar mbrojtjen e fëmijëve dhe kujdesin 
e nevojshëm për mirëqenien e tij ose të saj (neni 3 - shih paragrafin 81 lart). 
Për më tepër, Neni 23 i KDF lidhet në mënyrë specifike me fëmijët me 
aftësi të kufizuara dhe MDAC vërejti se Komiteti për të Drejtat e Fëmijës, 
në Komentin e Përgjithshëm Nr. 9 (2006), përcaktoi udhëzime të mëtejshme 
në lidhje me trajtimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara në konflikt me ligjin. 
Kështu, Komisioni deklaroi se “fëmijët me aftësi të kufizuara në konflikt me 
ligjin nuk duhet të vendosen në qendra ndalimi, që kanë formën e qendrave 
të paraburgimit, apo atyre të dënimit” (shih paragrafin 83 më lart). MDAC 
theksoi se Gjykata kishte konstatuar se Shtetet kanë detyrimin të marrin 
masa të veçanta për të siguruar mbrojtje efektive të personave vulnerabël, 
për keqtrajtimin e të cilëve autoritetet kishin, ose duhet të ketë pasur dijeni 
(ata referuan Z. dhe të tjerët k. Mbretërisë së Bashkuar [GC], nr. 29392/95, 
§ 73, GJEDNJ 2001-V).

C. Vlerësimi i Gjykatës
1. Parimet e Përgjithshme

135. Gjykata përsërit se neni 3 i Konventës përmban një nga vlerat themelore 
të shoqërive demokratike, duke ndaluar në terma absolut torturën ose 
dënimet dhe trajtimet çnjerëzore ose poshtëruese (shih, midis autoriteteve 
të tjera, Stanev k. Bullgarisë  [GC], nr. 36760 / 06, § 201, GJEDNJ 2012). 
Megjithatë, për të ardhur në kuadër të ndalimit të përfshirë në nenin 
3, trajtimi i shkaktuar ose i duruar nga viktima duhet të arrijë një nivel 
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minimal ashpërsie. Vlerësimi i këtij niveli minimal ashpërsie është relativ, 
në varësi të të gjitha rrethanave të rastit, siç janë kohëzgjatja e trajtimit, 
efektet e tij fizike dhe mendore dhe, në disa raste, gjinia, mosha dhe gjendja 
shëndetësore e viktimës (shih M.S. k. Mbretërisë së Bashkuar, nr. 24527/08, 
§ 38, 3 maj 2012, dhe Price k. Mbretërisë së Bashkuar, nr. 33394/96, § 24, 
KEDNJ 2001 VII).

136. Neni 3 më tej, vendos detyrimin e shtetit për të mbrojtur mirëqenien fizike të 
personave të privuar nga liria ku, ndër të tjera, i ofrohet atyre kujdesi i duhur 
mjekësor (shih Kudla k. Polonisë [GC], nr. 30210 / 96, § 94, GJEDNJ 2000 
XI;.. Mouisel kundër Francës, nr. 67263/01, § 40, GJEDNJ 2002-IX;. dhe 
Khudobin k Rusisë, nr. 59696/00, § 93, GJEDNJ 2006- XII)... Kështu, Gjykata 
është shprehur në shumë raste që mungesa e kujdesit të duhur mjekësor mund 
të përbëjë trajtim në kundërshtim me nenin 3 (shih, për shembull, M.S. kundër 
Mbretërisë së Bashkuar, cituar më lart, §§ 44 në 46;. Wenerski k Polonisë, 
nr. 44369/02, §§ 56 në 65, 20 janar 2009;.. dhe Popov kundër Rusisë, nr. 
26853/04, §§ 210 të 213 dhe 231 të 237, 13 korrik 2006)..

137. Në lidhje me këtë, “përshtatshmëria” e ndihmës mjekësore mbetet elementi 
më i vështirë për t’u përcaktuar. Gjykata thekson se fakti që i burgosuri 
vizitohej nga një mjek dhe iu dha një formë e caktuar trajtimi nuk 
mundet automatikisht të çojë në përfundimin se ndihma mjekësore ishte e 
përshtatshme (shih Hummatov k. Azerbajxhanin, nr. 9852/03 dhe 13413/04, 
§ 116, 29 nëntor 2007). Autoritetet duhet të sigurojnë që është mbajtur një 
dokument gjithëpërfshirës në lidhje me gjendjen shëndetësore të personit të 
ndaluar dhe trajtimit të tij ose të saj, ndërsa në paraburgim (shih Khudobin 
k. Rusisë, cituar më lart, § 83), diagnoza dhe kujdesi duhet të jenë të shpejtë 
dhe të saktë (shih Melnik k. Ukrainës, nr. 72286/01, §§ 104-06, 28 mars 2006 
dhe Hummatov, cituar më lart, § 115), dhe kur është e nevojshme nga natyra 
e kushteve shëndetësore, mbikëqyrja duhet të jetë e rregullt dhe sistematike 
dhe të përfshijë një strategji terapeutike të plotë, me qëllim trajtimin e duhur 
të problemeve shëndetësore të personit të paraburgosur, ose parandalimin 
e përkeqësimit të tyre, në vend të trajtimit të tyre mbi bazën e simptomave 
(shih Popov, cituar më lart, § 211; Hummatov, cituar më lart, §§ 109 dhe 
114;. dhe Amirov kundër Rusisë, nr. 51857/13, § 93, 27 nëntor 2014). 
Autoritetet, gjithashtu duhet të tregojnë se janë krijuar kushtet e nevojshme 
për trajtimin që duhet të ndiqet (shih Holomiov k. Moldavisë, nr. 30649/05, 
§ 117, 7 nëntor 2006, dhe Hummatov, cituar më lart, § 116). Për më tepër, 
trajtimi mjekësor që sigurohet brenda burgjeve duhet të jetë i përshtatshëm 
në një nivel të krahasueshëm me atë që autoritetet shtetërore janë angazhuar 
për t’i siguruar popullsisë në tërësi. Megjithatë, kjo nuk do të thotë që çdo i 
paraburgosur duhet të ketë të garantuar nivelin e njëjtë të trajtimit mjekësor 
që është në dispozicion në qendrat më të mira shëndetësore jashtë burgjeve 
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(shih Cara-Damiani k. Italisë, nr. 2447/05, § 66, 7 shkurt 2012 ).
138. Në tërësi, Gjykata është mjaftueshëm fleksibël në përcaktimin e standardit 

të kërkuar të kujdesit shëndetësor, duke e vendosur atë mbi një bazë rast 
pas rasti. Ky standard duhet të jetë “në përputhje me dinjitetin njerëzor” të 
një të burgosuri, por duhet gjithashtu të marrë parasysh “kërkesat praktike 
të burgimit” (shih Aleksanyan k. Rusisë, nr. 46468/06, § 140, 22 dhjetor 
2008). Kur ka të bëjë me fëmijët, Gjykata vlerëson se, në përputhje me ligjet 
e vendosura ndërkombëtare, shëndeti i të miturve të privuar nga liria duhet të 
mbrohet në përputhje me standardet mjekësore të njohura dhe të zbatueshme 
për të miturit në komunitetin e gjerë (shih, për shembull, paragrafët 79, 81 dhe 
87 më lart - 2008 Rregullat evropiane për të mitur, që i nënshtrohen sanksioneve 
ose masave, Rregullat 57, 62.2, 62.5, 69.2 dhe 73 (d), CRC, Neni 3, paragrafi 3, 
dhe Rregullat e Havanës, Rregullat 49-53 ). Autoritetet duhet gjithmonë të 
udhëhiqen nga interesat më të mira të fëmijës dhe këtij të fundit duhet t’i jetë 
garantuar mbrojtja dhe kujdesi i duhur. Për më tepër, në qoftë se autoritetet 
po shqyrtojnë të privojnë nga liria një fëmijë, në vlerësimin mjekësor duhet 
të përcaktohet gjendja shëndetësore e fëmijës, nëse është e mundur që ai ose 
ajo të vendosen në një qendër ndalimi për të mitur.

139. Gjykata, më tej thekson se pretendimet për keqtrajtim duhet të mbështetet me 
dëshmitë përkatëse. Në vlerësimin e provave, gjykata ka miratuar standardin 
e provës «përtej dyshimit të arsyeshëm». Megjithatë, nuk ka qenë kurrë 
qëllimi i saj ta marrë qasjen që përdorin sistemet ligjore kombëtare për këtë 
standard. Roli i saj nuk është të vendosë mbi fajësinë penale apo përgjegjësisë 
civile, por për përgjegjësinë e Shteteve Kontraktuese sipas Konventës. Në 
procedurën para Gjykatës, nuk ka pengesa procedurale për pranueshmërinë 
e provave, apo formulave të paracaktuara për vlerësimin e tyre. Ajo nxjerr 
konkluzione të cilat, sipas mendimit të saj,  mbështeten në vlerësimin e 
lirë të të gjitha provave, duke përfshirë edhe konkluzione të tilla që mund 
të rrjedhin nga faktet dhe parashtrimet e palëve. Sipas jurisprudencës së 
saj, provat mund të ndiqen nga bashkekzistenca e treguesve mjaft të fortë, të 
qartë dhe të pajtueshëm, ose nga ekzistenca e supozimeve të ngjashme dhe të 
pakundërshtueshme të faktit. Për më tepër, niveli i bindjes së nevojshme për të 
arritur në një përfundim të caktuar dhe, në lidhje me këtë, shpërndarja e barrës së 
provës janë të lidhura thelbësisht me specifikat e fakteve, natyrën e pretendimit 
të bërë dhe me të drejtat e Konventës në fjalë për t’u shkelur. Gjykata është 
gjithashtu e vëmendshme për seriozitetin që i jep një vendimi, kur një Shtet 
Kontraktues ka bërë shkelje të të drejtave themelore (shih Nachova dhe të 
tjerët k. Bullgarisë [GC], nr. 43577/98 dhe 43579/98, § 147, GJEDNJ 2005 
VII, me referenca të mëtejshme; Labita kundër Italisë [GC], nr. 26772/95, 
§ 121, KEDNJ 2000 IV;.. Amirov, cituar më lart, § 80, dhe Ananyev dhe të 
tjerët kundër Rusisë, nr. 42525/07 dhe 60800/08.. , § 121, 10 janar 2012).
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140. Në lidhje me këtë duhet theksuar se Gjykata është shprehur se procedimet 
sipas Konventës, jo në të gjitha rastet çojnë në një aplikim të rreptë të 
parimit “affirmanti incumbit probatio” (ai që pretendon diçka duhet të 
provojë pretendimin). Sipas jurisprudencës së Gjykatës, në bazë të neneve 
2 dhe 3 të Konventës, ku për ngjarjet në çështje tërësisht, ose në pjesën 
më të madhe, kanë dijeni ekskluzive autoritetet, si në rastin e personave 
nën kontrollin e tyre në paraburgim, supozime të forta lindin në lidhje me 
lëndime, dëme dhe vdekje që ndodhin gjatë mbajtjes mbyllur ose në burg. 
Barra e provës në një rast të tillë mund të konsiderohet se bie mbi autoritetet, 
për të dhënë një shpjegim të kënaqshëm dhe bindës (shih Çakiçi kundër 
Turqisë [GC], nr. 23657/94, § 85, GJEDNJ 1999 deri në IV,.. Salman k. 
Turqisë [GC], nr. 21986/93, § 100, GJEDNJ 2000-VII,. dhe Amirov, cituar 
më lart, § 92). Në mungesë të një shpjegimi të tillë gjykata mund të nxjerrë 
konkluzione të cilat mund të jenë të pafavorshme për Qeverinë e paditur 
(shih, për shembull, Orhan k. Turqisë, nr. 25656/94, § 274, 18 qershor 2002, 
dhe Buntov k. Rusisë, nr. 27026/10, § 161, 5 qershor 2012).

2.Aplikimi për rastin në fjalë
141. Gjykata vëren që në fillim se edhe mosha e re e kërkuesit dhe gjendja e tij 

shëndetësore janë rrethana me rëndësi në vlerësimin nëse është arritur niveli 
minimal i ashpërsisë së dënimit (shih më lart paragrafin 139) dhe ajo do të 
mbajë në vëmendje veçanërisht parimet e përmendura në paragrafin 138 të 
mësipërm.

142. Në rastin konkret, Gjykata vëren se Qeveria ka paraqitur dokumente të 
shumta në mbështetje të pretendimeve të saj para Dhomës së Madhe, për të 
treguar se kushtet në qendrën e riedukimit të përkohshëm  ishin të mira dhe 
se trajtimi mjekësor i është dhënë kërkuesit. Megjithatë, pjesa më e madhe 
e këtyre dokumenteve datojnë që nga viti 2008 deri në vitin 2014, disa 
vjet pas qëndrimit të kërkuesit në qendrën e ndalimit të përkohshëm dhe 
rrjedhimisht, nuk hedhin dritë mbi kushtet në qendër gjatë vendosjes së tij 
atje. Për më tepër, për sa i përket raportit të kreut të qendrës së përkohshme 
të ndalimit, i datës 28 dhjetor 2010, si dhe shpjegimit të datës 23 dhjetor 
2010 të një mbikëqyrëseje të qendrës, Gjykata konstaton se nuk ka gjasa 
që ata të mos mbajnë mend nëse një fëmijë, që ka qëndruar në qendrën 
e ndalimit për tridhjetë ditë gati gjashtë vjet më parë, ishte ankuar për 
kushtet apo aksesin në tualete. Gjykata është e mendimit se, raporte si ato të 
paraqitura nga Qeveria ruse kanë pak vlera si prova dëshmuese në proces, 
pasi atyre u mungon referenca për dokumentacionin origjinal që mbahet 
nga qendra (shih për referenca të mëtejshme Ananyev dhe të tjerë, cituar më 
lart, § 124).

143.Kështu, ndërsa gjykata nuk e vë në dyshim se disa prej dokumenteve nga 
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qendra e riedukimit të përkohshëm në lidhje me kërkuesit mund të jenë 
shkatërruar në përputhje me rregullat përkatëse në fuqi në atë kohë, kjo nuk 
do ta çlirojë Qeverinë nga detyrimi për të mbështetur pretendimet e tyre 
faktike me dëshmi të vlefshme (ibid., § 125)..

144. Palët kanë paraqitur dokumentet përkatëse, të cilat e lejojnë Gjykatën të 
shqyrtojë ankesat e kërkuesit në themel. Në veçanti, ajo gjen të mbështetur, 
përmes certifikatave mjekësore të paraqitura nga kërkuesi, se ai ishte 
ekzaminuar nga një neurolog dhe një psikiatër më 27 dhjetor 2004 dhe 19 
janar 2005, pak më shumë se një muaj përpara se të vendosej në qendrën e 
përkohshme të paraburgimit. Në atë kohë, i janë dhënë ilaçe nga mjeku, si 
dhe mbikëqyrje e rregullt me një neurolog dhe një psikiatër, si dhe këshillim 
psikologjik i rregullt për ADHD. Më tej është verifikuar që kërkuesi u shtrua 
në spital për neuroze dhe ADHD, një ditë pas lirimit nga qendra e riedukimit 
të përkohshëm. Ai qëndroi në spital të paktën deri më 12 prill 2005, pra për 
rreth tre javë.

145. Për më tepër, Gjykata vëren se gjyshi i kërkuesit ka paraqitur certifikata 
mjekësore në seancën e paraburgimit më 21 shkurt 2005, për të treguar 
se kërkuesi ka vuajtur nga ADHD, duke siguruar se autoritetet ishin në 
dijeni për gjendjen e tij. Në lidhje me këtë, Gjykata vëren se një oficer nga 
Inspektorati i të Miturve ishte i pranishëm në seancën e datës 21 shkurt 
2005 dhe se, në pajtim me nenin 31.2 të Aktit të të Miturve, një përfaqësues 
i qendrës së riedukimit të përkohshëm është gjithashtu e nevojshme të ishte 
i pranishëm. Meqë gjyshi i kërkuesit gjatë seancës tërhoqi vëmendjen për 
gjendjen shëndetësore të kërkuesit, autoritetet përgjegjëse për vendosjen e 
kërkuesit në qendrën e ndalimit të përkohshëm mësuan për gjendjen e tij.

146. Kështu, edhe në qoftë se dosja personale e kërkuesit nga qendra e 
përkohshme e ndalimit ka qenë e shkatërruar, Gjykata konsideron se ka 
prova të mjaftueshme për të treguar se autoritetet ishin në dijeni të gjendjes 
shëndetësore të kërkuesit para pranimit të tij në qendrën e përkohshme të 
riedukimit dhe se ai kishte nevojë për trajtim. Për më tepër, fakti që ai u 
shtrua në spital një ditë pas lirimit të tij, dhe u mbajt në spitalin psikiatrik 
për gati tre javë, është tregues se atij nuk i është dhënë ndihma e nevojshme 
për gjendjen që ndodhej në qendrën e riedukimit të përkohshëm. Në këtë 
mënyrë, Gjykata prima facie (për shkak të provave favorizon kërkuesin) 
vlerëson se ka munguar trajtimi i përshatshëm mjekësor. Duke pasur 
parasysh konsideratat e parashtruara më lart (shih paragrafët 142-43 më 
lart), në lidhje me dokumentet e paraqitura nga Qeveria dhe mungesës së 
ndonjë prove tjetër bindëse, Gjykata konstaton se Qeveria ka dështuar për të 
treguar se kërkuesi ka marrë kujdesin e duhur mjekësor gjatë qëndrimit të tij 
në riedukim të përkohshëm, ku ai u mbajt për tridhjetë ditë pa të drejtë për 
t’u larguar dhe krejtësisht nën kontrollin dhe përgjegjësinë e stafit. Në këto 
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rrethana, autoritetet kishin detyrimin për të ruajtur dinjitetin e kërkuesit dhe 
mirëqenien e tij, si dhe janë përgjegjës sipas Konventës për trajtimin që ai 
përjetoi (shih M.S. k. Mbretërisë së Bashkuar, cituar më lart, § 44).

147. Sa i përket çrregullimit urinar të kërkuesit, Gjykata vëren se nuk është 
përmendur në certifikatat mjekësore të 27 dhjetorit 2004 dhe 19 janar të 
vitit 2005, dhe se nuk ishte kjo arsyeja për shtrimin në spital pas daljes 
nga qendra. Kështu, sipas mendimit të Gjykatës, kërkuesi nuk ka paraqitur 
prova të mjaftueshme prima facie për të treguar nëse vuante, dhe nëse po, 
deri në çfarë mase nga urinimi i pavullnetshëm para pranimit në qendrën 
e përkohshme të ndalimit dhe nëse personeli në qendër ishte, ose duhet të 
kishte qenë, i vetëdijshëm për këtë. Meqë shumica e certifikatave mjekësore 
dhe dokumenteve nga qendra e riedukimit të përkohshëm në lidhje me 
kërkuesin janë shkatërruar, duket e vështirë për të sqaruar situatën në ketë 
pikë. Nga ana tjetër, Gjykata ka gjetur tashmë të mbështetur faktin se 
kërkuesi vuante nga ADHD.

148. Konsideratat e mësipërme janë të mjaftueshme që Gjykata të dalë në 
përfundimin se ka patur shkelje të të drejtave të kërkuesit sipas nenit 3 
për shkak të mungesës së trajtimit të nevojshëm mjekësor në qendrën e 
përkohshme të ndalimit për të mitur, duke pasur parasysh moshën e tij të re 
dhe situatën veçanërisht delikate, duke parë se ai vuante nga ADHD.

149. Ka pasur për pasojë shkelje të nenit 3 të Konventës.
150. Në funksion të këtij konstatimi të shkeljes së nenit 3, Gjykata nuk e sheh të 

nevojshme për të shqyrtuar pjesën tjetër të kërkimit sipas kësaj dispozite.

IV. PRETENDIMI PËR SHKELJE TË NENIT  5 § 1
     TË KONVENTËS

151. Kërkuesi u ankua se ndalimi i tij në qendrën e ndalimit të përkohshëm për 
të mitur ka shkelur nenin 5 § 1 të Konventës, i cili parashikon si në vijim:

“1. Çdokush ka të drejtën e lirisë e të sigurisë personale. Askujt nuk mund 
t’i hiqet liria, me përjashtim të rasteve që vijojnë dhe në përputhje me 
procedurën e parashikuar me ligj: 

a. kur burgoset ligjërisht pas një dënimi të dhënë nga një gjykatë 
kompetente;

b.  kur arrestohet ose ndalohet ligjërisht për moszbatim të një urdhri 
të dhënë nga gjykata në përputhje me ligjin ose për të garantuar 
përmbushjen e një detyrimi të parashikuar nga ligji;

c.  kur arrestohet ose ndalohet ligjërisht për t’u çuar përpara autoritetit 
gjyqësor kompetent pas dyshimit të arsyeshëm se ka kryer një vepër 
penale ose kur çmohet në mënyrë të arsyeshme e nevojshme për të 
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parandaluar kryerjen prej tij të veprës penale ose largimin e tij pas 
kryerjes së saj;

d.  kur një i mitur ndalohet ligjërisht për qëllim edukimi të mbikëqyrur 
ose për ndalimin e tij të ligjshëm me qëllim që të çohet përpara 
autoritetit kompetent ligjor;

e.  kur ndalohet ligjërisht për të parandaluar përhapjen e sëmundjeve 
ngjitëse, të personave të sëmurë mendërisht, alkoolistëve, narkomanëve 
ose endacakëve;

f.  kur arrestohet ose ndalohet ligjërisht me qëllim që të ndalohet hyrja e 
tij e paautorizuar në atë vend, ose nëse kundër tij është duke u kryer 
një procedurë dëbimi ose ekstradimi;”

A. Gjykimi i Dhomës
152. Në gjykimin e saj, Dhoma konkludoi se vendosja e kërkuesit në qendrën e 

përkohshme të ndalimit solli heqjen e lirisë së tij, duke qenë se qendra ishte 
e mbyllur dhe ruhej, të burgosurit ishin të kontrolluar në mënyrë rutinore në 
rast hyrje në qendër, të gjitha sendet personale iu konfiskuan, dhe një regjim 
disiplinor u aplikua. 

153. Dhoma me tej ka arsyetuar se paraburgimi nuk kishte për qëllim edukimin e 
mbikëqyrur, sipas kuptimit të nenit 5 § 1 (d) që, duke qenë se sipas ligjit të 
brendshëm, qendrat e përkohshme të ndalimit janë projektuar për ndalimin 
e përkohshëm të të miturve, ndërkohë që do të duhej akomodim më i 
përshtatshëm, si kthim në familje ose vendosje në një institucion arsimor. 
Për më tepër, legjislacioni i brendshëm nuk ka siguruar zhvillimin e ndonjë 
veprimtarie arsimore në qendra. Kështu, Dhoma konkludoi se qendrat 
e ndalimit të përkohshëm nuk janë projektuar për të siguruar edukim të 
mbikëqyrur, dhe se ndalimi i kërkuesit në qendër nuk kishte qenë “për qëllim 
të edukimit të mbikëqyrur”, pasi ai ishte vendosur atje për “korrigjimin e 
sjelljes” dhe parandalimin e veprave të tjera kriminale.

154. Në vijim, Dhoma konstatoi se ndalimi i kërkuesit nuk mund të “konsiderohet 
i nevojshëm për të parandaluar kryerjen prej tij të veprave penale”, në 
kuptim të nenit 5 § 1 (c), pasi as autoritetet vendase dhe as Qeveria nuk kanë 
përmendur ndonjë vepër konkrete dhe akte të veçanta, të cilat kërkuesi duhej 
penguar t’i kryente. Për më tepër, neni 5 § 1 (c) kërkon që paraburgimi, i cili 
parandalon një person nga kryerja e një vepre penale të jetë realizuar “me 
qëllim që të çohet përpara autoritetit kompetent ligjor”. Ky nuk ishte rasti 
i kërkuesit, i cili ishte vendosur në qendrën e përkohshme të ndalimit me 
urdhër të gjykatës, në përfundim të procedurës kundër tij.

155. Më tej, Dhoma konsideron se meqë kërkuesi nuk u dënua për veprën penale 
për shkak se nuk kishte arritur moshën ligjore të përgjegjësisë penale, 
ndalimi i tij nuk mund të konsiderohet si “ndalim i ligjshëm, pas dënimit 
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nga një gjykatë kompetente”, brenda kuptimit të Neni 5 § 1 (a). Për më 
tepër, ajo konstaton se privimi i kërkuesit nga liria nuk ka kuptim në bazë të 
nenit 5 § 1 (b) të Konventës dhe se nën paragrafët (e) dhe (f) ishin qartësisht 
jo të përshtatshëm në rastin në fjalë. Rrjedhimisht, Dhoma konkludoi se 
ndalimi i kërkuesit në qendrën e paraburgimit të përkohshëm nuk ka pasur 
ndonjë qëllim legjitim sipas nenit 5 § 1 dhe për pasojë ka qenë arbitrar.

B. Deklaratat e Palëve
1. Kërkuesi

156. Kërkuesi u pajtua me arsyetimin në gjykimin e Dhomës, në lidhje me Nenin 
5 § 1. Ai kishte qenë i vendosur në qendrën e paraburgimit të përkohshëm 
për tridhjetë ditë për «korrigjimin e sjelljes”, e cila nuk përfshin edukimin 
e mbikëqyrur në kuptim të Nenit 5 § 1 (d). Sipas tij, qendra e përkohshme 
e ndalimit nuk ishte në asnjë rrethanë institucion i destinuar për edukimin 
e mbikëqyrur dhe, në bazë të nenit 22 të Aktit të të Miturve, detyra e saj 
nuk përfshinte kryerjen e punës edukative me të miturit. Në fakt, në bazë të 
legjislacionit të brendshëm, qendrat e përkohshme të paraburgimit nuk ishin 
të përfshira në sistemin e institucioneve arsimore. Kërkuesi theksoi, më tej, 
se ekzistojnë institucione të veçanta të izolimit me detyra specifike të rritjes 
dhe edukimit të fëmijëve dhe të rinjve me sjellje devijante.

157. Për më tepër, neni 22 (4) (2) i Aktit të Miturve përmbante një listë të situatave 
në të cilat i mituri mund të vendoset në një qendër të përkohshme ndalimi 
(shih paragrafin 66 më lart), por gjendja e kërkuesit nuk bie në ndonjë 
nga këto rrethana. Ai theksoi se identiteti i tij ishte i njohur, pasi kishte 
vendbanimin pranë qendrës, dhe se fajësia e tij në lidhje me pretendimet e 
vjedhjes me dhunë, kurrë nuk ka qenë përcaktuar me vendim gjykate. Për 
më tepër, kërkuesi vuri në dukje se, sipas nenit 22 (6) të Aktit të Miturve, 
i mituri duhet të mbahet në një qendër të përkohshme ndalimi aq sa është 
koha minimale e nevojshme për të rregulluar situatën e tij ose të saj, por 
jo më shumë se tridhjetë ditë. Kjo la të kuptohet se qëllimi i qendrës së 
paraburgimit të përkohshëm nuk ka qenë edukimi i mbikëqyrur, por vetëm 
ndalimi i të miturve deri në kohën kur ata do të mund t’i dorëzohen kujdestarit 
ose të vendosen në një institucion të veçantë arsimor. Në çdo rast, qeveria 
nuk kishte paraqitur dokumente të përshtatshme që konfirmonin se kërkuesi, 
në qendër kishte marrë trajtime të veçanta apo kishte bërë mësim.

158. Së fundi, kërkuesi parashtroi se vendosja e tij në qendrën e paraburgimit të 
përkohshëm nuk i ka shërbyer asnjërit nga qëllimet e renditura në nenin 5 § 
1 (a), (b), ose (c).

159. Ai arriti në përfundimin se ndalimi i tij kishte qenë i paligjshëm, pasi binte 
jashtë fushëveprimit të nenit 5 § 1 të Konventës.
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2. Qeveria
160. Qeveria pretendoi se ndalimi i kërkuesit në qendrën e paraburgimit të 

përkohshme ka qenë në përputhje me nenin 5 § 1 (d) të Konventës, pasi 
vendosja e tij ishte urdhëruar pikërisht për qëllime të edukimit të mbikëqyrur. 
Ata vunë në dukje se gjykatat kombëtare kishin autorizuar vendosjen 
e kërkuesit në qendrën e përkohshme të paraburgimit për të parandaluar 
kryerjen e veprave të tjera, duke e korrigjuar sjelljen e tij përmes punës 
individuale parandaluese, në pajtim me nenin 22 (2) (4) të Aktit për të 
Miturit. Ata vunë re se masa të tjera parandaluese të ndërmarra më parë nuk 
kishin rezultuar në përmirësimin e sjelljes së kërkuesit dhe se familja e tij 
nuk kishte qenë në gjendje për të siguruar mbikëqyrjen e duhur për të. Në 
lidhje me këtë, Qeveria theksoi rrethanat e trazuara të kërkuesit, me prindërit 
e alkoolizuar, vendosjet në jetimore, sjelljen anti-sociale dhe agresive, si 
dhe kryerjen e veprave penale, të cilat kanë çuar në vendosjen e tij nën 
mbikëqyrjen parandaluese   të Inspektoratit për të Mitur, në periudhën 2002 
dhe 2005. Ata vunë në dukje se dosja në lidhje me mbikëqyrjen parandaluese 
të kërkuesit ishte shkatërruar në vitin 2011.

161. Për më tepër, Qeveria parashtroi se puna individuale parandaluese, 
parashikuar nga Akti i të Miturve, përfshinte një element të “edukimit të 
mbikëqyrur” dhe zbatimi i saj në qendrën e paraburgimit të përkohshëm  
kërkohej shprehimisht në gjendjen e kërkuesit. Ndërsa dosja personale 
e kërkuesit nga qendra ishte shkatërruar në përputhje me rregullat e 
brendshme, Qeveria u mbështet në dokumente të tjera të cilat në mënyrë 
të tërthortë konfirmuan se puna individuale parandaluese ishte kryer gjatë 
qëndrimit të kërkuesit, si p.sh. një profil i personalitetit të kërkuesit, pa datë 
(характеристика ), e lëshuar  nga qendra me kërkesën e përfaqësuesit të 
tij  (dorëzuar në Gjykatë nga gjyshi i kërkuesit në 2007). Ata më tej janë 
mbështetur në një numër dokumentesh që tregojnë se qendrat e përkohshme 
të ndalimit në përgjithësi janë të projektuara për të siguruar «edukim të 
mbikëqyrur” dhe dytësor. Kështu, orari i stafit u miratua më 18 qershor 2003, 
kontratat e 1 shtator 2004 dhe më 1 shtator 2005 mes qendrës së përkohshme 
te ndalimit dhe qendrës së edukimit dhe konsultimit dhe shkollës nr. 15 të 
Novosibirsk për sigurimin e arsimimit të të miturve të vendosur në qendër, 
dhe licenca e lëshuar nga ajo shkollë për periudhën nga 4 shtator 2002 deri 
më 19 qershor 2007 për të punuar në qendrën arsimore dhe konsultimin e 
qendrës së paraburgimit të përkohshëm.

162. Qeveria pretendoi gjithashtu se regjimi në institucionet e mbyllura arsimore, 
siç është paraqitur me nenin 15 (4) të Aktit të të Miturve, ishte i ngjashëm 
me regjimin në qendrat e përkohshme të ndalimit, siç është përcaktuar në 
nenin 22 (2) (4) të Aktit për të Miturit. Megjithëse, theksi u vu ndryshe në 
formulimin e këtyre dy dispozitave, esenca, metodat dhe qëllimet e punës 



209

së kryer me të miturit ishin të njëjta në të dyja rastet. Dallimi ishte vetëm në 
kohëzgjatjen e qëndrimit. Objektet kryesore të institucioneve të mbyllura 
arsimore, siç përcaktohet në nenin 15 të Ligjit të Miturve, ishin plotësisht të 
zbatueshme në qendrat e përkohshme të ndalimit.

3.Observimet e Palëve të treta
1. MDAC theksoi se sipas nenit 37 (b) të KDF arrestimi, ndalimi ose burgimi i 

një fëmije duhet të jetë në përputhje me ligjin dhe të përdoret vetëm si një 
masë e fundit dhe për kohën më të shkurtër të mundshme (shih paragrafin 82 
më lart). Më tej vërehet se Komiteti për të Drejtat e Fëmijës, në Komentin e 
Përgjithshëm Nr. 9 (2006), ka deklaruar se “fëmijët me aftësi të kufizuara në 
konflikt me ligjin nuk duhet të vendosen në qendër të rregullt të ndalimit as 
me anë të ndalim/burgimi dhe as me anë të një dënimi. Privimi nga liria duhet 
të zbatohet vetëm nëse është e nevojshme me qëllim për të siguruar fëmijën 
me trajtim të përshtatshëm ... dhe fëmija duhet të vendoset në një institucion 
që ka personel te trajnuar posaçërisht “(shih paragrafin 83 më lart). Për më 
tepër, rregulli 28 i Rregullores së  Havanës (shih paragrafin 87 më lart), me 
kusht që ndalimi i të miturve duhet të bëhet vetëm në rrethana që marrin 
plotësisht parasysh nevojat e tyre të veçanta, statusin dhe kërkesa të veçanta 
në bazë të moshës së tyre, personalitetin, gjinisë dhe llojit të vepër, si dhe 
shëndetit mendor dhe fizik, i cili ka siguruar mbrojtjen e tyre nga ndikimet e 
dëmshme dhe situatat e rrezikut.

C. Vlerësimi i Gjykatës
164. Gjykata vëren që në fillim se Qeveria nuk i ka qëndruar pretendimit të saj, se 

vendosja e kërkuesit në qendrën e ndalimit të përkohshëm bie jashtë sferës 
së aplikimit të Nenit 5 të Konventës, me arsyetimin se vendosja në qendër 
nuk përbënte heqje të lirisë. Në çdo pikë, Gjykata konfirmon përfundimin e 
Dhomës se vendosja e kërkuesit për tridhjetë ditë në qendrën e përkohshme 
të ndalimit përbënte heqje të lirisë në kuptim të nenit 5 § 1, duke vënë në 
dukje në veçanti se qendra ishte e mbyllur dhe e ruajtur, me njëzetekatër-orë 
mbikëqyrje mbi të miturit për të siguruar që ata nuk largohen nga ambientet 
pa autorizim, dhe me një regjim disiplinor të zbatuar nga një personel i 
veçantë (shih paragrafët 71-72 më lart).

165. Për më tepër, kërkuesi pretendon se vendosja e tij në qendrën e ndalimit të 
përkohshëm bie jashtë qëllimit të gjithë nën-paragrafëve të nenit 5 § 1, ndërsa 
Qeveria, në deklaratat e saj përpara Dhomës së Madhe, ka pohuar se vendosja 
është në përputhje me nenin 5 § 1 (d), pa argumentuar se mund të bjerë në 
një nga nën-paragrafët e tjerë të dispozitës në fjalë. Në funksion të kësaj, dhe 
duke rënë dakord me përfundimet e Dhomës se ndalimi i kërkuesit nuk është 
brenda objektit të nenit 5 § 1 (a), (b), (c), (e) dhe (f) të Konventës, Gjykata 
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do të fokusohet në shqyrtimin, nëse është ose jo vendosja e kërkuesit në 
qendrën e ndalimit të përkohshëm në përputhje me nenin 5 § 1 (d).

166. Gjykata rithekson se lista e përjashtimeve të së drejtës për liri të përcaktuara 
në nenin 5 § 1 është një listë e plotë dhe vetëm një interpretim i ngushtë 
i këtyre përjashtimeve është në përputhje me qëllimin e kësaj dispozite, 
pikërisht për të siguruar se askush nuk është i privuar nga liria e tij në 
mënyrë arbitrare (shih midis të tjerash Giulia Manzoni k. Italisë, 1 korrik 
1997, § 25, Raportet mbi gjykimin dhe vendimin 1997-IV). Për më tepër, në 
kontekstin e ndalimit të të miturve, fjalët “edukim i mbikëqyrur” nuk duhet 
të barazohen me nocionet e mësimdhënies në klasë, pasi është më shumë 
se aq. Në kontekstin e një të riu në kujdesin e autoriteteve lokale, edukim i 
mbikëqyrur duhet të përqafojë shumë aspekte të ushtrimit, nga autoritetet 
lokale, të të drejtave prindërore për të mirën dhe mbrojtjen e personit në 
fjalë (shih P. dhe S. k. Polonisë, nr. 57375/08, § 147, 30 tetor 2012; D.G. k. 
Irlandës, nr. 39474/98, § 80, GjEDNj 2002 III; dhe Koniarska k. Mbretërisë 
së Bashkuar, (dhjetor), nr. 33670/96, 12 tetor 2000. 

167.  Më tej, ndalimi për edukim të mbikëqyrur në pajtim me nenin 5 § 1 
(d) duhet të zhvillohet në një strukturë të përshtatshme, me mjetet e 
duhura për të përmbushur objektivat arsimore dhe kërkesat e sigurisë së 
nevojshme. Megjithatë, vendosja në një strukturë të tillë nuk ka pse të 
jetë e menjëhershme. Nën-paragrafi (d) nuk përjashton që një kujdestari e 
përkohshme të përdoret si një fazë paraprake ndaj një regjimi të edukimit 
të mbikëqyrur, pa përfshirë vetë ndonjë edukim të mbikëqyrur. Në rrethana 
të tilla, megjithatë, masa e kujdestarisë së përkohshme duhet të ndiqet 
menjëherë nga aplikimi i edukimit të mbikëqyrur në një mjedis të projektuar 
(të hapur apo të mbyllur), dhe me burime të mjaftueshme për këtë qëllim 
(shih Bouamar k. Belgjikës, 29 shkurt 1988, §§ 50 dhe 52, Seria A nr. 129, 
dhe D.G. k. Irlandës, cituar më lart, § 78).

168. Në rastin në fjalë, duket nga dispozitat përkatëse e Aktit për të Miturit se 
vendosja në një qendër të tillë duhet të jetë e një karakteri të përkohshëm, 
si tregon vetë emri, dhe për kohën më të shkurtër të mundshme, tridhjetë 
ditë më së shumti. Kështu, për shembull, i mituri mund të vendoset aty, 
ndërsa ndryshohet identiteti i tij, vendi i banimit ose koha e nevojshme 
për të përgatitur transferimin e tij, ose kthimin e tij pas një arratisje, në 
një institucion të mbyllur arsimor (neni. 22(2)(4-6) i Aktit për të Miturit). 
Megjithatë, asnjë nga këto arsye nuk është e rëndësishme në rastin konkret 
meqë vendosja e kërkuesit ishte për qëllim “korrigjimin e sjelljes së tij”. 
Në çdo rast, arsyet e ndryshme të parashikuara në Aktin për të Miturit, që 
parashikojnë vendosjen e një të mituri në një qendër të përkohshme ndalimi, 
theksojnë se qëllimi është strehimi i përkohshëm deri sa të gjendet një 
zgjidhje e përhershme dhe jo për “edukim të mbikëqyrur”.
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169. Sipas mendimit të Gjykatës, dhe në kundërshtim me pretendimet e Qeverisë, 
vendosja e kërkuesit në qendrën e përkohshme të paraburgimit nuk mund 
të krahasohet me vendosjen në një institucion arsimor të mbyllur, e cila 
është një masë e veçantë dhe afatgjatë, që ka për qëllim përpjekjen për 
të ndihmuar të miturit me probleme serioze (krahaso A dhe të tjerë k. 
Bullgarisë, nr. 51776/08, §§ 66-74, 29 Nëntor 2011). Siç u përmend më 
lart, vendosja në një qendër të përkohshme ndalimi është afat-shkurtër, 
zgjidhje e përkohshme dhe Gjykata nuk sheh se si mund të ketë edukim të 
mbikëqyrur për të ndryshuar sjelljen e të miturit dhe t’i ofrojë atij apo asaj 
një trajtim të përshtatshëm dhe rehabilitim, gjatë një periudhe maksimale 
prej tridhjetë ditësh.

170. Për sa i përket pretendimeve të Qeverisë se kërkuesi ka marrë shkollim në 
qendrën e përkohshme të paraburgimit, Gjykata konstaton se dokumentet e 
sjella nga Qeveria tregojnë se ka ekzistuar një marrëveshje me një shkollë 
lokale për të siguruar arsimimin për të miturit në qendrën e përkohshme 
të ndalimit, gjatë kohës që kërkuesi ishte aty. Në lidhje me këtë, Gjykata 
konsideron se shkollimi në përputhje me programin e rregullt shkollor 
duhet të jetë praktik dhe standard për të gjithë të miturit e privuar nga liria 
dhe të vendosur nën përgjegjësinë e shtetit, edhe kur ata janë të vendosur 
në një qendër të përkohshme ndalimi për një periudhe të kufizuar kohe, për 
të shmangur mangësitë në arsimimin e tyre. Kjo është mbështetur edhe nga 
instrumentet ndërkombëtare që kanë të bëjnë me heqjen e lirisë së të miturve 
(shih për shembull, Rregullat Evropiane për të miturit delinkuentë 2008, 
subjekte të sanksioneve dhe masave, Rregullat 77, 78.3 dhe 78.5; Udhëzimet 
e Këshillit të Evropës për drejtësinë miqësore të fëmijëve, Udhëzimet 21 
dhe 28; Rregullat e Pekinit, rregulli 26.2; dhe Rregullat e Havanës, Rregulli 
38. Të gjitha këto burime janë cituar më sipër respektivisht në paragrafët 79, 
80, 86 dhe 87). Si pasojë, ndërsa Gjykata pranon se është dhënë mësim në 
qendër, konsideron se kjo nuk provon argumentin e qeverisë se vendosja e 
kërkuesit ishte «me qëllim» edukimin e mbikëqyrur. Në të kundërtën, qendra 
karakterizohet nga regjimi i saj disiplinor dhe jo nga shkollimi i dhënë.

171. Më tej, Gjykata konsideron me rëndësi faktin se asnjë nga gjykatat e 
brendshme që shqyrtuan ndalimin e kërkuesit nuk deklaruan se vendosja 
është për qëllime arsimore. Në vend të kësaj, ato i referohen  “korrigjimit 
të sjelljes” dhe nevojës për ta parandaluar atë nga kryerja e veprave të 
tjera, asnjëra prej të cilave nuk është objekt i mbuluar nga neni 5 § 1 (d) i 
Konventës. Në fakt, Gjykata vëren se qëllimi i “korrigjimit sjelljes” përkon 
me qëllimet e dënimit penal që gjenden në nenin 43 § 2 të Kodit Penal dhe 
në nenin 87 § 2 të Kodit për të Miturit midis 14 dhe 18 vjeç (shih paragrafët 
57-58 më sipër).

172. Duke pasur parasysh sa më sipër, Gjykata konstaton se vendosja e kërkuesit 
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në qendrën e riedukimit të përkohshëm nuk është bërë në bazë të nenit 5 § 1 
(d) të Konventës. Meqë është vendosur tashmë që ndalimi nuk është bërë në 
bazë të ndonjërit nga nën-paragrafët e tjerë të kësaj dispozite, del se ka pasur 
shkelje të nenit 5 § 1.

II. PRETENDIMI PËR SHKELJEN E NENIT 6 TË KONVENTËS

2. Kërkuesi më tej u ankua se procedimet në lidhje me vendosjen e tij në qendrën 
e paraburgimit të përkohshëm kanë qenë të padrejta. Në veçanti, ai pretendoi 
se ishte marrë në pyetje nga policia pa praninë e kujdestarit të tij, një avokati 
mbrojtës ose një mësuesi të pranishëm, dhe se ai gjatë procedurës nuk kishte 
pasur mundësi të merrte në pyetje dëshmitarët e akuzës. Ai u mbështet në 
nenin 6 §§ 1 dhe 3 të Konventës, i cili në pjesët përkatëse, parashikon si më 
poshtë:

1.  Çdo person ka të drejtë që çështja e tij të dëgjohet drejtësisht, 
publikisht dhe brenda një afati të arsyeshëm nga një gjykatë e 
pavarur dhe e paanshme, e krijuar me ligj, e cila do të vendosë si për 
mosmarrëveshjet në lidhje me të drejtat dhe detyrimet e tij të natyrës 
civile, ashtu edhe për bazueshmërinë e çdo akuze penale në ngarkim 
të tij.....

3. Çdo i akuzuar për një vepër penale ka të drejtat minimale të mëposhtme:
...
c. të mbrohet vetë ose të ndihmohet nga një mbrojtës i zgjedhur prej 

tij, ose në qoftë se ai nuk ka mjete të mjaftueshme për të shpërblyer 
mbrojtësin, t’i mundësohet ndihma ligjore falas kur këtë e kërkojnë 
interesat e drejtësisë;

d. të pyesë ose të kërkojë që të merren në pyetje dëshmitarët e akuzës dhe 
të ketë të drejtën e thirrjes dhe të pyetjes të dëshmitarëve në favor të 
tij, në kushte të njëjta me dëshmitarët e akuzës;.... “

A. Aplikimi i nenit 6 në çështjen konkrete

1. Deklaratat e palëve

174. Së pari, në parashtresat e saj para Dhomës së Madhe, Qeveria ka konsideruar 
se seanca gjyqësore e 21 shkurtit 2005, që ka urdhëruar ndalimin e kërkuesit 
në qendrën e përkohshme të ndalimit duhet të ekzaminohet për pajtueshmëri 
me kërkesat e nenit 5 § 4 të Konventës, në vend të nenit 6, pasi ajo kishte 
të bënte me vendosjen e një mase për qëllimet e përcaktuara në nenin 5 § 1 
(d). Në lidhje me këtë, ajo ka theksuar se Dhoma e kishte shqyrtuar tashmë 
në një tjetër seancë gjyqësore, domethënë atë të 11 prillit 2005 kërkesën 
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kundër vendosjes së kërkuesit në qendrën e përkohshme të paraburgimit, 
nëse ishte në pajtim me nenin 5 § 4. Për më tepër, Gjykata ishte mbështetur 
më parë në këtë dispozitë, në lidhje me masa të ngjashme (Ichin dhe të tjerët 
k. Ukrainës (nr. 28189/04 dhe 28192/04, §§ 41 dhe 43, 21 dhjetor 2010, dhe 
A. dhe të tjerët kundër. Bullgarisë, cituar më lart, §§ 81 dhe 107).

175. Në çdo rast, qeveria ka ruajtur qëndrimin e saj, se neni 6 i Konventës nuk 
ishte i zbatueshëm në procedurën në fjalë.

176. Ajo argumentoi se, për sa i përket marrjes në pyetje para-hetimit, ajo kishte 
kryer vetëm një akt joformal me pjesëmarrjen e kërkuesit, atë të marrjes 
në pyetje, i cili nuk duhet të ngatërrohet me intervistën formale. Ajo më tej 
përsëriti se marrja në pyetje para-hetimit kishte lidhje vetëm me faktet dhe 
nuk mund të çonte në caktimin e ndonjë dënimi dhe kështu nuk përfshin 
ngritjen e një akuze penale në kuptim të nenit 6 § 1 të Konventës. Pyetjet 
vetëm mund të çonin në një vendim nëse duhet të fillojnë, apo jo procedimi 
penal. Meqë kërkuesi ishte nën moshën e përgjegjësisë penale inicimi i 
procedurës penale u përjashtua. Kështu, si në situatën e një të pandehuri të 
sëmurë mendorë, mundësia e dënimit ishte përjashtuar plotësisht. Duke iu 
referuar Kerr k. Mbretërisë së Bashkuar ([dhjetor.], Nr. 63356/00, 23 shtator 
2003) dhe Antoine k. Mbretërisë së Bashkuar ([dhjetor.], Nr. 62960/00, 13 
maj 2003), Qeveria  ka vërejtur se, pikërisht për këto arsye, Gjykata kishte 
gjetur se neni 6 nuk ishte i zbatueshëm për procedurat penale në lidhje me 
të pandehurit e sëmurë mendorë.

177. Për sa i përket procedurave që çuan në vendosjen e kërkuesit në qendrën 
e ndalimit të përkohshëm, qeveria argumentoi se neni 6, nuk ishte i 
zbatueshëm. Ajo ju referua neneve 22 (2) (4) dhe 31.1 (2) të Aktit të të 
Miturve dhe vendimeve të gjykatave të brendshme të 21 shkurtit 2005 dhe 
29 majit 2006. Në këndvështrimin e saj, këto burime konfirmuan se qëllimi 
i vendosjes së kërkuesit në qendrën e përkohshme të ndalimit ka qenë për 
ta parandaluar atë nga kryerja e veprave të tjera, duke korrigjuar sjelljen 
e tij, dhe jo për ta ndëshkuar për veprën e fundit që kishte kryer. Kështu, 
gjykatat vendase kishin shqyrtuar jo vetëm rrethanat e veprës penale të 
fundit, por të gjithë historikun e sjelljeve anti-shoqërore dhe delikuente të 
kërkuesit, si dhe kushtet e tij të jetesës dhe gjendjen familjare, dhe kishte 
arritur në përfundimin se atij i mungonte mbikëqyrja e duhur dhe se masat 
parandaluese të mëparshme kanë qenë të pamjaftueshme. Rrjedhimisht, 
gjykata vendase nuk mund, dhe nuk kishte, vendosur mbi fajin e kërkuesit në 
lidhje me një krim, por thjesht kishte vlerësuar mjaftueshmërinë e provave 
që konfirmon kryerjen e një akti të ndaluar nga Kodi Penal. Kjo nuk mund 
të përbëjë “ngritjen e një akuze penale” brenda kuptimit të nenit 6 § 1. Për 
më tepër, seanca gjyqësore e 21 shkurtit 2005 ishte kryer në përputhje me 
procedurën e parashikuar nga Akti i të Miturve, dhe jo nga ajo e  Kodit 
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të Procedurës Penale. Gjykata Kushtetuese e Federatës Ruse ka deklaruar 
shprehimisht se kjo procedurë në bazë të Aktit të të Miturve përbënte një 
lloj procedure civile (gjetje e 14 majit 2013, nr. 690-O).

178. Kërkuesi kundërshtoi zbatueshmërinë e nenit 5 § 4 dhe pohoi se trajtimi i 
Dhomës kishte qenë i saktë dhe se procedurat ishin brenda qëllimit të nenit 6, 
dhe duhet të konsiderohen në aspektin e përputhshmërisë me këtë dispozitë. 
Ai pretendoi se vendosja e tij në qendrën e paraburgimit të përkohshëm nuk 
kishte për qëllim edukimin e mbikëqyrur, por ndëshkimin për krimin që ai 
dyshohet se kishte kryer. Sipas tij, meqë mosha e kërkuesit i pengonte në 
ndërmarrjen e procedimeve penale autoritetet, kishin përdorur vendosjen në 
qendër si masë penale dënimi.

2.Vlerësimi i Gjykatës
179. Gjykata vëren se, në vendimin e saj, Dhoma arriti në përfundimin se 

procedurat kundër kërkuesit përbëjnë procedura penale në kuptim të nenit 6 
të Konventës (shih paragrafin 149 të aktgjykimit të Dhomës). Ajo vendosi 
si më poshtë:

“139. Gjykata rithekson se koncepti i një “akuze penale” brenda kuptimit të nenit 
6 § 1 është autonom. Jurisprudenca e Gjykatës përcakton tre kritere, të 
njohura zakonisht si “kriteret Engel” (shih Engel dhe të tjerët k. Hollandës, 
8 qershor 1976, § 82, Seria A nr. 22), për t’u analizuar nëse ka patur një 
“akuzë penale” brenda kuptimit të nenit 6 § 1 të Konventës. Kriteri i parë 
është cilësimi ligjor i veprës sipas ligjit kombëtar, i dyti është natyra e 
veprës penale, dhe i treti është natyra dhe shkalla e ashpërsisë së dënimit që 
personi në fjalë rrezikon të marrë. Kriteri i dytë dhe i tretë janë alternative, 
dhe jo domosdoshmërisht kumulative. Kjo, megjithatë, nuk e përjashton 
një trajtim kumulativ, kur analiza e veçantë e çdo kriteri nuk bën të mundur 
të arrihet në një përfundim të qartë në lidhje me ekzistencën e një akuze 
penale (shih veçanërisht Jussila k. Finlandës [GC], nr. 73053/01, § 30-31 
GjEDNj 2006 XIII, dhe Ezeh dhe Connors k. Mbretërisë së Bashkuar [GC], 
nr. 39665/98 dhe 40086/98, § 82, GjEDNj 2003 X).

140. Duke iu kthyer çështjes në fjalë, Gjykata vëren se, pas veprimeve të 
kërkuesit që përmbanin elemente të veprës penale të vjedhjes, autoritetet 
vendase refuzuan të fillonin procedura penale kundër tij, sepse ai ishte 
nën moshën ligjore të përgjegjësisë penale (shih më lart paragrafin 13). 
Më pas, në procedime të ndara, një gjykatë urdhëroi vendosjen e kërkuesit 
në një qendër të përkohshme ndalimi për të mitur për tridhjetë ditë, me 
arsyetimin se ai kishte kryer një vepër penale dhe kjo ishte e nevojshme për 
të “korrigjuar sjelljen e tij”, dhe për të parandaluar kryerjen e veprave të 
tjera (shih më lart paragrafin 21).
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141. Gjykata nënvizon argumentin e Qeverisë se procedurat kundër kërkuesit nuk 
ishin klasifikuar si penale, sipas ligjit vendas. Gjykata ka pranuar tashmë se 
Shtetet, në kryerjen e detyrës së tyre si mbrojtëse të interesit publik, kanë të 
drejtë të krijojnë ose të mbajnë një dallim ndërmjet kategorive të ndryshme 
të veprave penale për shkak të ligjit të tyre të brendshëm dhe të krijojnë 
një vijë ndarëse midis asaj çfarë i përket sferës penale dhe çfarë jo. Duke 
hequr forma të caktuara të sjelljes nga kategoria e veprave penale sipas 
ligjit të brendshëm, ligjvënësi mund të jetë në gjendje t’i shërbejë nevojave 
të administrimit të duhur të drejtësisë, si dhe interesave të individit, si në 
rastin në fjalë, për shembull , duke përjashtuar të miturit nën një moshë të 
caktuar nga përgjegjësia penale për veprimet e tyre sipas nivelit të zhvillimit 
të kapaciteteve të tyre mendore dhe intelektuale. Megjithatë, karakterizimi 
ligjor i procedurës sipas ligjit kombëtar nuk mund të jetë kriteri i vetëm 
për zbatueshmërinë e nenit 6. Përndryshe, zbatimi i kësaj dispozite do të 
lihet në diskrecion të shteteve kontraktuese në një shkallë që mund të çojë 
në rezultate të papajtueshme me objektin dhe qëllimin e Konventës (shih 
Ozturk kundër Gjermanisë, 21 shkurt 1984, § 49, seria A nr. 73,.... Campbell 
dhe Fell kundër Mbretërisë së Bashkuar, 28 qershor 1984 § 68, seria A nr 
80 , Ezeh dhe Connors, cituar më lart, § 83, dhe Matyjek k. Polonisë (dec.), 
nr. 38184/03, § 45, 30 maj 2006)... Duke pasur parasysh sa më sipër, fakti 
se procedurat kundër ankuesit nuk ishin klasifikuar si vepër penale sipas 
ligjit rus ka vetëm një vlerë formale dhe relative; “pikërisht natyra e veprës 
penale është një faktor me rëndësi të madhe” (shih Ezeh dhe Connors, cituar 
më lart, § 91).

142. Nuk është kontestuar para Gjykatës se veprimet e kërkuesit i përgjigjen një 
vepre penale në ligjin material penal. Me të vërtetë, vendimi për të mos 
iniciuar proces penal ka treguar se “veprimet e kërkuesit përmbanin elemente 
të veprës penale të shtrëngimit me anë të kanosjes për dhënien e pasurisë, të 
dënueshme sipas nenit 163 të Kodit Penal” (shih më lart paragrafin 13). Në 
të njëjtën kohë, gjykata nuk harron faktin se akuzat penale kundër kërkuesit 
nuk janë ndjekur me arsyetimin se ai nuk e kishte arritur moshën ligjore të 
përgjegjësisë penale. Megjithatë, nuk është e nevojshme për të vendosur 
që, pavarësisht nga natyra e padiskutueshme penale e veprës së kryer, 
fakti që ndjekja penale e kërkuesit ishte ligjërisht e pamundur për shkak 
të moshës së tij, sipas përmbajtjes së nenit 6. Gjykata, në vend të kësaj, 
do të përqendrohet në kriterin e tretë: natyrën dhe shkallën e ashpërsisë së 
dënimit që kërkuesi rrezikon të marrë.

143. Gjykata vëren se sipas ligjit rus, i mituri i cili ka kryer vepër penale para 
se të arrijnë moshën ligjore të përgjegjësisë penale mund të vendoset në 
një institucion arsimor të mbyllur deri në tre vjet, ose në një qendër të 
përkohshme dënimi për të mitur deri në tridhjetë ditë (shih më lart paragrafin 
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57 dhe 58). Në rastin konkret, brenda një muaji nga refuzimi për të filluar 
procedim penal kundër kërkuesit, departamenti lokal i brendshëm i kërkoi 
një gjykate për ta vendosur atë në një qendër të përkohshme ndalimi për të 
mitur me argumentin se ai kishte kryer një vepër penale për të cilën, ai nuk 
mund të akuzohet penalisht për shkak të moshës së tij. Duke iu referuar 
mënyrës së tij të padisiplinuar të jetës dhe veprave të mëparshme penale, 
departamenti lokal i brendshëm pohoi se ishte e nevojshme mbajtja mbyllur 
e kërkuesit, në mënyrë që të “korrigjohej” sjellja e tij dhe për të parandaluar 
kryerjen e veprave të tjera (shih më lart paragrafin 19). Gjykata e Qarkut ka 
urdhëruar vendosjen e kërkuesit në qendrën e përkohshme të burgimit për të 
mitur për tridhjetë ditë për “korrigjimin e sjelljes”, me arsyetimin se ai nuk 
kishte “nxjerrë përfundimet e duhura” nga vendosja e tij e mëparshme në atë 
qendër dhe kishte kryer një vepër tjetër penale (shih më lart paragrafin 21). 
Gjykata Rajonale e la në fuqi ketë vendim në apel, duke iu referuar faktit se 
kërkuesi kishte kryer një vepër të dënueshme nga Kodi Penal, situatës së tij 
familjare dhe pjesëmarrjes së dobët në shkollë. Argumentohet se vendosja 
e tij në qendër ishte e nevojshme për të ndaluar kryerjen e veprave të tjera 
(shih më lart paragrafin 48).

144. Gjykata nuk harron faktin se vendimi për të vendosur kërkuesin në qendrën 
e ndalimit të përkohshëm për të mitur është marrë në procedura të veçanta, 
të cilat ishin formalisht pa lidhje me marrjen në pyetje që iu bë kërkuesit. 
Megjithatë, duke marrë parasysh se gjykatat vendase iu referuan faktit se 
kërkuesi kishte kryer një vepër penale si arsyeja kryesore për vendosjen e 
tij në qendër të përkohshme burgimi për të mitur, dhe se në vendimet e tyre 
janë mbështetur gjerësisht në dokumentet e marra dhe gjetjet e bëra gjatë 
marrjes në pyetje, Gjykata konsideron se ka pasur një lidhje të ngushtë, si 
në ligj dhe në fakt, midis marrjes në pyetje dhe procedurës së vendosjes në 
qendër. Në të vërtetë, formulimi i dispozitave ligjore në fuqi dhe vendimeve 
gjyqësore, cituar të dyja në paragrafin 143 më lart, tregon qartë se vendosja 
e kërkuesit në qendrën e përkohshme të paraburgimit për të mitur ishte një 
pasojë e drejtpërdrejtë e përfundimeve të arritura nga departamentit lokal, se 
veprimet e tij përmbanin elemente të veprës penale të vjedhjes me dhunë.

 145. Gjykata ka konstatuar tashmë, se vendosja në një qendër të përkohshme 
paraburgimi për të mitur konsiderohet heqje e lirisë së kërkuesit (shih më 
lart paragrafin 107). Prandaj ekziston një supozim se procedurat kundër 
kërkuesit ishin “të parregullta”, brenda kuptimit të nenit 6, një hipotezë që 
mund të bjerë vetëm në rrethana krejtësisht të jashtëzakonshme dhe vetëm 
nëse heqja e lirisë nuk është “dukshëm e dëmshme”, duke patur parasysh 
natyrën e saj, kohëzgjatjen apo mënyrën e ekzekutimit (shih Ezeh dhe 
Connors, cituar më lart, § 126).

146. Siç është evidentuar tashmë më lart, vendosja e kërkuesit në qendrën e 
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paraburgimit të përkohshëm për të mitur nuk ndoqi qëllimin e edukimit të 
mbikëqyrur (shih më lart paragrafët 109 deri në 116). Qëllimi i vendosjes 
së kërkuesit në qendrën e paraburgimit për të mitur ishte për të korrigjuar 
sjelljen e tij dhe për të penguar atë nga kryerja e veprave të tjera, si mjet 
ndëshkimi. Megjithatë, jurisprudenca e Gjykatës tregon se mund të jetë 
e nevojshme për të parë përtej paraqitjes dhe gjuhës së përdorur dhe të 
përqendrohet në realitetin e situatës (shih Stafford k. Mbretërisë së Bashkuar 
[GC], nr. 46295/99, § 64, GjEDNj 2002 IV, dhe Ezeh dhe Connors, cituar 
më lart, § 123).

147. Gjykata vëren se ndalimi i kërkuesit zgjati tridhjetë ditë dhe u ekzekutua në 
një qendër paraburgimi për të mitur dhe jo në një institucion arsimor. Siç 
është përcaktuar më sipër, qendra mbyllej dhe survejohej për të parandaluar 
të burgosurit të largoheshin pa autorizim. Të burgosurit ishin subjekt i 
mbikëqyrjes së vazhdueshme dhe nën një regjim të rreptë disiplinor (shih 
më lart paragrafin 107). Prandaj, Gjykata konsideron se privimi i lirisë, i 
vendosur pas konstatimit të veprimeve të kërkuesit që përmbanin elemente 
të veprës penale të vjedhjes me dhunë, si dhe pas ekzekutimit në një qendër 
paraburgimi për të mitur, ku ata i nënshtrohen një regjimi të ngjashëm me 
burgjet siç përshkruhet më sipër, përmban elemente ndëshkuese si edhe 
elemente të parandalimit. Gjykata e ka të vështirë të bëjë dallimin ndërmjet 
qëllimeve ndëshkuese dhe parandaluese të masës në fjalë, pasi këto objektiva 
janë ekskluzive dhe të njohura si tiparet karakteristike të dënimeve penale. 
Në të vërtetë, në jurisprudencën e Gjykatës dënimet penale zakonisht janë 
njohur si të përbëra nga objektivat e dyfishta të ndëshkimit dhe parandalimit 
(shih Őztürk, cituar më lart, § 53; Bendenoun k. Francës, 24 shkurt 1994, § 
47, Seria A nr. 284; Lauko k. Sllovakisë, 2 Shtator 1998, § 58, Raportet 1998 
VI; dhe Ezeh dhe Connors, cituar më lart, §§ 102 dhe 105).

148. Duke pasur parasysh natyrën, kohëzgjatjen dhe mënyrën e ekzekutimit të 
heqjes së lirisë që i ishte imponuar kërkuesit, Gjykata nuk gjen rrethana të 
jashtëzakonshme të afta të kundërshtonin prezumimin se procedurat kundër 
kërkuesit ishin “penale” brenda kuptimit të nenit 6.

149. Duke patur parasysh sa më sipër, Gjykata arrin në përfundimin se natyra e 
veprës së bashku me natyrën dhe peshën e dënimit, ishin të tilla që procedura 
kundër kërkuesit përbënte procedurë penale brenda kuptimit të nenit 6 të 
Konventës. Prandaj, ky nen zbatohet për procedimet kundër kërkuesit.

180. “Gjykata nuk sheh ndonjë arsye për të hedhur poshtë përfundimet e Dhomës, 
të cilat janë të detajuara dhe të mirë-arsyetuara. Si Dhoma, ajo thekson 
nevojën për të parë përtej paraqitjes dhe gjuhës së përdorur dhe për t’u 
përqendruar në realitetin e situatës (shih gjykimin e Dhomës, paragrafi 146, 
cituar më lart). Duke vepruar kështu në rastin e kërkuesit, Gjykata konsideron 
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se vendosja e tij për tridhjetë ditë në qendrën e ndalimit të përkohshëm për të 
mitur ka patur elemente të qarta të ndalimit dhe ndëshkimit (shih gjykimin 
e Dhomës, paragrafi 146, cituar më lart).

181. Duke patur parasysh sa më sipër, Gjykata nuk pajtohet me pretendimin e 
qeverisë se kërkesat duhet të konsiderohen në bazë të nenit 5 § 4 të Konventës. 
Sipas mendimit të saj, meqë procedurat e ndërmarra kundër kërkuesit 
përbënin përcaktimin e një akuze penale, ankesat e kërkuesit duhet të shihen 
në kontekstin e garancive procedurale më të gjera, të mishëruara në nenin 
6 të Konventës në vend të nenit 5 § 4. Gjykata shton se nuk do të pajtohet 
me pretendimin e Qeverisë se gjendja e kërkuesit duhet të trajtohet në të 
njëjtën mënyrë si ajo e një të pandehuri të sëmurë mendërisht. Në çështjet e 
të pandehurve të sëmurë mendorë, procedura mund të çojë në vendosjen e 
tyre në institucionet e mbyllura për trajtim dhe për të parandaluar kryerjen 
e veprave të tjera penale. Nuk ka elementë ndëshkues ose parandalues të 
përfshira në kësi rastesh, ndryshe nga çështja e kërkuesit.

182. Prandaj, Gjykata konkludon se procedura kundër kërkuesit përbën procedurë 
penale në kuptim të nenit 6 të Konventës dhe për këtë arsye, kjo dispozitë 
është e zbatueshme në rastin në fjalë.

B. Përmbushja e kërkesave të Nenit 6

1. Gjykimi i Dhomës
183. Lidhur me kërkesën e aplikuesit, se ai ishte marrë në pyetje nga policia në 

mungesë të kujdestarit të tij, një avokati mbrojtës apo një mësuesi, Dhoma 
vuri në dukje se nuk kishte prova për të mbështetur pretendimin e qeverisë 
se gjyshi i kërkuesit, kujdestari i tij, ose dikush tjetër ka qenë i pranishëm 
gjatë marrjes në pyetje. Për më tepër, duke pasur parasysh moshën e tij të re, 
konsiderohet se marrja në pyetje ka qenë psikologjikisht detyruese. Dhoma, më 
tej vërejti se rrëfimi i kërkuesit në polici është përdorur kundër tij në procedurat 
që pasuan. Kështu, mungesa e një avokati në paraburgim i kishte cenuar në 
mënyrë të pandreqshme të drejtat e tij të mbrojtjes dhe minoi ndershmërinë e 
procesit në tërësi. Ka pasur, pra, një shkelje të nenit 6 §§ 1 dhe 3 (c).

184. Pastaj, Dhoma vërejti se kërkuesi nuk ka pasur asnjë mundësi të marrë në 
pyetje S. dhe nënën e tij, edhe pse deklaratat e tyre ishin e vetmja provë 
kundër tij, dhe për këtë arsye kishin qenë vendimtare. Për më tepër, asnjë 
përpjekje nuk është bërë nga autoritetet për të siguruar paraqitjen e S. ose 
nënës së tij në gjykatë, as nuk ishin bërë përpjekje të arsyeshme për të 
kompensuar këtë. Ajo, pra, konstaton se e drejta e kërkuesit për të pyetur 
dhe kundërshtuar dëshmitarët është kufizuar në një masë të papajtueshme 
me garancitë e parashikuara nga neni 6 §§ 1 dhe 3 (d).



219

185. Së fundi, Dhoma ka vërejtur se kufizimet e lartpërmendura për të drejtat 
e mbrojtjes të kërkuesit kishin qenë për shkak të regjimit të veçantë ligjor 
në fuqi në rastin e tij, për shkak se ai nuk e kishte arritur moshën ligjore të 
përgjegjësisë penale. Akti për të Miturit, i zbatueshëm për procedurën kundër 
kërkuesit, parashikonte garanci konsiderueshëm të kufizuara procedurale. 
Duke pasur parasysh vlerësimet e mësipërme, procedura kundër kërkuesit 
nuk kishte qenë e drejtë dhe nuk ka pasur shkelje të nenit 6 § 1.

2. Deklaratat e Palëve

(a) Kërkuesi
186. Kërkuesi u pajtua plotësisht me gjykimin e Dhomës. Ai pohoi se kishte qenë 

i privuar nga e drejta e tij për mbrojtje, si në kohën e marrjes fillestare në 
pyetje në stacionin policor, dhe gjatë procedurës gjyqësore për të vendosur 
atë në qendrën e paraburgimit të përkohshëm. Ai kishte qenë gjithashtu 
i privuar nga garanci ligjore të tilla, si e drejta për të marrë në pyetje 
dëshmitarët dhe të prezumohet i pafajshëm.

(b) Qeveria
187. Qeveria parashtroi se kërkuesi ishte marrë në pyetje në stacionin e policisë, në 

prani të gjyshit të tij nga një oficer i trajnuar posaçërisht nga Inspektorati i të 
Miturve. Ai kishte qenë gjithashtu i informuar për deklaratat e tij, të drejtën 
për t’u mos vetë-inkriminuar, e cila është konfirmuar me nënshkrimin e tij 
në faqen e parë të deklaratës së rrëfimit.

188. Për më tepër, pasi Qeveria ka analizuar se seanca gjyqësore e 21 shkurtit 2005 
urdhëron ndalimin e kërkuesit në qendrën e përkohshme të paraburgimit, 
duhet ta ekzaminojë atë për pajtueshmëri me kërkesat e nenit 5 § 4 të 
Konventës, në vend të nenit 6. Ajo dha argumentet duke iu referuar kësaj 
dispozite. Ajo ka theksuar, në mënyrë të veçantë, se procedura sipas nenit 5 
§ 4, jo domosdoshmërisht duhet të ketë të njëjtat garanci si ato të kërkuara 
nga neni 6 për procedurën penale.

189. Kështu, qeveria theksoi se seanca e 21 shkurtit e vitit 2005 ishte mbajtur 
në përputhje me nenin 31.2 (2) të Aktit të të Miturve dhe është ndjekur 
nga kërkuesi, gjyshi i tij, një avokat i caktuar nga gjykata, zyrtari nga 
Inspektorati për të Miturit, i cili kishte dorëzuar vendimin e 12 janarit 2005 
mbi refuzimin për fillimin e procedurës penale kundër kërkuesit, si dhe një 
prokuror. Gjyshi i kërkuesit kishte mohuar se kërkuesi kishte kryer ndonjë 
vepër, duke iu referuar vizitës së tij në një mjek një ditën më parë, dhe 
kërkuesi kishte refuzuar të jepte ndonjë shpjegim. Avokati i caktuar nga 
gjykata ka kundërshtuar vendosjen e kërkuesit në qendrën e paraburgimit 
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të përkohshëm. Duke pranuar se S. dhe nëna e tij nuk ishin dëgjuar gjatë 
seancës, qeveria ka shprehur dyshime nëse kërkuesi kishte kërkuar edhe 
pjesëmarrjen e tyre, pasi kjo nuk duket nga gjykimi. Për më tepër, të dhënat 
e seancave gjyqësore ishin shkatërruar, së bashku me shkresat e vitit 2013. 
Për më tepër, në kërkesën e tij të Kasacionit në 2 mars të vitit 2005, gjyshi 
i kërkuesit nuk pohon se ka bërë një kërkesë të tillë në gjykatë. Qeveria 
më tej vuri në dukje se neni 31.2 i Aktit të të Miturve, as kërkonte dhe as 
ndalonte marrjen në pyetje të dëshmitarëve. Duke pasur parasysh sa më 
sipër procedimet kundër kërkuesit nuk kanë qenë të drejta dhe ka patur 
shkelje të Nenit 6 § 1 të Konventës.

(c) Vëzhgimet e palëve të treta

(i). MDAC
191. MDAC theksoi se Shtetet kishin një detyrim pozitiv për të aplikuar masa 

mbrojtëse të rrepta dhe efektive për të siguruar se të drejtat janë “praktike 
dhe efektive”, dhe kjo ishte veçanërisht e rëndësishme në lidhje me 
fëmijët me aftësi të kufizuara, të cilët ishin shumë të pambrojtur. Neni 13 
i KDPAK ka adresuar çështje specifike të aksesit në drejtësi për personat 
me aftësi të kufizuara dhe Shtetet Palë duhet të sigurojnë akses efektiv për 
personat me aftësi të kufizuara, duke përfshirë akomodimin sipas moshës 
së përshtatshme, në mënyrë që të lehtësohet roli efektiv si pjesëmarrës i 
drejtpërdrejtë ose i tërthortë në të gjitha procedurat ligjore. Akomodimi i 
arsyeshëm nënkupton, se në çdo rast të veçantë duhet të merren modifikime 
dhe rregullime, të cilat nuk imponojnë një barrë të shpërpjesëtuar ose të 
panevojshme. Për më tepër, Neni 40 i KDF trajton fëmijët në konflikt me 
ligjin dhe liston garancitë minimale për fëmijët, përfshirë edhe të drejtën për 
ndihmë juridike (shih paragrafin 82 më lart). MDAC përsërit se interesi më 
i lartë i fëmijës duhet të jetë i një rëndësie parësore.

(ii). Lidhja (Liga) e të Drejtave të Njeriut
192. Lidhja e të Drejtave të Njeriut (Liga), gjithashtu iu referua nenit 40 të 

CRC. Ajo më tej iu referua Rregullave të Pekinit (shih paragrafin 86 
më lart), Udhëzimeve të Vjenës për Veprim mbi Fëmijët në Sistemin e 
Drejtësisë Penale (Aneksin e Rezolutës së OKB-së 1997/30, miratuar më 
21 korrik 1997) dhe Rregullave të Havanës (shih paragrafin 87 më lart ), 
të cilat, të gjitha parashikojnë për fëmijët në konflikt me ligjin, të drejtën 
për t’u ndihmuar nga një këshilltar ligjor. Për më tepër, LIGA theksoi se 
Rekomandimi 2008/11 mbi Rregullat Evropiane për të Mitur, i Këshillit 
të Evropës, subjekt i sanksioneve dhe masave (shih paragrafin 79 më 
lart), parashikon se të miturit nuk duhet të kenë më pak të drejta ligjore 
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dhe mbrojtje se ato që ofrohen për të rriturit në rregullat e përgjithshme të 
procedurës penale. Liga theksoi gjithashtu, se e drejta për ndihmë ligjore, 
referuar në instrumente të ndryshme ndërkombëtare, aplikohet që në fillim 
të një procedure, duke përfshirë edhe fazën e pyetjeve nga policia, si për 
fëmijët, ashtu dhe për ata nën moshën e përgjegjësisë penale. Meqë fëmijët 
nën moshën e përgjegjësisë penale ishin shpesh objekt i procedurave mjaft 
“paternaliste”, duke qenë se ato nuk ishin penale, por mbrojtëse, masat 
mbrojtëse procedurale tradicionale shpesh nuk zbatoheshin. Ky trajtim është 
i bazuar në teorinë e mirëqenies së të miturve në sistemeve të drejtësisë, e 
cila u zhvillua në Shtetet e Bashkuara dhe në Evropë në fund të shekujve 19 
dhe fillim të atij 20, dhe ishte kritikuar në mënyrë sistematike nga një numër 
i studiuesve për qëndrimin e saj të përgjithshëm paternalist te fëmijët, 
zakonisht duke shtypur të drejtat e tyre procedurale dhe duke i trajtuar si 
objekte të kujdesit dhe disiplinës.

193. Sipas Ligës, të qenit e fëmijës vulnerabël kërkon mbrojtje shtesë të të 
drejtave të tyre. Specifikisht, ndihmë juridike duhet të sigurohet për të gjithë 
fëmijët, në mënyrë të detyrueshme. Së fundi, ajo vuri në dukje se Udhëzimi 
30 i Këshillit të Evropës për Udhëzimet në drejtësinë miqësore të fëmijëve 
(shih paragrafin 80 më lart), parashikon se një fëmijë, i cili ishte dërguar në 
paraburgim nuk duhet të merret në pyetje në lidhje me sjellje kriminale, ose 
të kërkohet të bëjë ose të nënshkruajë deklarata në lidhje me përfshirjen ne 
të tilla sjellje, përveçse në prani të një avokati, njërit prej prindërve, ose, në 
qoftë se nuk ka prind në dispozicion, një personi tjetër të cilit fëmija i është 
besuar.

3.Vlerësimi i Gjykatës

(a) Parimet e Përgjithshme
194. Gjykata rithekson se, kërkesat e paragrafit 3 të nenit 6 duhet të shihen si 

aspekte të veçanta të së drejtës për një gjykim të drejtë të garantuar në 
paragrafin 1. Ajo shpesh shqyrton kërkesat sipas dy dispozitave të marra 
së bashku (shih, midis shumë autoriteteve të tjera .., Luca k. Italisë, nr. 
33354/96, § 37, GjEDNj 2001 II;.. Krombach k. Francës, nr. 29731/96, 
§ 82, GjEDNj 2001 II,. dhe Poitrimol kundër Francës, 23 nëntor 1993 § 
29, Seria A nr. 277 A). Për më tepër, kur kërkuesi ankohet për defekte të 
shumta procedurale, Gjykata mund të shqyrtojë arsyet e ndryshme që kanë 
shkaktuar ngritjen e kërkesës nga ana e tij, për të përcaktuar nëse procedurat 
e konsideruara si një e tërë ishin të drejta (shih Insanov k. Azerbaxhanit, nr. 
16133 / 08, §§ 159, 14 Mars 2013 dhe Mirilashvili k. Rusisë, nr. 6293/04, 
§§ 164, 11 dhjetor 2008).
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195. Për sa i përket të pandehurve të mitur, Gjykata është shprehur se procedurat 
penale duhet të organizohen në mënyrë që të respektojnë parimin e interesit 
më të lartë të fëmijës. Është thelbësore që një fëmijë i akuzuar për një vepër 
penale të trajtohet në një mënyrë, e cila merr parasysh moshën e tij, nivelin 
e pjekurisë dhe kapacitetin intelektual e emocional, dhe të provohet se janë 
marrë hapa për të nxitur aftësinë e tij për të kuptuar dhe për të marrë pjesë 
në procedurë (shih Adamkiewicz k. Polonisë, nr. 54729/00, § 70, 2 mars 
2010;... Panovits k. Qipros, nr. 4268/04, § 67, 11 dhjetor 2008;.. V. kundër 
Mbretërisë së Bashkuar [GC], nr. 24888/94, § 86, GJEDNJ 1999 IX;.. dhe 
T. kundër Mbretërisë së Bashkuar [GC], nr. 24724/94, § 84, 16 dhjetor 
1999). E drejta e të pandehurit të mitur për pjesëmarrje efektive në gjyqin e 
tij penal parashikon se autoritetet duhet të trajtojnë atë, duke patur parasysh 
vulnerabilitetin dhe kapacitetet e tij, që në fazat e para të përfshirjes në një 
hetim penal dhe, në veçanti, gjatë çdo seance pyetjesh nga ana e policisë. 
Autoritetet duhet të ndërmarrin hapa për të zvogëluar sa më shumë të jetë 
e mundur ndjenjën e frikës dhe frenimit të fëmijës, si dhe për të siguruar se 
ai kupton gjerësisht natyrën e hetimeve, çfarë ai rrezikon, duke përfshirë 
rëndësinë e ndonjë dënimi, i cili mund t’i jepet, si dhe të drejtën e mbrojtjes 
dhe, në veçanti, të drejtën e tij për të mos deklaruar (shih Martin k. Estonisë, 
nr. 35985/09, § 92, 30 maj 2013;.. Panovits, cituar më lart, § 67, dhe S.C. k. 
Mbretërisë së Bashkuar, nr. 60958/00, § 29, GJEDNJ 2004 IV).

196. Duke pasur parasysh statusin e tij si i mitur, kur fëmija hyn në sistemin e 
drejtësisë penale, të drejtat e tij procedurale duhet të jenë të garantuara dhe 
pafajësia apo fajësia e tij e vendosur në përputhje me kërkesat e procesit dhe 
parimit të ligjshmërisë, në lidhje me aktin e veçantë që dyshohet se ka kryer. 
Në asnjë mënyrë nuk mundet që një fëmijë të privohet nga masa mbrojtëse të 
rëndësishme procedurale vetëm për shkak se procedura e cila mund të rezultojnë 
me heqjen e lirisë së tij, konsiderohet sipas ligjit të brendshëm në mbrojtje të 
interesave të tij si fëmijë dhe i mitur. Për më tepër, kujdes i veçantë duhet të 
tregohet për të siguruar se klasifikimi ligjor i fëmijës, si një delinkuent i mitur të 
mos çojë fokusin në statusin e tij si i tillë, duke neglizhuar shqyrtimin e veprës 
specifike penale për të cilën ai ka qenë i akuzuar dhe në kushtet e drejtësisë, 
duhen sjellë prova të fajit të tij. Trajtimi i një fëmije shkelës të ligjit, përmes 
sistemit të drejtësisë penale në bazën e statusit të tij për të qenë një delinkuent i 
mitur, të cilit i mungon përkufizimi ligjor, nuk mund të konsiderohet në përputhje 
me një proces të rregullt dhe parimit të ligjshmërisë (shih, mutatis mutandis, 
Achour k. Francës [ GC], nr. 67335/01, §§ 45-47, GjEDNj 2006 IV, në lidhje me 
klasifikimin ligjor të recidivizmit). Trajtimi diskrecional, mbi bazën se dikush 
është fëmijë, i mitur, ose një delikuent i mitur, është i pranueshëm vetëm kur 
interesat e tij dhe ato të shtetit nuk janë të papajtueshme. Përndryshe, zbatohen 
në mënyrë proporcionale, garancitë ligjore materiale dhe procedurale.
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(i) E drejta për ndihmë juridike
197. Gjykata vëren se, edhe pse jo absolute, e drejta në bazë të nenit 6 § 3 (c) që 

të gjithë të akuzuarit për një vepër penale të mbrohen efektivisht nga një 
avokat që caktohet zyrtarisht nëse është e nevojshme, është një nga tiparet 
themelore të një gjykimi të drejtë (shih Poitrimol, cituar më lart, § 34).

198. Për sa i përket ndihmës juridike në fazën paragjyqësore, Gjykata ka nënvizuar 
rëndësinë e fazës hetimore për përgatitjen e procedurës penale, pasi provat e 
marra gjatë kësaj faze përcaktohen në kornizën në të cilën vepra e ngarkuar 
do të merret parasysh në gjyq. Prandaj, Gjykata është shprehur se dobësia 
e veçantë e të akuzuarit në fazat fillestare të marrjes në pyetje nga policia 
mund të kompensohet vetëm me ndihmën e një avokati, detyra e të cilit është, 
ndër të tjera, të ndihmojë për të siguruar respektimin e së drejtës së një të 
akuzuari që të mos fajësojë vetveten. Në të vërtetë, kjo e drejtë presupozon 
që prokuroria në një çështje penale kërkon të provojë fajësinë kundër të 
akuzuarit, duhet të administrojë prova të siguruara jo me anë të metodave 
të shtrëngimit ose shtypjes, në kundërshtim me vullnetin e të akuzuarit. Kjo 
është më e rëndësishme për të mbrojtur të akuzuarit kundër shtrëngimit 
nga ana e autoriteteve dhe të kontribuojë në parandalimin e dështimit të 
drejtësisë, si dhe të sigurojë barazinë e armëve. Prandaj, në mënyrë që e 
drejta për një gjykim të drejtë të mbetet “praktike dhe efektive”, neni 6 § 1 
kërkon që, si rregull, ndihma me avokat duhet të ofrohet sa më shpejt, që kur 
një i dyshuar merret në pyetje për herë të parë nga policia, përveç nëse është 
demonstruar në dritën e rrethanave të veçanta të secilit rast, se ka arsye të 
forta për të kufizuar këtë të drejtë. Edhe aty ku ka arsye të forta që mund të 
justifikojnë mohimin e ndihmës nga avokati, kufizime të tilla, pavarësisht 
justifikimit të tyre, nuk duhet të paragjykojnë padrejtësisht të drejtat e të 
akuzuarit sipas nenit 6. E drejta e mbrojtjes, në parim paragjykohet në 
mënyrë të pakthyeshme, kur deklaratat inkriminuese të bëra gjatë pyetjeve 
nga policia, pa praninë e një avokati përdoren për të provuar fajësinë (shih 
Panovits, cituar më lart, §§ 64-66, dhe Salduz k. Turqisë [GC], nr. 36391/02, 
§§ 50-55, GjEDNj 2008) .

199. Duke pasur parasysh vulnerabilitetin e veçantë të fëmijëve dhe duke marrë 
parasysh nivelin e tyre të pjekurisë, kapacitetin intelektual e emocional, 
Gjykata thekson në veçanti rëndësinë themelore të sigurimit të një avokati, 
kur personi i ndaluar është i mitur (shih Salduz, cituar më lart, § 60; shih 
gjithashtu jurisprudencën cituar në paragrafin 195 më lart).

(ii) E drejta për të marrë në pyetje dhe kërkuar pyetjen e dëshmitarëve
200. Gjykata përsërit se neni 6 § 3 (d) mishëron parimin se, para se i akuzuari të 

mund të dënohet, të gjitha provat kundër tij duhet normalisht të paraqiten në 
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praninë e tij, në një seancë publike, me qëllim që ai të paraqesë argumente 
kundërshtuese. Përjashtime nga ky parim janë të mundshme, por nuk duhet 
të shkelen të drejtat e mbrojtjes, të cilat, si rregull, kërkojnë që të akuzuarit 
duhet t’i jepet mundësi e mjaftueshme dhe e duhur për të kundërshtuar 
dhe marrë në pyetje një dëshmitar kundër tij, ose edhe kur  dëshmitari bën 
deklaratën e tij në një fazë të mëvonshme të procedurës (shih Luca k. Italisë, 
cituar më lart, §§ 39-40).

201. Për më tepër, duke pasur parasysh jurisprudencën e Gjykatës, së pari, duhet 
të ketë një arsye për mospjesëmarrjen e dëshmitarit në gjykim dhe, së dyti, 
kur një bindje bazohet vetëm, ose në një shkallë vendimtare në depozitimet 
që janë bërë nga një person të cilin i akuzuari nuk ka pasur mundësi ta pyesë 
apo ta ketë pyetur, qoftë gjatë hetimit apo gjykimit, e drejta e mbrojtjes 
mund të kufizohen deri në atë masë që është në kundërshtim me garancitë 
e parashikuara nga neni 6 (shih Al-Khawaja dhe Tahery k. Mbretërisë së 
Bashkuar [GC], nr. 26766/05 dhe 22228/06, § 119, 15 dhjetor 2011, si është 
përkufizuar në Schatschaschwili k. Gjermanisë [GC], nr. 9154/10, §§ 107 
dhe 118, 15 dhjetor 2015).

202. Kur një bindje bazohet vetëm ose në mënyrë vendimtare në dëshmitë e 
dëshmitarëve që mungojnë, Gjykata duhet të bëjë shqyrtime shumë më të 
detajuara. Në çdo rast ngrihet pyetja nëse ka faktorë të mjaftueshëm kundër 
balancimi, duke përfshirë edhe masat që lejojnë një vlerësim të drejtë dhe të 
duhur të besueshmërisë së provave. Kjo do të lejonte një bindje të bazuar në 
të tilla prova, vetëm nëse ajo është mjaft e besueshme duke pasur parasysh 
rëndësinë në rastin konkret (shih Al-Khawaja dhe Tahery, cituar më lart, § 
147, dhe si i zhvilluar më tej në Schatschaschwili, cituar më lart, § 116)

(b) Aplikimi në çështjen konkrete
203. Gjykata vëren se kërkuesi në çështjen në fjalë ishte vetëm dymbëdhjetë vjeç, 

kur policia e mori atë në stacionin e policisë për ta marrë në pyetje. Ai ishte 
në këtë mënyrë nën moshën e përgjegjësisë penale të përcaktuar nga Kodi 
Penal (katërmbëdhjetë vjeç) për krimin që akuzohej. Në funksion të kësaj, 
ai kishte nevojë për trajtim dhe mbrojtje të veçantë nga ana e autoriteteve 
dhe qartësisht nga një shumëllojshmëri e burimeve ndërkombëtare 
(shih për shembull Rekomandimin e Këshillit të Evropës, Nr. R (87) 20; 
Rekomandimi i Këshillit të Evropës (2003)20; Udhëzimi i Këshillit të 
Evropës mbi drejtësinë miqësore për fëmijët, Udhëzimi 1, 2, dhe 28-30; the 
CRC, Neni 40, dhe Komentet e Përgjithshme Nr. 10, pika 33; dhe Rregullat 
e Pekinit, Rregulli 7.1., të gjitha të cituara më lart në paragrafët 77, 78, 
80, 82, 84 dhe 86 respektivisht)., që çdo masë të bazohet në interesat e tij 
më të mira, që nga koha e arrestimit policia duhet t’i kishte garantuar të 
paktën të njëjtat të drejta dhe garanci ligjore si ato të parashikuara për të 
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rriturit. Për më tepër, fakti që kërkuesi vuante nga ADHD, një çrregullim 
mendor dhe neurologjik i sjelljes (shih më lart paragrafin 12), e bëri atë 
veçanërisht të pambrojtur, dhe kështu rasti i tij  kërkonte mbrojtje të veçantë 
(shih Udhëzimin e Këshillit të Evropës mbi drejtësinë miqësore për fëmijët, 
Udhëzimi 27, CRC Neni 23, dhe Komentet e Përgjithshme Nr.9, pikë 73 
dhe 74, të gjitha të cituara më lart në paragrafët 80 dhe 82-83 respektivisht).

204. Në këto kushte, Gjykata do të shqyrtojë ankesat e veçanta të kërkuesit sipas 
nenit 6, të cilat janë, nëse atij iu sigurua ndihma juridike dhe mundësia për 
të pyetur dëshmitarët, në mënyrë që të përcaktohej nëse procedurat për ta 
vendosur atë në qendrën e përkohshme të ndalimit për të mitur ishin të drejta.

(i) E drejta për ndihmë juridike
205. Gjykata vëren se është e pakontestueshme se kërkuesi u dërgua në stacionin 

e policisë pa iu thënë pse. Ai gjithashtu duhet të priste një kohë të caktuar 
para se të merrej në pyetje nga një polic. Megjithatë, nuk ka asnjë tregues se 
kërkuesi ka qenë i informuar se ai kishte të drejtën për të thirrur gjyshin e tij, 
një kujdestar, një avokat, ose një person tjetër të afërt gjatë kësaj periudhe. 
Nuk pati as dokumente që provonin se gjatë marrjes në pyetje atij i ishte 
dhënë ndihma juridike. Pretendimi i Qeverisë, se gjyshi i kërkuesit ishte i 
pranishëm gjatë marrjes në pyetje mbetet i pambështetur në prova. Për më 
tepër, Gjykata vëren se rrëfimi i firmosur nga kërkuesi, vlera provuese e të 
cilit duhet të konsiderohet të jetë jashtëzakonisht e diskutueshme, pasi merret 
parasysh mosha dhe shëndeti, nuk e përmend praninë e gjyshit dhe nuk u 
bashkë firmos nga ai. Deklarata me shkrim e nënshkruar nga gjyshi i tij në të 
njëjtën ditë, siç pretendohet nga kërkuesi, mund të jetë nënshkruar më vonë, 
pasi kërkuesi ishte marrë në pyetje nga oficeri i policisë, dhe kështu nuk 
provohet prania e tij gjatë marrjes në pyetje. Megjithatë, ky dokument nuk 
përmend se kërkuesi ishte informuar për të drejtën e marrjes së këshillave 
ligjore, ose për të patur dikë tjetër të pranishëm gjatë marrjes në pyetje, apo 
nuk provon se ka qenë me të vërtetë i pranishëm një person tjetër.

206. Prandaj, Gjykata çmon se policia nuk e ka ndihmuar kërkuesin për marrjen 
e përfaqësimit ligjor. Kërkuesi nuk ishte i informuar për të drejtën e tij për 
të pasur të pranishëm një avokat, gjyshin e tij ose një mësues. Ky pasivitet i 
policisë nuk ishte i mjaftueshëm për të përmbushur detyrimin e tyre pozitiv 
për t’i siguruar kërkuesit, një fëmije që vuan për më tepër nga ADHD, 
informacionin e nevojshëm, duke bërë të mundur që ai të marrë përfaqësimin 
ligjor (shih Panovits, cituar më lart, § 72).

207. Fakti që legjislacioni i brendshëm nuk parashikon ndihmë ligjore për të 
miturit nën moshën e përgjegjësisë penale, kur merren në pyetje nga 
policia nuk është një arsye e vlefshme për dështimin e përmbushjes së këtij 
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detyrimi. Gjykata ka gjetur se një kufizim sistematik mbi të drejtën për 
ndihmë ligjore, në bazë të dispozitave, është i mjaftueshëm në vetvete për 
të përbërë një shkelje të Nenit 6 (shih Salduz, cituar më lart, § 56). Për më 
tepër, është në kundërshtim me parimet themelore të përcaktuara në burime 
ndërkombëtare, sipas të cilave të miturve duhet t’i jetë garantuar mbrojtja 
ligjore, apo të tjera ndihma të përshtatshme (shih për shembull, CRC, Neni 
40 § 2 (b) (ii), dhe po aty komentet; Rregullat e Pekinit, Rregulli 7.1; dhe 
Rekomandimi i Këshillit të Evropës Nr. R (87) 20, pika 8, të gjitha të cituara 
në paragrafët 82, 84, 86 dhe 77 më lart).

208. Për më tepër, Gjykata çmon se kërkuesi duhet të jetë ndjerë i frikësuar dhe i 
ekspozuar, ndërsa po mbahej i vetëm në stacionin e policisë dhe po merrej 
në pyetje në një mjedis të panjohur. Në fakt ai e tërhoqi rrëfimin menjëherë, 
pasi gjyshi i tij erdhi në stacionin e policisë, dhe protestoi pafajësinë e tij. 
Në këtë drejtim, Gjykata thekson se deklarata e rrëfimit, e bërë në mungesë 
të një avokati, nuk u përdor kundër kërkuesit vetëm në procedurat për ta 
vendosur atë në qendrën e përkohshme të paraburgimit, por në kombinim 
me deklaratat e dëshmitarëve S. dhe nënës së tij, në fakt formuan bazën për 
gjetjen e gjykatave të brendshme se veprimet e tij përmbanin elemente të veprës 
penale të vjedhjes me dhunë, duke siguruar bazën për vendosjen e tij në qendër.

209. Duke pasur parasysh sa më sipër, Gjykata konstaton se mungesa e ndihmës 
ligjore gjatë marrjes në pyetje të kërkuesit nga ana e policisë ka prekur në 
mënyrë të pakthyeshme të drejtën e tij për mbrojtje dhe minoi ndershmërinë 
e procesit në tërësi (shih Panovits, cituar më lart, §§ 75-76, dhe Salduz, 
cituar më lart, §§ 58 dhe 62).

210. Si rrjedhojë ka patur shkelje të nenit 6 §§ 1 dhe 3 (c) të Konventës.

(ii) E drejta për të marrë në pyetje dhe kërkuar pyetjen e dëshmitarëve 
211. Për t’iu kthyer ankimit të kërkuesit, se ai nuk ka pasur mundësi të marrë në 

pyetje S. ose nënën e tij gjatë seancës të Gjykatës së Qarkut, e cila vendosi 
për qëndrimin e tij në qendrën e ndalimit të përkohshëm për të mitur, Gjykata 
së pari vëren se ishte një gjyqtar i vetëm në Gjykatën e Qarkut Sovetskiy 
të Novosibirsk, në pajtim me nenin 22 (3) (2) të Ligjit të të Miturve, i cili 
urdhëroi qëndrimin e kërkuesit, pasi e dëgjoi atë në seancë. Në seancën 
dëgjimore, kërkuesi, gjyshi i tij dhe avokati i caktuar nga gjykata ishin të 
pranishëm, sikurse ishin prokurori dhe oficeri nga Inspektorati i të Miturve, 
i cili kishte vendosur më 12 janar 2005 për mos fillimin e procedurës penale 
kundër kërkuesit. Nga gjykimi del se kërkuesi dhe gjyshi i tij kishin mundësi 
t’i drejtoheshin gjykatës dhe të paraqisnin dokumente. Kështu, Gjykata 
vëren se, procedura ka ofruar garanci të caktuara procedurale për kërkuesin.

212. Megjithatë, Gjykatës së Qarkut, midis materialeve të tjera që kishin të bënin 
me kërkuesin, iu vunë në dispozicion edhe rezultatet e hetimit paraprak. Ato 
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përfshinin deklaratat e bëra nga viktima e supozuar, S. dhe nëna e tij, si dhe 
deklarata e rrëfimit e nënshkruar nga kërkuesi. Gjykata thekson se kërkuesi 
kishte tërhequr rrëfimin dhe kishte pretenduar se ai ishte marrë nën presion. 
Për më tepër, siç gjendet më sipër, kërkuesi nuk ka përfituar nga ndihma e 
një avokati gjatë marrjes në pyetje në stacionin e policisë, gjë që në mënyrë 
të pandreqshme ka prekur të drejtat e tij të mbrojtjes. Për më tepër, gjyshi i 
tij, po ashtu pohoi se kërkuesi kishte qenë në kirurgjinë e një mjeku një ditë 
më parë. Gjykata vëren se as S. dhe as nëna e tij nuk u thirrën në seancë për 
të dëshmuar dhe t’i jepnin kërkuesit një mundësi për t’i marrë në pyetje, 
pavarësisht nga fakti se dëshmitë e tyre ishin të një rëndësie vendimtare për 
përfundimin e seancës së pyetjeve nga policët, të cilët dolën në përfundimin 
se kërkuesi kishte kryer krimin e vjedhjes.

213. Në lidhje me këtë, është e rëndësishme të theksohet se nuk ka asnjë tregues, 
as është pretenduar nga qeveria, që S. dhe nëna e tij nuk ishin në dispozicion, 
apo do të kishte qenë e vështirë të thirreshin në seancë si dëshmitarë. Si 
rrjedhojë, nuk kishte asnjë arsye për mos paraqitjen e dëshmitarëve. Për 
më tepër, duke pasur parasysh faktin se kërkuesi kishte tërhequr rrëfimin 
e tij, Gjykata është e mendimit se ka qenë e rëndësishme për drejtësinë e 
procedurave, që S. dhe nëna e tij të dëgjohen. Sipas mendimit të Gjykatës, 
kjo mbrojtje është edhe më e rëndësishme kur çështja ka të bëjë me një të 
mitur nën moshën e përgjegjësisë penale, në procedura që përcaktojnë një 
të drejtë të tillë themelore, si të drejtën e tij për liri.

214. Për më tepër, edhe pse avokatja e caktuar nga gjykata ishte e pranishme 
në seancë për të përfaqësuar kërkuesin, është e paqartë se kur u caktua ajo 
dhe në çfarë mase mbrojti të drejtat e kërkuesit. Nëse kjo është e saktë, 
siç tregohet nga Qeveria, që asnjë kërkesë për të dëgjuar S. ose nënën e 
tij nuk është bërë në Gjykatën e Qarkut nga kërkuesi, atëherë kjo tregon 
një mungesë kujdesi nga ana e avokates dhe, sipas mendimit të Gjykatës, 
edhe nga ana e gjyqtarit, i cili duhet të sigurohet se parimi i barazisë është 
respektuar gjatë procedurës. Në fakt, nuk janë bërë përpjekje nga autoritetet 
për të siguruar paraqitjen e S. dhe nënës së tij në gjykatë, edhe pse Akti 
për të Miturit parashikon mundësinë për të dëgjuar dëshmitarët, siç është 
pranuar nga Qeveria. Meqë në rrezik qëndronte e drejta e lirisë së një 12 
vjeçari, është e pa neglizhueshme rëndësia e një procesi të rregullt.

215. Së fundi, Gjykata vëren se nuk ka pasur faktorë të kundër balancimit për të 
kompensuar pamundësinë e kërkuesit për të marrë në pyetje S. dhe nënën e 
tij, në çdo fazë të procedimit. Siç është përcaktuar nga Dhoma në paragrafin 
173 të vendimit të saj, kërkuesit nuk i është dhënë mundësia të shqyrtojë 
pyetjet e bëra nga hetuesi për dëshmitarët, dhe as nuk i është dhënë më 
vonë mundësia që t’i drejtojë pyetjet e veta atyre. Për më tepër, edhe pse 
u bënë deklaratat e dëshmitarëve në hetuesi, nuk janë regjistruar në video, 



228

as kërkuesi, as gjykatësit dhe për pasojë nuk ishin në gjendje të vëzhgonin 
sjelljen e dëshmitarëve nën pyetjet e policëve, në mënyrë që të krijohej 
bindje në dëshmitë që u dhanë (shih për arsyetim të ngjashëm Makeyev k. 
Rusisë, nr. 13769/04, § 42, 5 shkurt 2009).

216. Duke pasur parasysh gjithë sa më sipër, Gjykata konstaton se të drejtat e 
mbrojtjes së kërkuesit, në veçanti ato për të pyetur dhe kërkuar të pyeten 
dëshmitarët, janë kufizuar në një masë të papajtueshme me garancitë e 
parashikuara nga neni 6 §§ 1 dhe 3 (d) i Konventës dhe ka patur shkelje të 
këtyre dispozitave.

(iii) Përfundimi

217. Gjykata deklaron se të drejtat e mbrojtjes së kërkuesit u kufizuan në një 
masë të papajtueshme me garancitë e parashikuara në nenin 6 të Konventës, 
për shkak të mungesës së ndihmës juridike gjatë pyetjes nga policia dhe nga 
mohimi i mundësisë për të marrë në pyetje dëshmitarët, dëshmia e të cilëve 
kishte qenë vendimtare për vendimin e gjykatës vendase, për ta dërguar 
kërkuesin në qendër të përkohshme paraburgimi për të mitur për tridhjetë 
ditë.

218. Megjithatë, Gjykata e konsideron të rëndësishme të shtojë, ashtu si edhe 
Dhoma (shih paragrafin 176 të gjykimit të saj), se kufizimet e mësipërme 
kanë qenë për shkak të faktit se kërkuesi ishte nën moshën e përgjegjësisë 
penale dhe për këtë arsye ishte jashtë mbrojtjes së ofruar nga garancitë 
procedurale të parashikuara në Kodin e Procedurës Penale (shih më lart 
paragrafët 59-63). Në vend të kësaj, Akti për të Miturit ishte i zbatueshëm 
për kërkuesin. Ky akt parashikon garanci procedurale të kufizuara (shih 
paragrafin 68 më lart) në mënyrë të konsiderueshme. Sipas Gjykatës, dhe 
siç vërehet edhe nga Lidhja e të Drejtave të Njeriut në parashtrimet e saj, 
(shih paragrafin 192 më lart) sikurse ilustrohet nga rasti në fjalë, qëllimi i 
legjislacionit të mbrojtjes së fëmijëve, është për të siguruar kujdesin ndaj 
tyre, por trajtimi vjen në konflikt me realitetin dhe parimet e përcaktuara në 
paragrafin 196 më lart, pasi fëmija është privuar nga liria e tij pa gëzuar të 
drejtat procedurale për të mbrojtur veten siç duhet kundër imponimit të një 
mase të tillë të ashpër.

219.  Sipas mendimit të Gjykatës, të miturit, zhvillimi kognitiv dhe emocional 
i të cilëve në çdo rast kërkon konsiderata të veçanta, dhe veçanërisht ai i 
fëmijëve të vegjël nën moshën e përgjegjësisë penale, meriton mbështetje 
dhe ndihmë për të mbrojtur të drejtat e tyre, kur ndaj tyre janë aplikuar masa 
shtrënguese, edhe pse nën maskën e masave edukative. Siç është e qartë 
nga materialet përkatëse ndërkombëtare para Gjykatës (shih paragrafët 77-
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89 më lart), kjo ka qenë e vendosur në shumë dokumente ndërkombëtare. 
Gjithashtu, fakti ka qenë theksuar nga ndërhyrësit si palë e tretë. Kështu, 
Gjykata është e bindur se masat mbrojtëse procedurale të përshtatshme 
duhet të veprojnë për të mbrojtur interesat më të mirë dhe mirëqenien 
e fëmijës, sigurisht kur liria e tij është në rrezik. Në të kundërt, fëmijët 
do të vendoseshin në një disavantazh të qartë në krahasim me të rriturit 
që ndodhen në të njëjtën situatë. Në lidhje me këtë, fëmijët me aftësi të 
kufizuara mund të kërkojë masa shtesë për të siguruar se ata janë të mbrojtur 
sa duhet. Gjykata thekson se megjithatë, kjo nuk do të thotë se fëmijët duhet 
të jenë të hapur ndaj gjykimeve të drejta e të plota penale; të drejtat e tyre 
duhet të sigurohen në një ambient të përshtatur edhe për moshën e tyre, 
në përputhje me standardet ndërkombëtare, në veçanti me Konventa për të 
Drejtat e Fëmijës.

220.Duke pasur parasysh të gjitha konsideratat e mësipërme, Gjykata konstaton 
se kërkuesi nuk i është nënshtruar një gjykimi të drejtë, gjë që ka çuar në 
vendosjen e tij në qendrën e paraburgimit të përkohshëm për të miturit në 
shkelje të nenit 6 §§ 1 dhe 3 (c) dhe (d) të Konventës.

II. APLIKIMI I NENIT 41 TË KONVENTËS

3. 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

1. Parashtrimet e palëve
222. Kërkuesi pretendoi 7,500 euro (EUR) në lidhje me dëmin jo pasuror, 

sikurse vendosi Dhoma në vendimin e saj, edhe pse deklaroi se shuma nuk 
mbulonte plotësisht të gjitha shpenzimet për shërimin e shëndetit të tij fizik 
dhe mendor.

223. Qeveria e kundërshtoi këtë shumë dhe argumentoi se nëse Gjykata do të gjejë 
shkelje të Konventës, vendimi i saj duhet të përbëjë në vetvete kënaqësinë 
e mjaftueshme për kompensimin e dëmit jo pasuror të pësuar nga kërkuesi.

2. Gjykimi i Dhomës
224. Dhoma, duke bërë një vlerësim mbi baza të drejta, i akordoi kërkuesit 

shumën 7,500 EURO në lidhje me dëmin jo pasuror, plus çdo taksë që mund 
të jetë e tatueshme mbi këtë shumë.
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3. Vlerësimi i Gjykatës
225. Gjykata vëren se ajo ka gjetur të njëjtin kombinim të shkeljeve sikurse edhe 

Dhoma në rastin në fjalë. Për më tepër, kërkuesi ka pretenduar të njëjtën 
shumë siç i është dhënë atij nga Dhoma në vendimin e saj. Gjykata deklaron 
se sasia do të jetë e njëjtë me atë të dhënë nga Dhoma, dhe në këtë mënyrë i 
akordon kërkuesit 7,500 EURO në lidhje me dëmin jo pasuror, plus çdo taksë 
që mund të jetë e tatueshme mbi këtë shumë.

B. Kostot dhe shpenzimet

1. Parashtrimet e palëve 
226. Kërkuesi pretendoi edhe kërkoi 24,979 (rreth 417 euro) për tarifat ligjore 

(RUB 20,000), kostot e përkthimit (fshij 4620) dhe shpenzimet postare 
(RUB 359) të bëra para Dhomës së Madhe, përveç shumës së dhënë nga 
Dhoma në vendimi i saj.

227. Qeveria i kundërshtoi të dyja, shumën e dhënë nga Dhoma dhe kërkesat 
e tjera shtesë të kërkuesit para Dhomës së Madhe. Ajo mendonte se 
faturat e pagesave të disponueshme, të dorëzuara në Gjykatë nuk mund të 
konsideroheshin si provë e vlefshme e dokumentuar, duke qenë se mbanin 
vulat e Dhomës së Avokatisë, por ishin nënshkruar nga vetë përfaqësuesi. 
Për më tepër, asnjë kontratë ndihme juridike mes kërkuesit, apo gjyshit të 
tij dhe përfaqësuesit nuk ishte dorëzuar në Gjykatë. Faturat e rastësishme të 
pagesave nga një qendër përkthimi ishin të pamjaftueshme për të konfirmuar 
shpenzimet e përkthimit. Qeveria më tej theksoi se përfaqësuesi nuk është 
përmendur në asnjë nga vendimet e gjykatave të brendshme dhe se përfshirja 
e tij në procedurat para Gjykatës ka qenë i kufizuar, shumica e punës është 
bërë nga gjyshi i kërkuesit.

1. Gjykimi i Dhomës 
228. Dhoma i akordon kërkuesit 1,493 EURO për tarifat ligjore dhe shpenzimet 

e përkthimit, plus çdo taksë që mund të jetë në ngarkim të kërkuesit mbi 
këtë shumë.

2. Vlerësimi i Gjykatës
229. Sipas jurisprudencës së Gjykatës, një kërkues ka të drejtën e rimbursimit 

të kostove dhe shpenzimeve vetëm në masën që ka treguar se këto kanë 
qenë të vërteta dhe janë në sasi të arsyeshme. Në rastin konkret, Gjykata 
nuk gjen asnjë arsye për të dyshuar mbi shumën e dhënë nga Dhoma për 
kostot dhe shpenzimet e kërkuesit. Ajo konstaton më tej se faturat dhe 
faturat e pagesave të paraqitura nga kërkuesi në Gjykatë provojnë se ai ka 
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paguar përfaqësuesin e tij në shumën 20,000 RUB, për shërbimet ligjore 
në procedurat para Dhomës së Madhe. Ajo, gjithashtu pranon në mënyrë të 
plotë faturat dhe faturat e pagesave në lidhje me shpenzimet për përkthime 
dhe shërbimet postare.

230. Në dritën e sa më sipër, Gjykata i jep kërkuesit shumën e plotë të pretenduar, 
që është, 1,493 euro, për procedurat para Dhomës dhe 417 euro për 
procedurat para Dhomës së Madhe, pra, një shumë totale prej 1,910 euro, 
plus çdo taksë që mund të jetë në ngarkim të kërkuesit mbi ketë shumë.

C. Interesi i munguar
231. Gjykata e çmon të nevojshme se interesi i munguar 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. Rrëzon, njëzëri, kundërshtimet paraprake të Qeverisë për mos shterim të 
mjeteve të brendshme ligjore dhe mosrespektim të afatit kohor gjashtëmujor 
të ngritur në lidhje me pretendimet e kërkuesit sipas nenit 3 të Konventës, si 
dhe në bazë të nenit 6 lidhur me marrjen në pyetje;

2.  Vendos, njëzëri, se ka pasur shkelje të nenit 3 të Konventës;
3. Vendos njëzëri, se ka pasur shkelje të nenit 5 § 1 të Konventës;
4. Vendos, me njëmbëdhjetë vota kundër gjashtë, se ka pasur shkelje të nenit 6 §§ 

1 dhe 3 (c) dhe (d) të Konventës;
5. Vendos, njëzëri,

(a)  se shteti i paditur duhet t’i paguajë kërkuesit, brenda tre muajsh, shumat 
e mëposhtme, që do të konvertohen në rubla ruse me kursin e këmbimit në 
datën e shlyerjes:

(i)  7,500 euro (shtatë mijë e pesëqind euro), plus çdo taksë që mund të jetë e 
tatueshme, në lidhje me dëmin jo pasuror;

(ii) 1,910 euro (njëmijë e nëntëqind e dhjetë 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 tre muaj deri në shlyerje, interesi 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.

Hartuar në anglisht dhe frëngjisht, dhe vendosur në seancë publike në Gjykatën 
Evropiane të të Drejtave të Njeriut, Strasburg, më 23 Mars 2016.
    Lawrence Early      Guido Raimondi 
        Këshilltar              Kryetar
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Në përputhje me nenin 45 § 2 të Konventës dhe Rregullën 74 § 2 të Rregullores 
së Gjykatës, opinionet e mëposhtme të veçanta i janë bashkëngjitur këtij 
vendimi: 
(a) mendimi konkurrues i gjyqtarit Zupancic; 
(b) mendimi pjesërisht mospajtues i gjyqtarëve Spielmann, Nicolaou, Bianku, 

Keller, Spano dhe Motoç; 
(c) mendimi pjesërisht mospajtues i gjyqtarit Motoc 
                 G.R.A.

T.L.E.
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MENDIMI ALTERNATIV I GJYQTARIT ZUPANCIC

Unë pajtohem me rezultatin e çështjes. Megjithatë, qëllimi i këtij mendimi 
alternativ është për të sqaruar çështjen e mos kualifikimit të statusit të krimeve. 
Meqë i riu Blokhin, në këtë rast u trajtua si një “i mitur delinkuent”, shtrohet 
pyetja nëse ai duhet, apo nuk duhet të ketë të drejtën e masave mbrojtëse 
procedurale kontradiktore. Për të kuptuar këtë, unë do t’i referohem historikut së 
kësaj çështjeje në aspektin kushtetues.

Tri raste kyçe të Gjykatës Supreme amerikane të shekullit të njëzetë  
përcaktuan shtrirjen e kërkesave të procesit të gjykatës për të mitur.

Në Kent k. Shteteve të Bashkuara (383 SHBA 541 [1966]), Gjykata Supreme, 
fillimisht deklaroi se mbrojtja kushtetuese ishte e zbatueshme në procesin për të mitur. 
Në arritjen e këtij përfundimi, Gjykata Supreme deklaroi si më poshtë (fq. 554-56.):

“1. Teoria e Aktit të Gjykatës së Qarkut për të mitur, sikurse ajo e juridiksioneve 
të tjera, është rrënjosur në filozofinë e mirëqenies sociale, si dhe në juris 
corpus. Procedurat e saj janë të përcaktuara si civile, në vend të penale. 
Gjykata për të Mitur është angazhuar teorikisht në përcaktimin e nevojave 
të fëmijës dhe të shoqërisë, në vend që të gjykojë sjelljen kriminale. 
Objektivat synojnë të sigurojnë masat e udhëzimit dhe rehabilitimit të 
fëmijës dhe mbrojtjen e shoqërisë, jo të rregullojnë përgjegjësinë penale, 
fajësinë dhe dënimin. Shteti është “parens patriae”, më shumë se të qenit 
prokuror apo gjyqtar. Si shembull për funksionim është marrëdhënia 
“prindërore” dhe jo një ftesë për arbitraritete procedural.

2. Për shkak se shteti, prezumohet se procedon në lidhje me fëmijët si “parens 
patriae”, dhe jo si kundërshtar, gjykatat janë mbështetur në premisën se 
procedurat janë “civile” në natyrë, dhe jo penale, dhe kanë pohuar se fëmija 
nuk mund të ankohet për privimin e të drejtave të rëndësishme në çështjet 
penale. Ai mund të pretendojë vetëm të drejtën për trajtim të drejtë. ...

Ndërsa nuk mund të ketë asnjë dyshim për qëllimin fillestar të lavdërueshëm 
të gjykatave për të mitur, studime dhe kritika në vitet e fundit kanë ngritur pyetje 
serioze lidhur me faktin nëse masat aktuale të performancës kundrejt qëllimeve 
teorike për të bërë të tolerueshëm imunitetin e procesit nga arritja e garancive 
kushtetuese të aplikueshme për të rriturit. Ka shumë prova, se disave prej gjykatave 
për të miturit, duke përfshirë edhe atë të Distriktit të Kolumbias, i mungon personeli, 
pajisjet dhe teknikat për të qenë në mënyrë të përshtatshme përfaqësues i shtetit 
me kapacitet “parens patriae”, të paktën në lidhje me fëmijët e akuzuar për 
shkelje të ligjit. Ka prova, në fakt, se mund të ketë arsye për t’u shqetësuar se fëmija 
merr të keqen e të dy “botëve”: që ai nuk as nuk merr as mbrojtjen e garantuar për të 
rriturit, dhe as kujdesin rehabilitues të caktuar për fëmijët.” 

Kent u pasua nga rasti In re Gault (387 SHBA 1 [1967]), i cili pohon se 
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procesi i përcaktuar sipas Klauzolës së 14 të Amendamentit, kërkon që fëmijëve 
që i nënshtrohen juridiksionit të gjykatës për të mitur mund t’i jepet shumë, por 
jo e gjithë mbrojtja procedurale në gjykatat penale, sikurse parashikohet për të 
rriturit. Gjykata Supreme deklaroi si më poshtë (fq. 36.):

“Në një proces ku shtrohet çështja, nëse fëmija do të deklarohet “delinkuent” 
dhe do jetë subjekt i humbjes së lirisë së tij për vite me radhë është e krahasueshme 
me seriozitetin e një ndjekje penale. I mituri ka nevojë për ndihmën e avokatit 
për të përballuar problemet që ka me ligjin, për të bërë shqyrtim të kualifikuar të 
fakteve, të këmbënguli mbi rregullsinë e procedurës, dhe të përcaktojë, nëse ai do 
të mbrohet dhe ta përgatisë dhe dorëzojë atë. Fëmija “kërkon dorën udhëzuese të 
avokatit në çdo hap në procedurën kundër tij.”

Së fundi, në In re Winship (397 SHBA 358 [1970]), Gjykata Supreme vendosi 
se në procedurat e delikuencës së të miturve, prokuroria kishte barrën e të provuarit 
përtej dyshimit të arsyeshëm të çdo elementi të veprës penale (fq. 364).

Në rastin e Robinson k. Kalifornisë (370 SHBA 660 [1962]), Gjykata Supreme 
vendosi se një ligj kalifornian, i cili përdorej për të dënuar një person se kishte 
qenë i varur nga droga, dhe jo për aktin e marrjes së lëndëve narkotike, ishte jo 
kushtetues, në shkelje të amendamenteve 8 dhe 14-të. Në arritjen e përfundimit 
të saj, Gjykata Supreme bëri vëzhgimet vijuese (fq. 666-67.):

“Pra, ky statut, nuk është një statut, i cili dënon një person për përdorimin 
e lëndëve narkotike, për blerjen e tyre, shitjen apo posedimin, apo për sjellje 
antisociale ose të çrregullt, e cila rezulton si pasojë e përdorimit të tyre. Ky nuk 
është një ligj, i cili synon që të ofrojë ose të kërkojë trajtim mjekësor, përkundrazi, 
kemi të bëjmë me një statut që e quan “statusin” e varësisë nga lëndët narkotike 
një vepër penale, për të cilën përdoruesi mund të ndiqet penalisht “në çdo kohë, 
para se ai të përmirësojë sjelljen.” Kalifornia pohon se një person mund të jetë 
vazhdimisht fajtor për këtë vepër, edhe nëse është ai ka përdorur, poseduar ose 
jo ndonjëherë lëndë narkotike brenda shtetit, dhe nëse ka qenë fajtor apo jo për 
ndonjë sjellje antisociale.

Është e pamundur që një shtet, në çdo moment të historisë së tij, të përpiqet ta 
quajë vepër penale të qenit i sëmurë mendor, apo i sëmurë nga lebra, apo të qenit i 
prekur nga një sëmundje veneriane. Një shtet mund të përcaktojë se shëndeti dhe 
mirëqenia e përgjithshme kërkojnë që viktimat e këtyre sëmundjeve të trajtohen 
me mjekim të detyruar, duke përfshirë karantinën, izolimin, ose sekuestrimin. 
Por, në dritën e njohurive bashkëkohore të njerëzimit, një ligj i cili quan vepër 
penale një sëmundjeje të tillë, pa dyshim mendohet se shkakton dënime të egra 
dhe të pazakonta në kundërshtim me Amendamentin e tetë dhe të katërmbëdhjetë 
(shih Francis k. Resweber, 329 SHBA 459). Ne nuk mund të bëjmë gjë tjetër, 
veçse ta konsiderojmë statutin si të së njëjtës kategori. “

Sikurse Gjykata Supreme e Shteteve te Bashkuara vuri në dukje në rastin e 
Kent k. Shteteve të Bashkuara, shteti merr një rol “parens patriae”, me qëllim 
ofrimin e udhëzimeve dhe rehabilitimin e fëmijës dhe mbrojtjen e shoqërisë, dhe 
nuk ngarkon me përgjegjësi penale, fajësi, apo dënim. Megjithatë, duke bërë 
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kështu, fëmija është privuar nga të drejtat e rëndësishme të procesit, për shkak 
se ai mund të vuajë “më të keqen e të dy botëve», mos marrja as e mbrojtjes së 
akorduar për të rriturit, as e kujdesit për fëmijët  (shih Kent, cituar më lart , fq. 556).

Në këto raste, fëmija është i privuar nga liria e tij në bazë të statusit të 
tij, domethënë, faktit të të qenit një delinkuent i mitur, jo për shkak të aktit 
të pretenduar se është kryer prej tij, çështja rreth fajit të tij është vendosur në 
përfundim të procedurave të cilat janë në përputhje Neni 6.

Sipas mendimit tim, këto janë dy drejtime krejtësisht të ndryshme. Procedura 
penale është pasojë e një akti të të pandehurit penal, dhe fajësia apo pafajësia 
e tij mund të provohet në përputhje me rregullat e të provuarit, në një proces 
që plotëson kërkesat e procesit të rregullt ligjor dhe parimin e ligjshmërisë. Me 
fjalë të tjera, akti i çdo pandehurit është i diskutueshëm dhe lejon të provuarin 
mbi faktet. Kjo është e përcaktuar edhe in abstracto dhe in concreto në drejtim 
të kohës, vendit dhe modus operandi. Megjithatë, në këtë rast, të qenit autor i 
veprës penale, dhe fakti i të qenit delinkuent i mitur, është e paqartë dhe për këtë 
arsye nuk mund të përcaktohet me ligj (parimi i ligjshmërisë) ose të provohet 
(kërkesat e një gjykimi të drejtë).

Gjithashtu është për t’u theksuar se përcaktimi një statusi të veçantë për një 
individ në sistemin e drejtësisë penale mund të jetë thjesht pasojë e kryerjes së 
një sërë aktesh nga ana e atij individi, si për shembull në Achour k. France ([GC], 
nr . 67335/01, KEDNj 2006- IV), ku Gjykata ka bërë një përjashtim në lidhje me 
parimin ad hominem, (kërkuesi ishte një multi-përsëritës) në pikëpamje të një 
serie aktesh për të cilat i pandehuri ishte dënuar.

Kjo është arsyeja e vërtetë, pse ekzistenca e statusit të kriminelit nuk është e 
pranueshme në të drejtën penale (dhe është gjetur gjithashtu të jetë antikushtetuese 
nga Gjykata e Lartë e SHBA në Robinson k. Kalifornisë (cituar më lart).

Nga ana tjetër, në situata në të cilat shteti vepron si parens patriae, dhe vetëm 
për aq sa kjo dashamirësi është dukshëm në interesin më të mirë të personit të 
dëmtuar (i mituri delikuent, një person i sëmurë mendor, e kështu me radhë), 
mund të thuhet se nuk ka konflikt interesash midis shtetit dhe personit te dëmtuar. 
Si pasojë, parimi i ligjshmërisë nuk vihet në lojë dhe nuk është e domosdoshme 
natyra kontradiktore e gjykimit.
Nuk është e pranueshme që një fëmijë të privohet nga liria e tij në bazë të statusit 
të tij, në vend të aktit që pretendohet se ka kryer dhe që parashikohet në procedurat 
ligjore. Cenueshmëria e natyrshme e fëmijëve kërkon që kur të hyjnë në sistemin e 
drejtësisë penale të jenë të mbrojtur në mënyrë të përshtatshme dhe të drejtat e tyre të 
jenë të garantuara. Gjykata ka pohuar se masa mbrojtëse të posaçme procedurale 
mund të aplikohen në mënyrë që të mbrojnë interesat e personave të cilët, për 
shkak të aftësisë së kufizuar të tyre mendore, nuk janë plotësisht të aftë për të 
vepruar për veten e tyre (shih Winterwerp k. Holandës, 24 tetor 1979 § 60, seria 
A nr. 33). Po kështu, masa mbrojtëse të përshtatshme procedurale duhet të jenë të 
aplikueshme për fëmijët për të mbrojtur të drejtat dhe interesin më të mirë të tyre.
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OPINIONI PJESËRISHT KUNDËRSHTUES I GJYQTARËVE 
SPIELMANN, NICOLAOU, BIANKU, KELLER, 

SPANO DHE MOTOÇ

I.
Vërejtje paraprake

1. Kërkuesi, një i mitur nën moshën e përgjegjësisë penale, ishte vendosur në 
një qendër ndalimi për të mitur për tridhjetë ditë, për të parandaluar kryerjen 
e akteve të tjera kriminale. Shumica pranon se kërkesa e tij për të metat 
procedurale, gjatë vendosjes së tij në paraburgim, bie në aplikimin e nenin 6 
§ 1 të Konventës. Për më tepër, shumica mendon se ka pasur shkelje të kësaj 
dispozite, së bashku me nenin 6 § 3 (c), për shkak të mungesës së ndihmës 
juridike, dhe nenit 6 § 3 (d), pasi kërkuesit nuk i është dhënë e drejta për të 
kundërshtuar dhe pyetur dëshmitarët e rëndësishëm në proces.

2. Ne, me respekt ndahemi nga shumica, të cilët pohojnë se neni 6 është i 
zbatueshëm për procedurat e ndalimit të përkohshëm të kërkuesit, kështu ne 
nuk mund të numërohemi se kemi votuar se ka një shkelje të kësaj dispozite. 
Siç kemi shpjeguar më poshtë, ne e konsiderojmë se ankimi i kërkuesit për 
mungesën e masave mbrojtëse procedurale gjatë procedurës së ndalimit duhet 
të ishte shqyrtuar sipas nenit 5 § 4 të Konventës dhe të ishte gjetur shkelje 
sipas kësaj baze. Megjithatë, ne jemi plotësisht dakord, me gjetjet e shkeljeve 
në Nenet 3 dhe 5 § 1 të Konventës, në rastin në fjalë.

3. Ne, së pari do të procedojmë, duke analizuar dhe refuzuar arsyetimin e 
shumicës, se Neni 6 është i zbatueshëm për procedurat e paraburgimit (pjesët 
II VI), dhe pastaj do të kalojnë në shqyrtimin e kërkesës së kërkuesit në bazë 
të nenit 5 § 4 të Konventës (pjesa VII ).

II.
Argumentet pro dhe kundër zbatueshmërisë së nenit 6

4. Në pohimin se neni 6 është i zbatueshëm në procedurën e paraburgimit, 
shumica zbaton argumentet e mëposhtme, të artikuluara nga Dhoma, duke 
aplikuar kriteret Engel (Engel dhe të tjerët k. Holandës, 8 qershor 1976 Seria 
A nr. 22) (shih paragrafët 179-82 të vendimit aktual): 
(i) Fakti që procedurat kundër kërkuesit nuk janë klasifikuar si penale sipas 

ligjit rus kishte vetëm një vlerë formale dhe relative; “pikërisht natyra e 
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veprës [ishte] një faktor i rëndësishëm “, dhe Dhoma iu referua vendimit 
të Gjykatës në Ezeh dhe Connors k. Mbretërisë së Bashkuar ([GC], nr. 
39665/98 dhe 40086/98, § 91, GjEDNj 2003- X).

(ii) Nuk ishte e nevojshme për të vendosur nëse, pavarësisht nga natyra e 
padiskutueshme penale e veprës, fakti që ndjekja penale e kërkuesit ishte 
ligjërisht e pamundur për shkak të moshës së tij, e heq procedurën kundër 
tij nga kuadri i aspektit penal të nenit 6. Në vend të kësaj, Gjykata duhet të 
përqendrohet në kriterin e tretë Engel: natyrën dhe shkallën e ashpërsisë 
së dënimit që kërkuesi rrezikonte.

(iii) Kishte një lidhje të ngushtë, si në ligj dhe në fakt, midis pyetjeve para-
hetimore dhe procedurave të vendosjes së tij në paraburgim.

(iv) Vendosja e përkohshme në një qendër paraburgimi solli heqje të 
lirisë, Gjykata duhet të marrë me mend se procedura kundër kërkuesit 
ishte “kriminale” brenda kuptimit të nenit 6, një prezumin i cili ishte i 
kundërshtueshëm vetëm në rrethana krejtësisht të veçanta dhe vetëm nëse 
heqja e lirisë nuk mund të konsiderohet “dukshëm e dëmshme”, duke 
pasur parasysh natyrën e saj, kohëzgjatjen dhe mënyrën e ekzekutimit. 
Gjykata përsëri iu referua vendimit në Ezeh dhe Connors (cituar më 
sipër, § 126).

(v) Megjithëse, urdhri i ndalimit është i bazuar në arsyen e korrigjimit të 
sjelljes dhe për të penguar kërkuesin nga kryerja e veprave të mëtejshme, 
në vend që ta dënoje atë, Gjykata shqyrton përtej paraqitjes dhe gjuhës së 
përdorur, ajo përqendrohet në realitetin e situatës. Qendra e ndalimit nuk 
ishte një institucion arsimor, ajo ishte e mbyllur dhe e ruajtur, si dhe të 
ndaluarit ishin subjekt i mbikëqyrjes së vazhdueshme dhe në një regjimi 
të rreptë disiplinor. Prandaj, heqja e lirisë pas konstatimit se veprimet e 
kërkuesit përmbanin elemente të veprës penale të vjedhjes me dhunë, dhe 
dërgimi i tij në një qendër paraburgimi, duke u bërë subjekt i një regjimi 
quasi-penitenciar, përmbante elemente ndëshkuese, si dhe elemente 
të parandalimit dhe frenimit. Kështu, prezumimi në Ezeh dhe Connors 
mbi zbatueshmërisë e nenit 6 nuk është hedhur poshtë, dhe procedimet 
kundër kërkuesit janë konsideruar si “kriminale” në kuptim të nenit 6 të 
Konventës.

5. Ne, gjykojmë se argumentimi i shumicës është me të meta për tri arsyet e 
mëposhtme:
Së pari, shumica e mbivlerëson rëndësinë ligjore dhe materiale të lidhjes 

midis procedurës para-hetimore dhe asaj të vendosjes në qendër.
Së dyti, me respekt gjykojmë se shumica ka vepruar gabim duke marrë 

parasysh zbatimin e prezumimit të nenit 6, në Ezeh dhe Connors, si me
     rëndësi për shqyrtimin e çështjes në fjalë.
Së treti, shumica mbështetet kryesisht në elementet ndëshkuese të ndalimit 

të përkohshëm tridhjetë-ditor të kërkuesit në qendrën e ndalimit për të 
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mitur. Nëse e pranojmë këtë argument do të rezultojë se pothuajse të 
gjitha masat e përkohshme që përfshijnë heqjen e lirisë, të cilat bien në 
fushën e zbatimit të nenit 5 të Konventës, janë konsideruar  “kriminale” 
në bazë të nenit 6 të Konventës. Tani e në vijim, Shtetet duhet të sigurojnë 
garanci procedurale të plota për gjykim të drejtë, përpara se një person 
të arrestohet përkohësisht, në kuptim të nenit 5. Ky arsyetim që kërkon 
shqyrtimin e ligjshmërisë për parashikimet e veçanta të dispozitës 5 § 4 e 
bën interpretimin e saj të vjetruar, dhe gjithashtu, nga njëra anë nuk njeh 
në thelb natyrën e ndryshme dhe qëllimin e procedimeve për paraburgim, 
sipas Nenit 5, ndërsa nga ana tjetër procedurat e gjykimit të drejtë në 
çështjet penale.

6. Ne tani do të shpjegojmë me radhë dhe me më shumë detaje çdo argument.

III.
Lidhja midis pyetjeve para-hetimore dhe procedurave 

për vendosjen në qendër

7.  Ne konstatojmë, siç përshkruhet në paragrafët 14-24 të vendimit, se pyetjet 
para-hetimore u mbajtën në janar të vitit 2005, me arsyetimin se kërkuesi 
kishte kryer vjedhje me dhunë. Më 12 janar 2005, Inspektorati për të miturit 
refuzoi të nisë procedura penale, pasi kërkuesi ishte nën moshën ligjore të 
përgjegjësisë penale. Në qershor të vitit 2005 Prokuroria e Qarkut Sovetskiy 
të Novosibirsk anuloi vendimin, duke arsyetuar se pyetjet para-hetimore ishin 
të paplota. Megjithatë, më 6 korrik 2005 Inspektorati i të Miturve, përsëri ka 
refuzuar të nisë procedura penale për të njëjtat arsye si më parë.

8.  Ndërkohë, më 21 shkurt 2005, Gjykata e Rrethit Sovetskiy urdhëroi 
vendosjen e kërkuesit në një qendër të përkohshme ndalimi për të mitur, për 
tridhjetë ditë. Shefi i Departamentit të Policisë i Qarkut Sovetskiy kishte bërë 
kërkesë në gjykatë “për të parandaluar veprime të mëtejshme të paligjshme 
[të kërkuesit]”. Gjykata e Qarkut arsyetoi se kërkuesi duhej të vendosej në 
qendrën e ndalimit për «korrigjim sjellje» (shih paragrafin 27 të vendimit). 
Kërkuesi apeloi, dhe procedura kulmoi me vendimin e kryetarit të Gjykatës 
Rajonale Novosibirsk, më 29 maj të vitit 2006 duke konfirmuar vendimin e 
21 shkurt 2005. Siç është përshkruar në paragrafin 54 të vendimit të Gjykatës, 
Gjykata Rajonale argumentoi ndryshme nga Gjykata e Qarkut, duke pasur 
parasysh se ai kishte qenë “i nevojshëm, në përputhje me nenin 22 (2) (4) të 
Aktit të të Miturve, për të vendosur [kërkuesin] në qendrën e përkohshme të 
ndalimit për të mitur, për tridhjetë ditë për të parandaluar kryerjen e akte të tjera 
kriminale”. Gjykata Rajonale ka deklaruar qartë se “fakti që Gjykata e Qarkut 
kishte përmendur “korrigjim sjellje”, si bazë për vendosje në paraburgim nuk 
e bënte paraburgimin e 21 shkurtit 2005 të paligjshëm. Ndalimi i kërkuesit 
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ishte i justifikuar për arsye të tjera”.
9. Në dritën e sa më sipër, ne konsiderojmë se edhe pse Gjykata e Qarkut i 

është referuar kryerjes së pretenduar nga kërkuesi të një akti kriminal, i cili 
përmban elemente objektive penale të vjedhjes me dhunë, Gjykata Rajonale 
ka ri klasifikuar qëllimin kryesor të ndalimit të përkohshëm, në të qenit vetëm 
parandalues, dhe vendosi në mënyrë të qartë si  bazë ligjore dispozitat e Aktit 
të Miturve. Është e vërtetë se sjellja delikuente e kërkuesit si i mitur ishte baza 
për kërkesën për të vendosur atë në një qendër të përkohshme paraburgimi 
për të mitur, por që nuk mund, në vetvete, të jetë ky një argumenti kryesor 
për aplikimin e Nenit 6 për procedurat e paraburgimit. Shpesh, edhe pse 
jo ekskluzivisht, ndodh që masat e marra nga shtetet anëtare për të privuar 
personat përkohësisht nga liria e tyre, siç lejohet në bazë të nenit 5 § 1 të 
Konventës, janë të bazuar për ata persona që kanë vepruar në një mënyrë 
që mund të jetë shoqërisht shqetësuese, apo me natyrë penale. Më pas, 
paraburgimi është konsideruar i nevojshëm për interesa të caktuara ligjore, 
të cilat janë personale për të paraburgosurit në fjalë dhe/ose në lidhje me 
interesat e publikut të gjerë.
Në rastin konkret vazhdimi i pyetjeve para-hetimore është ndërprerë nga 

Inspektorati i të Miturit, pasi kërkuesi ishte nën moshën e përgjegjësisë penale. 
Ai nuk ka qenë dhe nuk mund të “akuzohet penalisht” për aktin e pretenduar  
sipas ligjit të brendshëm, as, sipas mendimit tonë, në kuptim autonom të termave 
të nenit 6 të Konventës. Vendosja e tij në qendrën e ndalimit për të mitur është 
bazuar vetëm në dispozitat e Aktit të të Miturve, për të mbrojtur interesin publik 
në parandalimin e rasteve të tjera të sjelljes së tij të mundshme të dëmshme. 
Ne theksojmë se Neni 22 (2) (4) i Aktit për të Miturit, i cili ishte baza e vetme 
ligjore për urdhrin e ndalimit, në mënyrë të qartë thekson se ndalimi deri në 
tridhjetë ditë lejohet kur i mituri ka kryer “një akt para se të arrijë moshën ligjore 
e përgjegjësisë penale”, ndër të tjera, me qëllim mbrojtjen e jetës apo shëndetit 
të tij, ose për të parandaluar kryerjen e veprave të tjera penale”. Dispozita nuk 
përmend nevojën për të vlerësuar nëse akti kriminal në fjalë korrespondon 
me elementet objektive të veprës penale. Si pasojë, edhe pse jemi dakord me 
shumicën, se ka pasur një lidhje faktike në mes të dy procedurave, nga njëra 
anë ngjarjet që sollën zhvillimin e pyetjeve para-hetimore dhe nga na tjetër 
procedura e vendosjes në qendër, e cila mbi këtë bazë justifikonte refuzimin e 
kundërshtimeve të Qeverisë në lidhje me pranueshmërinë e kërkesës për Neni 
6, përsa i përket periudhës gjashtëmujore, sipas nenit 35 § 1 të Konventës (shih 
paragrafët 116-19 të gjykimit), ne, së fundmi nuk pajtohemi me argumentin se ka 
patur një lidhje të ngushtë mes dy procedurave, sipas ligjit të brendshëm, duke 
justifikuar përfundimin se procedurat bien nën aspektin penal të nenit 6.
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IV.
Zbatimi i prezumimit të Ezeh dhe Connors, 

në lidhje me aplikimin e Nenit 6

10. Shumica pranon se, duke qenë se  kërkuesit i është hequr liria, Gjykata duhet 
të prezumoje se neni 6 zbatohet për procedurat që çuan në vendimin për ta 
kapur atë dhe se ky prezumim nuk është hedhur poshtë nga faktet në përputhje 
me kriteret e themeluara në gjykimin e Ezeh dhe Connors k. Mbretërisë 
së Bashkuar (cituar më lart). Me respekt, nuk pajtohemi me aplikimin e 
prezumimit të rastit Ezeh dhe Connors çështjen në fjalë.

11. Në Ezeh and Connors, kërkuesit ishin të burgosur, të cilët ishin akuzuar 
për kundërvajtje në kundërshtim me Rregullat e Burgut, kërkuesi i parë për 
kanosje për të vrarë një oficer të lirimit me kusht, i dyti për sulm ndaj një 
oficeri të burgut. Të dy u deklaruan fajtorë nga drejtuesi burgut dhe iu dha si 
dënim disa ditë shtesë burgimi, në bazë të Aktit të Drejtësisë Penale të vitit 
1991: kërkuesi i parë, mori një shtesë prej dyzet ditë, ndërsa i dyti mori shtatë 
ditë, së bashku me katërmbëdhjetë ditë izolim për të parin dhe tre ditë për të 
dytin. Së fundi, kërkuesit të parë iu ndalua përkohësisht ushtrimi i profesionit 
dhe iu hoqën privilegjet e tjera, ndërsa i dyti u gjobit me 8 GBP.

12. Kërkuesit u ankuan, sipas nenit 6 § 3 (c) të Konventës, për mungesë të 
përfaqësimit ligjor dhe, në alternativë, të ndihmës juridike gjatë seancës së 
tyre para drejtuesit të burgut, përsa i përket procedurës disiplinore të nisur 
kundër tyre, sipas Rregullave të Burgut. Për të përcaktuar nëse neni 6 është i 
zbatueshëm në procedurën në fjalë, Gjykata referoi, në § 126, § 82 të Engel 
dhe të tjerët (cituar më lart), si vijon:

 “Prandaj, duke pasur parasysh se privimet e lirisë për kërkuesit e çështjes, 
ekziston prezumimi se në kuptim të nenit 6, akuzat kundër tyre janë penale, 
një prezumim i cili mund të kundërshtohet tërësisht, përveçse këto privime 
të lirisë nuk do të mund të konsiderohen “dukshëm të dëmshme», duke pasur 
parasysh natyrën e tyre, kohëzgjatjen apo mënyrën e ekzekutimit. “

13. Sipas mendimit tonë, shumica interpretoi prezumimin e zbatueshmërisë së 
lartpërmendur të nenit 6 jashtë kontekstit, duke marrë parasysh gabimisht 
sipas mendimit tonë, se aplikohet për faktet e çështjes në fjalë, kur është 
lëshuar përkohësisht një urdhër ndalues për qëllime parandaluese për një të 
mitur nën moshën e përgjegjësisë penale.

 Në Ezeh dhe Connors kërkuesit, të cilët ishin të dënuar të burgosur madhorë, 
kishin shkelur rregullat e burgut me kryerjen e veprave penale të kanosjes dhe 
sulmit, ata u dënuan në bazë të Aktit të Drejtësisë Penale dhe për pasojë, heqja 
e tyre e lirisë u zgjat vetëm për qëllim të ndëshkimit. Në këtë kontekst është 
deklaruar nga Gjykata zbatimi i prezumimit të nenit 6. Në asnjë mënyrë nuk 
sugjerohet se masat e marra në formën e heqjes së përkohshme të lirisë, në bazë 
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të ligjit të brendshëm, që bien në fushën e zbatimit të nenit 5 të Konventës, 
duhet të prezumohen si penale dhe në këtë mënyrë, procedimi për to të 
plotësojë garancitë për gjykim të drejtë, sipas  nenit 6 të Konventës,  të cilat 
mund të kundërshtohen vetëm “përjashtimisht, dhe vetëm nëse ato privime të 
lirisë [nuk mund] konsiderohen “dukshëm të dëmshme”, duke pasur parasysh 
natyrën e tyre, kohëzgjatjen apo mënyrën e ekzekutimit “(shih Ezeh dhe 
Connors, cituar më lart, § 126). Pasojë e një interpretimi të tillë të Ezeh dhe 
Connors është se, ekziston prezumimi se shtetet anëtare nuk mund të ndalojnë 
përkohësisht persona, në kuptim të nenit 5 të Konventës, pa i siguruar atyre të 
gjitha garancitë procedurale të nenit 6 §§ 1, 2 dhe 3, përveç rasteve të rrëzimit 
të prezumimit. Me gjithë respektin, ky interpretim i shumicës, mbi fushën 
e zbatimit të prezumimit nuk është në përputhje me praktikën gjyqësore të 
Gjykatës dhe lidhjes mes neneve 5 dhe 6. Për më tepër, ky interpretim ka 
të ngjarë të prishë balancën delikate dhe të nevojshme që duhet të ekzistojë 
në aplikimin e veçantë dhe të pavarur të këtyre dy dispozitave themelore të 
Konventës.

V.
“Elementet ndëshkuese” të paraburgimit të kërkuesit

14. Shumica ka konkluduar, së fundi, për sa i përket zbatimit të nenit 6, se heqja 
e lirisë së kërkuesit, e vendosur pas konstatimit se veprimet e tij përmbanin 
elemente të veprës penale të vjedhjes me dhunë dhe dërgimi i tij në qendrën 
e ndalimit me një regjim quasi-burgim, përmbante elemente ndëshkuese, si 
dhe elemente të parandalimit e frenimit.

15. Përsëri, ne vërejmë se kërkuesi, si i mitur nën moshën e përgjegjësisë penale, 
sipas vlerësimit nga autoritetet kompetente kombëtare, ishte përfshirë në akte 
shqetësuese dhe delinkuente dhe për këtë arsye, në vlerësimin e gjykatave 
të brendshme ishte e nevojshme ndërhyrja e shtetit në formën e ndalimit të 
përkohshëm për të parandaluar kryerjen e veprave të tilla të mëtejshme. Sipas 
mendimit tonë, është e qartë se sipas vendimit të formës së prerë të gjykatës 
vendase, Gjykata Rajonale Novosibirsk, e cila shqyrtoi rastin aktual, u shpreh 
se qëllimi i kësaj mase ka qenë parandalimi në bazë të një dispozite ligjore të 
formuluar në mënyrë të qartë në Aktin e të Miturve.

16. Paraburgimi ishte për një periudhë prej tridhjetë ditësh dhe kërkuesi u mbajt 
në një qendër ndalimi për të mitur. Është e kuptueshme se çdo formë e heqjes 
së lirisë brenda një institucioni shtetëror është një përvojë e vështirë dhe 
shqetësuese për individin mbi të cilin është marrë një masë e tillë. Kështu, 
askush nuk dyshon se ndalimi në bazë të nenit 5 § 1 (c), ndalimi në një 
institucion shëndeti mendor në bazë të nenit 5 § 1 (e), ose edhe ndalimi 
i përkohshëm i të huajit, i tillë si azilkërkues, në bazë të nenit 5 § 1 (f), 
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zakonisht zhvillohet në institucione apo qendra që mund domosdoshmërisht të 
imponojnë një “regjim quasi-burgjesh” dhe një sistem të masave disiplinore. 
Jurisprudenca e kësaj Gjykate është plot me shembuj të tillë. Megjithatë, fakti 
që një privim i lirisë sipas nenit 5 ka këto karakteristika të qenësishme nuk 
mund të justifikojë daljen e një përfundimi se paraburgimi përmban «elemente 
ndëshkuese», përveç nëse kjo vlen për të gjitha masat e paraburgimit sipas 
nenit 5, kështu automatikisht duhet të zbatohet neni 6 sa herë që këto masa 
imponohen. Kjo është baza ligjore dhe qëllimi i paraburgimit, i cili është 
vendimtar në vlerësimin sipas kritereve Engel, dhe jo vendosja fizike e 
individit në një qendër burgimi, si në rastin në fjalë. Nëse një person është 
i detyruar të burgoset në një burg, apo një institucion penal ndëshkues, për 
qëllime ri integruese pas dënimit për një vepër penale, ndalimi zbatohet në 
bazë të nenit 5 § 1 (a) të Konventës dhe nuk mund jepet nëse për personin 
nuk është zhvilluar gjykim i drejtë në përputhje me nenin 6. Megjithatë, sipas 
mendimit tonë, ky parim nuk zbatohet, për masat e tjera të paraburgimit të 
cilat nuk kanë, drejtpërdrejt ose tërthorazi, qëllime ndëshkuese, siç është rasti 
kur të miturit, personat e paqëndrueshëm mendërisht ose të huajt janë ndaluar 
për interesa legjitime publike, si dhe, në disa raste të interesave personale të të 
ndaluarve, veçanërisht të fëmijëve. Me pak fjalë, dhe në dritën e argumenteve 
të mësipërme, ne nuk mund të pajtohemi me shumicën, se ndalimi i kërkuesit 
përmban “elementë ndëshkuese” brenda kuptimit të kriterit të tretë Engel, për 
sa i përket analizës së  zbatueshmërisë së Nenit 6.

VI.
Konkluzion për zbatueshmërinë e nenit 6

17. Duke analizuar argumentet e paraqitura nga shumica për të gjetur nëse Neni 
6 është i zbatueshëm për procedurat e paraburgimit në rastin e kërkuesit, ne 
vërejmë se shumica është ndikuar shumë nga argumenti se për të miturit që 
përballen me masa në formën e heqjes së lirisë duhet të jepen garanci mjaft 
të forta procedurale, duke garantuar zbatimin e kërkesave të nenit 6 (shih 
paragrafët 181 dhe 219 të vendimit).

18. Edhe pse ne biem dakord parimisht me këtë argument, nuk pajtohemi me 
përfundimin. Është e vështirë për të parë se si argumentet e shumicës për 
zbatueshmërinë e nenit 6 në rastin konkret, dhe argumentet në të cilat u 
mbështetën për të arritur në këtë përfundim, nuk paraqesin në mënyrë 
efektive në kuadrin e Konventës, parashikimet e veçanta për shqyrtimin 
e ligjshmërisë, të përfshira në nenin 5 § 4. Megjithatë, Neni 5 § 4, është 
një mjet shumë më i përshtatshëm për t’i siguruar një të mituri mbrojtje të 
mjaftueshme procedurale, në mënyrë që të kundërshtojë ligjshmërinë e një 
mase në formën e ndalimit të përkohshëm dhe, për më tepër, përputhet më 
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mirë në strukturën dhe reciprocitetin mes neneve 5 dhe 6 të Konventës (shih 
Ichin dhe të tjerë k. Ukrainës, nr. 28189/04 dhe 28192/04, § 43, 21 dhjetor 
2010). Më shumë rëndësi merr fakti se, zbatimi i nenit 5 § 4 është gjithashtu 
në harmoni më të madhe me natyrën dhe qëllimin e sistemit të drejtësisë 
miqësore për të miturit, i cili është zhvilluar kohët e fundit në instrumentet 
përkatëse ndërkombëtare, siç ne do të shpjegojmë në vijim.

VII.
Aplikimi i nenit 5 § 4 të Konventës

19. Ne vëzhgojmë, si fillim, se jemi dakord me Gjykatën se masa e ndalimit që iu 
dha kërkuesit nuk bie në fushën e zbatimit të nenit 5 § 1 (d) të Konventës dhe as 
nuk mund të gjejë ndonjë bazë në nën paragrafët e tjerë të kësaj dispozite. Kështu, 
ka pasur shkelje të nenit 5 § 1, në rastin e kërkuesit. Megjithatë, ne vërejmë se, 
sikurse Gjykata ka deklaruar më parë (shih Bouamar k. Belgjikës, nr. 9106/80, 
§ 55, 29 shkurt 1988, Seria A nr. 129), konstatimi i shkeljes së nenit 5 § 1 nuk 
e përjashton shqyrtimin nëse ka pasur një dështim nga shteti anëtar të zbatojë 
kërkesat e nenit 5 § 4, duke qenë se këto dy parashikime janë të ndryshme.

20. Neni 5 § 4 parashikon: “Çdo person, të cilit i është hequr liria me arrestim ose 
me burgim, ka të drejtë të bëjë ankim në gjykatë me qëllim që kjo e fundit të 
vendosë, brenda një afati të shkurtër, për ligjshmërinë e burgimit të tij dhe të 
urdhërojë lirimin, në qoftë se burgimi është i paligjshëm.”

21. Në Bouamar k. Belgjikës (cituar më lart), Gjykata deklaroi se një procedurë 
paraburgimi e të miturit do të jetë në përputhje me nenin 5 § 4 “vetëm me 
kusht që procedura e ndjekur të ketë karakter gjyqësor dhe të japë garancitë 
e duhura përkatëse për llojin e privimit të lirisë në fjalë”; “Për të përcaktuar 
nëse një procedurë ofron garanci të mjaftueshme, duhet pasur parasysh 
natyra e veçantë e rrethanave në të cilat ndodh një procedurë e tillë” (ibid., 
§ 57). Në veçanti, procedurat lidhur me paraburgimin e të miturit duhet t’i 
sigurojnë atij ndihmën efektive të një avokati (ibid., § 60). Për më tepër, në 
Nikollova k. Bullgarisë ([GC], nr 31195/96, § 58, GjEDNj 1999 deri në II) 
Gjykata u shpreh se procedurat sipas nenit 5 § 4 duhet të jenë kontradiktore 
dhe gjithmonë të sigurojnë barazinë e armëve mes palëve.

22. Bouamar, paraqet një test fleksibël të nenit 5 § 4, i cili kërkon një analizë të 
nevojës relative të prezantimit të disa garancive procedurale, të cilat marrin 
parasysh natyrën e shqyrtimit të ligjshmërisë në fjalë dhe rrethanat e veçanta 
të procedurës. Në këtë mënyrë, garancitë e kërkuara procedurale sipas nenit 
5 § 4 nuk janë të një fushe të caktuar, por duhet të vlerësohet rast pas rasti, 
duke shqyrtuar bazën ligjore për masën e paraburgimit që shteti synon të japë 
dhe natyrën e procedurave, duke përfshirë statusin e personit kundër të cilit 
pritet të jepet masa.
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23. Kërkuesi pretendoi se atij, gjatë procedurës ndalimit duhet t’i ishte vënë në 
dispozicion një avokat dhe t’i jepej mundësia për të kundërshtuar dhe pyetur 
dëshmitarët. Ne konstatojmë se kërkuesi u ndalua përkohësisht në një qendër 
ndalimi për të mitur në bazë të nenit 22 (2) (4) të Aktit të të Miturve, me 
qëllim parandalimin nga kryerja e veprave të tjera penale. Siç e kemi theksuar 
tashmë (shih paragrafin 9 më lart), kjo dispozitë kërkon që gjykata vendase të 
vlerësojë nëse i mituri ka kryer një “akt delinkuent” dhe nëse interesa të caktuara 
personale apo publike, pra jeta apo shëndeti i të miturit, ose interesi në parandalimin 
e akteve të tjera kriminale, justifikojnë nxjerrjen e një urdhri të përkohshëm  
paraburgimi ndaj tij. Shqyrtimi i ligjshmërisë sipas kësaj dispozite, dhe statusi i 
pambrojtur i të miturit, në rastin konkret një djalë vetëm dymbëdhjetë vjeç, 
me probleme të caktuara shëndetësore, në mënyrë të qartë, në bazë të nenit 
5 § 4 kërkon që i mituri të ketë përfituar asistencë ligjore gjatë procedurës 
dhe të ketë patur mundësinë për të kundërshtuar vërtetësinë e deklaratave të 
dëshmitarëve, të cilat formojnë bazën e pretendimeve kundër tij.

24. Ne konstatojmë se ky interpretim i nenit 5 § 4, duke theksuar natyrën 
e drejtësisë për të miturit në procedurat e ndalimit, gjen mbështetje në 
instrumentet përkatëse ndërkombëtare të Këshillit të Evropës të parashikuara 
në Kapitullin III të vendimit aktual (shih paragrafët 77-79) dhe të Kombeve 
të Bashkuara (shih paragrafët 81-89). Në veçanti, ne i referohemi këtu për 
këshilla ligjore dhe ndihmë për të miturit, Pjesës IV të Rekomandimit CM/
Rec (2008) 11 mbi Rregullat Evropiane për të Miturit që i nënshtrohen 
sanksioneve ose masave (shih paragrafin 79 të vendimit) dhe në pikën 30 të 
Udhëzimeve të Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës mbi drejtësinë 
miqësore të fëmijëve, miratuar më 17 nëntor 2010, (shih paragrafin 80 të 
vendimit), i cili parashikon se një fëmijë i cili është vendosur në paraburgim 
nuk duhet të merret në pyetje në lidhje me sjellje kriminale, ose të kërkohet të 
bëjë, ose të nënshkruajë një deklaratë në lidhje me përfshirjen e tij, përveçse 
në prani të një avokati ose të njërit nga prindërit e fëmijës ose, nëse nuk ka 
prind, një personi të cilit fëmija i beson.

25. Duke zbatuar parimet e lartpërmendura të jurisprudencës së Gjykatës dhe 
duke marrë parasysh burimet përkatëse ndërkombëtare të përshkruara më 
sipër, ne në thelb jemi dakord me arsyetimin e shumicës në paragrafët 197-
99 të gjykimit, për sa i përket të drejtës së kërkuesit për ndihmë ligjore, edhe 
pse konsiderojmë se domosdoshmëria e sigurimit të ndihmës së avokatit për 
kërkuesin, kur ai ishte duke u marrë në pyetje gjatë fazës para-hetimore, duhet 
të bazohej në nenin 5 § 4 të Konventës, dhe jo nenit 6 § 3 (c). Duke qenë se 
deklaratat e kërkuesit, përsa i përket marrjes në pyetje gjatë kësaj faze, për të 
cilat më vonë deklaroi se ishin marrë nën detyrim, janë paraqitur si prova në 
procedimet e mëvonshme dhe është e qartë se në shqyrtimin e ligjshmërisë në 
bazë të nenit 5 § 4 mungesa e ndihmës juridike gjatë asaj faze ishte shumë e 
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dëmshme për kërkuesin në pretendimin e tij për të kundërshtuar ligjshmërinë 
e masës së paraburgimit në bazë të nenit 22 (2) (4) të Aktit të Miturve.

26. E njëjta gjë vlen në thelb edhe përsa i përket arsyetimit të shumicës në lidhje 
me të drejtën e kërkuesit për t’u pyetur dhe për të kundërshtuar  dëshmitarët e 
rëndësishëm: viktimën e pretenduar S. dhe nënën e tij, të cilët dhanë deklaratat 
e tyre gjatë pyetjeve para-hetimore, por nuk qenë të pranishëm para gjykatës 
vendase. Kjo ka privuar kërkuesin nga mundësia për të pyetur ata, edhe 
pse deklaratat e dëshmitarëve ishin qartësisht vendimtare për vlerësimin e 
gjykatës, nëse kërkuesi ka kryer një akt kriminal sipas kuptimit të nenit 22 (2) 
(4) të Aktit të të Miturve.

27. Ne i bashkohemi pikëpamjes së shumicës (shih paragrafin 214 të vendimit) 
se nëse këshilltari ligjor ka kërkuar apo jo gjatë seancës së dëgjimit praninë 
e dëshmitarëve, nuk është vendimtare për qëllimet e vlerësimit procedural 
sipas nenit 5 § 4, ndërsa në bazë të praktikës gjyqësore të Gjykatës mungesa 
e një kërkese të tillë nga ana e avokatit mund të jetë përcaktuese në bazë të 
nenit 6 § 3 (d), dhe gjithashtu problematike për qëllim të mos-shterimit të 
mjeteve të brendshme ligjore, nëse nuk ka një kërkesë te tillë para gjykatave 
te brendshme. Ky është një ndryshim material dhe shumë problematik përsa 
i përket zbatimit të parashikimeve të nenit 6, në lidhje me kontradiktoritetin 
e procedurës së gjykimit të drejtë, sikurse shumica bëjnë, në rastet e kësaj 
natyre, dhe jo, si ne sugjerojmë, zbatimit të nenit 5 § 4, i cili është formuluar 
posaçërisht për të marrë parasysh karakteristikat thelbësore të llojit të veçantë 
të shqyrtimit të ligjshmërisë së paraburgimit, e cila përfshihet në këtë rast të 
veçantë. Kështu, në procedurat e paraburgimit, kur një kërkesë është bërë 
për të ndaluar përkohësisht një të mitur, me qëllim për të mbrojtur jetën ose 
shëndetin e tij dhe/ose të interesave të caktuara publike, sigurisht që është 
detyrë e gjykatës të veprojë proprio motu për të siguruar paraqitjen e të gjitha 
provave relevante, si dhe për t’i dhënë të miturit dhe mbrojtësit të tij ligjor një 
mundësi reale dhe efektive për të kundërshtuar vlerën provuese të provave të 
tilla. Prandaj, sipas mendimit tonë, arsyetimi i shumicës për këtë çështje në 
paragrafin 214, duke argumentuar që gjykata vendase në këtë rast duhet të 
kishte vepruar me iniciativën e vet në kuadrin e nenit 6 § 3 (d), nuk përputhet 
me jurisprudencën ekzistuese për këtë dispozitë. Ky interpretim ishte thjesht 
i panevojshëm, sipas mendimit tonë, për më tepër, qëllimi i rëndësishëm i 
sigurimit të të drejtave procedurale të kërkuesit, është projektuar më mirë 
sipas nenit 5 § 4.

28. Në dritën e sa më sipër, konkludojmë se kërkesa procedurale e kërkuesit duhet 
të ishte shqyrtuar sipas nenit 5 § 4 dhe se në faktet e çështjes në fjalë ka pasur 
një shkelje të kësaj dispozite për shkak të mungesës së ndihmës juridike në 
fazat para-hetimore dhe dështimit të gjykatave vendase për të siguruar praninë 
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e viktimës së pretenduar dhe nënës se tij në seancë në mënyrë kërkuesi dhe 
mbrojtësi i tij të kishin mundësinë për t’i pyetur ata.

Opinionin pjesërisht kundërshtues i gjyqtarit Motoc

Me gjithë respektin e duhur për shumicën, unë nuk mund të pajtohem se 
paragrafi 196 i vendimit i përket “Parimeve të përgjithshme” të zhvilluara nga 
praktika gjyqësore e kësaj gjykate. Paragrafi është padyshim një “transplantim 
ligjor” i jurisprudencës së Gjykatës Supreme të SHBA. Sikurse ka thënë Shekspiri 
tek Hamleti: “Mos u bëj as huamarrës dhe as huadhënës; për kredinë shpesh 
humbet edhe veten dhe mikun “. Unë konstatoj se Gjykata jonë është pikërisht në 
situatën e përshkruar nga Hamleti.

Paragrafi 196 nuk reflekton parimet e përgjithshme të përcaktuara nga 
Gjykata jonë dhe dallimet e dukshme mes in rem dhe ad personam të formuluara 
në kontekstin e recidivizmit në Achour k. Francës (§§ 47-49).1 Dhe unë kuptoj 
arsyet pse këto duhet të përfshihen nën titullin “Parime të përgjithshme”. Në fakt 
paragrafi 196 huazon pa cituar, mendime të shprehura në disa raste nga Gjykata 
e Lartë, të tilla si në Kent k. Shteteve të Bashkuara, In re Gault dhe sidomos 
Robinson k. Californisë. Në këtë kuptim, paragrafi funksionon nëpërmjet një 
transplantimi ligjor apo një “ndër-fertilizimi” të jurisprudencës”.
Si krijuesi i nocionit të transplantit ligjor, A. Watson na ka paralajmëruar se 
transplantet ligjore duhet të implementohen në mënyrë të kujdesshme.2 Edhe 
pse ndër-fertilizimi është bërë një praktikë e zakonshme në ditët e sotme, në 
Gjykatë ka ende disa kritere që do të përdoren; në të kundërt, sikurse Vico ka 
deklaruar, “La mente Umana è naturalmente portata a dilettarsi dell’uniforme” 
(Mendja njerëzore në mënyrë të natyrshme tenton të admirojë uniformën).3 Është 
1“47. Si pasojë, çështja në Gjykatë konsiston në faktin nëse është analizuar parimi se vetëm 
ligji mund të përcaktojë një krim dhe të parashikojë një sanksion. Gjykata duhet, në veçanti, të 
verifikonte nëse në rastin në fjalë teksti i rregullave statutore, lexohet në dritën e jurisprudencës 
shoqërues interpretuese dhe kënaq kërkesat e aksesit dhe parashikueshmërisë në kohën përkatëse.
48. Gjykata vëren se kërkuesi ishte dënuar fillimisht për trafik droge, në 16 tetor 1984 dhe se 
ai përfundoi duke e kryer dënimin e tij më 12 korrik 1986. Ai u dënua më vonë për vepra të 
mëtejshme të lidhura me drogën të kryera gjatë vitit 1995 dhe deri në 7 dhjetor të atë vit. Në 
vendimet e tyre përkatëse të 14 prill dhe 25 nëntor 1997, Gjykata Penale Lyons dhe Gjykata e 
Apelit e shpallën kërkuesin fajtor për veprat penale të parashikuara nga nenet 222-37 të Kodit 
Penal dhe e dënuan atë në përputhje me ato dispozita dhe me nenin 132-9 të të njëjtit Kod, mbi 
recidivizmin.
49. Gjykata vëren se neni 132-9 parashikon se dënimi maksimal dhe gjoba që mund të imponohen 
janë të dyfishohet në rast të recidivizmit dhe se periudha e aplikueshme nuk është më pesë vjet, siç 
përshkruhet nga legjislacioni i mëparshëm, por dhjetë vjet nga skadimi i dënimit të mëparshëm, 
apo i kohës së lejuar për zbatimin e tij. Duke qenë se rregullat e reja statutore hynë në fuqi më 1 
mars 1994 ato ishin të zbatueshme kur kërkuesi kreu vepra të reja në vitin 1995, në mënyrë që ai 
ishte në aspektin ligjor një recidivist për këto vepra (shih paragrafin 46 më lart). “
2 A. Watson, Transplantet Ligjore: Një Qasje e së Drejtës Krahasuese, Edinburg, 1974.
3 Giambattista Vico, Parimete reja të shkencës: lidhja me natyrën e përbashkët të kombeve.
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thelbësore që ndër-fertilizimi të marrë parasysh dallimet midis kulturave ligjore 
dhe të hedhë poshtë çdo përpjekje për aksiomatizimin e ngjashmërisë.4

Për më tepër, duke e përfshirë paragrafin sipas parimeve të përgjithshme të 
krijohet përshtypja se shumica do të donte të zhvillonte një kritikë të doktrinës 
së parens patria, në kontekstin e drejtësisë për të miturit. Ndërsa evoluimi 
i drejtësisë penale në SHBA, veçanërisht në Kaliforni në vitin 1960, kishte 
përcaktuar nevojën për ndërhyrje të Gjykatës së Lartë të SHBA për të garantuar 
«procedimin e kundërvajtësve të mitur përmes sistemit të drejtësisë, vetëm në 
bazë të statusit të tij, të qenit shkelës ligji i mitur «, për këtë rast, në ditët e sotme 
nuk ka palë në Shtetet anëtare të Këshillit të Evropës.

Për më tepër, pikëpamja e shumicës bëhet konfuze, kur deklarohet në bazë 
të parimeve të përgjithshme, sërish se “statusi i të miturve kundërvajtës nuk ka 
përkufizim.” Është e vërtetë se termi “i mitur kundërvajtës” përdoret ende nga 
disa instrumente ndërkombëtare, evropiane dhe vendore, por pas miratimit të 
Konventës mbi të Drejtat e Fëmijës, termi është zëvendësuar gjithnjë e më shumë 
me “të mitur” ose “fëmijë”. Në këtë rast, vërejtja që termit i mungon përkufizimi 
nuk ka kuptim, pasi kërkuesi ishte dymbëdhjetë vjeç kur ka kryer krimin. Për 
më tepër, Gjykata ka cituar tashmë instrumentet ndërkombëtare përkatëse të 
drejtësisë për të mitur në pjesën III, “materiale përkatëse ndërkombëtare”. 
Mungesa e përcaktimit të nocionit mund të jetë e rëndësishme në kontekste të 
tjera, për shembull, kur kundërvajtësi është ndërmjet tetëmbëdhjetë dhe njëzet 
vjeç.

Përsëri, shumica duhet të jetë më e kujdesshme sa i përket parimeve të 
përgjithshme, të cilat janë shpallur në mënyrë korrekte nga ana e Gjykatës dhe 
kur vepron “ndër-fertilizimi”.

4 D. Nelken, J. Feest (eds), Përshtatja e kulturave ligjore, Hart Publishing, Oxford Portland 
Oregon 2001.
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Ky vendim është përfundimtar, por mund t’i nënshtrohet rishikimit redaktues.
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Në rastin e Bédat kundër Zvicrës,

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

Mirjana Lazarova Trajkovska, kryetare,
Dean Spielmann,
Josep Casadevall,
Luis López Guerra,
Mark Villiger,
Elisabeth Steiner,
Khanlar Hajiyev,
Päivi Hirvelä,
Kristina Pardalos,
Ganna Yudkivska,
Vincent A. De Gaetano,
Julia Laffranque,
Helen Keller,
Paul Mahoney,
Aleš Pejchal,
Krzysztof Ëojtyczek,
Egidijus Kuris, gjyqtarë,
Laërence Early, këshilltar jurist,

Pas shqyrtimit me dyer të mbyllura më 13 maj 2015 dhe 20 janar 2016
Shpall vendimin e mëposhtëm, i cili u miratua në datën e sipër përmendur:

PROCEDURA

1.  Çështja e ka zanafillën në ankimin (nr. 56925/08) kundër Konfederatës së 
Zvicrës depozituar në Gjykatë sipas nenit 34 të Konventës për Mbrojtjen 
e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore (“Konventa”) nga një 
shtetas Zviceran, Z. Arnaud Bédat (“kërkuesi”), më 7 Nëntor 2008. Duke 
qenë fillimisht i emërtuar me inicialet A.B, kërkuesi më pas ra dakord për 
publikimin e emrit të tij.

2.  Kërkuesi u përfaqësua nga Z. C. PONCET dhe Z. D. Hoffmann, avokatë 
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në Gjenevë. Qeveria Zvicerane (“Qeveria”) u përfaqësua nga Agjenti i saj 
Z. F. Schürmann, Zyra Federale e Drejtësisë.

3.  Kërkuesi pretendon se gjoba e ngarkuar ndaj tij në procedimin penal 
lidhur me publikimin e informacionit sekret të procedimit penal ka 
shkelur të drejtën e tij për lirinë e shprehjes të garantuar sipas nenit 10 të 
Konventës.

4.  Kërkesa iu caktua seksionit të dytë të Gjykatës (Rregulli 52 § 1 e 
Rregullores së Gjykatës). Më 1 Korrik 2014, Dhoma e këtij seksioni, 
e përbërë nga Guido Raimondi, ISIL Karakas, András Sajo, Nebojsha 
Vucinic, Helen Keller, Paul LEMMENS dhe Robert Spano, gjyqtarë, 
dhe gjithashtu të Abel Campos, zëvendës kancelar i seksionit, dhanë 
vendimin (shih A.B k. Zvicrёs, nr. 56925/08, 1 Korrik 2014), në të cilin e 
shpallën kërkesën të pranueshme dhe vendosën, me katër vota pro kundër 
tre, se ka pasur shkelje të nenit 10 të Konventës. Mendimi i përbashkët 
kundërshtues i Gjyqtarëve Karakas, Keller dhe Lemments iu bashkëngjit 
vendimit të Dhomës. Më 29 Shtator 2014, Qeveria kërkoi referimin e 
çështjes në Dhomën e Madhe bazuar në nenin 43 të Konventës. Më 17 
nëntor 2014, një panel i Dhomës së Madhe e pranoi kërkesën.

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

6.  Kërkuesi dhe Qeveria paraqitën vërejtje me shkrim (rregulli 59 § 1).
7.  Një seancë u zhvillua në publik në Ndërtesën e të Drejtave të Njeriut, 

Strasburg, më 13 maj 2015 (Rregulli 59 § 3).

U paraqitën para Gjykatës:

(A) për Qeverinë:
Z. F. Schürmann, Shef i Njësisë Ndërkombëtare për Mbrojtjen e të Drejtave të 

Njeriut, Zyra Federale e Drejtësisë,      Agjent
Znj. D. Steiger LEUBA,
Z. F. Galli,
Z. P. ROHNER,        Këshilltarë;

(B) për kërkuesin
Z. C. PONCET,
Z. D. Hoffmann,        Avokatë.

Gjykata dëgjoi parashtrimet nga z. Poncet, z. Schürmann dhe Z. Hoffmann 
dhe përgjigjet e z.Poncet dhe z. Schürmann lidhur me pyetjet e shtruara nga 
gjyqtarët.
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FAKTET

I. RRETHANAT E ÇËSHTJES
8.  Kërkuesi është me profesion gazetar. Më 15 Tetor 2003 ai botoi një artikull në 

revistën e përjavshme “L’Illustre” me titull “Tragjedia në Urën e Lausanne - 
Versioni shoferit të pakujdesshëm–Intervista e shoferit tё çmendur” ( “Drame 
du Grand-Pont à Lausanne - la version du chauffard - l ‘interrogatoire du 
conducteur fou “). Artikulli në fjalë kishte lidhje me një grup shqyrtimesh 
penale kundër M.B, një shofer i cili u arrestua pas një incidenti më 8 Korrik 
2003, ku kishte përplasur makinën në trotuar para se të hidhej jashtë Urës 
së Lausanne (Grand-Pont). Incident, në të cilin vdiqën tre persona dhe u 
plagosën 8 persona, dhe shkaktoi  shumë reagime dhe polemika në Zvicër. 
Artikulli filloi si më poshtë:

 “Mbiemri: B, Emri: M. lindur më 1 Janar 1966 në Tamanrasset (Algjeri), i 
biri i B.B. dhe F.I., rezident në Lausanne, posedues i licencës së kategorisë C, 
bashkëshortja M.B. Profesioni: Asistent infermiere ... Ishte ora 20:15 ditë e 
martë 8 korrik 2003, në ambientet e departamentit të hetimit penal të Lausanne. 
Gjashtë orë pas aksidentit të tij tragjik në Urën e Lausanne, ku vdiqën 3 
persona dhe u plagosën tetë persona të tjerë, ky shofer i pakujdesshëm është 
vetëm për herë të parë, përballë tre hetuesve, a do t’i bëjë ballë kësaj situate? 
Në fakt ai nuk duket se kupton se çfarë po ndodh, megjithëse i pavëmendshëm 
për ngjarjet dhe të gjithë zhurmën  rreth tij. 

 Njeriu që mërziti të gjithë Lausanne këtë ditë të bukur vere nuk ka shumë 
fjalë. Ky shtetas algjerian është i mbyllur, i tërhequr dhe krejtësisht i 
padepërtueshëm. Dhe përsëri  pyetjet vijnë nga të gjitha anët. Cilat ishin 
arsyet e këtij “aksidenti”, njëri nga policët me ngadalë shkruan sikur të kishte 
tashmë opinionin e tij. Si përgjigje vetëm  katër fjalë: “Unë nuk e di ‘’.

9.  Artikulli vazhdon me një përmbledhje të pyetjeve të bëra nga oficerët e policisë 
dhe prokurorit si dhe përgjigjet M.B.-së. Ai gjithashtu përmendi se M.B. ishte 
“ akuzuar për vrasje me paramendim dhe në mënyrë alternative, me vrasje 
(meurtre), lëndime të rënda trupore, rrezikim të jetës dhe kundërvajtjeve 
rrugore”, dhe se ai nuk “shfaqi asnjë keqardhje”. Artikulli u shoqërua me 
disa fotografi dhe letra të cilat M.B. ia kishte dërguar prokurorit. Artikulli 
përfundoi me paragrafin e mëposhtëm:

 “Nga qelia e tij e burgut, M.B. tani kalon kohën duke dërguar letra gjyqtarit 
penal...: lidhur me arrestimin e tij ai kërkoi që t’i kthehej ora e tij, kërkoi 
një filxhan për kafenë, disa fruta të thata dhe çokollatë. Më 11 Korrik, tre 
ditë pas ngjarjes, ai madje kërkoi që të lirohej përkohësisht për «disa ditë». 
«Unë do të doja t›i telefonoja vëllait tim të madh në Algjeri», u lut më pas. Ai 
njoftoi më në fund më 11 Gusht se kishte ardhur në një përfundim: Shkarkoi 
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avokatin e tij, z M.B., për shkak të “mungesës së besimit”. Dy ditë më vonë, 
një tjetër letër: nëse mundet gjykatësi t’i dërgojë  “Udhëzuesin e Dhomës së 
Avokatëve të Kantonit të Vaud-it “për ta ndihmuar të gjejë një tjetër avokat 
mbrojtës? Megjithatë, me të gjitha gënjeshtrat e përsëritura dhe heqjen dorë, 
një përzierje midis naivitetit dhe arrogancës, amnezia dhe çmenduria absolute 
që karakterizoi të gjitha këto deklarata, me siguri M.B. po bën çdo gjë në 
fuqinë e tij për ta bërë të pamundur mbrojtjen e tij? «

10. Artikulli gjithashtu përfshin një përmbledhje të shkurtër me titull “I ka ikur 
truri, dhe deklarata e gruas së M.B-së dhe e mjekut i tij.

11. Nga dosja duket se artikulli i kërkuesit nuk është e vetmja pjesë që publikohet 
për tragjedinë e Urës së Lausanne. Autoritetet përgjegjëse të hetimit penal 
vendosën të informonin shtypin lidhur me aspekte të caktuara të hetimit, kjo 
çoi në publikimin e një artikulli në gazetën Tribune de Genève më 14 Gusht 
2003.

12. M.B. nuk paraqiti ankesë kundër kërkuesit. Megjithatë, me iniciativë të gjyqtarit 
penal u nis një procedim penal kundër kërkuesit lidhur me publikimin e disa 
dokumenteve sekrete. Nga hetimi doli se njëra nga palët që ka pretenduar 
dëmshpërblim lidhur me procedurën ndaj M.B.-së kishte fotokopjuar dosjen 
e çështjes dhe kishte humbur një prej kopjeve në një qendër tregtare. Një 
person i panjohur, kishte sjellë një kopje në zyrat e gazetës e cila kishte botuar 
artikullin e kundërshtuar.

13. Me urdhër të datës 23 Qershor 2004, gjykatësi penal i Lausanne-s dënoi 
ankuesin me burg një muaj, të pezulluar për një vit.

14. Pas një kërkese nga ana e kërkuesit për anulimin e vendimit Gjykata e 
Lausanne-s, me vendim të datës 22 shtator 2005, e ndryshoi vendimin duke 
vendosur nga dënim me burg me një gjobë prej 4000 franga zvicerane (CHF) 
(rreth 2.667 € (EUR)) . Në seancën e datës 13 Maj 2015, në përgjigje të 
një pyetje nga Gjykata, përfaqësuesi i kërkuesit deklaroi se shuma prej 
4,000 CHF u pagua nga punëdhënësi i tij dhe klienti i tij kishte ndër mend 
ta shlyente ta kompensonte pas procedimit pranë Gjykatës. Ai gjithashtu 
konfirmoi se shuma e caktuar nga gjykata penale kishte marrë parasysh të 
dhënat e mëparshme të kërkuesit.

15. Kërkuesi apeloi lidhur me disa pika të ligjit. Kjo ankesë u rrëzua nga Gjykata 
Penale e Kasacionit të Kantonit të Voud-it më datë 30 Janar 2006.

16. Kërkuesi depozitoi një ankesë për të drejtë publike dhe një apel mbi bazën e 
pavlefshmërisë në Gjykatën Federale, e cila në 29 Prill 2008 i rrëzoi ankesat. 
Ky vendim iu dorëzua kërkuesit më 9 Maj 2008. Pjesët përkatëse të vendimit 
janë si më poshtë:
“7. Me pak fjalë, kërkuesi pohon se dënimi i tij për shkelje të nenit 293 të 

Kodit Penal është në kundërshtim me ligjin federal. Ai nuk e konteston 
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faktin se informacioni i botuar bie në kundërshtim me nenin 293 të Kodit 
Penal. Nga ana tjetër paraqet, nën interpretimin e neneve 293 dhe 32 
të Kodit Penal, si dhe nën dritën e parimeve të  Nenit 10 të KEDNJ-së 
së Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, se lidhur me marrjen e 
informacionit në mirëbesim, pa e marrë në mënyrë të paligjshme, ai ka 
detyrën si gazetar profesionist, në bazë të nenit 32 të Kodit Penal, t’a 
publikojë këtë informacion për shkak të asaj që sheh si interes i dukshëm 
në të ashtuquajturin rast të « Urës së Lausanne “ për publikun e gjerë në 
Zviceran , frëngjisht folës.

 7.1. Në përputhje me nenin 293 të Kodit Penal (Publikimi i diskutimeve 
të fshehta zyrtare), të gjithë ata që nuk kanë të drejtë, të bëjnë publike 
të gjitha ose një pjesë të  dokumenteve, hetimeve apo diskutimeve të një 
autoriteti të cilat janë me ligj sekrete ose në bazë të një vendimi të marrë 
nga ai autoritet, duke vepruar në kuadër të kompetencave të tij, do të 
dënohet me gjobë (paragrafi 1). Bashkëpunimi lidhur me këto akte është 
gjithashtu i dënueshëm (shih paragrafin 2). Gjykata mund të vendosë që 
të mos detyrojë vendosjen e gjobës nëse sekreti i bërë publik është i një 
rëndësie të vogël (shih paragrafin 3).

Sipas jurisprudencës, kjo dispozitë rrjedh nga një konceptimi formal i 
fshehtësisë. Është e mjaftueshme që dokumentet, diskutimet apo hetimet në fjalë 
janë shpallur sekret me ligj ose në bazë të një vendimi të marrë nga autoriteti, 
ose me fjalë të tjera se ka pasur një qëllim për ta ruajtur dhe për të mos e bërë 
publike, pavarësisht nga lloji i klasifikimit të zgjedhur (për shembull, top sekrete 
ose konfidenciale)

Nga ana tjetër, sekreti i caktuar presupozon se mbajtësi i informacionit specifik 
dëshiron ta ruajë atë të fshehtë, se ka një interes të ligjshëm, dhe se informacioni 
është i njohur apo i arritshëm vetëm për një grup të zgjedhur personash (shih 
ATF [Vendimet e Gjykatës Federale Zvicerane] 126 IV 236, pika 2a, p. 242, dhe 
2c / aa, f. 244). Kjo gjendje nuk ka ndryshuar me hyrjen në fuqi të paragrafit 3 të 
këtij neni, më 1 prill 1998 (RO [Recueil officiel –Përmbledhje Zyrtare e Statutit 
Federal] 1998 852 856; FF [Feuille Federale] 1996 IV 533). Ky rregull i përket 
jo vetëm  sekreteve në kuptimin material, por më tepër rasteve të fshehjes së kotë, 
gjërave të vogla ose të tepërta (shih ATF 126 IV 236, pika 2c / bb, fq. 246). Në 
mënyrë që të përjashtojë zbatimin e paragrafit 3, gjykata duhet, para së gjithash 
të shqyrtojë arsyet e klasifikimit të informacionit si sekret. Ai duhet, megjithatë, 
ta kryejë me kufizim, pa ndërhyrë me pushtetin e përdorur nga autoriteti i cili 
e shpalli informacionin sekret. Është e mjaftueshme që kjo deklaratë duhet 
gjithsesi të shfaqet e përshtatshme vis-à-vis me përmbajtjen e dokumenteve, 
hetimeve apo shqyrtimeve në këtë çështje. Për më tepër, pikëpamja e gazetarëve 
në interes të publikimit të informacionit është e parëndësishme (shih ATF 126 IV 
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236, pika 2d, f. 246). Në vendimin e saj Stoll k. Zvicrës datë 10 Dhjetor 2007, 
Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut ka konfirmuar se ky konceptim formal 
i fshehtësisë nuk është në kundërshtim me nenin 10 të KEDNJ-së duke qenë se 
nuk ka parandaluar Gjykatën Federale të përcaktojë nëse ndërhyrja në çështje 
ishte në përputhje me nenin 10 KEDNJ, duke vlerësuar, në kuadër të shqyrtimit 
të nenit 293, paragrafi 3, i Kodit Penal, arsyetimin për klasifikimin e një pjese 
të caktuar të informacionit si sekret, nga njëra anë, dhe peshën e interesave të 
prekur, në anën tjetër (shih Stoll k. Zvicrёs, cituar më lart, §§ 138 dhe 139).
7.2. Në rastin konkret vepra penale me të cilën ankuesi është akuzuar lidhej me 

publikimin e procesverbalit të intervistave dhe korrespondencës tё cilat janë 
të përfshira në dosjen e një hetimi penal.

 Në zbatim të nenit 184 të Kodit të Procedurës Penale të Kantonit të Vaud (CPP 
/ VD), të gjitha hetimet duhet të mbeten sekret deri në përfundim të tyre. (shih 
paragrafin 1). Kërkesa për fshehtësi lidhet me të gjitha provat e zbuluara nga 
vetë hetimi, si dhe të gjitha vendimet jopublike dhe masat hetimore (shih 
paragrafin 2). Ligji gjithashtu përcakton se të gjithë ata si më poshtë  janë 
të kufizuar lidhur me fshehtësinë vis-à-vis të gjithë ata që nuk kanë qasje 
në dosjen e çështjes: gjyqtarët dhe stafi gjyqësor (me përjashtim të rasteve 
kur nxjerrja e informacionit lehtëson hetimin ose arsyeton rregullin publik si 
dhe ato administrative ose gjyqësore; shih nenin 185 CPP / VD), gjithashtu 
palët, miqtë dhe të afërmit e tyre, avokatët, bashkëpunëtorët e këtij të fundit, 
konsulentët dhe stafi, dhe çdo ekspert e dëshmitar. Megjithatë, nxjerrja e 
informacionit për miqtë apo të afërmit nga palët apo avokati i tyre nuk është 
e dënueshme (shih nenin 185a CPP / VD). Së fundi, ligji parashikon një sërë 
përjashtimesh. Si përjashtim nga neni 185, gjyqtari hetues i Kantonit, dhe 
që në marrëveshjen e fundit, gjykatësi përgjegjës për hetimet paraprake ose 
Oficeri i Lartë i Policisë i caktuar posaçërisht nga qeveria e Kantonit [Conseil 
d’Etat] (shih nenin 168, paragrafi 3) mund të informojë shtypin, radion ose 
televizionin për një hetim në pritje nëse kërkohet nga interesi publik apo 
interesi i drejtësisë, veçanërisht kur kërkohet  bashkëpunim publik për të 
hedhur dritë mbi një vepër penale, në rastet të cilat janë veçanërisht të rënda 
ose janë të njohura për publikun e gjerë, ose kur informacioni i gabuar duhet 
të korrigjohet si dhe për të qetësuar publikun. (shih nenin 185b, paragrafi 1, 
CPP / VD).
Prandaj, rasti konkret ka të bëjë me fshehtësinë e imponuar nga ligji dhe jo 

nga një vendim zyrtar.
7.3. Si rregull i përgjithshëm, arsyeja e konfidencialitetit të hetimeve gjyqësore, 

e cila vlen për shumicën e grupeve të procedimit penal në Kanton, është 
nevojë për të mbrojtur interesat e procedimeve penale duke parashikuar 
rreziqet e marrëveshjeve të fshehta dhe rrezikun e dëshmive të ngatërruara 
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ose të shkatërruara. Megjithatë, interesat e të akuzuarit nuk duhet të merren 
parasysh, sidomos vis-à-vis prezumimin e pafajësisë dhe, më gjerësisht, të 
marrëdhënieve personale dhe interesat (shih Hauser, Schëeri dhe Hartmann, 
Schëeizerisches Strafprozessrecht, 6. 2005 , § 52, nr. 6, f 235; Gérard 
Piquerez, op cit, § 134, Nr. 1066, f 678; Gérard Piquerez, procedimi penal 
Zvicerian; manuel, 2 ed. 2007,nr. 849, f. 559 ne vazhdim.), si dhe nevojën 
për të mbrojtur procesin e formim-mendimit, dhe procesin e vendim-marrjes 
brenda autoritetit shtetëror, si të mbrojtura, pikërisht, nga neni 293 i Kodit 
Penal (shih ATF 126 IV 236, pika 2c / aa, f. 245). Gjykata Evropiane e 
të Drejtave të Njeriut e ka pasur rastin të konsiderojë një objektiv të tillë 
legjitim në vetvete. Qëllimi është të mbrojë autoritetin dhe paanshmërinë e 
pushtetit gjyqësor në përputhje me formulimin e nenit 10 (2) të KEDNJ-së, 
e cila gjithashtu përmend mbrojtjen e dinjitetit ose të drejtave të të tjerëve 
(shih Weber k. Zvicrës, vendimi i datës 22 maj 1990, § 45, dhe “Dupuis dhe 
të tjerë” k. Francës, vendimi i datës 7 Qershor 2007, § 32).

 Për më tepër, publikimi i cënuar lidhur me fragmente të procesverbalit të 
intervistave të të akuzuarit si dhe kopjimit të disa letrave të tjera dhe dërguar 
nga ky i fundit tek gjykatësi penal, kjo provë vlerësohet si sekret, duke ndaluar 
publikun të ketë akses mbi të, siç parashikohet nga legjislacioni i Kantonit të 
Vaud-it. Ky është përfundimi i pashmangshëm lidhur me procesverbalin e 
intervistave të të akuzuarit, ashtu siç do të ishte e papranueshme të lejohej 
që këto dokumente të analizoheshin në sferën publike, para përfundimit të 
hetimit, para gjykimit dhe jashtë kontekstit, përgjegjës në ndikim të vendimeve 
të marra nga gjyqtari penal dhe gjykata. Është gjithashtu i vetmi konkluzion 
i mundur në lidhje me letrat e dërguara nga i akuzuari pranë gjykatësit penal, 
i cili u përqendrua në problemet praktike dhe kritikave të avokatit të tij (shih 
vendimin e Gjykatës së Policisë, pika 4, f. 7). Theksojmë se nga publikimi i 
kundërshtuar - të cilin autoritetet e Kantonit nuk e kopjuan në mënyrë të plotë 
në vendimet e tyre, edhe pse ata i referohen atij dhe përmbajtja e të cilit nuk 
është diskutuar - problemet e lartpërmendura praktike kanë lidhje me kërkesën 
për lirim të përkohshëm dhe për të drejtën për ndihmë personale (letrat e 
11 Korrikut 2003), për një ndryshim të qelisë së burgut (letra e 7 Gushtit 
2003) dhe autorizimin për të përdorur telefonin (letra e 6 Gushtit e vitit 2003). 
Pavarësisht garancisë së prezumimit të pafajësisë dhe konkluzioneve lidhur 
me karakterin e të ndaluarit të cilat mund të përshkruhen gjatë procedimit 
penal bazuar në korrespondencat, i ndaluari, liria e të cilit është e kufizuar 
në mënyrë të konsiderueshme, madje edhe në lidhje me veprimet e tij të 
përditshme, në lidhje me jetën private, apo atë intime, pret që autoriteti të  
kufizojë lirinë e tij për ta mbrojtur nga ekspozimi publik i detajeve praktike 
të jetës së tij si i burgosur në pritje të gjyqit dhe si një person që përballet me 
akuza (shih neni 13 i Kushtetutës).
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 Në vazhdim, për këtë rast, informacioni i publikuar nga kërkuesi, për 
aq sa lidhet me përmbajtjen e procesverbalit të intervistave të tij dhe 
korrespondencën me gjykatësin penal, nuk mund të përshkruhet si një sekret 
me rëndësi të vogël për qëllim të nenit 293, paragrafi 3, të Kodit Penal. Duke 
qenë kështu, publikimi i kundërshtuar formon elementet faktike të veprës 
penale të parashikuar në nenin 293, paragrafi 1, të Kodit Penal.

7.4. Për më tepër, informacioni në fjalë mund të përshkruhet si sekret në kushte 
thelbësore sepse është i lejueshëm vetëm për një numër të kufizuar personash 
(të gjykatësit penal dhe palët në procedim). Për më tepër, autoriteti hetues 
kishte dëshirën për ta mbajtur të fshehtë, jo vetëm me një interes të arsyeshëm, 
por një detyrim sipas Kodit të Procedurës Penale të Kantonit justifikim i cili 
është përmendur më lart (shih pikën 7.3 më lart).

7.5. Prandaj, pika e vetme në fjalë është ekzistenca e shfajësimit.
8.  Me pak fjalë, kërkuesi pohon se ai e kishte detyrë profesionale (në bazë 

nenit 32 të mëparshëm të Kodit Penal) si gazetar të publikonte informacionin 
në fjalë për shkak të asaj që ai e përshkruan si interes të qartë për rastin e 
‘Urës së Lausanne”’ për popullsinë frengjisht-folëse në Zvicër. Ai gjykon se 
në dritën e jurisprudencës evropiane, supozimi themelor është që publikimi 
është i përligjshëm në parim, përveç nëse ka një nevojë të ngutshme sociale 
për të ruajtur fshehtësinë. Nga pikëpamja e besimit të mirë, ai pohon se neni 
32 duhet të zbatohet për gazetarët të cilët nuk janë përgjegjës për mungesën 
e taktit nga palë të treta, dhe që marrin informacione pa kryer ndonjë shkelje 
përveç shkeljes së fshehtësisë që rrjedh nga publikimi. Së fundi, ai pretendon 
se mënyra e publikimit nuk është një kriter i përshtatshëm.

8.1. Në lidhje me pikën më sipër, gjykata e Kantonit gjeti se, ndërsa aksidenti i 8 
Korrikut 2003, rrethanat e të cilit ishin padyshim të pazakonta, ka shkaktuar 
një tronditje në pjesën më të madhe të publikut, megjithëse, në aspektin juridik, 
ishte thjesht një aksident rrugor me pasoja fatale, që nuk solli ndonjë interes 
të veçantë publik. Nuk ishte rasti i traumës kolektive nga ana e popullit të 
Lausanne, e cila do të mbronte duke i qetësuar qytetarët dhe duke i informuar 
rreth zhvillimit të hetimit (shih vendimin e ankimuar, pika 2, f. 9).

 Është e vërtetë se «rasti Urës së Lausanne” pati një mbulim të gjerë mediatik 
(shih vendimin e Gjykatës së Policisë, pika 4, f. 8, të cilit i referohet dhe 
vendimi i Kantonit (vendim i ankimuar, pikën B, fq. 2)). Megjithatë, vetëm kjo 
rrethanë, së bashku me natyrën e pazakontë të aksidentit, është e pamjaftueshme 
të provojë një interes më të madh publik në publikimin e informacionit të 
fshehtë në fjalë. Nëse nuk mund të shpjegohet më vehte, interesi i ngjallur 
në publik nëpërmjet mbulimit mediatik të ngjarjeve nuk mund të përbëjë një 
interes publik në zbulimin e informacionit të klasifikuar, sepse kjo do të thotë 
se do të mjaftonte për të nxitur interesin publik mbi një ngjarje të caktuar në 
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mënyrë që shpjegojë botimin e mëvonshëm të informacionit të fshehtë që ka 
të ngjarë të ruajë atë interes. Për më tepër, një interes i tillë publik lidhur me 
letrat që janë botuar mungon dukshëm. Siç e kemi parë më lart (shih pikën 
7.3 më sipër), vetëm në mënyrë virtuale këto letra bazoheshin në kriticizmin 
e të akuzuarit ndaj avokatit të tij dhe probleme praktike si kërkesa për lirim të 
përkohshëm, për leje për nevoja personale, për të ndryshuar qelinë e burgut 
dhe për të përdorur telefonin. Ky lloj informacioni nuk të ofron informacion 
të përshtatshëm mbi aksidentin apo rrethanat e tij. Kjo ka të bëjë me jetën 
private ose sferën intime të personit në paraburgim, dhe është e vështirë 
për të kuptuar ndonjë interes, publikimi i të cilit do të plotësojë një lloj të 
caktuar “kurioziteti të sëmurë”. E njëjta gjë vlen edhe për kërkesat e ankuesit 
ndaj gjykatësit penal në lidhje me zgjedhjen e avokatit mbrojtës. Nuk është 
e qartë, sa i përket procesverbalit të intervistave të tij, çfarë pyetjesh apo 
çështje politike me interes publik mund të jenë ngritur apo kanë vlejtur të 
diskutohen në sferën publike, dhe autoritetet e Kantoneve në mënyrë të qartë 
përjashtuan ekzistencën e ndonjë traume kolektive të cilat shpjegojnë ruajtjen 
ose informimin e popullatës. Ky konstatim fakti të cilin kërkuesi nuk e ka 
kundërshtuar në ankesën e tij me bazë të drejtën publike, është i detyrueshëm 
për këtë gjykatë (shih nenin 277 bis të Ligjit të Procedurës Penale Federale). 
Në këtë rast, kërkuesi nuk tregon interes të “dukshëm” për publikun e gjerë 
lidhur me informacionin e publikuar, dhe gjykata e Kantonit nuk mund të 
kritikohet sepse arriti në përfundimin se më së shumti përfshin një kuriozitet 
të sëmurë.

8.2. Dy faktorët e tjerë ku mbështetet kërkuesi lidhen me sjelljen e tij (mirëbesimi 
në marrjen e informacionit dhe mënyrën e publikimit).

8.2.1. Duhet para së gjithash të theksohet se neni 293 i Kodit Penal ndëshkon 
vetëm zbulimin e informacionit, pavarësisht se si autori e ka përvetësuar. Për 
më tepër, edhe në nenin 10 KEDNJ-së, Gjykata Evropiane nuk i jep rëndësi 
vendimtare këtij fakti kur vlerëson nëse kërkuesit i kanë përmbushur detyrat 
dhe përgjegjësitë e tyre. Fakti përcaktues është se ata nuk mund të pretendojnë 
në mirëbesim se nuk kanë qenë në dijeni se zbulimi i informatave është i 
dënueshëm me ligj. (shih Stoll k. Zvicrës, cituar më lart, § 144, dhe Fressoz 
dhe Roire k. Francës [GC], nr . 29183/95, ECHR 1999 I). Kjo pikë është e 
mirë-vendosur në këtë çështje. (shih seksionin B më sipër).

8.2.2. Nga ana tjetër, mënyra e publikimit mund të luajë një rol më të rëndësishëm 
në kuadër të mbrojtjes së lirisë së shprehjes. Ndërkohë që Gjykata Evropiane 
e të Drejtave të Njeriut rithekson se as ai, as gjykatat e brendshme për këtë 
çështje, nuk duhet të zëvendësojnë pikëpamjet e tyre për ato të shtypit si 
dhe çfarë teknikë raportimi duhet të përshtatet nga gazetarët, që të peshojnë 
interesat në rrezik e megjithatë të merret parasysh përmbajtja, fjalori dhe 
formati i publikimit, titujt si dhe nën-titujt (të zgjedhura nga gazetari apo 
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redaktorët), dhe saktësinë e informacionit (shih Stoll k. Zvicrës, cituar më 
lart, § § 146 në vazhdim, sidomos 146, 147 dhe 149).

 Në rastin konkret, gjykata e Kantonit vendosi se tonaliteti i përdorur nga 
ankuesi në artikullin e tij tregoi se shqetësimi kryesor nuk ishte, siç thotë ai, 
për të informuar publikun e gjerë në lidhje me sjelljen e shtetit në  shqyrtimin 
penal. Titullit të artikullit (“Intervista e shoferit të “çmendur”,’versioni i 
shoferit të pamatur ‘) i mungonte objektiviteti. Ai sugjeroi se çështja tashmë 
është provuar sipas mendimit të autorit, në kuptimin që aksidenti me vdekje 
në Urën e Lausanne nuk është shkaktuar nga një automobilist i zakonshëm, 
por nga një “shofer i çmendur”; Gazetari përfundon duke pyetur nëse shoferi 
ishte në fakt duke bërë çmos që të mos mbrohej. Mënyra në të cilën ai citoi 
pjesë nga procesverbali i intervistave dhe kopjeve të letrave të dërguara 
para gjykatësit ka vënë në dukje motivet e autorit lidhur me artikullin e 
kundërshtuar të cilin ai e ka përmbyllur me sensualizëm, “modus operandi” 
duke e përshtatur ekskluzivisht për të përmbushur kureshtjen e sëmurë të 
çdokujt për këtë çështje. Lexuesit e këtij publikimi shumë të njëanshëm do të 
formonin një opinion dhe në mënyrë subjektive do të paragjykonin veprimet 
e mëtejshme që do të merren nga gjykatat në lidhje me këtë rast, pa të voglin 
respektim të parimit të prezumimit të pafajësisë (shih vendimin e ankimuar 
kundër, pika 2, f. 9 në vazhdim). Gjykata e Kantonit vendosi se ky faktor 
nuk tregon mbizotërim të interesit publik për marrjen e informacionit. Kjo 
gjykatë nuk mund të kritikohet për këtë arsye.

8.3. Ankuesi gjithashtu parashtroi se procesverbali i intervistave dhe letrat do 
të përmenden në çdo rast në dëgjimet publike të mëvonshme. Ai nxori si 
përfundim se duke ruajtur fshehtësinë e këtij informacioni nuk mundet si 
pasojë të arsyetohet me çdo «nevojë të ngutshme sociale».

 Megjithatë, mundësia e dukshme se fshehtësia e  shqyrtimit penal mund të 
hiqet gjatë një faze të mëvonshme të procedimit, veçanërisht gjatë gjykimit, 
e cila në përgjithësi i nënshtrohet parimit të publicitetit, nuk e nënvlerëson 
arsyetimin për mbajtjen të fshehtë të hetimeve gjyqësore, sepse qëllimi 
parësor është mbrojtja e procesit të opinion-formimin dhe vendim-marrjes 
jo vetëm nga ana e gjykatës, por edhe e organit hetues, deri në përfundimin 
e kësaj faze të fshehtë të procedimit. Për më tepër, larg të qenit neutral dhe 
gjithëpërfshirës, botimi në numër përfshin komentet dhe vlerësimet të cilat 
kanë paraqitur informacionin në fjalë në një aspekt të caktuar, pa pasur 
mundësi për argumentim kundërshtues të cilat janë thelbësore gjatë shqyrtimit 
të Gjykatë.

8.4. Së fundi, ankuesi nuk ka kritikuar në mënyrë të posaçme masën e gjobës së 
vendosur ndaj tij. Gjithashtu nuk ka kundërshtuar refuzimin për t’i dhënë atij 
një periudhë prove sipas të cilës gjoba do të hiqej, (neni 49,ndryshuar, pika 
4, në lidhje me neni 106 ndryshuar, paragrafi 3, i Kodit Penal), sipas ligjit 
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Zviceran. Nga këndvështrimi i peshës së interesit për ndërhyrje, vërejmë 
se gjoba e caktuar, shuma në të cilën është marrë në konsideratë një dënim 
të mëparshëm që daton në vitin 1998 (vendosjen e një gjobe CHF 2,000, 
e cila mund të jetë hequr pas periudhës dy-vjeçare të provës, për shpifje 
diskretituese), nuk e kalon gjysmën e shumës së të ardhurave mujore të 
ankuesit në kohën materiale (shih vendimin e Gjykatës së Policisë, pika 1, f. 
5), dhe nuk ka vend për sugjerim lidhur me statusin e tij si i pavarur në kohën 
e gjykimit në shkallën e parë që të këtë çuar në rënie të konsiderueshme të 
të ardhurave të tij. Duhet gjithashtu të theksohet se masa e gjobës prej 4,000 
CHF është nën maksimumin ligjor të përcaktuar në nenin 106 të ndryshuar, 
paragrafi 1, të Kodit Penal (në fuqi deri më 31 dhjetor 2006), dhe se kjo 
shumë maksimale, e përcaktuar nga ligjvënësi tridhjetë vjet më parë, nuk 
u rishikua deri në hyrjen në fuqi të seksionit të ri të përgjithshëm të Kodit 
Penal, i cili tashmë përcakton një shifër prej 10,000 CHF (shih nenin 106, 
paragrafi 1, të Kodit Penal, hyri në fuqi që prej 1 Janar 2007). Për më tepër, 
detyrimi për veprën me të cilën kërkuesi është ngarkuar nuk e ka penguar 
atë të shprehë pikëpamjet e tij, pasi iu ngarkua pas botimit të  artikullit (shih 
Stoll k. Zvicrës, cituar më sipër, § 156). Duke qenë kështu, është e paqartë, 
marrë parasysh natyrën e veprës së ngarkuar (më pak serioz në klasifikimin e 
përcaktuar në Kodin Penal Zviceran), shuma e gjobës dhe koha e vendosjes 
së saj, si detyrim i vendosur për kërkuesin mund të konsiderohet si një formë 
censure.

8.5. Ajo vijon, nga sa më sipër, se ankuesi ka zbuluar një sekret në kuptim të 
nenit 293, paragrafi 1, të Kodit Penal dhe se ai nuk mund të mbështetet në 
çdo faktor arsyetues në favor të tij. Vendimi i apeluar  nuk shkel ligjin federal 
siç interpretohet në dritën e dispozitave të Konventës mbi të cilat është 
mbështetur ankuesi. “

II. LIGJI PËRKATËS DHE PRAKTIKA E BRENDSHME

A. Kodi Penal Zviceran i 21 Dhjetorit 1937 
     (version në fuqi deri më 31 Dhjetor 2006) 

17. Dispozitat përkatëse të Kodit Penal Zviceran (Version në fuqi deri më 31 
dhjetor 2006) janë si më poshtë:

Neni 39 - Periudhat e shkurtra tё burgimit (arrêts)
“Periudhat e shkurtra tё burgimit [arrêts] korrespondojnë me burgimin më pak 

të rendë në dispozicion. Kohëzgjatja e tyre është minimumi njё ditë dhe 
maksimumi tre muaj ... “
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Neni 293 - Publikimi i diskutimeve të fshehta zyrtare
“1. Çdo person, i cili, nuk e ka këtë të drejtë, bën publike të gjitha ose një pjesë 

tё dokumenteve, hetimeve apo diskutimet e ndonjë autoriteti të cilat janë të 
fshehta me ligj ose në bazë të një vendimi të marrë nga autoriteti që vepron 
brenda kompetencave do të dënohet me burgim [arrêts] ose me gjobë.

2. Bashkëpunimi në akte të tilla do të ndëshkohet.
3. Gjykata mund të vendosë që të mos vendosë dënim nëse sekreti në fjalë është 

i një rëndësie të vogël. “

B. Kodi Penal Zviceran i 21 dhjetorit 1937 
     (version në fuqi nga 1 janar 2007)

18. Dispozitat e Kodit Penal Zviceran të 21 Dhjetorit 1937 (version në fuqi nga 
1 janar 2007) si më poshtë:

Neni 293 - Publikimi i diskutimeve të fshehta zyrtare
“1. Çdo person, i cili, nuk e ka këtë të drejtë, bën publike të gjitha ose një pjesë 

e dokumenteve, hetimeve apo diskutimet e ndonjë autoriteti të cilat janë të 
fshehta me ligj ose në bazë të një vendimi të marrë nga autoriteti që vepron 
brenda kompetencave do të dënohet me një gjobë.

2.  Bashkëpunimi në akte të tilla do të ndëshkohet.
3.  Gjykata mund të vendosë që të mos vendosë dënim nëse sekreti në fjalë është 

i një rëndësie të vogël. “

C. Kodi i Procedurës Penale i Kantonit 
     të Vaud-it 12 Dhjetor 1967

19. Dispozitat përkatëse të Kodit të Procedurës Penale tё  Kantonit të Vaud-it të 
datës 12 dhjetor 1967 janë si më poshtë:

Neni 166 - Fshehtësia
“Hetimet paraprake të policisë do të jenë tё fshehta. Nenet 184 deri 186 janë 

të zbatueshme për analogji. “
Neni 184 - Fshehtësia e hetimeve

“1. Hetimet duhet të mbeten sekret deri në përfundimin e tyre.
2. Fshehtësia lidhet me të gjitha provat e zbuluara nga hetimi dhe të gjithë 

vendimet dhe masat hetimore jo-publike. “
Neni 185 - Personat e detyruar për fshehtësi

“Gjyqtarët, prokurorët dhe personeli gjyqësor nuk mund të zbulojnë dëshmitë 
ose informacionin mbi hetimin tek askush që nuk kanë qasje në dosje, përveç 
rastit kur një zbulim të tillë kërkohet nga hetimi apo është arsyetuar në mënyrë 
publike, administrative ose bazë gjyqësore”.
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Neni 185a
“1. Palët, miqtë dhe të afërmit, avokatët e tyre, bashkëpunëtorët e këtij të 

fundit, konsulentët dhe stafi, dhe çdo eksperte dëshmitar janë të detyruar të 
respektojnë fshehtësinë e hetimeve vis-à-vis ndaj të gjithë atyrea që nuk kanë 
qasje në dosje.

2. Zbulimi i informatave të tilla për miqtë apo të afërmit e palëve si dhe  avokatët 
e tyre nuk do të ndëshkohet. “

Neni 185b
“1.Si një përjashtim nga neni 185, gjyqtari penal i Kantonit dhe, me marrëveshjen 

e këtij të fundit, gjykatësi përgjegjës për hetimin paraprak apo oficerë të lartë 
të policisë të caktuar posaçërisht nga qeveria Kantonale [Conseil d’Etat] (shih 
nenin 168, paragrafi 3) mund të informojë shtypin, radio apo televizion në 
lidhje me një hetim në pritje nëse kërkohet për interes publik apo konsideratat 
e drejtësisë, veçanërisht në rastet e mëposhtme:

a. ku bashkëpunimi publik është i nevojshëm për të hedhur dritë mbi një 
vepër penale;

b. në rastet të cilat janë veçanërisht të rënda ose janë të njohur tashmë 
për publikun e gjerë;

c. ku informacioni i gabuar duhet të korrigjohet ose qetësimin e publikut 
të  gjerë.

Nëse organizohet një konferencë për shtyp, avokati i palëve dhe prokurori 
publik ftohen të marrin pjesë.

3. Nëse një informacion i pasaktë i bëhet e ditur shtypit, radios ose televizionit, 
palët mund t’i kërkojnë  gjyqtarit hetues Kantonit të urdhërojë korrigjimin e 
këtij informacioni, nëpërmjet të njëjtës media. “

Neni 186 - Sanksionet
“1. Çdo person që shkel fshehtësinë e hetimeve do të dënohet me një gjobë 

deri në pesë mijë franga zvicerane, nëse kjo vepër është e dënueshme sipas 
dispozitave të tjera që mbrojnë fshehtësinë.

2. Në pak raste personi në fjalë mund të përjashtohet nga dënimi ... “

D. Direktivat e Këshillit Zviceran të Shtypit
20. Direktivat në lidhje me Deklaratën e Detyrave dhe të Drejtave të  Gazetarëve 

të nxjerra nga Këshilli Zviceran i Shtypit të cilat janë të përshtatura për rastin 
konkret lexohet si më poshtë:

Direktiva 3.8: E drejta për t’u dëgjuar ndaj akuzave të rënda
“Sipas parimit të paanshmërisë dhe kërkesave të përgjithshme etike që në një 

mosmarrëveshje duhet të dëgjohen të dyja palët (audiatur et altera pars), 
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gazetarët janë të detyruar për të kontaktojnë dhe të dëgjojnë, para publikimit, 
pikëpamjet e të akuzuarve për krime të rënda. Në këtë mënyrë ata duhet të 
përshkruajnë në detaje akuzat serioze të cilat janë duke publikuar. Nuk ka 
asnjë detyrim për deklaratat e personit të akuzuar për vepra të rënda që t’u 
jepet e  njëjta peshë në një raportim siç është kritika ndaj veprimeve të tij ose 
të saj. Këto deklarata duhet, megjithatë, të paraqiten haptas, kur të botohen 
në të njëjtin media. “

Direktiva 7.2 - Identifikimi
“Gazetarët duhet t’i peshojnë me kujdes interesat e ndryshme të përfshira ( të 

drejtën  e informimit të gjerë të  publikut, mbrojtja e sferës private). Emrat 
apo informacioni personal i identifikimit lejohet:

- Kur personi i përfshirë shfaqet publikisht në lidhje me çështjen ose 
pajtohet me publikimin në mënyra të tjera;

- Kur personi është i famshëm dhe raporti mediatik lidhet me arsyen e 
famës së tij;

- Kur personi i përfshirë mban post politik ose drejton një post qeveritar 
ose pozitë sociale e cila lidhet me raportin e medias;

- Kur emërtimin e personit është e nevojshme për të shmangur 
konfuzionin që do të jetë i dëmshëm për persona të tjerë;

- Kur emërtimi apo identifikimi i personit lidhet me një interes thelbësor 
publik.

Kur interesi për mbrojtjen e jetës private peshon më shumë se interesi publik 
në identifikim, gazetarët nuk do të publikojnë as emrat e as ndonjë informacion 
tjetër që do të identifikonte personin tek palë të treta të cilët nuk i përkasin familjes 
së tij ose të saj, sferën sociale ose profesionale, dhe të cilët për këtë arsye janë 
informuar vetëm nëpërmjet mediave. “

III. INSTRUMENTET E PËRSHTATSHME EUROPIANE 
       DHE LIGJI MATERIAL KRAHASUES

A. Rekomandimi Rec (2003) 13 i Komitetit të Ministrave të Këshillit të 
Evropës për Shtetet anëtare në sigurimin e informacionit nëpërmjet medias në 
lidhje me procedurën penale (miratuar nga Komiteti i Ministrave më 10 korrik 
2003)

21. pasazhe përkatëse të Rekomandimit Rec (2003) 13 si më poshtë:
“...

Duke pasur parasysh se media ka të drejtë  të informojë publikun 
për shkak të të drejtës së publikut për të marrë informacion, duke 
përfshirë informacionin mbi çështjet e një interesi publik, sipas nenit 10 
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të Konventës, dhe se ata kanë detyrë profesionale për ta bërë;
Duke pasur parasysh se e drejta e prezumimit të pafajësisë, e drejta 

për një gjykim të paanshëm dhe për respektimin e jetës private dhe 
familjare sipas neneve 6 dhe 8 të Konventës përbëjnë kërkesat themelore 
të cilat duhet të respektohen në çdo shoqëri demokratike;

Duke theksuar rëndësinë e raportimit të medias nё informimin e 
publikut në proceset penale, duke e bërë funksionin parandalues   të ligjit 
penal të dukshëm, si dhe sigurimin e shqyrtimit publik të funksionimit të 
sistemit të drejtësisë penale;

Duke pasur parasysh interesat ndoshta kontradiktore të mbrojtura 
me nenet 6, 8 dhe 10 të Konventës dhe nevoja për të balancuar këto të 
drejta në funksion të fakteve të çdo rasti individual, me kujdesin e duhur 
dhe rolin mbikëqyrës të Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut në 
sigurimin dhe respektimin e angazhimeve sipas Konventës;

...
Me dëshirën e rritjes së një debati informues për mbrojtjen e të 

drejtave dhe interesave në fjalë në kuadrin e raportimit të medias në 
lidhje me procedurat penale, dhe të nxisë praktika të mira në të gjithë 
Evropën, duke siguruar akses të mediave në procedurat penale;

...
Duke pranuar diversitetin e sistemeve ligjore kombëtare në lidhje me 

procedurën penale, që qeveritë e shteteve anëtare, Rekomandon:
1. të marrë ose të përforcojë, sipas rastit, të gjitha masat të cilat 

konsiderohen të nevojshme me qëllim të zbatimit të parimeve të 
bashkangjitura këtij rekomandimi, brenda kufijve të dispozitave përkatëse 
kushtetuese,

2. të shpërndajë gjerësisht këtë rekomandim dhe parimet e tij të 
bashkëlidhur, sipas rastit shoqëruar me përkthim, dhe

3. t’i sjellë ato në mënyrë të veçantë në vëmendjen e autoriteteve 
gjyqësore dhe shërbimeve të policisë, si dhe për t’i vënë në dispozicion 
të organizatave përfaqësuese të avokatëve dhe profesionistëve të medias.

Shtojca për Rekomandimin Rec (2003) 13 - Parimet në lidhje me 
dhënien e informacionit nëpërmjet medias në lidhje me procedurat penale

Parimi 1 - Informimi i publikut përmes medias
Publiku duhet të jetë në gjendje të marrë informacion në lidhje 

me aktivitetet e autoriteteve gjyqësore dhe shërbimet e policisë përmes 
mediave. Prandaj, gazetarët duhet të jenë në gjendje të raportojnë lirisht 
dhe komentojnë mbi funksionimin e sistemit të drejtësisë penale, subjekt 
i kufizimeve të parashikuara vetëm në bazë të parimeve të mëposhtme.
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Parimi 2 - Prezumimi i pafajësisë
Respektimi i parimit të prezumimit të pafajësisë është pjesë përbërëse e së drejtës 

për një gjykim të drejtë.
Prandaj, mendimet dhe informacioni për procedurat penale në vazhdim e sipër 

duhet t’i komunikohet ose shpërndahet nëpërmjet medias, duke mos dëmtuar 
prezumimin e pafajësisë së të dyshuarit ose vetëm të akuzuarit.
...
Parimi 6 – Informim i rregullt gjatë procedurës penale

Në kontekstin e procedimeve penale të cilat kanë fituar vëmendjen e veçantë të 
publikut, autoritetet gjyqësore dhe shërbimet policore duhet të informojnë 
mediat në lidhje me veprimet e tyre kryesore, për aq kohë sa kjo nuk do të 
ndikojë në fshehtësinë e hetimeve dhe marrjes në pyetje të policisë, në vonesa 
ose që pengojnë rezultatin e procedurës. Në rastet e procedimeve  penale 
të cilat vazhdojnë për një periudhë të gjatë, ky informacion duhet të jepet 
rregullisht.

      ...
Parimi 8 - Mbrojtja e privatësisë në kontekstin gjatë hetimit penal

Ofrimi i informacionit rreth të dyshuarve, personave të akuzuar ose të dënuar ose 
palëve të tjera në procedurë penale duhet të respektojë të drejtën për mbrojtjen 
e privatësisë në përputhje me nenin 8 të Konventës. Mbrojtja e veçantë duhet 
t’u jepet palëve që janë të mitur ose persona të tjerë në nevojë, si dhe të 
viktimave, dëshmitarëve dhe për familjet e të dyshuarve, të akuzuar dhe të 
dënuar. Në të gjitha rastet, vëmendje e veçantë duhet t’i kushtohet efektit të 
dëmshëm që u shkaktohet këtyre personave të lart përmendur në këtë parim, 
që gjatë zbulimit të informacionit u publikohet identifikimi i tyre. “

B. E drejta krahasimore
22. Në lidhje me çështjen e ndërshkimit të parashikuar në rastet e shkeljes së 

fshehtësisë së hetimeve penale, Gjykata ka ligjin material krahasues në 
dispozicion të saj të tridhjetë shteteve anëtare të Këshillit të Evropës (Austria, 
Azerbajxhani, Belgjika, Bullgaria, Republika Çeke, Estonia, Finlanda, 
Franca, Gjermania, Greqia, Hungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, 
Luksemburgu, Moldavia, Monako, Polonia, Portugalia, Rumania, Rusia, 
Sllovakia, Sllovenia, Spanja, Suedia, «ish-jugosllave Republika e Maqedonisë 
«, Turqia, Ukraina dhe Mbretëria e Bashkuar).

 Zbulimi i informacionit të mbrojtur nëpërmjet sekretit të hetimeve penale 
dënohet si i tillë në të gjitha këto shtete.

23. Në njëzet e tre nga tridhjetë Shtete Anëtare, gjobat janë të përgjithshme që do 
të thotë se ato mund të imponohen mbi këdo që ka zbuluar informacione të 
mbrojtura nga sekreti i hetimeve penale. Në shtatë Shtetet e mbetura (Austri, 
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Lituani, Luksemburg, Moldavi, Rumani, Spanjë dhe Ukrainë), dënimet 
synojnë vetëm personat e përfshirë në hetim penal.

Shumica e këtyre njëzet e tre shteteve kanë zgjedhur dënimin penal, ndërsa në 
Estonia, Federata Ruse dhe Republika Çeke shkelje e fshehtësisë së hetimeve 
penale ndëshkohen vetëm për sanksione administrative.

LIGJI

24. Kërkuesi ankohet se dënimi i tij penal ka ardhur si pasojë e shkeljes së të 
drejtës së tij për t’u shprehur, siç parashikohet në nenin 10 të Konventës, e 
cila thotë si në vijim:
“1.Çdokush ka të drejtën e lirisë së shprehjes. Kjo e drejtë përfshin lirinë e 

mendimit dhe lirinë për të marrë ose për të dhënë informacione dhe ide 
pa ndërhyrjen e autoriteteve publike dhe pa marrë parasysh kufijtë. Ky 
nen nuk i ndalon Shtetet që t’u kërkojnë ndërmarrjeve të transmetimit 
audioviziv, televiziv ose kinematografik të pajisen me licencë.

2. Ushtrimi i këtyre lirive që përmban detyrime dhe përgjegjësi, mund t’u 
nënshtrohet atyre formaliteteve, kushteve, kufizimeve ose sanksioneve të 
parashikuara me ligj dhe që janë të nevojshme në një shoqëri demokratike, 
në interes të sigurisë kombëtare, integritetit territorial ose sigurisë 
publike, për mbrojtjen e rendit dhe parandalimin e krimit, për mbrojtjen 
e shëndetit ose të moralit, për mbrojtjen e dinjitetit ose të të drejtave të 
të tjerëve, për të ndaluar përhapjen e të dhënave konfidenciale ose për të 
garantuar autoritetin dhe paanshmërinë.”

A. Vendimi i Dhomës
25. Në vendimin e saj të datës 1 Korrik 2014, Dhoma vendosi se nuk ka shkelje 

të nenit 10. Së pari ajo gjykoi se dënimi i kërkuesit dhe gjoba e vendosur për 
përdorim dhe kopjim në  artikullin e tij të fragmenteve nga dosja hetimore 
kishin ndërhyrë në të drejtën e tij të lirisë së shprehjes dhe se një ndërhyrje e tillë 
është e përcaktuar në ligj dhe ka ushtruar këtë qëllim legjitim: parandalimin 
e “zbulimit të informacionit që është konfidencial”, duke ruajtur “autoritetin 
dhe paanshmërinë e pushtetit gjyqësor” dhe mbrojtjen e “reputacionit [dhe] 
të drejtat e të tjerëve”.

26. Më tej, Dhoma u shpreh se artikulli i përgënjeshtruar i filluar nga një grup 
procedimesh gjyqësore të iniciuara pas një incidenti që kishte ndodhur në 
rrethana të jashtëzakonshme, i cili kishte ngjallur menjëherë interes të publikut 
dhe që kishte nxitur shumë media për të mbuluar çështjen dhe trajtimin e saj 
nga sistemi i drejtësisë penale. Në artikullin e përgënjeshtruar  kërkuesi ka 
analizuar karakterin e të akuzuarit dhe është përpjekur të kuptojë motivet 
e tij, duke theksuar mënyrën në të cilën autoritetet gjyqësore dhe policia  
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janë sjellë me të, një person që dukej se vuante nga çrregullime psikiatrike. 
Rrjedhimisht Dhoma vendosi se artikulli ka shqyrtuar një çështje me interes 
publik.

27. Megjithatë, Dhoma vuri në dukje se kërkuesi, një gazetar me përvojë, duhet 
të ketë pasur informacionin se dokumentet që posedonte ishin të mbrojtura 
nga sekreti i hetimit gjyqësor. Duke qenë kështu, ai duhej të kishte respektuar 
dispozitat përkatëse ligjore.

28. Lidhur me peshimin e interesave konkurruese në fjalë, Dhoma vendosi se 
Gjykata Federale kishte vërejtur vetëm se publikimi i parakohshëm si i 
procesverbalit të intervistave dhe të letrave të dërguara nga i akuzuari për 
gjykatësin kishin shkelur padyshim dhe prezumimin e pafajësisë dhe, më 
gjerësisht, të drejtën për gjykim të drejtë. Megjithatë, artikulli në fjalë nuk 
kishte adresuar çështjen e fajit të të akuzuarit dhe ishte botuar më shumë se 
dy vite para zhvillimit të seancës së parë të gjyqit për veprat e supozuara. 
Për më tepër, i akuzuari ishte gjykuar në gjykatë të përbërë nga gjyqtarë 
profesionistë, pa juri, e cila ka reduktuar rrezikun e këtyre artikujve, si ai 
aktual, që të ndikojnë në rezultatin  e procesit gjyqësor.

29. Duke qenë se Qeveria kishte pretenduar se publikimi i dokumenteve të 
ruajtura nga sekreti  i  hetimeve gjyqësore përbënte shkelje në të drejtën e të 
akuzuarit për të respektuar jetën e tij private, Dhoma vuri në dukje se edhe 
pse mjetet kanë qenë në dispozicion të akuzuarit, sipas ligjit zviceran, për të 
pretenduar kompensim për dëmtimin e reputacionit të tij, ai nuk kishte arritur 
t’i përdorte ato. Prandaj, qëllimi i dytë legjitim i referuar nga Qeveria ishte 
domosdoshmërisht më pak i rëndësishëm në rrethanat e rastit.

30. Për sa i përket kritikës së Qeverisë lidhur me formën e shkrimit të 
përgënjeshtruar, Dhoma përsëriti se përveç thelbit të ideve dhe informacionit 
të shprehur, neni 10 mbron mënyrën në të cilën këto të fundit janë përcjellë.

31. Së fundi, edhe pse gjoba është e përcaktuar për “kundërvajtje” dhe dënime 
më të rënda, duke përfshirë dënimet me burg, mund të vendoset për të 
njëjtën vepër, Dhoma konsideron se për shkak të efektit të saj të rëndësishëm 
parandalues, gjoba e ngarkuar në këtë rast ka qenë në shpërpjesëtim me 
qëllimin e synuar.

32. Dhoma vendosi se arsyet e paraqitura nga autoritetet kombëtare kanë qenë të 
rëndësishme, por jo të mjaftueshme për të justifikuar një ndërhyrje të tillë në 
të drejtën e kërkuesit për lirinë e shprehjes.

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

33. Kërkuesi pranon se dënimi i tij ka pasur një bazë ligjore, por parashtroi se ajo 
nuk ishte e nevojshme në një shoqëri demokratike.

34. Ai parashtroi para së gjithash se publikimi nuk ka pasur si qëllim të publikojë 
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informacionin sekret, por kishte përmbushur një interes publik, pra detyrimin 
për të informuar popullatën rreth fakteve në lidhje me një ngjarje të madhe e 
cila kishte tronditur banorët e Lausanne dhe zviceranët frëngjisht folës.

Ai pretendoi se edhe pse ky informacion kishte qenë me të vërtetë zyrtarisht 
i fshehtë, natyra e tij nuk kishte qenë e tillë që të justifikojë mbajtjen e tij 
sekret.

35. Ankuesi gjithashtu theksoi se publikimi i përgënjeshtruar nuk ka ndikuar në 
hetimet në vazhdim ose të ketë shkelur prezumimin e pafajësisë në lidhje me 
të akuzuarin. Për sa i përket këtij parimi, kërkuesi thekson se ndërsa ai ishte 
i detyrueshëm për organet shtetërore, kjo nuk i ndalon individët privatë të 
formojnë opinionin  e tyre para përfundimit të gjykimit penal. Si në vendimin 
“Campos Damaso k. Portugalisë” (nr. 17107/05, § 35, 24 Prill 2008), asnjë 
gjyqtar jo-profesional nuk është thirrur për përcaktimin  e çështjes, e cila në 
fakt është gjykuar nga një trup gjyqësor të përbërë ekskluzivisht nga gjyqtarë 
profesionistë. Kërkuesi parashtroi se ky informacion u përhap prej vendimit 
të Gjykatës Penale të 23 Nëntorit 2005 dhe Vendimit të  Gjykatës Penale të 
Kasacionit të datës 26 Qershor 2006 dhe se artikulli i përgënjeshtruar nuk 
ndikoi në gjykimin M.B. së. Për më tepër, vendimi i Gjykatës Federale nuk ka 
krijuar ndonjë ndikim të tillë, duke u kufizuar në vlerësime të përgjithshme mbi 
rreziqet e marrëveshjeve të fshehta dhe për rrezikun e provave të ngatërruara 
ose të shkatërruara.

 Për më tepër, ankuesi parashtroi se, edhe pse në kohën e publikimit të artikullit 
të përgënjeshtruar askush nuk mund ta dinte se gjykimi i të akuzuarit do të 
ndodhte dy vjet më vonë, i cili do të ulte edhe më tej ndikimin e mundshëm 
të artikullit në procedurat në vazhdim, dhe kishte qenë i sigurt se hetimi deri 
në gjykim do të vazhdonte për shumë muaj.

36. Për sa i përket mbrojtjes së të drejtës së M.B.-së për respektim të jetës së tij 
private, kërkuesi përsëriti se ky i fundit nuk kishte kërkuar as në gjykatë dhe 
as kishte adresuar për mjete juridike në dispozicion të tij. Duke qenë kështu, 
detyrimi pozitiv i shtetit për të mbrojtur jetën private të të akuzuarit ishte 
thjesht një çështje teorike, ndërsa vlerësimi i Gjykatës duhet të kryhet “in 
concreto”. Rasti konkret përfshirë një akt balancues “virtual” mes të drejtave 
të një gazetari i cili kishte qenë në fakt i dënuar me procedim penal dhe ato 
të një personi të akuzuar i  cili kurrë nuk e kishte menduar të mbështetej në 
të drejtën e tij për mbrojtjen e jetës, edhe pse e ka pasur këtë mundësi për ta 
kryer.

2. Qeveria
37. Qeveria nuk e ka kundërshtuar faktin se ka pasur ndërhyrje në ushtrimin e të 

drejtës së kërkuesit lidhur me lirinë e shprehjes, duke iu referuar vlerësimit 
të Dhomës se një ndërhyrje e tillë ka qenë “e përcaktuar me ligj” dhe është 
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ushtruar një “qëllim i ligjshëm” .
 38. Argumentet e Qeverisë janë përqendruar kryesisht në nevojën e ndërhyrjes 

në një shoqëri demokratike.
39. Para së gjithash Qeveria në rastin konkret nuk ka pasur arsye të forta të 

informojë publikun që të ketë mundësuar kërkuesin  të shpërfillë fshehtësinë e 
hetimit. Ata iu referuan disa rasteve të gjykuara nga Gjykata ku kanë nxjerrë si 
përfundim ekzistimin e interesit publik për shkak të përfshirjes së individëve 
me profil të lartë në këtë procedurë penale. Duke iu referuar Leempoel & S.A. 
ED. Ciné Revue k. Belgjikës (nr. 64772/01, § 72, 9 nëntor 2006), Qeveria 
theksoi se fakti që informacioni i publikuar shpjegon një lloj kurioziteti publik 
ishte i pamjaftueshëm. Ata gjithashtu iu referuan konkluzionit të arritur nga 
Gjykata Federale në vendimin e saj të datës 28 Prill 2008 që vërteton se 
edhe pse rrethanat e aksidentit kishte qenë të pazakonta dhe kishin shkaktuar 
tronditje në një pjesë të madhe të publikut, megjithatë, në aspektin juridik, 
thjesht kishte ndodhur një aksident rrugor.

 Qeveria më tej pohoi se interesi për shkak të mbulimit mediatik të çështjes 
nuk mund “per se” të vlerësojë masën e një “interesi publik” në publikimin  
e informacionit sekret. Më konkretisht, ata diskutuan idenë se publikimi i 
korrespondencës së të akuzuarit mund të jetë në interes të publikut, sepse 
letra në fjalë nuk kishte hedhur  dritë mbi rrethanat e aksidentit por ishte 
lidhur me jetën private të të akuzuarit.

 Qeveria parashtroi gjithashtu se e njëjta rrethanë është zbatuar dhe për 
publikimin e fragmenteve të procesverbalit të intervistave.

40. Në lidhje me ekuilibrimin e interesave në fjalë, Qeveria përsëriti se e drejta e 
publikut të përgjithshëm për të marrë informacion mbi aktivitetet gjyqësore 
varet nga respektimi i të drejtave të të tjerëve lidhur me prezumimin e 
pafajësisë, një gjykim lidhur me të drejtën dhe mbrojtjen jetës  private dhe të 
familjes, siç sigurohet nëpërmjet neneve 6 dhe 8 të Konventës.

 Ata theksuan në këtë kontekst se parimi i subsidiaritetit i cili mbështell 
sistemin e Konventës do të thotë se detyra balancuese në fjalë ishte kryesisht 
një çështje për gjykatat e brendshme, kërkesë e cila ishte përmbushur në rastin 
konkret, sepse Gjykata Federale ka kryer në thellësi vlerësimin e çështjes.

41. Për sa i përket të drejtës së të akuzuarit lidhur me respektimin e jetës së tij 
private, Qeveria parashtroi se në artikullin e përgënjeshtruar  ishte dhe një 
fotografi nga afër e tij dhe një seri e detajesh shumë personale, përfshirë të 
dhëna nga procesverbali i intervistës dhe deklaratat e gruas dhe mjekut të 
tij, si dhe  letrat e dërguara gjykatësit penal që tregonin  detaje të jetës së tij 
private në burg.

 Qeveria argumentoi se konteksti i shkrimit dhe termat e përdorur kanë 
përshkruar personalitetin e të akuzuarit në një aspekt të veçantë të pafavorshëm 
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dhe të pamatur.
 Qeveria theksoi se neni 8 i Konventës përfshin dhe një detyrim pozitiv të 

natyrshëm për respektimin efektiv të jetës private, dhe se ky detyrim pozitiv 
ishte veçanërisht i rëndësishëm në rastin e personave në nevojë, të tillë si një 
të burgosur, veçanërisht atij që me sa duket vuante nga çrregullime mendore. 
Duke iu referuar Von Hannover k. Gjermanisë (nr. 2) ([GC], nr. 40660/08 dhe 
60641/08, § 104, ECHR 2012), Qeveria ka vërejtur se zgjedhja e mjeteve të 
zgjedhura për sigurimin e pajtueshmërisë me Nenin 8 të Konventës brenda 
hapësirës së vlerësimit të Shteteve dhe se në rastin konkret zbatimi i nenit 293 
të Kodit Penal zviceran siguron një mjet të përshtatshëm për mbrojtjen e jetës 
private të të akuzuarit.

 Së fundi, Qeveria pretendon se Dhoma e ka shmangur çështjen e peshimit 
të së drejtës së kërkuesit për ushtrimin e lirisë së shtypit me të drejtën e të 
akuzuarit për mbrojtjen e jetës së tij private thjesht duke vënë në dukje se 
i akuzuari nuk ka paraqitur asnjë padi për të siguruar mbrojtjen e kësaj të 
drejte, edhe pse ai mund të ketë vepruar sipas ligjit zviceran. Ata parashtruan 
se ekzistenca e mjeteve të cilat i akuzuari mund të ketë adresuar nuk e 
përjashton shtetin nga detyrimi për përmbushjen e detyrimit të tij pozitiv. 
Qeveria shtoi se i akuzuari, i cili kishte qenë i burgosur dhe ka vuajtur nga 
çrregullime mendore, ndoshta nuk ka qenë në gjendje të fillojë procedurat 
ligjore në mbrojtje të interesave të tij.

42. Për sa i përket mbrojtjes së hetimeve të vazhdueshme dhe prezumimit të 
pafajësisë, Qeveria parashtron se fakti që seanca është mbajtur më shumë se 
dy vjet pas publikimit të artikullit të përgënjeshtruar dhe se i akuzuari ishte 
gjykuar nga gjyqtarë profesionistë në vend se një jurie të panjohur në kohën 
e publikimit. Prandaj, ata argumentuan se Dhoma kishte gabuar në marrjen e 
këtyre fakteve parasysh në vendimin e saj.

 Për më tepër, Qeveria parashtroi se Gjykata nuk mund të presë që të jepen 
prova lidhur me  publikimin e informacionit sekret i cili kishte shkaktuar 
dëme aktuale dhe të prekshme për interesat e mbrojtura.  Një kërkesë e tillë 
do të privojë fshehtësinë e hetimeve gjyqësore.

43. Për sa i përket proporcionalitetit të dënimit të caktuar, Qeveria theksoi se 
gjoba nuk e kishte tejkaluar gjysmën e të ardhurave mujore të kërkuesit dhe 
ishte vlerësuar duke u bazuar në faktorët të cilët janë të përfshirë në raportin 
e mëparshëm të kërkuesit. Ata gjithashtu parashtruan se nuk kishte qenë 
kërkuesi ai që ka paguar gjobën por punëdhënësi i tij.

C. Vlerësimi i Gjykatës 
1. Ekzistenca e një ndërhyrje “të parashikuar me ligj” dhe e ushtrimit tё një 

“qëllimi të ligjshëm”
44. Në vendimin e saj të datës 1 Korrik 2014, Dhoma vuri në dukje se nuk ka 
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pasur asnjë mosmarrëveshje midis palëve, si për faktin se dënimi i ankuesit 
përbënte një ndërhyrje në ushtrimin e së drejtës për lirinë e shprehjes së 
siguruar sipas nenit 10 § 1 të Konventës.

45. As nuk është diskutuar nëse ndërhyrja është e parashikuar në ligj, që do të 
thotë Kodin Penal Zviceran dhe Kodin e Procedurës Penale të Kantonit të 
Vaud-it.

46.   Për më tepër, në vendimin e saj (paragrafët 40 dhe 41) Dhoma konkludoi 
se masa e përgënjeshtruar kishte ndjekur qëllimet legjitime, përkatësisht 
parandalimin “e publikimit të  informacionit të marrë në konfidencë”, duke 
ruajtur “autoritetin dhe paanshmërinë e pushtetit gjyqësor” dhe mbrojtjen “ 
të drejtat [dhe] reputacionin e të tjerëve “; kjo gjithashtu nuk është kontestuar 
nga palët.

47. Dhoma e Madhe nuk sheh arsye të shmangë përfundimet e Dhomës lidhur 
me këto tre pika.

2. Domosdoshmëria e ndërhyrjes “në një shoqëri demokratike”

(A) Parimet e përgjithshme
48. Parimet e përgjithshme për vlerësimin dhe nevojën e një ndërhyrje në 

ushtrimin e lirisë së shprehjes, të cilat janë ripohuar nga Gjykata në vendimin 
Handyside k. Mbretërisë së Bashkuar  (7 dhjetor 1976 Seria A nr. 24), të 
përmbledhura në Stoll k. Zvicrës ([GC], nr. 69698/01, § 101, KEDNJ 2007- 
V) dhe janë shprehur kohët e fundit në vendimin Morice k. Frances ([GC], 
nr. 29369/10, § 124, 23 . Prill 2015) dhe Pentikäinen k. Finlandës ([GC], nr. 
11882/10, § 87, KEDNJ 2015).:
“(i) Liria e shprehjes përbën një nga themelet bazë të një shoqërie demokratike 

dhe një nga kushtet bazë për progresin  dhe për vetë-përmbushjen e çdo 
individi. Në pajtim me paragrafin 2 të nenit 10, është e aplikueshme 
jo vetëm për “informacione” ose ‘ide’ që janë marrë në favor 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 
përcaktohet në nenin 10, kjo liri është subjekt i përjashtimeve, të cilat ... 
duhet, megjithatë, të interpretohen në mënyrë rigoroze, dhe nevoja për 
çdo kufizim duhet të vendoset në mënyrë bindëse ...

(ii) Mbiemri “e nevojshme”, sipas kuptimit të nenit 10 § 2, nënkupton 
ekzistencën e një “nevoje të ngutshme sociale’. Shtetet kontraktuese 
kanë një hapësirë   të caktuar vlerësimi për të përcaktuar nëse ekziston një 
nevojë e tillë, por ajo shkon dorë për dore me mbikëqyrjen evropiane, që 
përfshin edhe legjislacionin dhe vendimet e aplikuara, madje edhe ato të 
dhëna nga një gjykatë e pavarur. Prandaj, Gjykata është e autorizuar për 
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të dhënë vendimin përfundimtar nëse një “kufizim” është i pajtueshëm me 
lirinë e shprehjes, si të mbrojtura nga Neni 10.

(iii) Detyra e Gjykatës, në ushtrimin e juridiksionit të saj mbikëqyrës, nuk 
është që të marrë vendin e autoriteteve kompetente kombëtare, por më 
tepër për të rishikuar në bazë të nenit 10 vendimet që janë dorëzuar 
në përputhje me funksionin e tyre të vlerësimit. Kjo nuk do të thotë 
se mbikëqyrja është e kufizuar në konstatimin nëse shteti i paditur ka 
ushtruar diskrecionin e arsyeshëm, me kujdes dhe në mirëbesim; ajo çfarë 
Gjykata duhet të bëjë është që të shikojë lidhur me ndërhyrjen, objekt i 
ankimit, mbi aspektin e çështjes në tërësi dhe të përcaktojë nëse ajo është 
‘në proporcion me qëllimin legjitim të ndjekur’ dhe nëse arsyet e dhëna 
nga autoritetet kombëtare janë ‘të përshtatshme dhe të mjaftueshme “.... 
Në këtë mënyrë, Gjykata duhet të sigurohet se autoritetet kombëtare kanë 
zbatuar standarde të cilat janë në përputhje me parimet e përcaktuara në 
nenin 10 dhe, për më tepër, janë mbështetur në një vlerësim të pranueshëm 
të fakteve. .. “

49. Për më tepër, për sa i përket nivelit të mbrojtjes,   në bazë të nenit 10 § 2 të 
Konventës, ka pak hapësirë për kufizime lidhur me lirinë e shprehjes në dy 
fusha, përkatësisht të folurit politik dhe çështjet me interes publik (shih Sürek 
k. Turqisë (nr. 1) [GC], nr 26682/95, § 61, GJEDNJ, 1999 IV;... Lindon, 
Otchakovsky-Laurens dhe July k. Francës [GC], nr 21279/02 dhe 36448/02, § 
46, GJEDNJ 2007- IV ,. Axel Springer AG k. Gjermanisë [GC], nr 39954/08, 
§ 90, GJEDNJ 2012;. dhe Morice, cituar më lart, § 125). Prandaj, një nivel i 
lartë i mbrojtjes së lirisë së shprehjes, me autoritetet duke pasur një diferencë 
veçanërisht të ngushtë vlerësimi, do të jepet zakonisht kur vërejtjet lidhen me 
çështje e interesit publik, siç është rasti, në mënyrë të veçantë, për vërejtjet nga 
ana funksionimit të gjyqësorit, edhe në kontekst të procedurave që janë ende 
në pritje (shih, mutatis mutandis, Roland Dumas k. Francës, nr.34875/07, 
§ 43, 15 korrik 2010;... Gouveia Gomes Fernandes dhe Freitas e Costa k. 
Portugalisë ., nr 1529-1508, § 47, 29 mars 2011; dhe Morice, cituar më lart, 
§ 125). Një farë kundërshtie dhe (shih EK k. Turqisë, nr. 28496/95, §§ 79-
80, 7 shkurt 2002, dhe Morice, cituar më lart, § 125)  seriozitet i mundshëm 
për vërejtjet e caktuara (shih Thoma k. Luksemburgut, nr. 38432/97, § 57, 
GJEDNJ 2001-III dhe Morice, cituar më lart, § 125) nuk 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, dhe Morice, cituar më lart, § 125).

50. Shtypi luan një rol thelbësor në një shoqëri demokratike. Edhe pse ajo 
nuk duhet të kalojë disa kufij, në veçanti në lidhje me reputacionin dhe të 
drejtat e të tjerëve, si dhe nevojën për të parandaluar përhapjen e të dhënave 
konfidenciale, detyra e tij është gjithsesi të japë - në përputhje me detyrimet 
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dhe përgjegjësitë e tij - informacione dhe ide për të gjitha çështjet me interes 
publik (shih De Haes dhe Gĳ sels k. Belgjikës, më 24 Shkurt 1997, § 37, 
Raportet e Vendimeve  1997; Bladet Tromso dhe Stensaas kundër Norvegjisë 
[GC], nr... 21980/93, § 62, GJEDNJ1999 III;. Thoma K Luxembourg-ut, 
cituar më lart, §§ 43 45, GJEDNJ 2001-III, dhe Tourancheau dhe July k. 
Francës, nr 53886/00, § 65, 24 Nëntor 2005).

 Në të vërtetë, mbrojtja e ofruar nga Neni 10 i Konventës për gazetarët është 
subjekt kusht që ata të veprojnë në mirëbesim për të siguruar informacionin e 
saktë dhe të besueshëm, në përputhje me parimet e gazetarisë së përgjegjshme. 
Koncepti i gazetarisë së përgjegjshme, si një aktivitet profesional i cili gëzon 
mbrojtjen e nenit 10 të Konventës, nuk kufizohet vetëm në përmbajtjen e 
informacionit që është mbledhur dhe/ose shpërndahet me mjete gazetareske 
(shih Pentikäinen, cituar më lart, § 90 dhe rastet e referuara aty). Në vendimin 
e saj në rastin Pentikäinen, Gjykata vë në dukje (ibid.) se koncepti i gazetarisë 
së përgjegjshme përfshin gjithashtu ligjshmërinë e sjelljes së një gazetari, si 
dhe faktin që një gazetar ka shkelur ligjin ka peshë të rëndësishme, megjithëse 
jo vendimtare, për të përcaktuar nëse ai ose ajo ka vepruar në mënyrë të 
përgjegjshme.

51. Në veçanti, është e pakonceptueshme që nuk ka diskutim të parakohshëm ose 
bashkëkohës lidhur me objektin e gjykimit, qoftë në revista të specializuara, 
në shtypin e përgjithshëm ose në mes të publikut të gjerë. Jo vetëm që mediat 
kanë për detyrë dhënien e informacionit dhe ideve; edhe publiku ka të drejtë 
t›i marrë ato. Megjithatë, duhet të merren parasysh të drejtat e secilit për 
një proces të rregullt si të mbrojtura në bazë të nenit 6 § 1 të Konventës, i 
cili, në çështjet penale, përfshin të drejtën për një gjykatë të paanshme (shih 
Tourancheau dhe July, cituar më lart, § 66) dhe e drejta e prezumimit të 
pafajësisë (ibid. § 68). . Ashtu siç dhe Gjykata ka theksuar tashmë disa herë 
(ibid § 66; shih gjithashtu Worm k. Austrisë, 29 gusht 1997, § 50, Raportet e 
Vendimeve 1997 V,. Campos Damaso, cituar më lart, § 31; Pinto Coelho k. 
Portugalisë nr. 28439/08, § 33, 28 qershor 2011; dhe Ageyevy kundër Rusisë, 
nr 7075/10, §§ 224-225, 18 prill 2013).:..

 “Kjo duhet të kihet parasysh nga gazetarët kur komentojnë procedime penale 
në gjykim meqenëse kufijtë e lejueshëm nuk mund të zgjerohen në deklarata 
që mund të paragjykojnë, qoftë me qëllim apo jo, shanset e një personi për të 
pasur një gjykim të drejtë, ose të prishë besimin e publikut lidhur me rolin e 
gjykatave në administrimin e drejtësisë penale.”

52. Për më tepër, kur kërkohet të gjykojë lidhur me një konflikt mes dy të drejtave 
që gëzojnë mbrojtje të barabartë në bazë të Konventës, Gjykata duhet të peshojë 
interesat konkurruese. Rezultati i kërkesës nuk duhet, në parim, të ndryshojë 
nëse është paraqitur në Gjykatë sipas nenit 8 të Konventës nga personi i cili 
ishte subjekt i shkeljes së nenit ose në bazë të nenit 10 të Konventës nga autori 
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i këtij artikulli, për shkak se këto dy të drejta meritojnë, në parim, respekt 
të barabartë (shih Hachette Filipacchi Associés (ICI) PARIS k. Francës, 
nr. 12268/03, § 41, 23 Korrik 2009;... Timciuc k. Rumaninë (vendim), nr. 
. 28999/03, § 144, 12 Tetor 2010;.. Mosley k. Mbretërisë së Bashkuar, nr 
48009/08, § 111, 10 Maj 2011, dhe Couderc dhe Hachette Filipacchi Associés 
kundër Francës [GC], nr 40454/07.. , § 91, 10 Nëntor 2015). Prandaj, liria e 
vlerësimit teorikisht duhet të jetë e njëjtë në të dyja rastet (shih Von Hannover 
(nr.2), cituar më lart, § 106;. Axel Springer AG, cituar më lart, § 87, dhe 
Couderc dhe Hachette Filipacchi Associés, cituar më lart , § 91).

53. Gjykata vlerëson se arsyetimi i ngjashëm duhet të zbatohet në peshimin e të 
drejtave të  siguruara respektivisht në bazë të nenit 10 dhe të nenit 6 § 1 të 
Konventës.

54. Së fundi, Gjykata rithekson se duhet të merret parasysh nevoja për vendosjen 
e ekuilibrit të duhur midis interesave të ndryshme të përfshira. Për shkak 
të kontaktit të tyre të drejtpërdrejtë, të vazhdueshëm me realitetin e vendit, 
gjykatat e një shteti janë në një pozitë më të mirë se çdo  gjykatë ndërkombëtare 
për të përcaktuar se si, në një kohë të caktuar, mund të vendoset një balancë 
e drejtë. Për këtë arsye, në çështjet sipas nenit 10 të Konventës, shtetet 
kontraktuese kanë një kufi të caktuar vlerësimi për të përcaktuar nevojën dhe 
qëllimin e çdo ndërhyrje në lirinë e shprehjes të mbrojtur nga ky nen (shih, 
midis autoriteteve të tjera, Palomo Sánchez dhe të tjerë k. Spanjës[GC], nr. 
28955/06, 28957/06, 28959/06 dhe 28964/06, § 54, KEDNJ 2011), në mënyrë 
të veçantë kur një ekuilibër duhet të vendoset midis konfliktit të interesave 
private.

 Ku autoritetet kombëtare peshojnë interesat në fjalë në përputhje me kriteret 
e përcaktuara në jurisprudencën e Gjykatës, nevojiten arsye të forta për të 
zëvendësuar pikëpamjen me ato të  gjykatave të brendshme (shih MGN 
kufizuar k. Mbretërisë së Bashkuar, nr. 39401/04, §§ 150 dhe 155, 18 Janar 
2011;. Palomo Sánchez dhe të tjerë, cituar më lart, § 57, dhe, më së fundi, 
Haldimann dhe të tjerë k. Zvicrës, nr. 21830/09, §§ 54.. dhe 55, GJEDNJ 
2015).

(B) Zbatimi i këtyre parimeve në çështjen në fjalë
55. Në rastin konkret, e drejta e kërkuesit për të informuar publikun dhe e 

drejta e publikut për të marrë informacion është kundër interesave po aq 
të rëndësishme publike dhe private të cilat janë të mbrojtura me moslejim 
për dhënien e informacionit të mbrojtur nga sekreti i hetimeve penale. Këto 
interesa janë autoriteti dhe paanshmëria e gjyqësorit, efikasiteti i hetimeve 
penale dhe e drejta e të akuzuarit lidhur me prezumimin e pafajësisë dhe 
mbrojtjen e jetës  private. Gjykata çmon, ashtu siç bëri, mutatis mutandis, 
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në Axel Springer AG (cituar më lart, §§ 89-95) dhe Stoll (cituar më lart, §§ 
108-161), se është e nevojshme të përcaktojë kriteret që duhet të ndiqen nga 
autoritetet kombëtare të Shteteve Palë të Konventës në peshimin e interesave 
dhe vlerësimin “domosdoshmërinë” e ndërhyrjes në rastet e shkeljes nga një 
gazetar të sekretit të hetimeve gjyqësore.

 Këto kritere dalin nga parimet e përgjithshme të lartpërmendura, por edhe, 
në një farë mase, nga legjislacioni i tridhjetë shteteve anëtare të Këshillit të 
Evropës të cilat Gjykata i ka studiuar lidhur me këtë kërkesë (shih paragrafët 
22 dhe 23 më lart).

(I) Si erdhi kërkuesi në posedim të informacionit në fjalë
56. Gjykata thekson se mënyra në të cilën një person përvetëson informacione 

që konsiderohen të jenë konfidenciale ose sekrete mund të kenë lidhje me 
balancimin e interesave të kryera në kuadër të nenit 10 § 2 (shih Stoll, cituar 
më lart, § 141).

57. Në rastin konkret nuk është pretenduar se kërkuesi e ka marrë informacionin në 
fjalë nëpërmjet mjeteve të paligjshme (shih paragrafin 12 më lart). Megjithatë, 
kjo nuk është domosdoshmërisht një faktor përcaktues në vlerësimin nëse 
publikimi i informacionit përshtatej me detyrat dhe përgjegjësitë e tij. Fakti 
është, siç u tha me të drejtë nga Dhoma, se kërkuesi, si gazetar profesionist, 
nuk duhet të ishte në dijeni të natyrës së fshehtë të informacionit që ai kishte 
planifikuar të publikonte (ibid., § 144). Për më tepër, në asnjë moment 
kërkuesi nuk diskutoi, si para gjykatave vendase ashtu dhe para Gjykatës, për 
faktin se publikimi i informacionit në fjalë  mbrohet nga neni 293 të Kodit 
Penal të Zvicrës (krahaso Dupuis dhe të tjerë k. Francës , nr. 1914-1902, § 
24, 7 Qershor 2007).

(II) Përmbajtja e nenit tё kontestuar
58. Gjykata thekson se mbrojtja e ofruar gazetarëve nga neni 10 në lidhje me 

raportimin për çështjet me interes të përgjithshëm është subjekt kusht sipas 
të cilit ata po veprojnë në mirëbesim dhe në mënyrë të saktë faktike dhe të 
sigurojë informacion “të besueshëm dhe të saktë” në përputhje me etikën e 
gazetarisë (shih Stoll, cituar më sipër, § 103).

 Për më tepër, neni 10 mbron jo vetëm thelbin e ideve dhe të informacionit të 
shprehur, por edhe formën në të cilën ato janë përcjellë. Si pasojë, nuk është 
pjesë e kësaj gjykate, ose e gjykatave kombëtare, të zëvendësojnë pikëpamjet 
e tyre me ato të shtypit se çfarë teknike raportimi duhet të aplikojnë gazetarët 
(ibid § 146; shih gjithashtu Laranjeira Marques da Silva k. Portugalisë, 
nr. 16983/06, § 51, 19 Janar 2010). Liria gazetareske mbulon gjithashtu 
përdorimin e mundshëm të një shkalle ekzagjerimi, ose edhe provokimi (shih 
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Prager dhe Oberschlick k. Austrisë, 26 Prill 1995, § 38, seria A nr 313;.. 
Thoma, cituar më lart, §§ 45 dhe 46; Perna k. .. Italisë [GC], nr 48898/99, § 
39, GJEDNJ 2003 V;. dhe Ormanni k. Italisë, nr 30278/04, § 59, 17 Korrik 
2007)...

59. Në rastin konkret, Gjykata vëren se në vendimin e saj të datës 29 Prill 2008, 
Gjykata Federale ka kryer një vlerësim të gjatë të artikullit, duke nxjerrë si 
përfundim “ mënyra se si ai i citoi fragmentet  nga procesverbali i intervistave 
dhe kopjet e letrave të dërguara gjyqtarit ka vënë në dukje motivet e autorit 
të artikullit të përgënjeshtruar: ai e mbylli artikullin në sensualizëm, modus 
operandi duke e përshtatur ekskluzivisht për të plotësuar kureshtjen relativisht 
të sëmurë të kujtdo në lidhje me këtë lloj rasti. Lexuesit e këtij publikimi të 
njëanshëm do të kishin formuar një opinion dhe në mënyrë subjektive do të 
kishin paragjykuar veprimet që do të merreshin në të ardhmen nga gjykatat në 
lidhje me këtë rast, pa patuar respektin më të vogël  për  parimin e prezumimit 
të pafajësisë. «

60. Nga ana e saj, Gjykata vëren se, edhe pse artikulli i përgënjështruar nuk ka 
marrë një pozicion të veçantë në natyrën e qëllimshme të veprës për të cilën 
i akuzuari është i dyshuar se ka kryer, megjithatë është dizenjuar një pamje 
negative e tij, duke përshtatur pothuajse me një ton tallës. Titujt e përdorur 
nga kërkuesi - “Intervista e shoferit të çmendur”, “versioni i shoferit të 
pakujdesshëm” dhe “Atij i ka ikur truri  ...”, - si dhe një fotografi e madhe nga 
afër e të akuzuarit që shoqëron tekstin, pa dyshim nuk lënë vend të mendosh 
vetëm se ankuesi ka kërkuar që artikulli i tij të ketë një ton sensacional. 
Për më tepër, artikulli thekson zbrazësinë e deklaratave të të akuzuarit dhe 
kontradiktat e tij të shumta, të cilat shpesh janë të përshkruara në mënyrë të 
qartë si “gënjeshtra të përsëritura”, duke përfunduar me pyetjen nëse, me 
anë të “kësaj përzierje naiviteti dhe arrogance”, M.B. “po bënte gjithçka në 
fuqinë e tij për ta bërë të pamundur mbrojtjen”. Gjykata thekson se ato ishin 
pikërisht lloji i pyetjeve të cilat autoritetet gjyqësore janë thirrur për t’iu 
përgjigjur, në të dyja fazat të hetimit dhe gjykimit.

61. Në këtë pikë, Gjykata po ashtu nuk sheh ndonjë arsye të fortë për ta vënë në 
pikëpyetje vendimin plotësisht të arsyetuar të Gjykatës Federale.

(III) Kontributi i artikullit të përgënjeshtruar në një debat publik me interes
62. Në vendimin e saj të datës 1 Korrik 2014, Dhoma vuri në dukje se incidenti 

i cili ka qenë objekt i procedimit penal në fjalë kishte tërhequr menjëherë 
interesin publik dhe bëri që shumë media të mbulojnë çështjen dhe trajtimin 
e saj nga ana e sistemit të drejtësisë penale.

63. Gjykata rithekson se tashmë ka konstatuar se publiku ka interes legjitim 
në ofrimin dhe disponueshmërinë e informacionit në lidhje me procedimet 
penale, dhe se vërejtjet në lidhje me funksionimin e gjyqësorit kanë të bëjnë 
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me një çështje të interesit publik (shih Morice, cituar më lart , § 152).
64. Në rastin konkret, Gjykata pranon se objekti i artikullit, përkatësisht hetimi 

penal i tragjedisë së Urës së  Lausanne , është një çështje e interesit publik. 
Ky aksident, rast i  jashtëzakonshëm ka shkaktuar një tronditje të madhe në 
një  pjesë të madhe të popullatës, dhe autoritetet gjyqësore e kanë parë të 
arsyeshme të informojnë shtypin lidhur me disa aspekte të hetimit në vazhdim 
(shih paragrafin 11 më lart).

 Megjithatë, pyetja që lind këtu është nëse përmbajtja e artikullit dhe, 
në veçanti, informacioni i mbrojtur nga sekreti i hetimeve gjyqësore ka 
kontribuar në debatin publik mbi këtë çështje (shih Stoll, cituar më lart, § 
121; shih gjithashtu Leempoel & SA Ed. Ciné Revue, cituar më lart, § 72), 
apo ka shërbyer thjesht për të shuar kureshtjen e lexuesve të veçantë lidhur 
me detajet e jetës private të akuzuarit (shih, mutatis mutandis, Von Hannover 
k. Gjermanisë nr. 59320 / 00, § 65, GJEDNJ 2004 VI; Société Prisma Presse 
kundër Francës (dec.), nr 66910/01 dhe 71612/01, 1 Korrik 2003;.. Hachette 
Filipacchi Associés (ICI PARIS), cituar më lart, § 40, dhe Mosley, cituar më 
lart, § 114).

65. Gjykata vëren lidhur me këtë se pas një vlerësimi të thellë të përmbajtjes 
së artikullit, natyrës së informacionit të dhënë dhe rrethanat e rastit “Ura e 
Lausanne-ës”, Gjykata Federale, në një vendim të arsyetuar gjerë e gjatë 
e cila nuk përmban asnjë aluzion dhe arbitraritet, u shpreh se as zbulimi i 
procesverbalit të intervistave dhe as i letrave të dërguara nga i akuzuari para 
gjykatësit hetues nuk kishin dhënë ndonjë njohuri të rëndësishme për debatin 
publik dhe se interesi i publikut në këtë rast ka pasur më së shumti  “përfshirje 
për shuarje të një kurioziteti të sëmurë” (shih paragrafin 16 më lart).

66. Nga ana e tij, ankuesi nuk arriti të demonstrojë se si fakti i botimit të relacionit 
të intervistave, deklaratave të bashkëshortes së të akuzuarit dhe mjekut si dhe 
letrat që i akuzuari i ka dërguar para gjykatësit hetues në lidhje me aspekte 
banale të jetës së tij të përditshme në paraburgim të ketë ndikuar në  çdo lloj 
debati publik mbi hetimin në vazhdim.

67. Prandaj, Gjykata nuk sheh ndonjë arsye të fortë për të zëvendësuar pikëpamjen 
e vet me atë të Gjykatës Federale (shih, mutatis mutandis, MGN kufizuar, 
cituar më lart, §§ 150 dhe 155; Palomo Sánchez dhe të tjerë, cituar më lart, § 
57; dhe Haldimann dhe të tjerë, cituar më lart, §§ 54 dhe 55), e cila kishte një 
kufi të caktuar vlerësimi në çështje të tilla.

(Iv) Ndikimi i artikullit të përgënjeshtruar  në procedimin penal
68. Duke theksuar se të drejtat e garantuara nga Neni 10 dhe neni 6 § 1 meritojnë 

respekt të barabartë në parim (shih paragrafin 53 më lart), Gjykata rithekson 
se ajo është e ligjshme për t’i dhënë mbrojtje të veçantë fshehtësisë së një 
hetimi gjyqësor, lidhur me atë për çfarë shqyrtohet në procedimin penal, si 
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për administrimin e drejtësisë dhe për të drejtën e personave nën hetim për 
t’u prezumuar të pafajshëm (shih Dupuis dhe të tjerë, cituar më lart, § 44). 
Ajo thekson se fshehtësia e hetimeve është caktuar për të mbrojtur, nga njëra 
anë, interesat e procedimit penal duke parashikuar rreziqet e marrëveshjeve 
të fshehta dhe rrezikun e dëshmive të ngatërruara ose të shkatërruara dhe, nga 
ana tjetër, interesat e të akuzuarit, sidomos nga këndvështrimi i prezumimit 
të pafajësisë, dhe në përgjithësi, marrëdhëniet personale dhe interesat e tij. 
Një fshehtësi e tillë shpjegohet edhe nga nevoja për të mbrojtur proceset e 
opinion-formimit dhe vendim-marrjes brenda gjyqësorit.

69. Në rastin konkret, edhe pse artikulli i përgënjeshtruar nuk e mbështet hapur 
pikëpamjen se i akuzuari ka vepruar me qëllim, gjithsesi ai ka vendosur në 
artikull një foto mjaft negative të këtij të fundit, duke theksuar disa aspekte 
shqetësuese të personalitetit të tij duke arritur në përfundimin se ai kishte 
bërë “gjithçka në fuqinë e tij për të bërë të pamundur  mbrojtjen  e tij” (shih 
paragrafin 60 më lart).

 Është e pamohueshme se publikimi i një artikulli të shtrembëruar në një kohë 
kur hetimi është ende në vazhdim shkakton rrezik të qenësishëm që ndikon në 
rrjedhën e procedimit në një mënyrë apo një tjetër, qoftë në raport me punën e 
gjykatësit penal dhe me vendimet e përfaqësuesve të të akuzuarit, qëndrimet 
e palëve duke pretenduar se dëmet ose objektivitetin e gjykatës, pavarësisht 
përbërjes së tij.

70. Dhoma e Madhe gjykon se nga një qeveri nuk mund të pritet që të ofrojë 
dëshmi ex post facto se ky lloj publikimi në fakt ndikon ne sjelljen e një grupi 
të caktuar të procedimesh. Rreziku i ndikimit në procedim arsyetohet per se 
me përshtatjen nga autoritetet vendore të masave parandaluese si ndalimi i 
publikimit të informacionit sekret.

 Ligjshmëria e këtyre masave sipas ligjit të brendshëm dhe pajtueshmërisë së 
tyre me kërkesat e Konventës duhet të vlerësohen në momentin e miratimit 
të masave dhe jo, siç e paraqet kërkuesi, nën aspektin e zhvillimeve të 
mëvonshme që zbulojnë ndikimin aktual të  botimeve në gjykim,  siç është 
dhe përbërja e trupit gjykues (shih paragrafin 35 më lart).

71. Gjykata Federale kishte të drejtë kur në vendimin e saj të datës 29 Prill 
2008,vendosi që procesverbali i intervistave dhe korrespondenca e të 
akuzuarit “janë diskutuar në sferën publike, para përfundimit të hetimit, para 
gjykimit dhe jashtë kontekstit, përgjegjës për të ndikuar në vendimet e marra 
nga gjyqtari penal dhe gjykata “.

(V) Shkelja e jetës private të akuzuarit
72. Gjykata rithekson se e drejta për mbrojtjen e reputacionit është një e drejtë e 

cila është e mbrojtur nëpërmjet nenin 8 të Konventës si pjesë e së drejtës për 
respektimin e jetës private (shih Chauvy dhe të tjerë k. Francës, nr. 64915/01, 
§ 70, ECHR 2004 VI;. Polanco Torres dhe Movilla Polanco k. Spanjës, nr. 
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34147/06 § 40, 21 Shtator 2010;. dhe Axel Springer AG, cituar më lart, § 83). 
Koncepti i “jetës private” është një term i gjerë që nuk është i ndjeshëm ndaj 
përkufizimit shterues. Ajo mbulon integritetin fizik dhe psikologjik të një 
personi, dhe për këtë arsye mund të përqafojë aspekte të shumta të identitetit 
të personit të tilla si, për shembull, identifikimi gjinor, emrin e orientimit 
seksual dhe elemente që lidhen me të drejtën e një personi për imazhin e tij 
ose të saj (shih S. dhe Marper k. Mbretërisë së Bashkuar [GC], nr. 30562/04 
dhe 30566/04, § 66, GJEDNJ 2008). Ajo mbulon të dhënat personale të cilat 
individët në mënyrë legjitime mund të pretendojnë se nuk duhet të publikohen 
pa pëlqimin e tyre (shih Flinkkilä dhe të tjerë k. Finlandës, nr. 25576/04, § 
75, 6 prill 2010, dhe Saaristo dhe të tjerë k. Finlandës, nr. 184 / 06, § 61, 
12 tetor 2010). Në mënyrë që neni 8 të funksionojë, duhet një ndikim mbi 
reputacionin e një personi që të arrijë një nivel të caktuar të seriozitetit dhe të 
kryhet duke shkaktuar dëme në gëzimin personal të së drejtës për respektimin 
e jetës private (shih Axel Springer AG , cituar më lart, § 83).

73. Edhe pse objekti i nenit 8 ka në thelb mbrojtjen e individit nga ndërhyrja 
arbitrare e autoriteteve publike, kjo nuk detyron shtetin që të përmbahet nga 
kjo ndërhyrje: përveç kësaj inisiative kryesisht negative, mund të ketë dhe 
detyrime pozitive të qenësishme në një respektim efektiv për jetën private ose 
familjare. Këto detyrime mund të përfshijnë miratimin  e masave të hartuara 
për të ruajtur respektimin e jetës private, edhe në sferën e marrëdhënieve të 
individëve midis tyre (shih X dhe Y k. Holandës, 26 mars 1985, § 23, Seria 
A nr 91;.. Armonienė k. Lituanisë, nr 36919/02, § 36, 25 nëntor 2008:. Von 
Hannover (. nr.2), cituar më lart, § 98, dhe Soderman k. Suedisë [GC], nr 
5786/08, § 78, GJEDNJ.. 2013). Kjo vlen edhe për mbrojtjen e fotos së një 
personi ndaj abuzimit nga ana e palëve të treta (shih Shusel kundër Austrisë 
(vendim), nr 42409/98, 21 shkurt 2002;... Von Hannover, cituar më lart, § 57, 
Reklos dhe Davourlis k. . Greqisë, nr. 1234-1205, § 35, 15 janar 2009; dhe 
Von Hannover (. nr.2), cituar më lart, § 98).

74. Gjykata vëren se në mënyrë që të përmbushë detyrimin e saj pozitiv për të 
mbrojtur të drejtat e një personi sipas nenit 8, shteti mund të kufizojë në 
një farë mase të drejtat e siguruara në bazë të nenit 10 për një person tjetër. 
Kur shqyrton nevojën e këtij kufizimi në një shoqëri demokratike në interes 
të “mbrojtjes së dinjitetit ose të të drejtave të të tjerëve”, Gjykata mund të 
kërkojë të verifikojë nëse autoritetet vendase kanë vendosur një balancë të 
drejtë, në mbrojtjen  e dy vlerave të garantuara nga Konventa të cilat mund 
të vijnë në konflikt me njëra-tjetrën në raste të caktuara, përkatësisht, nga 
njëra anë, liria e shprehjes, e mbrojtur nga neni 10 dhe, nga ana tjetër, e drejta 
për respektimin e jetës private siç parashikohet në nenin 8 (shih Hachette 
Filipacchi Associés , cituar më lart, § 43; MGN Limited, cituar më lart, § 142, 
dhe Axel Springer AG, cituar më lart, § 84).

75. Qeveria argumenton se në këtë rast autoritetet zvicerane kishin nje detyrim 
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negativ dhe një detyrim pozitiv për të mbrojtur jetën private të akuzuarit. 
Qeveria me të drejtë ka vërejtur se zgjedhja e mjeteve të caktuara për 
të siguruar pajtueshmërinë me këtë detyrim pozitiv duhet të jetë brenda 
hapësirës së vlerësimit të Shteteve. Ata parashtruan se neni 293 i Kodit Penal 
Zviceran, i cili e përcaktoi  vepër penale zbulimin e informacionit të fshehtë, 
e ka përmbushur këtë funksion.

76. Gjykata ka shqyrtuar  sipas Nenit 8, çështjen e respektimit të jetës private të 
një personi të akuzuar në një rast që përfshin shkeljen e sekretit të hetimeve 
gjyqësore. Në Craxi k. Italisë (nr. 2) (nr. 25337/94, § 73, 17 korrik 2003), ajo 
u shpreh se autoritetet kombëtare nuk kishin thjesht detyrimin negativ që nuk 
ishin të vetëdijshëm për informacionin e zbuluar të mbrojtur nëpërmjet nenit 
8, por duhet të marrin hapa për të siguruar mbrojtje efektive të së drejtës së 
një personi të akuzuar për respektimin e korrespondencës së tij.

 Rrjedhimisht, Gjykata konsideron se procedimet penale të autoriteteve 
kantonale zvicerane kundër kërkuesit ishin në përputhje me detyrimin pozitiv 
sipas nenit 8 të Konventës për të mbrojtur jetën private të personit të akuzuar. 

 Për më tepër, informacioni i dhënë nga kërkuesi ishte shumë personal, dhe 
madje mjekësor, në natyrë, përfshirë edhe deklaratat e mjekut të personit të 
akuzuar (shih paragrafin 10 më lart), si dhe letrat që i akuzuari nga vendi 
i tij i burgut i dërgoi para gjykatësit penal përgjegjës për këtë rast. Gjykata 
mendon se ky lloj informacioni emërtohet si niveli më i lartë i mbrojtjes në 
bazë të nenit 8; kjo gjetje është veçanërisht e rëndësishme pasi i akuzuari nuk 
ishte i njohur për publikun dhe për vetë faktin se ai ishte objekt i një hetimi 
penal, edhe pse për një vepër shumë të rëndë, kjo nuk e justifikon trajtimin e 
tij në të njëjtën mënyrë si të një figurë publike, i cili vullnetarisht ekspozohet 
për publicitet (shih, mutatis mutandis dhe me kontrast, Fressoz dhe Roire, 
cituar më lart, § 50, dhe Egeland dhe Hanseid k. Norvegjisë, nr. 34438/04, § 
62, 16 prill 2009).

77. Në vendimin e saj të 1 Korrik 2014 Dhoma u shpreh se mbrojtja e jetës private e 
të akuzuarit, veçanërisht sekretit të korrespondencës, do të mund të sigurohet 
me mjete më pak të dëmshme lidhur me lirinë e shprehjes së kërkuesit se një 
dënim penal. Dhoma e mori qëndrimin në mënyrë që të përkrahë të drejtat e 
tij sipas nenit 8 të Konventës, i akuzuari ka pasur rekursin si mjet ligjor civil 
në dispozicion të tij në bazë të ligjit zviceran.

 Gjykata vlerëson se ekzistenca e këtyre mjeteve juridike civile ligjore sipas 
të drejtës së brendshme për mbrojtjen e jetës private nuk e liron shtetin nga 
detyrimet pozitive që rrjedhin, në çdo rast individual, nga neni 8 i Konventës 
vis-à-vis të një personi të akuzuar në procedim penal.

78. Sidoqoftë, sa i përket rrethanave të veçanta të çështjes në fjalë, duhet të theksohet 
se kur artikulli i përgënjeshtruar u botua, i akuzuari ishte në burg, pra në një 
situatë jo të favorshme Për më tepër, nuk ka asgjë në dosjen e çështjes që të 
tregojë se ai është informuar për botimin e artikullit, natyrën e informacionit 
që është transmetuar. Përveç kësaj, ai vuante nga çrregullime mendore, duke 
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rritur më tej situatën e tij. Në këto rrethana, autoritetet kantonale nuk mund të 
fajësohen duke marrë parasysh se për të përmbushur detyrimin e tyre pozitiv 
lidhur me mbrojtjen e së drejtës së M.B.-së për respektimin e jetës private, ata 
nuk kanë pritur që M.B. të marrë vetë iniciativën dhe të paraqesë padi civile 
kundër kërkuesit, si pasojë të vendosin për një qasje aktive, duke përfshirë 
dhe ndjekjen penale.

(VI) Proporcionaliteti i dënimit tё ngarkuar
79. Gjykata rithekson se natyra dhe ashpërsia e gjobave të caktuara janë faktorë 

të tjerë që duhet të merren parasysh kur vlerësohet proporcionaliteti i një 
ndërhyrje (shih, për shembull, Stoll, cituar më lart, § 153). Për më tepër, Gjykata 
duhet të bindet se dënimi nuk përbën një formë të censurës me qëllim që të 
prapësojë shtypin që mos shprehë kritikën. Në kontekstin e një debati mbi një 
temë të interesit publik, një sanksion i tillë ka të ngjarë të pengojë gazetarët 
që të kontribuojnë në diskutimin publik lidhur me çështjet që ndikojnë në 
jetën e komunitetit. Në të njëjtën mënyrë, është e detyruar të pengojë shtypin 
në kryerjen e detyrës së tij si ofrues i informacionit dhe mbikëqyrës publik. 
Në lidhje me këtë, fakti i dënimit të një personi mund në disa raste të jetë më i 
rëndësishëm se natyra e vogël e gjobës së caktuar (ibid., § 154).

80. Për më tepër, Gjykata vëren se publikimi i informatave të mbrojtura nga 
sekreti i hetimeve gjyqësore është i dënueshëm në të tridhjetë shtetet anëtare 
të Këshillit të Evropës legjislacioni i të cilëve është studiuar në rastin në fjalë 
(shih paragrafët 22 dhe 23 më lart).

81. Është e vërtetë se pozita dominuese e institucioneve shtetërore kërkon që 
autoritetet të tregojnë vetëpërmbajtje sa i përket procedimit penal (shih 
Castells kundër Spanjës, 23 prill 1992, § 46, seria A nr 236;... INCAL kundër 
Turqisë, 9 qershor 1998, § 54, Raportet e vendimeve 1998-IV,. Lehideux dhe 
Isorni k Francës, 23 shtator 1998, § 57, Raportet e vendimeve 1998-VII;.. 
Öztürk kundër Turqisë [GC], nr 22479 / 93, 28 shtator 1999, § 66, ECHR 
1999 deri në VI;.. Otegi Mondragon k. Spanjës, nr 2034/07, 15 mars 2011, 
§ 58, ECHR 2011; dhe Morice, cituar më lart, § 127) në çështjet e lirisë 
së shprehjes. Megjithatë, në rastin konkret, Gjykata vlerëson se adresimi 
për procedim penal dhe dënimi i caktuar kërkuesit nuk përbën ndërhyrje jo 
proporcionale në ushtrimin e të drejtës së tij për lirinë e shprehjes. Kërkuesit 
i është dhënë fillimisht dënim me burg me kusht për një afat prej një muaji 
(shih paragrafin 12 më lart). Dënimi i tij u ndryshua më pas me një gjobë 
prej 4000 CHF, e cila u vendos duke pasur parasysh të dhënat e mëparshme të 
ankuesit dhe që nuk është paguar nga kërkuesi, por u paguar nga punëdhënësi 
i tij (shih paragrafin 14 më lart). Ky dënim është caktuar lidhur me shkeljen 
e sekretit të hetimit penal dhe qëllimin e saj, në rastin konkret, ishte për të 
mbrojtur funksionimin e duhur të sistemit të drejtësisë dhe të drejtat e të 
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akuzuarit për gjykim të drejtë dhe respektimin për jetën e tij private.
 Gjykata mendon se, në këto rrethana, nuk mund të përcaktohet se një dënim 

i tillë ishte i detyruar të ketë një efekt parandalues   në ushtrimin e lirisë së 
shprehjes nga ana e kërkuesit apo ndonjë gazetar tjetër që dëshiron të 
informojë publikun për procedimet e vazhdueshme penale.

(VII) Përfundim
82. Duke pasur parasysh sa më sipër, dhe duke pasur parasysh hapësirën e 

vlerësimit në dispozicion të shteteve dhe për faktin se ushtrimi i balancimit 
të interesave të ndryshme konkurruese është kryer si duhet nga Gjykata 
Federale, Gjykata del në përfundimin se nuk ka pasur shkelje të Neni 10 i 
Konventës.

PËR KËTO ARSYE, GJYKATA
Vendos me pesëmbëdhjetë vota kundër dy, se nuk ka pasur shkelje të nenit 10 të 

Konventës.
Përshtatur në  anglisht dhe frëngjisht, dhe  dërguar për seancë publike në Gjykatën  

Evropiane të të drejtave të Njeriut, Strasburg, më 29 mars 2016.

Lawrence Early                                                         Mirjiana Lazarova Trajkovska
 Këshilltar                                                                                  Kryetare

Në përputhje me nenin 45 § 2 të Konventës dhe rregullit 74 § 2 të Rregullores 
së Gjykatës, mendimet e veçanta të Gjyqtarëve Lopez Guerra

 dhe Yudkivska janë bashkangjitur këtij vendimi.

                   M.L.T.
         T.L.E.
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MENDIMI I PAKICËS SË GJYQTARIT LOPEZ GUERRA

1. Në përputhje me vendimin e Dhomës dhe në kundërshtim me vendimin  e  
Dhomës së Madhe, konsideroj se në këtë rast ka pasur një shkelje të nenit 10 
të Konventës.

2. Ky është një rast shumë i rëndësishëm. Ai merret me shtrirjen dhe kufijtë e 
së drejtës për lirinë e shprehjes, një e drejtë e cila është jetike në ruajtjen e 
“një demokracie efektive politike”, në kushtet e Preambulës së Konventës 
Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Është gjithashtu e rëndësishme për shkak 
se i referohet kufijve të kësaj të drejte në lidhje me lirinë për të raportuar 
mbi procedimet  gjyqësore në vazhdim, të cilat mund të kenë pasoja të thella 
ligjore dhe sociale në një shoqëri demokratike.

3. Për ta përmbledhur, ky rast përfshin përcaktimin nëse kufizimet dhe dënimi 
i imponuar i kërkuesit nga autoritetet vendase shkel të drejtën e lirisë së 
shprehjes të garantuar në pjesën e parë të nenit 10 të Konventës. Këto kufizime 
dhe dënimi janë bazuar në dispozitat e Neni 293 të Kodit Penal zviceran. 
Duhet të theksohet se ky artikull përmban një ndalim të përgjithshëm lidhur 
me publikimit të dokumenteve ose hetimeve që janë deklaruar sekret, pa iu 
referuar në pranisë së mundshme të një interes imponues publik ose privat 
për të arsyetuar këtë ndalim. Ky është një ndalim i pakushtëzuar, përjashtimi 
i vetëm i të cilit është ai që ligji përshkruan si «sekretet me rëndësi të vogël».

4. E drejta e lirisë së shprehjes jo vetëm që mbron sferën e aktivitetit të një 
individi, por edhe, sipas jurisprudencës së Gjykatës cituar gjerësisht në 
vendimin  e Dhomës së Madhe, është një nga themelet bazë të një shoqërie 
demokratike. Liria e shprehjes nuk është vetëm një e drejtë subjektive, por 
edhe një garanci objektive e demokracisë. Për më tepër, Jurisprudenca e 
Gjykatës thekson gjithashtu se një aspekt i veçantë i lirisë së shprehjes, që 
do të thotë liria e shtypit, luan një rol thelbësor në shoqëritë demokratike. Si 
pasojë, dhe jurisprudenca e Gjykatës thekson gjithashtu, se masat mbrojtëse 
që i duhen dhënë shtypit janë të një rëndësie të veçantë.

5. Prandaj, kur vendosen kufizime në lirinë e shtypit, ligjet që detyrojnë këto 
kufizime dhe gjithashtu zbatimi nga ana e gjykatave të brendshme e këtyre 
ligjeve  duhet t›i nënshtrohen një vëzhgimi të hollësishëm. Dhe si drejtim për 
këtë shqyrtim, Gjykata ka treguar se në bazë të nenit 10 të Konventës ka pak 
hapësirë   (shih Morice k. Francës, § 125, në midis te tjerëve) për kufizime në 
lirinë e shprehjes në çështjet e interesit publik.

6. Në lidhje me këtë, dhe siç thuhet në arsyetimin e Dhomës së Madhe (§ 64), 
tema e artikullit, përkatësisht hetimi penal i tragjedisë së Urës Lusanne dhe 
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procedimit gjyqësor në vazhdim, ishte një çështje e interesit publik. Për më 
tepër, ngjarjet që kanë ndikuar në këto procedime kanë pasur një ndikim 
të rëndësishëm në opinionin publik, jo vetëm për shkak të informacionit të 
dhënë nga media dhe vetë autoritetet, por kryesisht për shkak të seriozitetit të 
pasojave të tyre (tre të vdekur dhe tetë të plagosur), dhe për lidhjen e tyre me 
një çështje të interesit të përbashkët dhe të përgjithshëm në të gjitha shoqëritë, 
si shkak dhe rrethana të aksidenteve në trafik.

7. Në aspekte të tjera, stili informal i përdorur  i gjuhës së folur nga autori i 
informacionit është i parëndësishëm për të vendosur nëse ngjarjet e raportuara 
janë në interes të publikut. Gjykata ka deklaruar në mënyrë të përsëritur se 
liria gazetareske mbulon përdorimin e mundshëm të një shkalle ekzagjerimi, 
ose edhe provokimi (shih § 58 të vendimit të Dhomës së Madhe).

8. Çdo kufizim mbi lirinë e shprehjes duhet të jetë “i nevojshëm në një shoqëri 
demokratike”. Lidhur me konceptin e domosdoshmërisë, sipas Handyside 
(1976, § 88), Gjykata ka deklaruar vazhdimisht se mbiemri “i nevojshëm” 
brenda kuptimit të nenit 10.2 nënkupton ekzistencën e një” nevoje shoqërore 
imperative “.” Prandaj, në këtë rast Pyetja ishte nëse me të vërtetë është një 
nevojë bindëse sociale imponimi i një dënimi penal për kërkuesin gazetar i 
cili raportoi lidhur me një çështje të interesit publik.

9. Dhoma e Madhe përmend dy arsye për të gjetur këtë nevojë: mbrojtjen e 
procedimit penal kundër ndikimeve të paligjshme, dhe mbrojtjen e privatësisë 
së personit të akuzuar. Por në aspektin lidhur me faktet e çështjes, këto arsye 
nuk kërkojnë kufizim të lirisë së shprehjes së kërkuesit.

10. Së pari, në lidhje me rrezikun e ndikimit të paligjshëm mbi procedimin penal 
që rrjedh nga artikulli  i kërkuesit, përmbajtja e informacionit të publikuar 
nuk përmban asnjë konsideratë të qartë apo edhe të nënkuptuar në lidhje me 
fajësinë apo pafajësinë të akuzuarit. Edhe Dhoma e Madhe në fakt e pranon se 
kërkuesi nuk e mbështet mendimin që i akuzuari ka vepruar me dashje (shih § 
69). Në të kundërtën, kërkuesi thjesht riprodhon deklaratat e të akuzuarit, pa 
ofruar ndonjë koment apo mendim për rezultatin e mundshëm të rastit. Kjo 
e bën të vështirë për të kuptuar se si artikulli i kërkuesit mund të ndikojë në 
ndonjë gjykim të ardhshëm të gjykatës.

 Për më tepër, raporti i gazetarit është botuar rreth tre muaj pas ngjarjeve, dhe 
në mënyrë të konsiderueshme shumë para shpalljes së vendimeve të gjykatave 
të brendshme. Duke pasur parasysh ritmin normal të procedimit gjyqësor, 
nuk është e mundur që informacioni i publikuar në një revistë lokale të mund 
të ndikojë në një vendim të shpallur më vonë në kohë. Në fakt, vendimi i parë 
për rastin është dhënë nga Gjykata e Qarkut e Lausanne dy vjet e një muaj 
pas publikimit të informacionit për të cilin u dënua kërkuesi. Prandaj, nuk 
ka rrezik të mundshëm të ndërhyrjes në rrjedhën e procedimit ekzistues kur 
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është botuar artikulli, sidomos duke pasur parasysh faktin se vendimi në fjalë 
do të ishte shpallur nga një gjykatë e përbërë nga gjyqtarë profesionistë, të 
cilët ka shumë të ngjarë të mos jenë ndikuar nga një artikull i gazetës.

11. Së dyti, nuk ka pasur nevojë bindëse sociale për të imponuar një kufizim 
të lirisë dhe shprehjes së kërkuesit në bazë të kërkesës për mbrojtje të jetës 
private të të akuzuarit.

 Në lidhje me këtë, në aspektin procedural, kjo Gjykatë në fakt disa herë ka 
këmbëngulur në detyrimet pozitive të shtetit për të mbrojtur jetën private të 
individëve. Megjithatë, në këtë rast specifik personit të cilit i është prekur 
gjoja jeta private nga publikimi i kërkuesit asnjëherë nuk ka kërkuar të 
mbrojë të drejtën e tij për intimitet me ndonjë nga mjetet e ofruara në bazë 
të ligjit zviceran. Në asnjë moment i akuzuari nuk ka sugjeruar se privatësia 
e tij është prekur. Në të kundërtën, ishin autoritetet publike që përdoren 
në këtë rast zbatimin sipas kodit Penal zviceran të ndalimit të publikimit 
të informacionit në lidhje me procedimet sekrete. Asnjëherë nuk ka pasur 
konflikt midis të drejtës së lirisë së shprehjes dhe të drejtës së privatësisë, për 
shkak se i akuzuari nuk ka bërë kërkesë për këtë të drejtë.

12. Për më tepër, nuk ka pasur mjete të tjera për të mbrojtur privatësinë e të 
akuzuarit më pak dëmtues për lirinë e shtypit. Në të vërtetë, kjo është detyra 
e shtetit për të mbrojtur të dhënat private të të akuzuarit gjatë procedimit 
gjyqësor, duke parandaluar rrjedhjen e tyre në shtyp nëpërmjet veprimeve 
apo mosveprimeve të zyrtarëve të shtetit, ose nga çdo person i detyruar të 
mbajë fshehtësinë e procedurës.

13. Nga një perspektivë materiale, edhe në qoftë se informacioni i bëri me të 
vërtetë shqetësim aspekte të caktuara të jetës private të të akuzuarit, ato 
aspekte (për shembull, në lidhje me shëndetin e tij mendor) kanë të bëjnë me 
pyetjet kryesore të një ngjarjeje të interesit publik. Dhe disa nga të dhënat 
thuhet se private kanë të bëjnë me të akuzuarit, të tilla si letra për gjykatësit 
lidhur me kushtet e paraburgimit të tij në paraburgim, janë krejtësisht pa 
lidhje me çështjet intime apo çështjet private.

14. Prandaj, duke pasur parasysh natyrën e informacionit në fjalë dhe fakti që 
personi i prekur nga informatat e publikuara nuk kërkohet asnjë mjet juridik 
për një pushtim të dyshuar të privatësisë së tij, nuk kishte asnjë arsye në këtë 
rast për autoritetet publike për të kufizuar lirinë e shprehjes duke imponuar 
një dënim të gazetarit kërkues.

15. Në lidhje me proporcionalitetin e sanksionit (4,000 franga zvicerane), ka dy 
aspekte që merren në konsideratë. Së pari, shuma substanciale e sanksionit e 
bën atë shumë më tepër se thjesht simbolike. Për më tepër, një sanksion i kësaj 
shkalle padyshim ka një efekt trishtues mbi ushtrimin e lirisë së shprehjes, 
duke futur faktorin e frikës dhe pasigurinë tek gazetarët në lidhje me botimet 
e tyre në të ardhmen.
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16. Sigurisht, siç u vu në dukje në gjykim (shih §§ 22-23), nuk ka standarde 
evropiane për këtë çështje. Në disa vende, palët në një rast dhe zyrtarët publikë 
janë të ndaluar të publikojnë çështje të deklaruara sekrete në procedurat 
gjyqësore. Por sapo informacioni sekret rrjedh në shtyp, ndalimi dhe çdo 
dënim nuk shtrihet tek gazetarët që e botojnë. Megjithatë, në vendet e tjera 
ndalimi vlen edhe për gazetarët, siç është rasti në nenin 293 të Kodit Penal të 
Zvicrës, e cila, për më tepër tregon dhe si më parë, nuk bën asnjë përjashtim 
për çështjet me interes imponues publik.

 Sigurisht, rasti konkret nuk adreson pajtueshmërinë e përgjithshme të 
Konventës me këtë lloj rregullimi ose me nenin 293 të Kodit Penal Zviceran, 
por me kërkesën specifike të autoritetit kombëtar të ligjit ekzistues. Siç 
dhe Dhoma ka theksuar në vendimin e saj (shih § 53), nocionin formal të 
sekretit në nenin 293 të Kodit Penal nuk mund të konsiderohet si parandalim i 
gjykatave vendase, duke përfshirë Gjykatën Federale Zvicerane, nga zbatimi 
dhe interpretimi i ligjit në një mënyrë në përputhje me të drejtën e lirisë së 
shprehjes në  Konventë. Rregullimi i Kodit Penal mbi sekretin nuk është 
subjekt i vendimit të Gjykatës, por zbatim specifik nga ana e autoriteteve 
zviceriane i kësaj rregulloreje për rastin e kërkuesit.

17. Megjithatë, edhe pse natyra e rregullores së Kodit Penal zviceran për sekretin 
nuk është pa dyshim subjekt kryesor i këtij rasti, kushtet e kësaj rregullore 
nuk janë të parëndësishme kur vlerësohet zbatimi i ligjit të gjykatave vendase, 
duke pasur parasysh se Kodi përmban një mburojë mbrojtëse në publikimin e 
informacionit lidhur me çështjet e deklaruara sekret. Në të vërtetë, kjo është 
një nga arsyet për gjetjen shkeljes së Konventës.

 Siç tregon dhe përvoja, se nuk është e pazakontë për procedurat gjyqësore 
për të adresuar çështjet të cilat jo vetëm që janë me interes të përgjithshëm, 
por edhe të bëjnë pyetje lidhur drejtpërdrejt me funksionimin e një sistemi 
demokratik dhe përgjegjësitë e bartësve të pushtetit politik, social ose 
ekonomik, në të cilën gazetarët kanë të drejtë për të raportuar. Edhe pse rasti 
konkret nuk ka të bëjë me atë lloj të pyetje, duke qenë se ajo ka lidhje me 
raportimin specifik mbi procedurat në lidhje me një aksident rrugor, çështja 
që ngre ka një dimension më të përgjithshëm. Çdo interpretim i Nenit 10 të 
Konventës i cili shprehimisht apo në mënyrë të heshtur vërteton klauzola të 
përgjithshme dhe të pakushtëzuara që kufizojnë publikime në lidhje procedurat 
gjyqësore mund të konfliktojnë me mbrojtjen efektive dhe mbrojtjen e lirisë 
së shprehjes, veçanërisht lirinë e shtypit. Pavarësisht arsyeshmërinë së këtij 
lloji të klauzolave, zbatimi i tyre duhet të jetë subjekt i kontrollit veçanërisht 
të rreptë për të shmangur kufizimin e atyre lirive që janë thelbësore për 
funksionimin e një shoqërie demokratike.

18. Në përfundim, unë konsideroj se Dhoma e Madhe duhet të ndiqte pikëpamjen 
e Dhomës, duke gjetur shkelje të nenit 10 § 1 të Konventës, duke pasur 
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parasysh se autoritetet vendase kanë zbatuar një ndalim të përgjithshëm të 
informacionit, duke kufizuar lirinë e shtypit në një çështje të interesit publik, 
pa justifikuar atë kufizim që bie brenda kufijve të së drejtës së lirisë së 
shprehjes të përcaktuar në Konventë.

MENDIMI I PAKICËS SË GJYQTARIT YUDKIVSKA

“[F] Fjalimi i lirë dhe  gjykimi i drejtë janë dy nga politikat më të dashura 
të qytetërimit tonë, dhe kjo është  detyrë e vazhdueshme për të zgjedhur mes 

tyre.”
Justice Zi në Urat k. Californisë1

Kur një rast që ka ndarë thellë një Dhomë i referohet Dhomës së Madhe, 
kjo zakonisht do të thotë se disa parime të rëndësishme duhet të qartësohen. 
Rasti konkret dhënë një mundësi për të nuancë një qasje në peshën e konfliktit 
të interesave të mediave në raportimin mbi gjykimet e vazhdueshme, nga njëra 
anë, dhe mbrojtja e jetës private të të akuzuarit dhe interes të drejtësisë, nga ana 
tjetër. Shumica vendosur që në rrethanat e veçanta të rastit aktual interesat fundit 
merituar mbrojtje më të madhe.

Është e vërtetë se neni 10 është dispozita e vetme në Konventë e cila përmend 
përgjegjësitë dhe e përfitimet e një të drejte të garantuar. Shumica, mbështetur 
në rastin konkret, në konceptin e “gazetarisë së përgjegjshme”, zhvilluar si në 
jurisprudencën e Gjykatës dhe kohët e fundit e përmbledhur në vendimin e 
Dhomës së Madhe në rastin e Pentikäinen k. Finlandës. Me keqardhje  nuk mund 
të ndaj as arsyetimin dhe as përfundimin e shumicës.

Më 8 shtator 2013 një tragjedi ka ndodhur në Lausanne Bridge, duke marrë 
jetën e tre personave dhe duke plagosur rëndë tetë të tjerë, në pak sekonda. Për 
një qytet relativisht të vogël ky ishte një incident në shkallë të gjerë: pothuajse 
çdo banor mund të ketë njohur viktimat apo të afërmit e tyre, ose mund të ketë 
ndodhur të jetë gjendur në atë vend kur ndodhi ngjarja. Dëshira e një personi 
për të ditur se çfarë ka ndodhur me fqinjët e tij dhe pse qytetarët ishin lënë pa 
mbrojtje u rrëzua me mospërfillje nga Gjykata Federale, si “kuriozitet i sëmurë», 
duke u pajtuar me thënien  e George Bernard Shoë se “shumica e njerëzve janë të 
interesuar lidhur me atë çfarë nuk bëjnë ata”.

Është e vështirë për të shpjeguar pse gjykata vendosi se “nuk është rast i 
traumës kolektive nga ana e popullsisë së Lausanne, e cila do të shfajësohej për 
të siguruar qytetarët dhe mbajtjen  e tyre të informuar për progresin e hetimit”. 
Ky qëndrim u privon qytetarëve të Lausanne të drejtën e tyre për t’u informuar 
lidhur me hetimin e një krimi, i cili i tronditi. Zhgënjyese por shumica e miratoi 
këtë arsyetim.
1 314 U.S 260
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Dhoma e Madhe tërheq vëmendjen e kërkuesit i cili ka dështuar, për të 
treguar se sa fakti i publikimit të procesverbalit të intervistave, deklaratave të të 
akuzuarit, gruas dhe mjekut dhe letrës së dërguar nga i akuzuari për gjykatësin 
penal në lidhje me aspekte personale të jetës së tij të përditshme në paraburgim 
mund të ketë kontribuar në çdo debat publik mbi hetimin në vazhdim “(paragrafi 
66). Megjithatë, ishte pikërisht, gjendja mendore M.B.-së në kohën e kryerjes 
së këtij krimi (dhe vlerësimin e autoriteteve të atij shteti), e cila ishte me shumë 
interes për publikun e gjerë. Prandaj, jo vetëm deklaratat mjekësore por edhe 
letrat drejtuar gjyqtarit penal, në të cilën ai pretendonte të drejta të caktuara 
dhe privilegje, si dhe shpjegimet e anëtarëve të familjes së tij duhej t’i ofronin 
publikut të gjerë disa ide të qëndrimit M.B. ndaj krimit që kishte kryer.

Siç u shpreh dhe Gjykata Supreme e Shteteve të Bashkuara, në rastin Sheppard 
k. Maxëell2”, shtypi nuk publikon thjesht informacion lidhur me gjykimet, por 
ruan në rast dështimi të drejtësisë duke pasur si subjekt policinë, prokurorët, dhe 
procesin gjyqësor për zgjerimin e këqyrjes dhe kritikave nga ana e publikut”. 
Sipas Justice Brennan “ raportimi i lirë dhe i fuqishëm, kritika dhe debate mund 
të kontribuojnë në të kuptuarit publik të sundimit të ligjit dhe të kuptuarit të 
funksionimit të të gjithë sistemit të drejtësisë penale, si dhe përmirësimin e 
cilësisë së këtij sistemi duke nënshtruar atë për efektet spastruese të ekspozimit 
dhe llogaridhënies publike 3”.

Megjithë “banalitetin” e aspekteve të jetës së të akuzuarit në paraburgim 
që mund të duken, informacioni rreth tyre ndalon procedimin “pas dyerve të 
mbyllura” drejt pakujdesisë ose injorancës.

Në rastin  e gazetës Sunday Times 4, Gjykata shpalli qëndrimin e saj mbi 
rolin mbikëqyrës të shtypit:

 “.... Jo vetëm që media ka detyrë të japë informacione lidhur me çështjet që 
do të dalin para gjykatës: edhe publiku ka të drejtë t’i marrë ato”.

Ndërhyrja në jetën private të një personi është një pasojë e pashmangshme e 
këtij roli mbikëqyrës. Mbetet të shihet nëse ndërhyrja në fjalë nuk i kaloj kufijtë 
e pranueshëm.

Në paragrafin 50 të vendimit në fjalë, Gjykata rithekson jurisprudencën 
e saj se shtypi duhet të respektojë kufijtë e caktuar, në mënyrë të veçantë kur 
bëhet fjalë për nevojën për të parandaluar përhapjen e të dhënave konfidenciale. 
Dukshëm, të gjithë, por në një rast të përmendur lidhur me procedimin civil të 
ndërmarrë kundër kërkuesve, dhe shkelja e nenit 10 është gjetur në të gjitha këto 
raste, duke iu referuar rolit të medias. I vetmi përjashtim është rasti i Tourancheau 
2 384 U.S. 333 (1966)
3 Nebraska Association Press k. Stuart, 427 së SHBA-593, (1976)
4 The Sunday Times k. Mbretërisë së Bashkuar, nr. 6538/74, § 65, 26 prill 1979
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dhe July k. Francës5, ku me një diferencë shumë të ngushtë, katër vota kundër 
tre, Gjykata nuk gjeti shkelje të nenit 10 në një vendim penal kundër kërkuesit, 
i cili kishte publikuar materiale para gjykimit. Në këtë rast, megjithatë, artikull 
i kundërshtuar ka riprodhuar informacion që në mënyrë të qartë do të mund të 
pengojë kursin e mëtejshëm të procedimeve - ekstrakte nga deklaratat e bëra në 
polici dhe gjyqtarit penal nga një prej të akuzuarve, si dhe komentet nga një tjetër 
i akuzuar (i cili kishte një llogari të ndryshme të ngjarjeve); autori gjithashtu 
pohoi se versioni i dhënë nga një prej tyre ishte më i besueshëm, i cili mund të, 
natyrisht, ketë ndikuar jurinë.

Asgjë e ngjashme nuk ka me rastin konkret. Shumica pranoi se “artikulli 
i kundërshtuar nuk  mbështet hapur pikëpamjen se i akuzuari ka vepruar me 
dashje”. Megjithatë, “një pamje tejet negative” e të akuzuarit, një përshkrim i 
“disa aspekteve shqetësuese të personalitetit të tij” dhe në përfundim se ai kishte 
bërë “gjithçka në fuqinë e tij për ta bërë të pamundur mbrojtjen” (paragrafi 69 më 
sipër) mund të kenë ndikuar negativisht në shqyrtimin  e mëtejshëm.

Të jesh në gjendje të vish në këtë përfundim, unë me gjithë zemër pajtohem 
me formulimin e Gjykatës Supreme të SHBA-ve Sheppard k. Maxëvell “ku nuk 
kishte” asnjë rrezik apo kërcënim për integritetin e gjyqit, “ne kemi kërkuar 
vazhdimisht që shtypi të ketë një dorë të lirë, edhe pse ne ndonjëherë e kritikojmë 
sensualizmin  e tij “.

Shumica nuk sugjeron se është dëmtuar integriteti i procedimit, që do të 
thotë se informacioni i publikuar mund disi të krijojë një pengesë për hetim 
të mëtejshëm, duke zbuluar informacione që duhej të ishin fshehur nga, për 
shembull, bashkë-të akuzuarit ose dëshmitarë për qëllimet e procedimit të 
duhur. Në vend të kësaj, ata kanë përdorur jashtëzakonisht të paqartë në vijim 
formulimin: “rrezik i qenësishëm për të ndikuar në rrjedhën e procedimit në një 
mënyrë apo në një tjetër, qoftë në raport me punën e gjykatësit penal, vendimet e 
përfaqësuesve të të akuzuarit, qëndrimet e palëve që pretendojnë dëmshpërblim, 
ose objektiviteti i gjykimit të gjykatës “. Sipas mendimit tim, dëmtimi i mundshëm 
dhe i paidentifikuar nuk mund të shërbejë si bazë për dënim penal të gazetarit.

Kur bëhet fjalë për shkeljen e të drejtës së të akuzuarit për mbrojtjen e jetës 
së tij personale, ajo që godet në këtë rast është niveli i paternalizmit demonstruar 
nga autoritetet shtetërore: mungon çdo lloj ankese nga ana e të pandehurit ose 
anëtarëve të familjes së tij për ndërhyrje në jetën e tij private, që kanë nisur 
procedime penale kundër kërkuesit në mënyrë që të përmbushë obligimet e tyre 
pozitive sipas nenit 8. Unë nuk mund të pajtohem më shumë me përfundimin 
e Dhomës në këtë drejtim se “ishte në radhë të parë detyrë e MB-së të sigurojë 
respektimin e jetës së tij private “(paragrafi 56 i vendimit të Dhomës).
5 Tourancheau dhe korrik k. Francës, nr. 53886/00, § 65, 24 nëntor 2005)
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Dhoma e Madhe, megjithatë, theksoi se nuk ishte e qartë nëse M.B. ishte 
në dijeni të publikimit në fjalë, ose mendonin se ishte prekshme (fakti që ai 
kishte një grua që është përmendur edhe në publikim, por nuk e konsiderojnë 
të jetë ndërhyrja, është injoruar plotësisht). Shumica ka arritur në një përfundim 
të jashtëzakonshëm, duke zgjeruar gamën e detyrimeve pozitive të shtetit sipas 
nenit 8, për efekt se autoritetet “nuk mund thjesht të presin për M.B.-në vetë të 
marrë iniciativën për të paraqitur procedime civile kundër kërkuesit “, dhe se 
rekursi i tyre për ndjekje penale për të mbrojtur jetën private të një personi i cili 
nuk dëshiron që të jetë i mbrojtur është plotësisht e justifikuar në këto rrethana. 
Kujtojmë se kjo Gjykatë vendosi se vazhdimisht detyrimi pozitiv i Shtetit sipas 
Nenit 8 mund të shtrihet në çështje që lidhen me efektivitetin e procedimit penal, 
kur është fjala për vepra të rënda, ku vlerat themelore dhe aspekte thelbësore të jetës 
private janë në rrezik; ndërsa sa i përket akteve më të rënda midis individëve, madje 
edhe kur është fjala për shkelje të integritetit psikologjik, detyrimi i shtetit sipas 
nenit 8 nuk ka gjithmonë nevojë për një kuadër ligjor penal, nëse mjetet juridike 
civile janë të afta të përballojnë mbrojtje të mjaftueshme (shih përmbledhje e 
jurisprudencës përkatëse në Soderman k. Suedisë [DHM], § 78-85)

Jo vetëm që rasti në fjalë nuk ka të bëjë me integritetin fizik ose psikologjik 
të M.B.-së, por edhe asgjë shumë intime për jetën e tij private nuk është shpallur 
nga kërkuesi për  ndjekjen e tij penale.

Për sa i përket obligimeve pozitive sipas nenit 8, pjesa më e madhe i referohet 
Craxi v. Italisë (nr. 2). Megjithatë, kjo çështje kishte të bënte me detyrimet 
pozitive për të shqyrtuar se si u publikua informacioni konfidencial. Në rastin 
konkret, në mënyrë të barabartë, detyrimet pozitive do të kërkojnë hetim se si ka 
ndodhur rrjedhja, por vështirë lidhur me sanksionet penale kundër një gazetari i 
cili ka përdorur këto rrjedhje.

Sipas mendimit tim, procedimi mund të shihet si një reagim i tepruar nga ana 
e autoriteteve, në mungesë të një padie civile nga pala e dëmtuar.

Është me vlerë të përmendet këtu se testi konvencional në tre faza i 
proporcionalitetit kërkon që mjetet e ndërhyrjes të jenë të përshtatshme (Eignung), 
Gjykata duhet të vlerësojë nevojën e ndërhyrjes (Erforderlichkeit), duke 
kontrolluar nëse një masë më pak kufizuese mund të përdoret, dhe vetëm pastaj 
do të vazhdojë për të balancuar qëllimin dhe ndikimin e masës (Zumutbarkeit). 
Në rastin konkret testi tashmë nuk arrin në fazën e dytë - Autoritetet dështuan për 
të verifikuar nëse efekti i dëshiruar mund të arrihet nga ndërhyrjet më të rënda 
se sa një bindje penale, që do të thotë se masa të tjera mund të zbusin efektin e 
supozuar të padëshirueshëm të publikimit.

Në Shoqatën e Shtypit të Nebraskës k. Stuart 6 Gjykata e Lartë e 
SHBA-së adresoi problemin e imponimit të kufizimeve të mëparshme në shtyp që 
ndalojnë botimin e procedurës paraprake për informacione të tilla si ekzistencë të 
6 427 U.S. 593 (1976)
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përmbajtjes së  rrëfimit të të akuzuarit. Vlerësimin e ndërhyrjes në fjalë ajo pranoi 
se për të mbrojtur garancitë e të akuzuarit për gjykim të drejtë, gjykatat duhet të 
miratonin masa më pak kufizuese, por mbrojtja e nevojshme e lirisë së shtypit, 
për shembull, duke ndryshuar vendin e gjyqit, duke i dhënë udhëzime të qarta për 
anëtarët e jurisë, izolimin e tyre, deklarata jashtëgjyqësore nga ndonjë avokat, 
palë, dëshmitar, apo zyrtar i gjykatës, etj. Megjithë shtrenjtësinë dhe kohën  e 
konsumuar të këtyre masave, ato do të arrijnë qëllimin e sigurimit të garancive 
për gjykim të drejtë dhe për të mbrojtur jurinë nga ndikimi i jashtëm, pa ndërhyrje 
të tepruar në lirinë e shtypit.

Së fundi, çdo dënim penal në mënyrë të pashmangshme ka një “efekt ngrirës”, 
dhe fakti se kërkuesi nuk kishte vuajtur dënimin me kusht me burgim mujor, e 
cila u ndryshua më pas me një gjobë, nuk e ndryshon situatën.

Me pak fjalë, kërkuesi kishte për qëllim të merrte pjesë në një debat 
publik për një çështje të një shqetësimi serioz publik, procedurat përkatësisht 
tё vazhdueshme penale, të cilat qytetarët e Lausanne donin të ndiqnin jo si një 
çështje e “kuriozitetit të sëmurë», por në mënyrë që të sigurohemi se krimi është 
ndëshkuar. Reagimi i tepruar i autoriteteve në formën e dënimit penal përbën 
shkelje të nenit 10 të Konventës.

Rreth 120 vjet më parë, avokati i njohur rus Ivan Foinitskiy thekson: “nëpërmjet 
hapjes, një shkëmbim i vazhdueshëm i pikëpamjeve ndërmjet gjyqtarëve dhe pjesës 
tjetër të shoqërisë është ruajtur, dhe kështu drejtësia nuk e humb lidhjen e saj me 
jetën. Për qytetarët është më e rëndësishme që të jenë të bindur se gjykata e tyre 
është e drejtë dhe e mirë se sa të kenë një gjykatë që flet të vërtetën absolute. Dhe 
ky besim publik në dinjitetin e gjykatës është i mundur me kushtin e vetëm që 
çdo hap në veprimtarinë gjyqësore të jetë i njohur për publikun 7”.

Mbi njëqind vjet më vonë, Komiteti i Ministrave theksoi se “publiku duhet 
të jetë në gjendje të marrë informacion në lidhje me aktivitetet e autoriteteve 
gjyqësore dhe shërbimet e policisë përmes mediave. Prandaj, gazetarët duhet 
të jenë në gjendje të raportojnë lirisht dhe të komentojnë mbi funksionimin e 
sistemit të drejtësisë penale”, që i nënshtrohet kufizimeve të caktuara8.

Kjo gjykatë e kishte konsideruar gjithmonë shtypin si shërbëtor të një sistemi 
gjyqësor efektiv, i dhënë pak hapësirës   për kufizimet mbi lirinë e shprehjes në 
çështje të tilla si interesi publik në administrimin e duhur të drejtësisë. Sipas 
mendimit tim, vendimi i tanishëm përbën një largim nga ky pozicion i vendosur 
me kohë.

7 I. Ya. Foinitskiy.”Kursi i procedimit penal: në 2 vëllime”, SPb 1898, vëllimi 1, fq.. 96-97.
8 Shih Rekomandimin Rec (2003) 13 i Komitetit të Ministrave të Këshillit të Europës për shtetet 
anëtare në sigurimin e informacionit nëpërmjet medias në lidhje me procedurat penale, shih 
paragrafin 21 të këtij vendimi.
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STRASBURG

16 Qershor 2015

 Ky vendim është përfundimtar, por ai mund t’i nënshtrohet korrigjimeve.



292

Në çështjen e Chiragov dhe të tjerë kundër Armenisë,

Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut, Dhoma e Madhe me trup gjykues 
të përbërë prej:

Dean Spielmann, President, 
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, Zëvendës Kancelar,

Pas shqyrtimit me dyer të mbyllura më 22-23 janar 2014 dhe 22 janar 2015,
Jep këtë vendim, i cili u mor në datën e fundit të lartpërmendur:

PROCEDURA

1.  Çështja ka filluar në bazë të kërkesës (nr. 13216/05) kundër Republikës së 
Armenisë drejtuar në Gjykatë, sipas nenit 34 të Konventës për Mbrojtjen 
e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore (“Konventa”) nga gjashtë 
shtetas nga Azerbaxhiani, Z. Elkhan Chiragov, Z.   Adishirin Chiragov, Z. 
Ramiz Gebrayilov, Z. Akif Hasanof, Z. Fekhreddin Pashayev dhe Z. Qaraca 
Gabrayilov (“kërkuesit”), më 6 prill 2005. Kërkuesi i gjashtë ndërroi jetë në 
qershor 2005. Kërkesa në emër të tij vijoi të ndiqet nga djali i tij, Z. Sagatel 
Gabrayilov.

2. Kërkuesit, të cilëve iu ofruar ndihmë ligjore falas, u përfaqësuan nga Z. M. 
Muller QC, Znj. C. Vine, Znj. M. Butler, Z. M. Ivers, Znj B. Poynor dhe 
Z. S. Sëaroop, avokat që ushtronin aktivitetin në Londër, si dhe nga Z. K. 
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Yıldız. Qeveria e Armenisë (“Qeveria”) u përfaqësua nga agjenti i saj, Z. G. 
Kostanyan, Përfaqësues i Republikës së Armenisë në Gjykatë.

3.  Kërkuesit pretenduan, në mënyrë të veçantë, se ishin penguar të ktheheshin 
në distriktin e Lachin, në territorin e pushtuar nga Qeveria e paditur, duke 
mos pasur mundësi, në këtë mënyrë, të gëzonin pronën dhe shtëpitë e tyre atje 
dhe gjithashtu se, nuk kishin marrë asnjë kompensim për humbjet e tyre. Ata 
parashtruan se kjo përbënte shkelje të vazhdueshme të nenit 1 të Protokollit 
nr.1 të Konventës dhe të nenit 8 të Konventës. Për më tepër, ata u ankuan për 
shkelje të nenit 13 të Konventës duke mos pasur asnjë mjet ligjor efektiv në 
dispozicion në lidhje me ankesat e mësipërme. Së fundi, ata pretenduan, në 
dritën e të gjitha pretendimeve të parashtruara më lart, se ishin diskriminuar 
për shkak të përkatësisë së tyre etnike dhe fetare, në shkelje të nenit 14 të 
Konventës.

4.  Kërkesa iu caktua për shqyrtim Seksionit të Tretë të Gjykatës (neni 52 § 1 
i Rregullores së Gjykatës). Qeveria e Azerbajxhanit shfrytëzoi të drejtën e 
saj, në bazë të nenit 36 § 1 të Konventës, për të ndërhyrë në proces. Ajo u 
përfaqësua nga agjenti i saj, Z. C. Asgarov.

5.  Më 9 mars 2010, Dhoma e Seksionit të Tretë, e përbërë nga gjyqtarët Josep 
Casadevall, Elisabet Fura, Corneliu Birsan, Boštjan M. Zupancic, Alvina 
Gyulumyan, Egbert Myjer dhe Luis López Guerra, dhe zëvendës regjistruesi 
i seksionit, Stanley Naismith, hoqi dorë nga juridiksioni në favor të Dhomës 
së Madhe. Palët nuk patën kundërshtime (neni 30 i Konventës dhe neni 72 i 
Rregullores së Gjykatës).

6.  Përbërja e Dhomës së Madhe u përcaktua në përputhje me dispozitat e nenit 
26 §§ 4 dhe 5 të Konventës dhe nenit 24 të Rregullores së Gjykatës. Presidenti 
i Gjykatës vendosi që, në interes të administrimit të duhur të drejtësisë, rasti 
konkret dhe rasti i Sargsyan k. Azerbaixhanit (kërkesa nr. 40167/06) t’u 
caktohen Dhomës së Madhe me të njëjtën përbërje (neni 24, 42 § 2 dhe 71 i 
Rregullores së Gjykatës).

7.  Një seancë dëgjimore publike për shqyrtimin e pranueshmërisë dhe themelit 
të kërkesës u zhvillua në Pallatin e të Drejtave të Njeriut, në Strasburg, më 15 
shtator 2010 (neni 59 § 3 i Rregullores së Gjykatës)

8.  Më 14 dhjetor 2011 kërkesa u shpall e pranueshme nga Dhoma e Madhe 
të përbërë nga gjyqtarët Nicolas Bratza, Jean-Paul Costa, Kristos Rozakis, 
Françoise Tulkens, Josep Casadevall, Nina Vajić, Corneliu Birsan, Peer 
Lorenzen, Bostjan M. Zupancic, Elisabet Fura, alvina Gyulumyan, Khanlar 
Hajiyev, Egbert Myjer, Sverre Erik Jebens, Giorgio Malinverni, George 
Nicolaou dhe Luis López Guerra, dhe zëvendës kancelari Michael O’Boyle,.

9.  Kërkuesit dhe Qeveria e paditur parashtruan pretendimet me shkrim (neni 59 
§ 1 i Rregullores së Gjykatës) në lidhje me themelin e kërkesës. Gjithashtu 
Qeveria e Azerbajxhanit paraqiti komentet e saj si palë e tretë.



294

10. Një seancë dëgjimore publike mbi themelin e kërkesës u zhvillua në Pallatin 
e të Drejtave të Njeriut, në Strasburg, më 22 janar 2014.

U paraqitën para Gjykatës:

(a) për Qeverinë e paditur 
Z. G. Kostanyan, Agjent, 
Z. G. Robertson, QC, Përfaqësues ligjor, 
Z. E. Babayan, 
Z. T. Collis, Këshilltar;

(b) për kërkuesin 
Z. M. Muller, QC,  
Z. M. Ivers, 
Z. S. Sëaroop, 
Zj. M. Butler, Përfaqësues ligjor, 
Zj. C. Vine,  
Zj. B. Poynor,  
Zj. S. Karakaş,  
Zj. A. Evans, Këshilltar;

(c) or the Azerbaijani Government 
Mr C. Asgarov, Agjent, 
Mr M.N. Shaë, QC,  
Mr G. Lansky,  Përfaqësues ligjor, 
Mr O. Gvaladze,  
Mr H. Tretter,  
Ms T. Urdaneta Ëittek,  
Mr  O. Ismayilov,  Këshilltar.

Kërkuesit A. Hasanof dhe F. Pashayev ishin gjithashtu të pranishëm.

Gjykata dëgjoi parashtresat e Z. Muller, Z. Sëaroop, Z. Ivers, Zj. Butler, Z. 
Robertson, Z. Shaë dhe Z. Lansky.

11. Pas seancës dëgjimore, Gjykata vendosi që shqyrtimi i çështjes nuk kërkonte 
gjetjen e fakteve ose marrjen e deklaratave nga dëshmitarët.
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FAKTET

I. RRETHANAT E ÇËSHTJES

A. Historiku
12. Në kohën e rënies së BRSS, Oblasti Autonom i Nagorno-Karabakh (“NKAO”) 

ishte një krahinë autonome e Republikës Sovjetike Socialiste të Azerbajxhanit 
(“RSS e Azerbajxhanit”). Kjo krahinë e cila ndodhej në territorin e RSS të 
Azerbajxhanit, mbulonte 4,388 km katrore. Në atë kohë nuk ekzistonte një kufi 
i përbashkët ndërmjet Nagorno-Karabakh (e njohur në Armenisht si Artsakh) 
dhe Republikës Socialiste Sovjetike të Armenisë (“RSS e Armenisë”), të cilat 
ndaheshin nga territori i Azerbajxhanit, ku distanca më e shkurtër ishte një 
rrip toke që shpesh i referoheshin si “korridori Lachin”, më pak se dhjetë 
kilometra i gjerë, në rrethin e Lachin.

13. Sipas censusit të BRSS-së të 1989, NKAO kishte një popullsi prej 189,000, 
e përbërë nga 77% etni armene, 22% etni azerbajxhane, me pakica ruse dhe 
kurde. Rrethi i Lachin kishte një demografi të ndryshme, pjesa më e madhe 
e popullsisë së saj, rreth 60,000 ishin kurdë dhe azerbajxhanas. Vetëm 5-6% 
ishin armenë.

14. Në fillim të vitit 1988 u zhvilluan demonstrata në Stepanakert, kryeqytetin 
rajonal të NKAO, si edhe në kryeqytetin armen të Jerevan, duke kërkuar 
përfshirjen e Nagorno-Karabakh nën shtetin e Armenisë. Më 20 shkurt 
organi legjislativ i NKAO i bëri një kërkesë organit legjislativ të RSS të 
Armenisë, RSS të Azerbajxhanit dhe BRSS që NKAO të lejohej të shkëputej 
nga Azerbajxhani dhe të bashkohej me Armeninë. Kërkesa u refuzua nga 
Parlamenti i BRSS më 23 mars. Në qershor ajo u refuzua edhe nga Parlamenti 
i Azerbajxhanit, ndërsa homologu i tij në Armeni votoi në favor të bashkimit.

15. Gjatë vitin 1988 demonstratat bënin thirrje të vazhdueshme për bashkim. 
Rrethi i Lachin u bë objekt sulmesh dhe bllokime të rrugëve. Përleshjet çuan 
në shumë viktima, dhe emigrim, që numëronte qindra mijëra në të dy anët, 
midis 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, kontrolli i provincës iu rikthye Azerbajxhanit. Disa 
ditë më vonë, më 1 dhjetor, parlamenti i RSS të Armenisë dhe këshilli rajonal 
i Nagorni Karabak miratuan një rezolutë të përbashkët, “Për ribashkimin e 
Nagorno-Karabakut me Armeninë”. Si rezultat i kësaj rezolute u miratua një 
buxhet të përbashkët për të dy vendet në janar të vitit 1990 dhe u vendos në 
pranverë të atij viti përfshirja e Nagorno-Karabakh në zgjedhjet e ardhshme 
armene.
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16. Në fillim të vitit 1990, pas një përshkallëzimi të konfliktit, trupat sovjetike 
mbërritën në Baku dhe Nagorno-Karabakh, duke shpallur në këtë të fundit 
gjendjen e jashtëzakonshme. Përleshjet e dhunshme ndërmjet armenëve 
dhe azerbajxhanasve vazhduan, pavarësisht ndërhyrjes me raste të forcave 
sovjetike.

17. Më 30 gusht 1991 Azerbajxhani shpalli pavarësinë nga Bashkimi Sovjetik. 
Kjo më pas u zyrtarizua me miratimin e Ligjit Kushtetues për Pavarësinë 
e Shtetit, më 18 tetor. Më 2 shtator Sovjeti i NKAO shpalli themelimin e 
Republikës së Nagorno-Karabak (referuar në vazhdim “NKR”), e përbërë 
nga territori i NKAO dhe rajoni Shaumyan i Azerbajxhanit dhe deklaroi se 
nuk ishte më nën juridiksionin e Azerbajxhanit. Më 26 nëntor parlamenti i 
Azerbaixhanit shfuqizoi autonominë që gëzonte më parë Nagorno-Karabakh. 
Në një referendum të organizuar në Nagorno-Karabakh më 10 dhjetor, 99.9% 
e atyre që morrën pjesë votuan në favor të shkëputjes. Megjithatë, popullsia 
azerbajxhanase e bojkotoi referendumin. Në të njëjtin muaj, Bashkimi 
Sovjetik u shpërbë dhe trupat sovjetike filluan të tërhiqen nga rajoni. Kontrolli 
ushtarak i Nagorni Karabak po kalonte me shpejtësi tek armenët e Karabakh. 
Më 6 janar 1992, “NKR”, duke pasur parasysh rezultatet e referendumit, 
riafirmoi pavarësinë nga Azerbajxhani.

18. Në fillim të vitit 1992 konflikti u përshkallëzua gradualisht në luftë. Armenët 
etnikë pushtuan disa fshatra azerbajxhanase, që rezultoi në të paktën disa 
qindra të vdekur dhe largimin e popullsisë.

19. Rajoni i Lachin, në veçanti qyteti i Lachin, u sulmua disa herë. Kërkuesit 
pretenduan se sulmet ishin bërë nga trupat e Nagorno-Karabakh dhe të 
Republikës së Armenisë. Megjithatë, Qeveria e paditur mohoi pjesëmarrjen 
e Armenisë në këto ngjarje, duke bërë përgjegjëse për veprimet ushtarake 
forcat e mbrojtjes të Nagorno-Karabakh dhe grupet vullnetare. Në vitin 1991, 
për gati tetë muaj, rrugët në Lachin ishin nën kontrollin e forcave të etnisë 
armene që drejtonin dhe kontrollonin pikat e kontrollit. Qyteti i Lachin u izolua 
krejtësisht. Në mesin e majit të vitit 1992 Lachin u bë objekt i bombardimeve 
ajrore, gjatë së cilës u shkatërruan shumë shtëpi.

20. Më 17 maj 1992, duke parë që trupat po përparonin me shpejtësi drejt Lachin, 
fshatarët u larguan. Një ditë më pas qyteti i Lachin u vu nën kontrollin e 
forcave të popullsisë etnike armene. Në ditët pas pushtimit qyteti u plaçkit 
dhe u dogj. Sipas informacionit të marrë nga Qeveria e paditur nga autoritetet 
e “NKR”, qyteti i Lachin dhe fshatrat përreth Aghbulag, Chirag dhe Chiragli 
u shkatërruan plotësisht gjatë konfliktit ushtarak.

21. Në korrik të vitit 1992 parlamenti armen vendosi se nuk do të nënshkruante 
asnjë marrëveshje ndërkombëtare që vendoste se Nagorno-Karabakh mbetej 
pjesë e Azerbajxhanit.
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22. Sipas një raporti të Human Rights Watch (HRW) (“Shtatë vitet e konfliktit në 
Nagorno-Karabakh”, dhjetor 1994), pushtimi i Lachin rezultoi në zhvendosjen 
e rreth 30,000 personave azerbajxhanas, shumë prej tyre me origjinë kurde.

23. Pas marrjes së Lachin, forcat etnike armene vazhduan të pushtonin katër 
rajone të tjera të Azerbajxhanisht, përreth Nagorno-Karabakh (Kelbajar, 
Jabrayil, Gubadly dhe Zangilan) dhe një pjesë të konsiderueshme të rajoneve 
të Ağdam dhe Fizuli.

24. Më 5 maj 1994 një marrëveshje armëpushimi (Protokolli Bishkek) u nënshkrua 
ndërmjet Armenisë, Azerbaixhanit dhe “NKR”, pas ndërmjetësimit rus. Ajo 
hyri në fuqi më 12 maj.

25. Sipas raportit të sipërpërmendur HRW, ndërmjet 1988 dhe 1994 rreth 750,000-
800,000 azerbajxhanas u dëbuan nga Nagorno-Karabakh e Armenisë dhe 
shtatë rajonet e Azerbajxhanit përreth Nagorno-Karabakh. Sipas informatave 
të autoriteteve armene, ishin rregjistruar 335,000 refugjatë armene nga 
Azerbajxhani dhe 78,000 persona të zhvendosur (nga rajonet Armene në kufi 
me Azerbaixhanin).

B. Situata aktuale

26. Sipas Qeverisë së paditur, “NKR” kontrollon 4,061 km2 të ish Oblastit 
Autonom të Nagorni-Karabakut. Ndërkohë që është debatuar se sa prej dy 
rajoneve pjesërisht të pushtuara kontrolloheshin nga “NKR”, duket se territori 
i pushtuar i shtatë rajoneve përreth, në total arrin në 7.500 km2.

27. Numri i sotëm i popullsisë së Nagorno-Karabakh varion nga 120,000 deri 
145,000 persona, 95% e së cilës i përket etnisë armene. Praktikisht nuk 
mbetën popullsi azerbajxhanase. Rrethi i Lachin ka një popullsi armene prej 
5,000 deri 10,000 persona.

28. Deri më tani, nuk është arritur asnjë zgjidhje politike e konfliktit. Pavarësia 
e vetëshpallur e “NKR” nuk është njohur nga asnjë Shtet apo organizatë 
ndërkombëtare. Shkeljet e përsëritura të marrëveshjes së armëpushimit të 
vitit 1994 përgjatë kufijve kanë çuar në humbjen e shumë jetëve dhe retorika e 
zyrtarëve të mbetet armiqësore. Për më tepër, sipas raporteve ndërkombëtare, 
tensioni është rritur vitet e fundit dhe shpenzimet ushtarake në Armeni dhe 
Azerbajxhan janë rritur ndjeshëm.

29. Propozimet për një zgjidhje paqësore të konfliktit kanë dështuar. Negociatat 
janë kryer nën kujdesin e OSBE-së (Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim 
në Evropë) dhe grupit të saj të ashtuquajtur Minsk. Në nëntor të vitit 2007, në 
Madrid, tre bashkë-kryesuesit e Grupit - Franca, Rusia dhe Shtetet e Bashkuara 
– i paraqitën Armenisë dhe Azerbajxhanit një sërë parimesh themelore për 
arritjen e një zgjidhje. Parimet themelore, të cilat janë përditësuar gjatë kohës, 
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kërkonin, inter alia, kthimin e territoreve përreth Nagorno-Karabakh nën 
kontrollin e Azerbajxhanit, një status të përkohshëm për Nagorno-Karabakh 
i shoqëruar me garancitë për sigurinë dhe vetë-qeverisje, një korridor që 
lidh Armeninë me Nagorno-Karabakh, përcaktimin e ardhshëm të statusit 
përfundimtar ligjor të Nagorno-Karabakh me anë të një referendumi ligjërisht 
detyrues, të drejtën e të gjithë personave që kishin migruar së brendshmi 
dhe refugjatëve për t’u kthyer në ish-vendet e tyre të banimit dhe garancitë 
ndërkombëtare të sigurisë që do të përfshinte një operacion paqeruajtës. 
Ideja e miratimit të këtyre parimeve nga Armenia dhe Azerbajxhani është 
se do të mundësonte hartimin e një zgjidhje tërësore dhe të detajuar. Pas 
komunikimeve intensive të vazhdueshme të diplomatëve të Grupit Minsk dhe 
një sërë takimesh mes presidentëve të të dy vendeve në vitin 2009, procesi e 
humbi vrullin me të cilin u nis në vitin 2010. Palët në konflikt ende nuk kanë 
nënshkruar një marrëveshje formale në lidhje me Parimet Bazë.

30. Më 24 mars 2011 Grupi Minsk prezantoi “Raportin e Bashkë Kryesuesve të 
Grupit Minsk të OSBE-së për Misionin Vlerësues në Terren për Territoret e 
Pushtuara të Azerbajxhanit përreth Nagorno-Karabakh”, i cili në materialin 
përmbledhesës së tij parashikon si më poshtë:

 “Bashkë Kryesuesit e Grupit Minsk të OSBE kryen një mision vlerësimi në 
terren për shtatë territoret e pushtuara të Azerbajxhanit përreth Nagorno-
Karabakh (NK) nga 7 tetori deri më 12 tetor 2010, për të vlerësuar situatën 
e përgjithshme atje, duke përfshirë aspekte humanitare dhe të tjera. Bashkë 
Kryesuesve iu bashkuan Përfaqësuesi Personal i Kryetarit të OSBE dhe ekipi 
i tij, duke i mbështetur nga ana logjistike dhe nga dy ekspertë të UNHCR-së 
dhe një anëtar i Misionit Fakt mbledhës të OSBE-së 2005. Ky ishte misioni i 
parë nga bashkësia ndërkombëtare për territoret në fjalë që nga viti 2005 dhe 
vizita e parë nga personeli i OKB-së në 18 vite.

 Gjatë udhëtimin në më shumë se 1000 kilometra në të gjithë territoret, Bashkë 
Kryesuesit panë dëshmi të zymta të pasojave shkatërrimtare të konfliktit në 
Nagorno-Karabakut dhe dështimin për të arritur një zgjidhje paqësore. Qytete 
dhe fshatra që kishin ekzistuar para konfliktit ishin braktisur dhe shndërruar 
pothuajse tërësisht në gërmadha. Ndërkohë që nuk ka shifra të besueshme, 
popullsia e përgjithshme vlerësohet afërsisht 14.000 persona, që jetojnë në 
vendbanime të vogla dhe në qytetet e Lachin dhe Kelbajar. Bashkë Kryesuesit 
vlerësojnë se nuk ka pasur rritje të konsiderueshme të popullsinë që nga 
viti 2005. Të zhvendosurit nga rajone të tjera të Azerbajxhanit, pjesa më e 
madhe e të cilëve i përkisnin etnitet armen, jetojnë në kushte të pasigurta, me 
infrastrukturë jo të mirë, aktivitetitet të ulët ekonomik, dhe akses të kufizuar 
në shërbime publike. Shumë prej tyre nuk kanë dokumente identifikimi. Për 
qëllime administrative, shtatë territoret, ish Oblasti i NK dhe rajone të tjera 
janë përfshirë në tetë distrikte të reja.
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 Realiteti i ashpër i situatës në territoret, ka përforcuar pikëpamja e Bashkë 
Kryesuesve se status quo është e papranueshme dhe se vetëm negocimi i një 
zgjidhje paqësore mund të sjellë mundësinë e një të ardhmeje më të mirë, më 
të sigurtë për njerëzit që kanë jetuar në territoret e atyre që jetojnë atje tani. 
Bashkë-Kryesuesit i bën thirrje liderëve të të gjitha palëve për të shmangur 
çdo veprim në territoret dhe zona të tjera në diskutim, që do të dëmtonte 
një zgjidhje përfundimtare ose do të ndryshonte karakterin e këtyre zonave. 
Ata gjithashtu rekomanduan që të merren masa për ruajtjen e varrezave dhe 
vendeve të adhurimit në territoret dhe të qartësonin çështjen e statusit të të 
zhvendosurve që u mungonin dokumentet e identifikimit. Bashkë-Kryesuesit 
do të ndërmarrin misione të tjera, në fusha të tjera të prekura nga konflikti 
NK dhe do të përfshijnë në të tilla misione ekspertë nga agjencitë relevante 
ndërkombëtare që do të përfshiheshin në zbatimin e një marrëveshje paqeje.”

31. Më 18 qershor 2013, Presidentet e Shteteve Bashkë Kryesuese të grupit  
Minsk bënë një deklaratë të përbashkët mbi konfliktin Nagorno-Karabakh:

 “Ne, Presidentët e Shteteve Bashkë Kryesuese të Grupit Minsk të OSBE-
së - Franca, Federata Ruse dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës - mbetemi 
të angazhuar për të ndihmuar palët në konfliktin Nagorno-Karabakh për të 
arritur një zgjidhje të qëndrueshme dhe paqësore. Ne shprehim keqardhjen 
tonë të thellë se, në vend që të përpiqen për të gjetur një zgjidhje të bazuar 
në interesa të përbashkëta, palët kanë vazhduar të kërkojnë avantazhe të 
njëanshme në procesin e negociatave.

 Ne vazhdojmë të besojmë fuqimisht se elementet e paraqitura në qëndrimet e 
vendeve tona gjatë katër viteve të fundit duhet të jenë themeli i çdo zgjidhjes 
së drejtë dhe të qëndrueshme të konfliktit Nagorno-Karabak. Këto elemente 
duhet të shihen si të integruar në një njësi të vetme dhe çdo përpjekje për të 
zgjedhur disa elemente mbi të tjerë do ta bënte të pamundur arritjen e një 
zgjidhje të balancuar.

 Ne përsërisim se vetëm një zgjidhje e negociuar mund të çojë në paqe, 
stabilitet, dhe pajtim, duke hapur mundësin për zhvillimin rajonal dhe 
bashkëpunimin. Përdorimi i forcës ushtarake, që ka krijuar tashmë situatën 
aktuale të përplasjes dhe jo stabilitetit, nuk do të zgjidhë konfliktin. Një 
ringjallje e armiqësive do të jetë shkatërruese për popullsinë e rajonit, duke 
sjellë më shumë jetë të humbur, më shumë shkatërrim, më shumë refugjatë 
dhe shpenzime më të mëdha financiare. Ne nxisim fuqimisht udhëheqësit e të 
gjitha palëve të ri zotohen për respektimin e parimeve të Helsinkit, veçanërisht 
ato që lidhen me mos përdorimin e forcës ose mos kërcënimin për përdorimin 
e forcës, integritetin territorial, dhe të drejtat e barabarta dhe të vetëvendosjes 
së popujve. Ne gjithashtu u bëjmë apel atyre që të përmbahen nga çdo veprim 
apo retorikë që mund të rrisë tensionin në rajon dhe të çojë në përshkallëzim 
të konfliktit. Udhëheqësit duhet të përgatisin njerëzit e tyre për paqe, jo luftë.
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 Vendet tona janë të gatshme për të ndihmuar palët, por përgjegjësia për t’i 
dhënë fund konfliktit të Nagorno-Karabakut u përkët vet atyre. Ne besojmë 
fuqimisht se vonesa të mëtejshme në arritjen e një marrëveshjeje të balancuar 
mbi kuadrin e një paqeje të plotë është e papranueshme dhe nxisim udhëheqësit 
e Azerbajxhanit dhe Armenisë të përqendrojnë energji të reja në çështjet që 
mbeten të pazgjidhura.”

C. Kërkuesit dhe prona pronësinë e të cilës pretendojnë 
     në rajonin Lachin

32. Kërkuesit kanë deklaruar se ata janë kurdë azerbajxhanas që kishin jetuar në 
Lachin, ku paraardhësit e tyre kishin jetuar për qindra vjet. Më 17 maj 1992, 
ata u detyruan të largohen nga aty për tu vendosur në Baku. Ata nuk mundën 
të ktheheshin më në shtëpitë dhe pronat e tyre për shkak të pushtimit armen.

1. Z. Elkhan Chiragov

33. Z. Elkhan Chiragov ka lindur në vitin 1950 dhe ka jetuar në Lachin. Në 
kërkesën fillestare, ai deklaroi se kishte jetuar në fshatin Chirag, por në 
përgjigje të vëzhgimeve të Qeverisë u shpreh se fshati i tij i lindjes ishte 
Chiragli më saktësisht, ku ai punoi si mësues për 15 vjet. Ai pohoi se pasuria e 
tij përfshinte një shtëpi të madhe të mobiluar prej 250 m2, 55 koshere bletësh, 
80 krerë bagëti të imëta dhe nëntë krerë bagëti të mëdha, dhe pesë qilima të 
punuar me dorë.

34. Më 27 shkurt 2007, së bashku me përgjigjen ndaj vëzhgimeve të Qeverisë së 
paditur, ai paraqiti një certifikatë zyrtare (“pasaportë teknike”), të datës 19 
korrik 1985, sipas së cilës një godinë dy-katëshe, me 12 dhoma gjumi, me një 
sipërfaqe të përgjithshme prej 408 m2 (sipërfaqe të banueshme 300 m2 dhe 
sipërfaqe shtesë 108 m2) dhe një depo 60 m2, e vendosur në një ngastër toke 
1200 m2, kishte qenë e regjistruar në emrin e tij.

35. Ai gjithashtu paraqiti një deklaratë nga tre ish fqinjët e tij, të cilët pohuan 
pronësinë e tij mbi një godinën dy-katëshe, me16 dhoma banimi me një 
sipërfaqe totale 260 m2 dhe një makinë. Ai gjithashtu paraqiti një deklaratë 
nga Z.A. Jafarov dhe Z.A. Halilov, përfaqësues të pushtetit ekzekutiv të 
Republikës së Azerbajxhanit të qytetit Lachin, të cilët deklaronin se z. Elkhan 
Chiragov kishte jetuar në fshatin Chiragli

36. Para Dhomës së Madhe, kërkuesi paraqiti, inter alia, një certifikatë martesore 
sipas së cilës ai kishte lindur në Chiragli dhe ishte martuar atje në vitin 1978, 
certifikatën e lindjes së djalit dhe vajzës së tij, të dy të lindur në Chiragli në 
vitet 1979 dhe 1990, respekitvisht, si dhe një letër të vitit 1979 dhe një librezë 
punësimi të lëshuar më 1992 nga Departamenti i Arsimit i Rajonit Lachin, ku 
tregohej se ai kishte qenë i punësuar si mësues në Chiragli.
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2. Z. Adishirin Chiragov

37. Z. Adishirin Chiragov ka lindur në vitin 1947 dhe ka jetuar në e Lachin. 
Në kërkesën fillestare, deklaroi se kishte jetuar në fshatin Chirag, por në 
përgjigje të vëzhgimeve të Qeverisë u shpreh se fshati i tij i lindjes ishte 
Chiragli më saktësisht, ku ai punoi si mësues për 20 vjet. Ai pohoi se pasuria 
e tij përfshinte një shtëpi të madhe të mobiluar prej 145 m2, një makinë të re 
“Niva”, 65 krerë bagëti të imëta dhe 11 krerë bagëti të mëdha, dhe gjashtë 
qilima të punuar me dorë.

38. Më 27 shkurt 2007 ai paraqiti një pasaportë teknike të datës 22 prill 1986, 
sipas së cilës një godinë dy-katëshe, me tetë dhoma banimi, me një sipërfaqe 
totale prej 230.4 m2 (sipërfaqe të banueshme 193.2 m2 dhe sipërfaqe shtesë 
37.2 m2) dhe një depo prej 90 m2, e vendosur në një ngastër toke prej 1200 
m2, kishte qenë e regjistruar në emrin e tij.

39. Ai gjithashtu paraqiti një deklaratë nga tre ish fqinjët e tij, të cilët pohonin 
pronësinë e tij mbi një dy-katëshe banimi-shtëpi me tetë dhoma, si dhe një 
deklaratë nga A. Jafarov dhe A. Halilov, përfaqësues të pushtetit ekzekutiv 
të Republikës së Azerbajxhanit të qytetit Lachin, të cilët deklaronin se zoti 
Adishirin Chiragov kishte jetuar në fshatin Chiragli.

40. Para Dhomës së Madhe, kërkuesi paraqiti, inter alia, një certifikatë martesore 
sipas së cilës ai kishte lindur në Chiragli dhe ishte martuar atje në vitin 1975, 
certifikatat e lindjes së djalit dhe dy vajzave të tij, të gjithë lindur në Chiragli 
në vitet 1977, 1975 dhe 1982 respektivisht, si dhe një pasaportë BRSS lëshuar 
në vitin 1981, që tregonte Chiragli si vendin e tij të lindjes dhe përmbante një 
pullë regjistrimi të 1992 që përcaktonte Chiragli si vend banimin e tij.

3. Z. Ramiz Gebrayilov

41. Z. Ramiz Gebrayilov ka lindur në Chiragli në vitin 1960 dhe në 1988 u diplomua 
për inxhinieri në Institutin Politeknik në Baku. Në vitin 1983, ndërkohë që 
studionte në Baku, ai vizitoi qytetin e Lachin dhe iu dha nga shteti një parcelë 
toke prej 5.000 m2. Ai pohoi se ndërtoi një shtëpi me gjashtë dhoma banimi 
dhe një garazh në të dhe ka jetuar atje me gruan dhe fëmijët e tij deri sa u 
detyruan të largohej në vitin 1992. Kishte pasur gjithashtu edhe disa stalla. 
Ai gjithashtu kishte pasur në pronësi edhe një biznes riparimi makinash të 
quajtur “Auto Service”, një dyqan dhe një kafene, të cilat ishin vendosur në 
një 5.000 m2 tokë tjetër që ai e kishte në pronësi. Përveç kësaj, ai kishte 12 
lopë, 70 qengja dhe 150 dele.

42. Z. Gebrayilov nuk kishte mundur të kthehej në Lachin që prej largimit të tij 
në vitin 1992. Në vitin 2001 miq të tij armen shkuan në Lachin dhe filmuan 
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gjendjen e shtëpive në qytet. Sipas kërkuesit, ai mund të shihte në këtë video 
se shtëpia e tij ishte djegur. Ai ishte informuar gjithashtu nga njerëz të cilët 
ishin larguar pas tij nga Lachin se shtëpia e tij ishte djegur nga forcat armene 
disa ditë pasi ai kishte lënë Lachin.

43. Më 27 shkurt 2007 Z. Gebrayilov paraqiti një pasaportë teknike të datës 
15 gusht 1986, sipas së cilës një dy-katëshe, me tetë dhoma banimi me një 
sipërfaqe totale prej 203.2 m2 (sipërfaqe e banueshme 171.2 m2 dhe sipërfaqe 
shtesë 32 m2), e vendosur në një ngastër të tokës prej 480 m2, kishte qenë e 
regjistruar në emrin e tij.

44. Ai gjithashtu paraqiti një deklaratë nga tre ish fqinjët e tij, të cilët pohonin 
pronësinë e tij mbi një shtëpi dy-katëshe me tetë dhoma, si dhe një deklaratë 
nga V. Maharramov, përfaqësues i pushtetit ekzekutiv të Republikës së 
Azerbajxhanit të qytetit Lachin, i cili deklaronte se z. Gebrayilov kishte jetuar 
në shtëpinë e tij personale në Lachin.

45. Para Dhomës së Madhe, kërkuesi paraqiti, inter alia, një certifikatë lindjeje 
dhe një certifikatë martesore, sipas së cilës ai kishte lindur në Chiragli dhe 
ishte martuar po atje në vitin 1982, certifikatat e lindjes së vajzës së tij dhe 
dy djemëve, të gjithë të lindur në Lachin në vitin 1982, 1986 dhe 1988 
respektivisht, si dhe një librezë ushtrie të lëshuar në vitin 1979.

4. Z. Akif Hasanof

46. Z. Akif Hasanof ka lindur në vitin 1959 në fshatin Aghbulag në rajonin e 
Lachin dhe ka punuar atje si mësues për 20 vjet. Ai pohoi se pasuria e tij 
përfshinte një shtëpi të mobiluar prej 165 m2, një makinë të re “Niva”, 100 
krerë bagëti të imëta e 16 krerë bagëti të mëdha dhe 20 qilima të punuar me 
dorë.

47. Më 27 shkurt 2007 ai paraqiti një pasaportë teknike të datës 13 shtator 1985, 
sipas të cilit një godinë dy katëshe, me nëntë dhoma banimi me një sipërfaqe 
totale prej 448.4 m2 (sipërfaqe të banueshme 223.2 m2 dhe sipërfaqe shtesë 
225.2 m2) dhe një depo e 75 m2, të vendosur në një ngastër të toke prej 1600 
m2, kishte qenë e regjistruar në emrin e tij.

48. Ai gjithashtu paraqiti një deklaratë nga tre ish fqinjët e tij, të cilët pohonin 
pronësinë e tij mbi një godinë dy-katëshe, me nëntë dhoma banimi, një 
stall për bagëtitë dhe ndërtesa të tjera ndihmëse, si dhe një deklaratë nga V. 
Maharramov, përfaqësues i pushtetit ekzekutiv të Republikës së Azerbajxhanit 
të qytetit Lachin, i cili deklaronte se z. Hasanof kishte jetuar në shtëpinë e tij 
personale në Aghbulag.

49. Para Dhomës së Madhe, kërkuesi paraqiti një certifikatë lindjeje, një 
pasaportë të BRSS lëshuar në vitin 1976 dhe një librezë pune të lëshuar 
nga Departamenti i Arsimit i rajonit Lachin, ku tregohej se ai kishte lindur 
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në Aghbulag dhe kishte punuar si mësues dhe drejtor shkolle në këtë fshat 
ndërmjet viteve 1981 dhe 1988.

5. Z. Fekhreddin Pashayev

50. Z. Fekhreddin Pashayev ka lindur në vitin 1956 në fshatin Kamalli në rajonin 
e Lachin. Pas diplomimit për inxhinieri në Institutin Politeknik në Baku në 
vitin 1984, ai u kthye në qytetin e Lachin, ku ai punoi si inxhinier në Ministrinë 
e Transportit dhe nga 1986 si kryeinxhinier në atë institucion. Ai pohoi se 
kishte në pronësi një shtëpi dykatëshe, me tre dhoma gjumi në Lachin të cilën 
e kishte ndërtuar vetë dhe ishte në pronësi të tij. Shtëpia ndodhej në nr. 50, 
28 Aprel Kucesi, Lachin Seheri, Lachin Rayonu. Z. Pashayev parashtroi se 
vlera aktuale e tregut e shtëpisë ishte 50,000 dollarë amerikanë (USD). Ai 
gjithashtu kishte në pronësi tokën rreth shtëpisë së tij dhe kishte pjesë (rreth 
dhjetë hektarë) në një fermë kolektive në Kamalli. Për më tepër, ishte pronar 
i një toke që ishte në “pronësi kolektive”.

51. Më 27 shkurt 2007 ai paraqiti një pasaportë teknike të gushtit të 1990, sipas së 
cilës një godinë dy-katëshe me një sipërfaqe totale prej 133.2 m2 (sipërfaqe e 
banueshme 51.6 m2 dhe sipërfaqe shtesë 81.6 m2), i vendosur në një ngastër 
toke prej 469.3 m2, kishte qenë e regjistruar në emrin e tij.

52. Ai gjithashtu paraqiti një deklaratë nga tre ish fqinjët, të cilët pohuan pronësinë 
e tij mbi një godinë dy-katëshe, me katër dhoma banimi, si dhe një deklaratë 
nga V. Maharramov, përfaqësues i pushtetit ekzekutiv të Republikës së 
Azerbajxhanit të qytetit Lachin, i cili deklaronte se z. Pashayev kishte jetuar 
në shtëpinë e tij në 28 Aprel Kucesi, Lachin.

53. Para Dhomës së Madhe, kërkuesi paraqiti, inter alia, një certifikatë martesore 
sipas së cilës ai kishte lindur në Kamalli dhe ishte martuar po atje në vitin 
1985, certifikatat e lindjes së dy vajzave të tij, të lindura në Kamalli në vitin 
1987 dhe në Lachin në vitin 1991, respektivisht, certifikatën e lindjes së djalit 
të tij, i regjistruar me vendlindje në Kamalli në vitin 1993, një librezë ushtrie 
të lëshuar në vitin 1978 dhe një librezë punësimi të vitit 2000. Ai shpjegoi se, 
edhe pse djali i tij në fakt kishte lindur në Baku, ishte normale sipas sistemit 
propiska të BRSS për të regjistruar fëmijën si të lindur në vend banimin e 
regjistruar të prindërve.

6. Z. Qaraca Gabrayilov

54. Z. Qaraca Gabrayilov ka lindur në qytetin e Lachin në vitin 1940 dhe ka 
vdekur më 19 qershor 2005. Më 6 prill 2005, në kohën e paraqitjes së kërkesës 
aktuale, ai deklaroi se, kur u detyrua të largohej më 17 maj 1992, ai jetonte në 
pronën e tij me adresë nr. 580, Rruga N. Narimanov, 128a në qytetin e Lachin, 
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e cila përfshinte një shtëpi banimi dy-katëshe të ndërtuar në vitin 1976 me një 
sipërfaqe prej 187.1 m2 dhe një oborr me sipërfaqe prej 453.6 m2. Gjithashtu, 
ai pohoi se po në atë rrugë ai kishte në pronësi një ngastër tjetër me sipërfaqe 
300 m2. Bashkëlidhur kërkesës ai dorëzoi një pasaportë teknike të datës 1985 
gusht, sipas së cilës në emrin e tij kishte qenë e regjistruar një shtëpi dy-
katëshe me oborr, në sipërfaqet e lartë përmendura.

55. Megjithatë, më 27 shkurt 2007, përfaqësuesit e kërkuesit parashtruan, se ai 
kishte jetuar në rrugën 41 H. Abdullayev në Lachin, por pavarësisht kësaj ai 
kishte në pronësi të dy pronat në rrugën N. Narimanov. Bashkangjitur këtyre 
parashtresave ata dorëzuan një deklaratë nga tre ish-fqinjët dhe një deklaratë 
nga V. Maharramov, përfaqësues i pushtetit ekzekutiv të Republikës së 
Azerbajxhanit të qytetit Lachin, i cili deklaroi se zoti Gabrayilov kishte jetuar 
në shtëpinë e tij në Rrugën H. Abdullayev, në Lachin. Gjithashtu ata paraqitën 
një vendim të 29 janarit 1974 të Sovjetit të deputetëve të popullit për rajonin e 
Lachin, i cili i jepte kërkuesit ngastrën e sipërpërmendur prej 300 m2 dhe disa 
fatura për ushqim të kafshëve, materiale dhe subvencione për ndërtimin që 
u pretendua se ishin përdorur gjatë ndërtimit të godinave në pronësinë e tij.

56. Më 21 nëntor 2007 Z. Sagatel Gabrayilov, i biri i kërkuesit, deklaroi se familja 
kishte jetuar në rrugën N. Narimanov, por në një datë të papërcaktuar, emrin 
dhe numërtimi i rrugës ndryshoi dhe adresa e tyre e mëpasshme ishte rruga 
H. Abdullayev. Kështu, të dyja adresat e përmendura më sipër i referoheshin 
të njëjtës pronë.

57. Para Dhomës së Madhe, përfaqësuesit e kërkuesit paraqitën, inter alia, një 
certifikatë lindjeje dhe një certifikatë martesore, sipas së cilës ai kishte lindur 
në Chiragli dhe ishte martuar po atje në vitin 1965, një certifikatë lindjeje të 
djalit të tij, i lindur në fshatin Alkhasli në rrethin e Lachin në vitin 1970 si dhe 
një librezë ushtrie të lëshuar në vitin 1963.

D. Marrëdhëniet midis Republikës së Armenisë 
    dhe “Republikës Nagorno-Karabakh”

58. Kërkuesit, Qeveria e paditur dhe pala e tretë ndërhyrëse, Qeveria e 
Azerbajxhanit, paraqitën deklaratat dhe dokumente lidhur me çështjen nëse 
Republika e Armenisë ushtron autoritetin ose kontrollin e saj mbi “NKR” dhe 
territoret përreth. Informacioni lidhur me sa më sipër, i konsideruar relevant 
nga Gjykata, është përmbledhur si më poshtë:

1. Aspekti ushtarak

59. Në vitin 1993 Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka miratuar katër 
rezoluta lidhur me konfliktin në Nagorno-Karabak.
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Rezoluta 822 e 30 prillit (S/RES/822 (1993)):
“Këshilli i Sigurimit,
...
Duke vënë në dukje rritjen alarmante të konflikteve të armatosura dhe, në 

veçanti, pushtimi më së fundmi të rajonit Kelbadjar në Republikën e 
Azerbajxhanit nga forcat lokale armene,

...
1.  Kërkon ndërprerjen e menjëhershme të të gjitha armiqësive dhe akteve 

armiqësore me qëllim krijimin e një armëpushimi të qëndrueshëm, si 
dhe tërheqjen e menjëhershme të të gjitha forcave pushtuese nga rajoni 
Kelbadjar dhe rajone të tjera të Azerbajxhanit të pushtuara kohët e fundit,

...”
Rezoluta 853 e 29 korrikut (S/RES/853 (1993)):
“Këshilli i Sigurimit,
...
Duke shprehur shqetësimin serioz për përkeqësimin e marrëdhënieve 

ndërmjet Republikës së Armenisë dhe Republikës së Azerbajxhanit dhe 
rritjes së tensionit ndërmjet tyre,

...
Duke vënë në dukje përshkallëzimin alarmant të konfliktit të armatosur dhe, 

në veçanti, pushtimin e rajonit Agdam në Republikën e Azerbajxhanit,
...
3.  Kërkon ndërprerjen e menjëhershme të të gjitha armiqësive dhe tërheqjen 

e menjëhershme, të plotë dhe pa kushte të forcave pushtuese nga rajoni 
i Ağdam dhe rajone të tjera të pushtuara së fundmi të Republikës së 
Azerbajxhanit;

...
9.  Kërkon nga Qeveria e Republikës së Armenisë që të vazhdojë të ushtrojë 

ndikimin e saj tek popullsia armene e rajonit Nagorni-Karabak, të 
Republikës Azerbajxhanit, për respektimin nga ana e tyre të Rezolutës 
822 (1993) dhe kësaj rezolute, si dhe pranimin e propozimeve të Grupit 
Minsk të OSBE;

...”
Rezoluta 874 e 14 tetorit (S/RES/874 (1993)):
“Këshilli i Sigurimit,
...
Duke shprehur shqetësimin serioz se vazhdimësia e konfliktit në Nagorni 

Karabak dhe rajoneve përreth, në Republikën e Azerbajxhanit si 
dhe tensionet ndërmjet Republikës së Armenisë dhe Republikës së 
Azerbajxhanit, do të rrezikonin paqen dhe sigurinë në rajon,
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...
5.  Bën thirrje për zbatimin e menjëhershëm të hapave reciproke urgjente të 

parashikuara në “Planveprimin e Përshtatur “ të Grupit Minsk të OSBE, 
duke përfshirë tërheqjen e forcave nga territoret e pushtuara së fundmi 
dhe heqjen e të gjitha pengesave të komunikimit dhe transportit;

...
Rezoluta 884 e 12 nëntorit (S/RES/884 (1993)):
“Këshilli i Sigurimit,
...
Duke vënë në dukje përshkallëzimin alarmant të konfliktit të armatosur, si 

pasojë e mos respektimit të armëpushimit dhe përdorimit të tepruar të 
forcës në përgjigje të këtyre shkeljeve, veçanërisht pushtimin e rajonit 
Zangelan dhe qytetin e Goradiz në Republikën e Azerbaijanit,

...
2.  Kërkon nga Qeveria e Republikës së Armenisë që të vazhdojë të ushtrojë 

ndikimin e saj tek popullsia armene e rajonit Nagorni-Karabak, të 
Republikës Azerbajxhanit, për respektimin nga ana e tyre të rezolutave 
822 (1993), 853 (1993) dhe 874 (1993), si dhe të sigurojë që forcat e 
përfshira të mos pajisen me mjete luftarake që do ti ndihmonte të shtrinin 
fushatën e tyre ushtarake më tej;

...
4.  Kërkon nga palët ndërprerjen e menjëhershme të konfliktit të armatosur 

dhe të veprimeve armiqësore, tërheqjen e njëanshme të forcave pushtuese 
nga rajoni i Zangelan, qyteti i Goradiz, dhe nga zonat e tjera të pushtuara 
së fundmi të Republikës së Azerbajxhanit, në përputhje me “Planveprimin 
për marrjen e masave urgjente për zbatimin e rezolutave të Këshillit të 
Sigurimit 822 (1993) dhe 853 (1993)” ... të ndryshuara në takimin e 
Grupit Minsk të OSBE, në Vjenë në datat 2-8 nëntor 1993;

...”
60. Raporti i lartpërmendur i HRW, dhjetor 1994 (shih paragrafin 22 më sipër) 

përmban informacione për konfliktin në Nagorno-Karabakut. Duke deklaruar 
se “ një ofensivë ushtarake Karabak-armene në maj/qershor 1992 zaptuan 
një pjesë të madhe të provincës Lachin”, ky raport bën një përmbledhje të 
ngjarjeve në vitet 1993 dhe 1994 si më poshtë (fq. 58):

 “...trupat Karabako-armene - shpesh me mbështetjen e forcave të Republikës 
së Armenisë – kanë zaptuar krahinat e mbetura të Azerbajxhanit përreth 
Nagorno-Karabak (pjesën e mbetur të krahinës Lachin dhe krahinat Kelbajar, 
Agdam, Fizuli, Jebrayil, Qubatli dhe Zangelan) dhe e kanë detyruar popullsinë 
civile azerbajxhanase të largohet.”

 Raporti i HRW paraqet disa informacione që tregojnë për një përfshirje të 
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ushtrisë së Republikës së Armenisë në Nagorno-Karabakh dhe territoret përreth 
(fq. 67-73). Raporti ngre prentedimin se, Armenia kishte dërguar edhe forcat 
policore të saj për të kryer funksionet policore në territoret e pushtuara. Në 
prill 1994 HRW intervistoi për dy ditë ushtarët me uniformë armene në rrugët 
e Jerevan. Tridhjetë për qind e tyre ishin rekrutë të Armatës së Republikës 
së Armenisë të cilët kishin luftuar në Karabak, ishin urdhëruar për të shkuar 
në Karabak ose kishin dalë vullnetarë për të shërbyer atje. Për më tepër, në 
një ditë të vetme, në prillin e vitit 1994, të dërguarit e HRW kishin numëruar 
pesë autobusë që mbanin përafërsisht 300 ushtarë të ushtrisë armene të cilët 
hynë në Nagorni-Karabak nga Armenia. Gazetarë të tjerë perëndimorë kishin 
raportuar për të dërguarit e HRW se kishin parë tetë autobusë të tjerë me 
ushtarëve të ushtrisë armene që shkonin drejt territoreve të Azerbajxhanit nga 
Armenia. Sipas HRW, si një çështje e së drejtës, përfshirja e trupave të ushtrisë 
armen në Azerbajxhan e bënte Armeninë palë në konflikt dhe konfliktin e 
armatosur ndërmjet Armenisë dhe Azerbajxhanit, një konflikt ndërkombëtar 
të armatosur.

61. Disa propozime për zgjidhjen e konfliktit u prezantuan në kuadër të Grupit 
Minsk të OSBE-së. Propozimi i “ Paketës së Marrëveshjes “ i korrikut 1997 
përcaktonte, në kreun “Marrëveshja I - Përfundimi i konfliktit të armatosur”, 
një proces me dy faza për tërheqjen e forcave të armatosura. Faza e dytë 
parashikonte “ tërheqjen e forcave të armatosura armene brenda kufijve të 
Republikës së Armenisë”.

 Qasja “hap pas hapi”, e paraqitur në dhjetor të vitit 1997, gjithashtu përmbante 
një proces tërheqje me dy faza dhe parashikonte, si pjesë të fazës së dytë, se 
“gjithë forcat armene ndodhen jashtë kufijve të Republikës së Armenisë do 
të tërhiqen brenda këtyre kufijve”. I njëjti formulim në thelb u ruajt edhe tek 
propozimi i nëntorit 1998 për “shtetin e përbashkët” .

 Këto dokumente u diskutuan në negociatat e Grupit Minsk, por nuk u arrit 
asnjë marrëveshje midis Armenisë dhe Azerbajxhanit.

62. Kërkuesit iu referuan deklaratave të udhëheqësve të ndryshëm politik dhe 
vëzhguesve. Për shembull, Z. Robert Kocharyan, atëherë kryeministër 
i “NKR”, kishte deklaruar në një intervistë për gazetën armene “Golos 
Armenii” në shkurt 1994 se, Armenia kishte furnizuar me armacion anti-ajror 
Nagorno-Karabakut.

 Për më tepër, z. Vazgen Manukyan, ministri armen i mbrojtjes në vitet  
1992-1993 pranoi, në një intervistë me gazetarin dhe shkrimtarin britanik 
Thomas de Ëaal në tetor të vitit 2000, se deklaratat publike në lidhje me 
faktin se ushtria armene nuk kishte marrë pjesë në luftë, kishin qenë thjesht 
për të huajt (shih Thomas de Ëaal, “Kopshti i Zi: Armenia dhe Azerbajxhani 
përmes Paqes dhe Luftës”, Neë York University Press 2003, fq 210):
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“Ju mund të jeni të sigurt, pavarësisht çfarë kemi thënë politikisht, armenët e 
Karabakh dhe ushtria armene kanë qenë të bashkuar në veprimet ushtarake. 
Nuk ishte e rëndësishme për mua, në qoftë se dikush ishte një karabakhi apo 
një armen.”

63. Raporti vjetor i Institutit Ndërkombëtar për Studime Strategjike (IISS), 
“Bilanci Ushtarak”, për vitet 2002, 2003 dhe 2004 ka vlerësuar se, nga 18,000 
trupa në Nagorno-Karabakh, 8,000 ishin personel nga Armenia. Raporti i 
2013 i të njëjtit Institut shprehte, inter alia, se “që prej vitit 1994, Armenia 
ka kontrolluar shumicën e Nagorno-Karabakh, dhe gjithashtu shtatë rajonet 
fqinje të Azerbajxhanit, shpesh të quajtura “territoret e pushtuara” (“Bilanci 
Ushtarak” 2002 fq. 66; 2003, fq 66; 2004, fq. 82; dhe 2013 fq. 218).

64. Z.David Atkinson, raportuesi i Asamblesë Parlamentare të Këshillit të 
Evropës, ka deklaruar në nëntor të vitit 2004, në raportin e tij të dytë për 
Komitetin për Çështjet Politike, në lidhje me Nagorno-Karabakh (PACE 
Doc. 10364):

  “ Sipas informacionit që më është dhënë, shtetas armenë (nga Armenia) 
kishin marrë pjesë në luftimet e armatosur për rajonin Nagorno-Karabak 
krahas armenëve lokale nga brenda Azerbajxhani. Sot, Armenia ka ushtarë të 
stacionuar në rajonin Nagorno-Karabak dhe rajonet përreth, njerëzit në rajon 
kanë pasaportat e Armenisë dhe Qeveria armene vuri në dispozicion të këtij 
rajoni një pjesë të buxhetit.”

 Bazuar në këtë raport, Asambleja Parlamentare ka miratuar më 25 janar 2005 
Rezolutën 1416 në të cilën, inter alia, vuri në dukje:
“1. Asambleja Parlamentare ndjen keqardhje që, edhe pas më shumë se 

një dekade nga fillimi i konfliktit të armatosur, konflikti mbi rajonin 
Nagorni-Karabak mbetet i pazgjidhur. Qindra mijëra njerëz janë ende të 
zhvendosur dhe jetojnë në kushte të mjerueshme. Pjesë të konsiderueshme 
të territorit të Azerbajxhanit janë ende të pushtuar nga forcat armene dhe 
forcat separatiste kanë ende nën kontroll rajonin Nagorno-Karabak.

2. Asambleja shpreh shqetësimin se aksioni ushtarak dhe armiqësitë e 
përhapura etnike që e paraprinë atë, çuan në një dëbim etnik masiv dhe 
krijimin e zonave mono-etnike që ngjante me konceptin e tmerrshëm të 
spastrimit etnik. Asambleja riafirmon se pavarësia dhe shkëputja e një 
territori nga një shtet mund të arrihet vetëm nëpërmjet një procesi të 
ligjshëm dhe paqësor, të bazuar në mbështetjen demokratike të banorëve 
të atij territori dhe jo nëpërmjet një konflikti të armatosur që çon në 
dëbime etnike dhe aneksimin de facto të këtij territori nga një shtet tjetër. 
Asambleja përsërit se, pushtimi i territorit të huaj nga një shtet anëtar, 
përbën shkelje të rëndë të detyrimeve të atij shteti si një anëtar i Këshillit 
të Evropës dhe riafirmon të drejtën e personave të zhvendosur nga zona 
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e konfliktit për t’u kthyer në shtëpitë e tyre në mënyrë të sigurtë dhe me 
dinjitet.”

65. Në raportin e Grupit Ndërkombëtar të Krizës (ICG) “Nagorno-Karabakh: 
Duke e Parë Konfliktin nga Toka”, të 14 shtatorit 2005, ka deklaruar si më 
poshtë në lidhje me forcat e armatosura në “NKR” (fq. 9-10):
“[Nagorno-Karabakh] mund të jetë shoqëria më e militarizuar në botë. 

Ushtria Mbrojtëse e mirë trajnuar dhe mirë pajisur e Nagorni Karabakh 
është kryesisht një forcë këmësore, ku kontributin kryesor e ka Armenia. 
Një zyrtar i Nagorno-Karabakh i thënë Grupit të Krizave se kjo ushtri 
ka rreth 20,000 ushtarë, ndërsa një ekspert i pavarur [analisti ushtarak 
i SH.B.A Richard Giragosian, Korrik 2005] ka bërë një vlerësim prej 
18,500 ushtarësh. Përvec kësaj rreth 20,000 deri në 30,000 rezervistë 
mund të mobilizohen. Bazuar në popullsinë e saj, Nagorno-Karabakh nuk 
mund të mbajë një forcë të tillë kaq të madhe pa u mbështetur në mënyrë 
të konsiderueshme tek të huajt. Sipas një vlerësimi të pavarur [nga Z. 
Giragosian], në këtë ushtri ka 8,500 armenë karabakh dhe 10,000 nga 
Armenia. ...

 Megjithatë, shumë rekrutë dhe ushtarë të kontraktuar nga Armenia 
vazhdojnë të shërbejnë në NK. Ministri (de facto) i mbrojtjes pranon 
se 40 për qind e forcave ushtarake përbëhet nga persona me kontratë 
ushtarake, duke përfshirë edhe shtetas të Armenisë. Ai pohon se nuk 
ka shtetas armenë të rekrutuar jashtë dëshirës së tyre dhe se 500,000 
armenët me prejardhje Nagorno-Karabakh jetojnë në Armeni, disa prej të 
cilëve shërbejnë në forcat e Nagorni-Karabakh. Ish-rekrutë nga Jerevani 
dhe qytete të tjera të Armenisë kanë deklaruar për Grupin e Krizave se 
ata u dërguan në mënyrë arbitrare në Nagorno-Karabakh dhe rajonet 
e pushtuara menjëherë pasi ishin paraqitur në byronë e rekrutimit. Ata 
mohojnë të ishin ofruar vullnetarë për të shkuar në Nagorno-Karabakh 
apo në rajonet e tjera të pushtuara. Ata nuk janë paguar ekstra për 
të shërbyer jashtë Armenisë dhe kanë kryer shërbime ushtarake në 
uniformën e ushtrisë së Nagorno-Karabakh, nën komandën ushtarake të 
Nagorni-Karabakh. Refuzimi i rekrutëve të rinj armen për të shërbyer 
në Nagorno-Karabakh është rritur, cka ndihmon të shpjegojë rënien e 
dukshme të numrit të dërguarve në NK.

 Ka një shkallë të lartë integrimi ndërmjet forcave të Armenisë dhe Nagorno-
Karabakh. Autoritetet armene pranojnë se japin pajisje dhe armatime të 
konsiderueshme. Gjithashtu, autoritetet e Nagorno-Karabakh pranojnë 
se oficerët armenë kanë ndihmuar me trajnime dhe në ofrimin e aftësive 
të specializuara. Megjithatë, Armenia insiston se asnjë prej njësive të saj 
të ushtrisë nuk janë të vendosura në Nagorno-Karabakh ose territoret e 



310

pushtuara rreth saj.”
 Qeveria armen kundërshtoi raportin e ICG, organizatë e cila nuk kishte 

zyrë në Armeni apo “NKR”. Më tej, deklarata për numrin e ushtarakëve 
armene në “NKR” rridhte nga një komunikim me e-mail me z. Giragosian, 
i cili ishte kontaktuar nga Qeveria dhe kishte dhënë këtë deklaratë:

 “Ndërkohë që mbaj këtë mendim, unë nuk nënkuptoj që njerëzit që 
shërbejnë në forcat e armatosura të Nagorno Karabakh janë ushtarë. 
Ajo cka un doja të thoja ishte se ai ishte numri i përafërt i vullnetarëve të 
përfshirë në forcat e armatosura të Nagorno Karabakh nga Armenia dhe 
shtetet e tjera sipas llogaritjeve të mia. Sa i përket numrit të përmendur nga 
unë, nuk mund të insistojë se është i saktë duke qenë se është informacion 
konfidencial dhe askush nuk e ka numrin e saktë. Sipas mendimit tim 
shumë armenë nga pjesë të ndryshme të botës marrin pjesë në forcat e 
vetë-mbrojtjes në Nagorno Karabakh.”

66. Më 19 prill 2007, gazeta austriake “Der Standard” botoi një intervistë me 
ministrin e jashtëm armen të asaj kohe, z. Vartan Oskanian. Lidhur me 
territoret në konflikt, z. Oskanian iu referuar atyre si “territore, të cilat tani 
më janë të kontrolluara nga Armenia”.

 Disa ditë më vonë Ambasada armene në Austri lëshoi një deklaratë për shtyp 
ku deklaronte se z. Oskanian ishte keqinterpretuar dhe se shprehja e saktë 
ishte “territore, të cilat tani më janë të kontrolluara nga armenët”.

67. Më 14 mars 2008 Asambleja e Përgjithshme e OKB-së miratoi një rezolutë 
mbi “Situatën në territoret e pushtuara të Azerbajxhanit” (A/RES/ 62/243). 
Duke rikujtuar rezolutat e 1993 të Këshillit të Sigurimit (shih paragrafin 59 
më sipër), ato përmbajnë pasazhet e mëposhtme:
“Asambleja e Përgjithshme,
...
2. Kërkon tërheqjen e menjëhershme, të plotë dhe të pakushtëzuar të të gjitha 

forcave armene nga të gjitha territoret e pushtuara të Republikës së 
Azerbajxhanit;

3. Riafirmon të drejtën e patjetërsueshme të popullsisë së dëbuar nga territoret 
e pushtuara të Republikës së Azerbajxhanit të kthehen në shtëpitë e tyre 
dhe thekson nevojën e krijimit të kushteve të përshtatshme për këtë kthim, 
duke përfshirë rehabilitimin e plotë të territoreve prekura nga konflikti;

...”
68. Në një intervistë me Armenia Today, botuar më 29 tetor 2008, z. Jirayr 

Sefilyan, një komandant ushtarak armen i lindur në Liban dhe figurë politike, 
i cili ishte i përfshirë në pushtimin e qytetit të Shusha/Shushi në fillim të majit 
të vitit 1992 dhe më vonë kishte shërbyer në forcat e armatosura të “NKR” 
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dhe Armenisë, deklaroi si më poshtë:
 “Ne duhet të kthejmë faqen të historisë, pasi duke filluar nga viti 1991 ne e 

kemi konsideruar Karabakh shtet të pavarur dhe kemi deklaruar se ata duhet të 
kryejnë negociata. Me kë po tallemi? E gjithë bota e di se ushtria e NKR është 
një pjesë e forcave të armatosura të Armenisë, se NKR financohet nga buxheti 
i Armenisë dhe se udhëheqësit politikë të NKR emërohen nga Jerevani. Është 
koha t’a konsiderojmë Karabakh pjesë të Armenisë, një nga rajonet e saj. 
Në procesin e negociatave territori i Karabakh duhet të konsiderohet pjesë e 
territorit të Armenisë dhe nuk duhet bërë lëshim territori.”

69. Në një rezolutë të 20 majit 2010 mbi nevojën për një strategji të BE-së për 
Kaukazin e Jugut, Parlamenti Evropian është shprehur, inter alia, si në vijim:

 “[Parlamenti Evropian] është seriozisht i shqetësuar për faktin se qindra e 
mijëra refugjatë dhe persona të zhvendosur të cilët kanë ikur nga shtëpitë e tyre 
gjatë ose për shkak të luftës në Nagorni Karabakh kanë mbetur të zhvendosur 
dhe u janë mohuar të drejtat e tyre, duke përfshirë të drejtën për kthim, të 
drejtat pronësore dhe e drejta e sigurisë personale; i bën thirrje të gjitha 
palëve t’i njohin qartësisht dhe pa kushte këto të drejta, të ndërgjegjësohen 
dhe zgjidhin sa më shpejtë këtë problem duke respektuar kështu parimet e të 
drejtës ndërkombëtare; kërkon, në këtë drejtim, tërheqjen e forcave armene 
nga të gjitha territoret e pushtuara të Azerbajxhanit, e shoqëruar me vendosjen 
e forcave ndërkombëtare që do të organizohen në respektim të Kartës së 
OKB-së për të siguruar garancitë e nevojshme të sigurisë në një periudhë 
tranzicioni, i cili do të garantojë sigurinë e popullsisë së Nagorno-Karabak 
dhe do të lejojë personat e zhvendosur të kthehen në shtëpitë e tyre dhe do të 
parandalojë konflikte të mëtejshme të shkaktuara nga mungesa e strehimit; u 
bën thirrje autoriteteve dhe udhëheqësve të komuniteteve përkatëse armene 
dhe azerbajxhanase për të demonstruar përkushtimin e tyre për krijimin e 
marrëdhënieve paqësore ndëretnike përmes përgatitjeve për kthimin e 
personave të zhvendosur; konsideron se situata e personave të zhvendosur 
dhe refugjatëve duhet të trajtohet në përputhje me standardet ndërkombëtare, 
duke përfshirë edhe Rekomandimin më të fundit PACE 1877 (2009), ‘Njerëzit 
e harruar Evropës: mbrojtja e të drejtave të njeriut për personat e shpërngulur 
për një kohë të gjatë’.”

70. Në prill të vitit 2012 Parlamenti Evropian miratoi një rezolutë të mëtejshme e 
cila, inter alia, vuri në dukje se “ekzistojnë raporte thellësisht shqetësuese në 
lidhje me aktivitete të paligjshme të ushtruara nga trupat armene në territoret 
e pushtuara të Azerbajxhanit, përkatësisht manovrave të rregullta ushtarake, 
rinovimin e pajisjeve dhe personelit ushtarak dhe shtimi i shërbimeve 
mbrojtëse të inteligjencës”. Parlamenti Evropian rekomandoi se negociatat 
mbi Marrëveshjen e Asocimit BE-Armeni të jenë të lidhura me angazhimet 
për “tërheqjen e forcave armene nga territoret e pushtuara përreth Nagorno-
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Karabakh dhe kthimin e tyre nën kontrollin e Azerbajxhanit” dhe “mos 
dërgimin nga Armenia të rekrutëve të ushtrisë për të shërbyer në Nagorni 
Karabakh “(Rezoluta e Parlamentit Evropian e datës 18 prill 2012, që 
përmban rekomandimet e Parlamentit Evropian ndaj Këshillit, Komisionit 
dhe Shërbimit të Veprimit të Jashtëm Evropian në negociatat e Marrëveshjes 
së Asocimit BE-Armeni).

71. Kërkuesit parashtruan se, në raste të ndryshme gjatë vitit 2012 dhe 2013, 
presidenti armen, ministri i mbrotjes dhe oficerë ushtarak të rangut të lartë 
vizituan territoret e diskutueshme për të inspektuar trupat, për të marrë 
pjesë në ushtrime ushtarake dhe për të zhvilluar takime me ushtarakë dhe 
zyrtarë të tjerë të “NKR”. Në korrik të vitit 2013, gjeneralët e lartë të ushtrisë 
armene dhe zyrtarë të tjerë ushtarakë, duke përfshirë edhe ministrin armen të 
mbrojtjes dhe komandantët e forcave të armatosura të “NKR”, zhvilluan një 
takim në Nagorno-Karabakh, duke u përqendruar në përpjekjet për të forcuar 
ushtrinë armene

72. Më 15 janar 2013 Presidenti armen Serzh Sargsyan Z. zhvilloi një takim 
me drejtuesit e degëve legjislative, ekzekutive dhe gjyqësore të Ministrisë 
së Mbrojtjes së Republikës së Armenisë. Fjalimi i tij i mbajtur në këtë takim 
u botua në të njëjtën ditë në faqen zyrtare të Presidentit të Republikës së 
Armenisë. Ai përmban, inter alia, pohimet e mëposhtme:
“Që në vitet e para të pavarësisë, ushtria ka luajtur një rol të veçantë në 

shoqërinë tonë. Lufta, shpirti i së cilës u ndje në të gjithë Armeninë – ishte 
e përhapur në disa vende më shumë se në të tjerët. Në ato ditë, çdo familje 
kishte një të afërm të afërt ose të largët në ushtrinë armene; ushtria ishte 
në zemrën e të gjithëve. Kjo ndjenjë u bë më e fortë, kur ushtria jonë arriti 
fitoren e cila ishte aq e rëndësishme, një rëndësi jetike.

...
Qëllimi përfundimtar i politikës sonë të jashtme është formulimi ligjor i fitores 

së arritur në luftën agresive të Azerbajxhani kundër Artsakh. Republika e 
Nagorni Karabak duhet të njihet nga komuniteti ndërkombëtar pasi nuk 
ka shpjegim logjik se pse disa njerëz, të cilët kanë ushtruar të drejtën 
e tyre ligjore për vetëvendosje dhe më vonë e kanë mbrojtur atë duke 
u bërë pjesë e një lufte të pabarabartë, duhet të jenë gjithmonë pjesë 
e Azerbajxhanit. Pse fati i këtyre njerëzve duhet të përcaktohet nga një 
vendim i dikurshëm i paligjshëm i Stalinit?

...
Armenia dhe Artsakh nuk duan luftë; megjithatë të gjithë duhet ta dinë se 

në do t’i përgjigjemi ashtu sic duhet çdo sfide. Populli i Artsakh kurrë 
nuk do të përballet me rrezikun e asgjësimit fizik përsëri dhe Republika e 
Armenisë do të garantojë mbrotjen e tij.

...
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Siguria e Artsakh nuk është një çështje prestigji për ne; kjo është një çështje 
e jetës dhe vdekjes në kuptimin më të drejtpërdrejtë të këtyre fjalëve. E 
gjithë bota duhet të dijë dhe të kuptojë se ne, strukturat e pushtetit të 
Armenisë dhe Artsakh jemi kundër ushtrisë e cili paguan paga për vrasës, 
nëse kjo turmë mund të quhet ushtri pikë së pari.”

73. Në një mendim të hartuar me kërkesë të Qeverisë armene, Dr Hari Bucur-
Marcu, një ekspert ushtarak i shtetësisë rumune, ka deklaruar se ai nuk kishte 
konstatuar asgjë në politikën ushtarake armene që të dëshmonte për ndonjë 
formë kontrolli mbi forcat e “NKR” dhe as ndonjë indikacion në terren se 
forcat armene ishin të pranishme ose aktive në “NKR”. Ai më tej konkludoi 
se nuk kishte prova që Armenia kishte ushtruar kontroll apo autoritet mbi 
“NKR” ose forcat mbrojtëse të saj apo që forcat armene kishin ushtruar 
kontroll mbi qeverinë apo qeverisjen e “NKR”. Qeveria deklaroi se Dr. Bucur-
Marcu i ishte dhënë mundësia për të intervistuar oficerë të lartë ushtarakë 
në Armeni dhe kishte pasur akses në të dhënat e tyre. Me marrëveshjen e 
Ministrisë së Punëve të Jashtme të “NKR”, ai kishte pasur edhe mundësinë 
të udhëtonte atje për të biseduar me ushtarakët dhe zyrtarët politikë dhe të 
shqyrtonte dokumentet.

74. Më 25 qershor 1994 u arrit “Marrëveshja mbi Bashkëpunimin ushtarak midis 
Qeverive të Republikës së Armenisë dhe Republikës së Nagorni Karabakh”. 
Ajo parashikonte, inter alia, si në vijim:
“Qeveria e Republikës së Armenisë dhe Qeveria e Republikës së Nagorno-

Karabakh (më poshtë referuar si ‘Palët’),
duke pasur parasysh interesin e përbashkët në fushën e bashkëpunimit 

ushtarak, duke marrë parasysh nevojën për të zhvilluar marrëdhënie 
bilaterale dhe besimi të ndërsjelltë nëpërmjet kooperimit mes forcave të 
armatosura të shteteve Palë, për forcimin e bashkëpunimit ushtarak dhe 
ushtarako-teknik,

ranë dakort për sa më poshtë:
...

Neni 3

Të dyja Palët do të zhvillojnë bashkëpunimin ushtarak në drejtim të:
(1) krijimit të ushtrisë dhe reformimin e forcave të armatosura;
(2) shkencës dhe edukimit  ushtarak;
(3) legjislacionit ushtarak;
(4) logjistikës së forcave të armatosura;
(5) shërbimit mjekësor për nëpunësit ushtarak dhe familjarët e tyre;
(6) turizmit, aktiviteteve kulturore dhe sportive.

Bashkëpunimi në drejtime të tjera, do të bëhet me marrëveshje të përbashkët 
me shkrim.
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Neni 4
Format e bashkëpunimit ndërmjet palëve do jenë:

(1) vizita dhe takime pune në nivel të Ministrave të Mbrojtjes, Shefat e Shtabit të 
Përgjithshëm apo përfaqësues të tjerë të autorizuar nga Ministrat e Mbrojtjes;

(2) konsultime, shkëmbime të përvojës, trajnime të personelit ushtarak dhe rritjen 
e kualifikimit;

(3) zhvillimi i ushtrimeve të përbashkëta ushtarake;
(4) pjesëmarrja në konferenca, këshillime, seminare;
(5) shkëmbimi i informacionit, dokumenteve dhe shërbimeve në lidhje me 

marrëveshje specifike;
(6) evente kulturore;
(7) dhënia e shërbimeve ushtarake;
(8) krijimi i kushteve për përdorim të përbashkët të elementeve të infrastrukturës 

së forcave të armatosura të Palëve brenda kuadrit të kësaj Marrëveshjeje;
(9) edukimi i ushtarakëve të kualifikuar dhe stafi teknik dhe specialistët.
Në kuadër të bashkëpunimit sipas kësaj Marrëveshjeje, Palët do të bien dakord 

se ushtarët e Republikës së Armenisë dhe Republikës së Nagorno-Karabakh 
kanë të drejtë për të kryer shërbimin ushtarak me afat të caktuar përkatësisht 
në Republikën e Nagorni Karabakh dhe Republikës së Armenisë. Kryerja e 
shërbimit ushtarak me afat të caktuar në territorin e atij shteti e përjashton 
personin nga detyrimi për kryerjen e shërbimit ushtarak me afat të caktuar në 
vendin e shtetësisë së tij.

Neni 5
Në kuadër të kësaj Marrëveshjeje, Palët gjithashtu bien dakord që:

(1) në rast se shtetas të Republikës së Armenisë të cilët kryejnë shërbimin 
ushtarak me afat të caktuar në Republikën e Nagorno-Karabakh kryejnë një 
krim ushtarak, ndjekja penale dhe gjykimi i tyre do të zhvillohet në territorin 
e Republikës së Armenisë nga autoritetet e Republikës së Armenisë, në 
përputhje me procedurat e vendosura sipas legjislacionit të Republikës së 
Armenisë;

(2) në rast se shtetas të Republikës së Nagorno-Karabakh të cilët kryejnë 
shërbimin ushtarak me afat të caktuar në Republikën e Armenisë kryejnë 
një krim ushtarak, ndjekja penale dhe gjykimi i tyre do të zhvillohet në 
territorin e Republikës së Nagorno-Karabakh, nga autoritetet e Republikës së  
Nagorno-Karabakh, në përputhje me procedurat e vendosura sipas 
legjislacionit të Republikës së Nagorno-Karabakh.

 Në kuadër të kësaj Marrëveshjeje, Palët do të sigurojnë mbështetje të 
ndërsjellë teknike në lidhje me armatimin dhe rikuperimin dhe mirëmbajtjen 
e pajisjeve ushtarake.
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 Lidhja e marrëveshjet me subjekte të cilat do të kryejnë aktivitetin në fushën 
e armatimit, rekuperimit dhe mirëmbajtjes së pajisjeve ushtarake, si dhe 
sigurimi i kushteve të jetesës përfaqësuesve të ndërmarrjeve prodhuese në 
territorin e shteteve Palë, do të kryhet nga Ministria e Mbrojtjes e Shtetit 
klient.

 Forma të tjera të bashkëpunimi do të vendosen me marrëveshje të përbashkëta 
me shkrim.
...”

75. Qeveria armene pohoi se rekrutët armen që, në përputhje me nenin 4 të 
Marrëveshjes së vitit 1994, kryenin shërbimin e tyre në “NKR” ishin 
kryesisht në radhët më të ulëta të ushtrisë dhe përbënin jo më shumë se 5% 
(deri në 1,500 persona) të forcave ushtarake mbrojtëse të “NKR”. Megjithatë, 
Qeveria nuk e përjashtoi mundësinë që disa shtetas armenë mund të kenë 
shërbyer në forcat ushtarake të “NKR” mbi baza kontraktuale dhe vullnetare. 
Në mesin e atyre që shërbenin në forcat ushtarake të “NKR”, kishte banorë 
të Nagorno-Karabakh dhe gjithashtu vullnetarë me origjinë armene nga 
vende të ndryshme ku kishte diasporë armene. Thuhet se, ushtarët armene që 
shërbenin në “NKR” ishin nën komandën e drejtpërdrejtë të forcave ushtarake 
mbrojtëse të “NKR”, e cila ishte e vetmja forcë e armatosur operacionale në 
“NKR”. Qeveria pohoi se rekrutët armene që shërbenin në “NKR” në bazë 
të Marrëveshjes së vitit 1994, e bënë këtë me vullnetin e tyre të lirë (shih, 
megjithatë, Raporti i ICG, paragrafi 65 më sipër).

 Qeveria armen më tej deklaroi se ushtria armene dhe forcat ushtarake mbrojtëse 
të “NKR” bashkëpunonin në çështje të tilla si ndarja informacioneve të 
inteligjencës, vizitat e zyrtarëve të lartë, organizimi i seminareve, stërvitjeve 
të përbashkëta ushtarake, inspektime paradë dhe si këto të ngjashme.

76. Më 11 tetor 2007, Gjykata mori një vendim të pjesshëm për pranueshmërinë 
e rasteve të Zalyan, Sargsyan dhe Serobyan kundër Armenisë (kërkesat nr. 
36894/04 dhe 3521/07), të cilat kishin të bënin me keq trajtimin dhe ndalimin e 
paligjshëm të tre ushtarakët në shërbim. Faktet e rasteve tregonin se kërkuesit 
ishin rekrutuar në ushtrinë armene në maj 2003 dhe ishin caktuar në njësinë 
ushtarake nr. 33651, të stacionuar në afërsi të fshatit Mataghis në rajonin 
Martakert të “NKR”. Dy ushtarakë të së njëjtës njësi ushtarake u gjetën të 
vdekur në janar 2004. Mbi vrasjen e tyre filloi një hetim penal dhe kërkuesit 
u morën në pyetje për disa ditë në prill të vitit 2004 në Nagorno-Karabakh 
- në fillim në njësinë e tyre ushtarake, në zyrën e atëhershme të Prokurorit 
Ushtarak, Martakert Garrison dhe më pas në Departamentin e Policisë 
Ushtarake Stepanakert - para se të transportoheshin në Jerevan për kryerjen 
e procedurave të mëtejshme. Grupi i oficerëve që morën në pyetje kërkuesit 
në Nagorno-Karabakh përbëhej nga dy hetues të Prokurorisë Ushtarake të 
Armenisë, një hetues i Zyrës së Prokurorit Ushtarak, Martakert Garrison dhe 



316

një oficer i policisë ushtarake armen. Një shef i batalionit të njësisë ushtarake 
ishte gjithashtu i pranishëm gjatë zhvillimit të pyetjeve në fazën e parë. 
Kërkuesit më pas u akuzuan për vrasje dhe gjykimi penal ndaj tyre filloi në 
nëntor 2004 në Gjykatën Rajonale Syunik, me seli në Stepanakert. Kërkuesit 
ishin të pranishëm në gjyq. Më 18 maj 2005, Gjykata i gjeti fajtorë për vrasje 
dhe i dënoi ata me 15 vjet burg.

77. Në mënyrë të ngjashme, siç është raportuar nga Forumi 18 i organizatës së të 
drejtave të njeriut si dhe HRW, z Armen Grigoryan, një shtetas armen i cili 
kishte kundërshtuar kryerjen e shërbimit ushtarak për shkak të ndërgjegjes, 
u mor nga një zyrë ushtarake rekrutimi në Jerevan në qershor 2004 dhe u 
transferua në një njësi ushtarake të bazuar në Nagorno-Karabak. Pasi u larguar 
pa leje nga njësia, z Grigoryan u arrestua dhe u shpall fajtor për refizimin e 
kryerjes së shërbimit ushtarak, nga një gjykatë në Stepanakert më 9 qershor 
2005 dhe u dënua me dy vjet burgim.

2. Lidhjet gjyqësore dhe politike
78. Disa politikanë të njohur armene kanë mbajtur, në kohë të ndryshme, pozita të 

larta në Republikën e Armenisë por edhe në “NKR”, ose kanë pasur lidhje të 
ngushta me Nagorno-Karabakh. Presidenti i parë i Republikës së Armenisë, 
z. Levon Ter-Petrosyan, ishte anëtar i “Komitetit të Karabakh”, i cili, në fund 
të viteve 1980, udhëhoqi lëvizjen për bashkimin e Nagorno-Karabakh me 
Armeninë. Pasuesi i tij në detyrën e Presidentit të Armeisë, në prill 1998 ishte 
z. Robert Kocharyan, i cili kishte shërbyer më parë si kryeministër i “NKR” 
nga gushti 1992 deri në dhjetor 1994, si president i “NKR” nga dhjetori 
1994 deri në mars të vitit 1997 dhe si kryeministër i Republikës së Armenisë 
nga marsi 1997 deri në prill 1998. Në prill të vitit 2008 z. Serzh Sargsyan 
u bë Presidenti i tretë i Armenisë. Në gusht të vitit 1993 ai kishte qenë i 
emëruar Ministër i Mbrojtjes së Armenisë pasi shërbeu nga viti 1989 deri në 
vitin 1993 si kryetar i “Komitetit të Forcave të Vetëmbrojtjes të Republikës 
Nagorno -Karabak”. Për më tepër, në vitin 2007 z. Seyran Ohanyan u largua 
nga detyra e ministrit të mbrojtjes së “NKR” për t’u bërë komandant i forcave 
të armatosura armene. Në prill të vitit 2008 ai u emërua ministër i mbrojtjes 
së Armenisë.

79. Kërkuesit pretenduan se ligjet e Republikës së Armenisë zbatohen në “NKR”. 
Megjithatë, sipas Qeverisë armene, midis janarit 1992 dhe gushtit 2006 
“NKR” kishte miratuar 609 ligje të ndryshme ku ndër të parët ishte “Ligji 
mbi Bazën e Pavarësisë Shtetërore të Republikës Nagorno-Karabakh”. Neni 
2 i këtij ligji parashikon se “NKR vendosë në mënyrë të pavarur për të gjitha 
çështjet që lidhen me politikat ekonomike, sociale dhe kulturore, të ndërtimit, 
administrative dhe ndarjen territoriale të Republikës”. Gjithashtu në janar të 
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vitit 1992 u krijuan organet e pushtetit ekzekutiv dhe gjyqësor, duke përfshirë 
edhe të Këshillit të Ministrave (Qeveria), të Gjykatës Supreme dhe gjykatave 
të shkallës së parë të “NKR” si dhe zyra e prokurorit “NKR”. Për më tepër, 
“NKR” ka presidentin e parlamentin dhe forcën e saj policore, si dhe organet 
e vetëqeverisjes lokale, përfshirë administratat që qeverisnin territoret përreth 
“NKR”, përfaqësuesit e të cilëve emërohen nga autoritetet e “NKR”. Do të 
zhvilloheshin zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare. Ndërkohë që disa 
ligje janë miratuar nga institucioni ligjvënës armen, Qeveria armene deklaroi 
se ato nuk zbatoheshin automatikisht, d.m.th me vendime të gjykatave armene, 
por interpretoheshin dhe zbatoheshin në mënyrë të pavarur nga gjykatat e 
“NKR” të rajonit Lachin ose të ndonjë rajoni tjetër.

3. Mbështetja financiare ose të tjera
80. Në raportin e vitit 2005 (të përmendura më lart, paragrafi 65), ICG deklaroi 

si në vijim (fq. 12-13):
 “Më parë, ekonomia e Nagorno-Karabakh ishte e integruar në shtetin Sovjetik 

të Azerbajxhanit, por u shkatërrua në masë të madhe nga lufta. Sot ajo është 
e lidhur ngushtë me Armeninë dhe shumë e varur nga inputet e saj financiare. 
Të gjitha transaksionet bëhen nëpërmjet Armenisë dhe produktet e prodhuara 
në Nagorno-Karabakh për eksport shpesh etiketohen “të bëra në Armeni”. 
Yerevani siguron gjysmën e buxhetit. ...

 Nagorno-Karabakh është shumë e varur tek ndihma e jashtme financiare, 
kryesisht nga ndihma financiare e Armenisë, por edhe e SHBA e diaspora 
mbarë. Ajo nuk mund të mbledh të ardhura të mjaftueshme për të plotësuar 
nevojat e veta buxhetore, dhe në terma absolutë është duke marrë në rritje 
mbështetje të jashtme. Buxheti i vitit 2005 arrinte në 24.18 miliardë drams 
(monedha armene) (rreth 53.73 milionë $). Të ardhurat e mbledhura në nivel 
lokal priten të jenë rreth 6.46 miliardë drams (rreth 14.35 milion $), 26.7 për 
qind të shpenzimeve.

 Që nga viti 1993 Nagorno-Karabakh ka përfituar nga një ‘kredi ndërshtetërore’ 
armene. Sipas Kryeministrit armen, kjo shumë do të jetë 13 miliardë drams 
(28.88 milion $) në vitin 2005, me një rritje të konsiderueshme nga viti 2002, 
kur ajo ishte 9 miliardë drams (16.07 milion $). Megjithatë Kryeministri (de 
facto) i Nagorno-Karabakh argumenton se një pjesë e kësaj kredie - 4.259 
miliard drams (9.46 milion $) - është në fakt shlyerje e TVSH-së, tarifave 
doganore, akcizave që Armenia vendos mbi mallrat që kalojnë nëpër territorin 
e saj, destinuar për Nagorno-Karabakh. Pjesa e mbetur e kredisë ka një periudhë 
shlyerje dhjetë-vjeçare në interes nominal. Edhe pse Armenia ka dhënë kredi 
të tilla që nga viti 1993, asnjëra nuk është shlyer. Sipas kryeministrit armen, 
Stepanakert ende nuk është në gjendje të paguajë .... Në vitet e ardhshme ne 
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do të duhet të vazhdojmë të japim këtë kredi për t’i ndihmuar ata në rrugën e 
nnisur për ndërtimin e infrastrukturës së tyre ... ne nuk parashikojnë se ata do 
të jenë në gjendje për të vazhduar përpara vet, pa ndihëm tonë, edhe për një 
periudhë të caktuar, që nuk eshtë një e ardhme e afërt ‘.

 SHBA-ja është i vetmi shtet tjetër që ofron asistencë të drejtpërdrejtë 
qeveritare. Në vitin 1998 Kongresi për herë të parë e përcaktoi Nagorno-
Karabakh përfitues të ndihmës humanitare, duke e veçuar nga Azerbajxhani. 
Kjo ndihmë financiarë e SHBA administrohet nga Agjencia e saj për Zhvillim 
Ndërkombëtar (USAID), e cila e ka shpërndarë në OJQ-ve të tilla si Fondi 
Armen i Ndihmës, Save the Children dhe Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit 
të Kuq. Deri në shtator të vitit 2004, SHBA-ja kishte premtuar 23,274,992 $ 
për Nagorni Karabakh dhe kishte shpenzuar 17,831,608 $. Grupet e lobimit 
armen kanë ndikuar në mundësimin e këtyre alokimeve.”

 ICG më tej deklaroi se, “kredia ndërshtetërore” armene, në buxhetin e “NKR-
së” për vitin 2001, përbënte 67.3% (sipas “Raportit të përvjetshëm Statistikor 
të Nagorno-Karabakh”) dhe për atë të vitit 2004 56.9% (sipas një komunikimi 
të ICG me drejtorin e Shërbimi Kombëtar të Statistikave të “NKR”).

81. Kredia e dhënë nga Republika e Armenisë për “NKR” gjatë vitet 2004 dhe 
2005 arriti në vlerën 51,000,000 USD, nga të cilat 40,000,000 USD shkuan për 
rindërtimin e institucioneve arsimore dhe 11,000,000 USD për të ndihmuar 
familjet e ushtarëve të vrarë.

82. Fondi armen “Hayastan All-Armenian” u themelua me dekret të Presidentit 
Armen më 3 mars 1992. Sipas faqen së tij zyrtare, misioni i tij është:

 “Të bashkoj armenët që ndodhen në Armeni dhe ata jashtë vendit, për të 
kapërcyer vështirësitë e vendit dhe për t’i ndihmuar në krijimin e një zhvillimi 
të qëndrueshëm në Armeni dhe Artsakh. Përveç problemeve që ishin pasojë 
e shpërbërjes së Bashkimit Sovjetik, qeveria duhej tu jepte zgjidhje edhe 
problemeve që lidheshin me pasojat e tërmetit të 1988 në Spitak, bllokadës 
ekonomike dhe rehabilitimit të zonave që kishin vuajtur nga konflikti i 
Artsakh.”

 Raporti vjetor i Fondit për vitin 2012 përfshin mesazhe nga Presidenti i 
Republikës së Armenisë, z. Serzh Sargsyan, dhe ‘Presidenti i Republikës 
së Artsakh’, z. Bako Sahakyan, të cilat, inter alia, përmbajnë deklaratat e 
mëposhtme:

Z. Sargsyan:
“Fondi ‘Hayastan All-Armenian’ është mishërim i unitetit midis Armenisë, 

Artsakh dhe Diasporës. Si e tillë, fondi, në mënyrë të vazhdueshme, me 
vendosmëri, dhe para syve, po transformon fuqinë tonë të brendshme mbarë-
kombëtare në pushtet të prekshme.”
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Z. Sahakyan:
“Viti 2012 ishte një vit jubilar për popullin armen. Si një komb, ne festuam 

20-vjetorin e themelimit të Ushtrisë Mbrojtëse të NKR-së dhe çlirimin e 
Shushi, një fitore madhështore, e cila u bë e mundur nga përpjekjet e bashkuara 
dhe vullneti i pathyeshëm i të gjithë popullit armen, trimërisë vetëmohuese 
dhe guximtare të bijve të tij.”

 Fondi ka 25 filiale në 22 vende të ndryshme. Burimet e tij vijnë nga donacione 
individuale, kryesisht nga anëtarë të diasporës armene. Ajo tani gjeneron rreth 
21,000,000 USD në vit.

 Bordi Drejtues është organi më i lartë qeverisës i fondit. Sipas statutit të 
fondit, presidenti i Republikës së Armenisë është ex officio kryetari i Bordit 
Drejtues. Bordi, i cili gjatë ekzistencës së tij, ka pasur nga 22 deri 37 anëtarë, 
përfshin shumë individë të shquar dhe përfaqësues të institucioneve politike, 
joqeveritare, fetare dhe humanitare nga Armenia dhe diaspora. Në vitin 
2013 Bordi, përveç Presidentit të Armenisë z. Sargsyan, përbëhet nga ish 
Presidenti armen z. Kocharyan; kryeministri armen si dhe ministrat e punëve 
të jashtme, financave dhe diasporës; presidenti, ish-presidenti dhe kryeministri 
i “NKR”; kryetarët e gjykatës kushtetuese armene, kuvendit kombëtar dhe të 
bankës qendrore; katër udhëheqësit fetarë armenë, tre përfaqësues të partive 
politike armene; një përfaqësues i Unionit të Prodhuesve dhe Biznesmenëve 
(Punëdhënësit) e Armenisë; dhe përfaqësues të katër organizatave joqeveritare 
të themeluara në Shtetet e Bashkuara dhe Kanada. Pjesa e mbetur e bordit me 
37 persona, përbëhet nga 13 individë nga diaspora armene. Përbërja e Bordit 
Drejtues ka qenë e ngjashme që nga krijimi e fondit.

 Që nga themelimi, Fondi Hayastan All-Armenian ka financuar dhe mbikëqyrur 
projekte të shumta, përfshirë projekte për ndërtimin apo rinovimin e rrugëve, 
banesave, shkollave, spitaleve si dhe për rrjetet e ujit dhe gazit. Në fundin e 
mes viteve 90 ky Fond ndërtoi autostradën që lidh qytetin e Goris në Armeni 
me Lachin dhe me Shusha/Shushi dhe Stepanakert në Nagorni Karabak. Në 
vitin 2001 ai ka financuar ndërtimin e autostradës në veri-jug të Nagorno-
Karabakh. Sipas raportit vjetor të Fondit për vitin 2005, ai kishte financuar 
gjatë atij viti përafërsisht 11,000,000 USD projekte të ndryshme, nga të cilat 
rreth 6,100,000 USD kishin shkuar për projekte në Nagorni Karabakh. Sipas 
shifrave jo të plota të ofruara nga Qeveria armene, shpenzimet për vitin 2012 
arrinin në 10,700,000 USD në Nagorno-Karabakh dhe 3,100,000 USD në 
Armeni. Gjithashtu sipas shifrave të Qeverisë, në 1995-2012 Fondi alokoi 
rreth 111,000,000 USD në total - ose rreth 6,000,000 USD në vit - për projektet 
në Nagorno-Karabakh. Në 1992-2012 ai financoi në vlerën 115,000,000 USD 
projektet në Armeni.
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83. Kërkuesit dhe Qeveria e Azerbajxhanit pohuan se banorët e “NKR” dhe 
territoreve përreth janë pajisur rregullisht me pasaporta armene. ICG ka 
deklaruar se “Armenia u ka dhënë shumicës së banorëve pasaportat e saj 
për të udhëtuar jashtë vendit” (raporti i vitit 2005, i përmendur më sipër, 
fq. 5). Qeveria Azerbajxhanit gjithashtu vuri në dukje mundësinë e banorëve 
të territoreve të përmendura për të fituar shtetësinë armene. Ata iu referuan 
nenit 13 (“Përfitimi i Shtetësisë me Natyralizim”) të Ligjit të Republikës së 
Armenisë për Shtetësinë në Republikën e Armenisë, i cili parashikon si më 
poshtë:
 “Çdo person 18 vjeç dhe i aftë për të punuar që nuk është shtetas i Republikës 

së Armenisë mund të aplikojë për marrjen e shtetësisë së këtij shteti, nëse 
ai/ajo

1)  ka qëndruar ligjërisht në territorin e Republikës së Armenisë për tre vitet 
e kaluara;

2)  ka njohuri të gjuhës armene; dhe
3)  njeh Kushtetutën e Republikës së Armenisë.
 Një person i cili nuk është shtetas i Republikës së Armenisë mund t’i jepet 

shtetësia e këtij shteti pa iu nënshtruar kushteve të përcaktuara në pikat 
1) dhe 2) të pjesës së parë të këtij neni, në qoftë se ai/ajo:

1)  martohet me një shtetas të Republikës së Armenisë ose ka një fëmijë i cili 
është shtetas i Republikës së Armenisë;

2)  njëri ose të dy prindërit mbajnë shtetësinë Republikës së Armenisë në 
të kaluarën ose ka lindur në territorin e Republikës së Armenisë dhe ka 
aplikuar për marrjen e shtetësisë së Republikës së Armenisë brenda tre 
viteve nga arritja e moshës 18 vjeçare;

3)  është me origjinë armene (ka paraardhës armenë); ose
4)  ka hequr dorë nga shtetësia e Republikës së Armenisë me vullnetin e tij 

pas 1 janarit, 1995.”
 Qeveria armene, nga ana e tyre, deklaroi se qoftë Armenia, qoftë “NKR” 

e lejojnë shtetësinë e dyfishtë. Për më tepër, në përputhje me Marrëveshjen 
mbi “organizimin e sistemit të pasaportave” të 24 shkurtit të vitit 1999 
ndërmjet «NKR» dhe Armenisë, kjo e fundit lëshon pasaporta për banorët 
e «NKR» në rrethana të caktuara. Neni 1 i marrëveshjes parashikon si më 
poshtë:

  “Palët bien dakord që qytetarët e tyre kanë të drejtën e lëvizjes dhe 
qëndrimit të lirë në territorin e secilës prej Palëve.

 Derisa Republika e Nagorno-Karabakh të njihet ndërkombëtarisht, 
brenda objektit të kësaj Marrëveshjeje, qytetarët e Republikës e Nagorno-
Karabakh të cilët duan të largohen nga territori i Republikës së Nagorno-
Karabakh apo Republikës së Armenisë, mund të aplikojnë për t’u pajisur 
me pasaportën e Republikës së Armenisë.
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 Palët bien dakord që, në kuadër të fushëveprimit të këtij neni, marrja 
e pasaportës së Republikës së Armenisë nga qytetarët e Republikës së 
Nagorno-Karabakh, nuk nënkupton marrjen e shtetësisë së Republikës 
së Armenisë. Këto pasaportat mund të përdoret vetëm për të udhëtuar 
jashtë territorit të Republikës së Armenisë dhe Republikës së Nagorno-
Karabakh nga qytetarët e Republikës së Nagorno-Karabakh, dhe nuk 
mund të kenë një përdorim të brendshëm si dokument identifikimit në 
Republikën e Nagorno- Karabakh dhe në Republikën e Armenisë.”

 Në vitin 1999, në zbatim të kësaj marrëveshjeje, u nxorrën Rregullore 
të cilat parashikonin se një pasaportë armene i lëshohet një rezidenti të 
“NKR” vetëm në raste të jashtëzakonshme kur udhëtimi jashtë vendit është 
për trajtim mjekësor, edukim ose një tjetër çështje personale. Qeveria 
armene pohoi se më pak se 1000 persona ishin pajisur me pasaportë 
armene sipas marrëveshjes të vitit 1999.

84. Kërkuesit dhe Qeveria e Azerbajxhanit deklaruan se drami armen ishte 
monedha kryesore në “NKR”, ndërsa Qeveria e Armenisë pohoi se monedhat 
e përdorura atje përfshihnin edhe euro, dollarë amerikanë, sterlina angleze 
dhe madje dollarë australian.

85. Qeveria e Azerbajxhanit vuri në dukje se Atlasi Kombëtar i Armenisë, botuar 
në vitin 2007 nga Komiteti Shtetëror i Kadastrës së Pasurive të Paluajtshme, 
i varur nga Qeveria e Republikës së Armenisë dhe kështu një botim zyrtar, 
në mënyrë të vazhdueshme, në harta të llojeve të ndryshme, përfshinte “NKR 
“dhe territoret e pushtuara përreth brenda kufijve të Republikës së Armenisë.

86. Kërkuesit dhe Qeveria e Azerbajxhanit parashtruan se ekziston një politikë e 
Qeverisë armene për të inkurajuar persona të zhvendosen nga Armenia dhe së 
fundmi dhe Siria, për t’u vendosur në “NKR”

 Në shkurt 2005 u publikua “Raporti i Misionit fakt mbledhës të OSBE-së 
(FFM) në territoret e pushtuara të Azerbajxhanit përreth Nagorno-Karabakh 
(NK)”. Mandati i misionit ishte për të përcaktuar nëse ekzistonin kolonizime 
në këto territore; strukturat ushtarake dhe personeli, si dhe konsideratat politike 
ishin rreptësisht jashtë mandatit të këtij misioni. Në lidhje me vendbanimet 
në rajonin Lachin, raporti deklaronte:

  “Në përgjithësi, modeli i origjinës së të zhvendosurve në Lachin është i njëjtë 
si në territoret e tjera. Kështu, shumica dërrmuese ka ardhur në Lachin nga 
pjesë të ndryshme të Azerbajxhanit, kryesisht pas jetesës për vite në struktura 
të përkohshme banimi në Armeni. Një pakicë relativisht e vogël janë armenë 
nga Armenia, duke përfshirë edhe viktimat e tërmetit. Ata kanë dëgjuar për 
Lachin si një opsion për t’u zhvendosur nëpërmjet përhapjes së fjalës gojë 
më gojë, nëpërmjet mediave ose nga OJQ-të në Armeni dhe NK. Nuk kishte 
asnjë provë për zhvendosje jo vullnetare apo rekrutim sistematik.”
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Raporti më tej deklaron:
 “Përfshirja e drejtpërdrejtë e NK në rajonin Lachin është e pakontestueshme. 

Nagorni Karabakh siguron buxhetin e Lachin dhe haptazi pranon përgjegjësinë 
e drejtpërdrejtë për këtë rajon. Banorët e Lachin marrin pjesë si në zgjedhjet 
lokale ashtu edhe në zgjedhjet e NK.

 Ndërsa lidhjet midis Nagorni Karabakh dhe Republikës së Armenisë 
mbeten jashtë objektit të këtij raporti, FFM nuk gjeti prova të përfshirjes së 
drejtpërdrejtë të qeverisë së Armenisë në kolonizimin e Lachin. Megjithatë, 
FFM ka intervistuar banorë të Lachin që kishin pasaporta armene dhe 
pretendonnin të merrnin pjesë në zgjedhjet armene.”

II. ZOTIMI I PËRBASHKËT I ARMENISË 
     DHE AZERBAJXHANIT

87. Para anëtarsimit të tyre në Këshillin e Evropës, Armenia dhe Azerbajxhani 
u zotuan para Komitetit të Ministrave dhe Asamblesë Parlamentare për 
zgjidhjen paqësore të konfliktit në Nagorno-Karabakh (shih Opinionet e 
Asamblesë Parlamentare 221 (2000) dhe 222 (2000) dhe Rezolutat e Komitetit 
të Ministrave Res (2000) 13 dhe (2000) 14).
Paragrafët përkatës të Opinionit 221 (2000) të Asamblesë Parlamentare mbi 

aplikimin e Armenisë për anëtarësim në Këshillin e Europës deklarojnë si vijon:
“10. Asambleja merr parasysh letrën e Presidentit të Armenisë, në të cilën 

ai merr përsipër të respektojë marrëveshjen për armëpushim, deri në 
një zgjidhje përfundimtare të konfliktit [në Nagorno-Karabakh] dhe të 
vazhdojë përpjekjet për të arritur një zgjidhje paqësore të negociuar mbi 
baza kompromisi të pranueshme për të gjitha palët e interesuara.

...
13. Asambleja Parlamentare merr parasysh letrat e Presidentit të Armenisë, 

Kryetarit të Parlamentit, Kryeministrit dhe kryetarëve të partive politike 
të përfaqësuara në parlament, dhe vë në dukje se Armenia merr përsipër 
të respektojë angazhimet e mëposhtme:

...
ii.  konflikti në Nagorno-Karabakh:
a.  për të vazhduar përpjekjet për të zgjidhur këtë konflikt vetëm me mjete 

paqësore;
b.  të përdorë ndikimin e saj të konsiderueshëm mbi armenët në Nagorno-

Karabakh për të nxitur një zgjidhje të konfliktit;
c.  për të zgjidhur mosmarrëveshjet ndërkombëtare dhe të brendshme 

me mjete paqësore dhe sipas parimeve të së drejtës ndërkombëtare 
(një detyrim për të gjitha shtetet anëtare të Këshillit të Evropës), duke 
refuzuar me vendosmëri përdorimin e çdo kërcënimi për përdorimin e 
forcës kundër fqinjëve të saj;
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...”
Rezoluta Res (2000) 13 e Komitetit të Ministrave në lidhje me ftesën ndaj 

Armenisë për t’u bërë anëtar i Këshillit të Evropës i referohet angazhimeve 
të marra nga Armenia, siç përcaktohen në Opinionin 221 (2000) dhe 
garancive për përmbushjen e tyre, dhënë nga Qeveria Armene.

III. E DREJTA E BRENDSHME PËRKATËSE

A. Ligjet e Republikës Sovjetike Socialiste të Azerbajxhanit
88. Ligjet relevante për përcaktimin e të drejtës së pronës së kërkuesit ishin 

Kushtetuta e 1978 e RSS të Azerbajxhanit, Kodi për Tokën i 1970 dhe Kodi 
i Strehimit i 1983.

 1. Kushtetuta e 1978
89. Kushtetuta parashikon si më poshtë:

Neni 13
 “Baza e pronës vetjake të qytetarëve të Azerbajxhanit RSS janë të ardhurat e 

fituara. Prona vetjake mund të përfshijë sendet shtëpiake, sende të përdorimit 
personal, të konsumit dhe të shërbimit personal, një shtëpi, dhe kursimet. 
Pasuria personale e qytetarëve dhe e drejta për ta trashëguar atë mbrohen nga 
shteti.

 Qytetarët mund të pajisen, sipas ligjit, me parcela toke për të ngritura ferma 
shtëpiake (përfshirë për qëllim të mbajtjes së kafshëve dhe shpendëve), 
kopshtari dhe ndërtimin e banesave individuale. Qytetarët janë të detyruar të 
përdorin tokën e tyre në mënyrë racionale. Fermat shtetërore dhe kolektive u 
ofrojnë ndihmë qytetarëve me parcela të vogla toke.

 Prona vetjake ose prona në lidhje me të cilën ekziston vetëm një e drejtë 
përdorimi nuk mund të përdoret për të nxjerrë fitim, në dëm të interesit 
publik.”

2.Kodi për Tokës i 1970
90. Dispozitat përkatëse të Kodit për Tokën parashikojnë si më poshtë:

Neni 4. Pronësia e Shtetit mbi pronën
“Në përputhje me Kushtetutën e BRSS dhe Kushtetutën e RSS të Azerbajxhanit, 

toka është në pronësi të shtetit - ajo është pronë e përbashkët e të gjithë 
popullit sovjetikë.

Në BRSS, toka është në pronësi vetëm të Shtetit dhe jepet vetëm për përdorim. 
Veprimet të cilat në mënyrë të drejtpërdrejt ose tërthorazi cenojnë të drejtën e 
pronësisë së shtetit mbi tokën janë të ndaluara.”
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Neni 24. Dokumentet që vërtetojnë të drejtën e përdorimit të tokës
“E drejta e përdorimit nga fermat kolektive, fermat shtetërore dhe të tjerë të 

parcelave të tokës njihet nga Shteti me anë të një certifikate mbi të drejtën e 
përdorimit.

Forma e certifikatës përcaktohet nga Këshilli i Ministrave Sovjetike të BRSS, në 
përputhje me legjislacionin për tokën në BRSS dhe republikat e bashkuara.

E drejta e përdorimit të përkohshëm të tokës njihet nëpërmjet një certifikate, në 
formën e përcaktuar nga Këshilli i Ministrave i RSS të Azerbajxhanit.”

Neni 25. Rregullat për lëshimin e certifikatave 
për të drejtën e përdorimit të tokës

“Certifikatat shtetërore për të drejtën e përdorimit të pakufizuar të tokës dhe 
certifikatat për të drejtën e shfrytëzimit të përkohshëm të tokës u lëshohen 
fermave kolektive, fermave shtetërore dhe institucioneve të tjera shtetërore, 
kooperativave dhe publike, agjencive dhe organizatave, si dhe qytetarëve nga 
Komiteti Ekzekutiv i Deputetëve Sovjetik të Popullit, për rrethin ose qytetin 
(nën qeverisjen e republikës) në territorin e së cilës do të jepen për përdorim 
ngastrat e tokës.”

Neni 27. Përdorimi i tokës për qëllime specifike
“Përdoruesit e tokave kanë të drejtën dhe detyrimin të përdorin parcelat e tokës 

në pajtim me qëllimin për të cilin këto parcela u ishin ndarë.”

Neni 28. Të drejtat e përdoruesit të tokës
“Në varësi të qëllimit për të cilin është ndarë parcela e tokës, përdoruesit e tokës, 

në përputhje me rregullat përkatëse, kanë të drejtën:
–  të ndërtojnë banesa, ndërtesa industriale, ndërtesa për qëllime publike si dhe 

struktura të tjera;
–  të mbjellin bimë bujqësore, të pyllëzojnë dhe të mbjellin fruta, pemë 

dekorative dhe të tjera;
– ë përdorin tokat e mbjelljes, të kullotave dhe tokat e tjera bujqësore;
–  të përdorin burimet e shumta natyrore nëntokësore, torfën dhe ujërat për 

nevoja ekonomike, si dhe çdo produkt tjetër të vlefshëm të tokës.

Neni 126-1. E drejta e përdorimit të tokës në rastin e trashëgimit
 të së drejtës së pronësisë së një ndërtese

“Në qoftë se pronësia e një ndërtese e cila ndodhet në një fshat trashëgohet dhe 
trashëgimtarët nuk kanë të drejtën për të blerë ngastrën e tokës nën ndërtesë, 
në pajtim me procedurat përkatëse, atyre u njihet e drejta e përdorimit të kësaj 
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ngastre, sipërfaqja e së cilës përcaktohet nga Qeveria e RSS të Azerbajxhanit.”

Neni 131. Dhënia e ngastrave të tokës qytetarëve 
me qëllim ndërtimin e banesave

 “Ngastrat e tokës për ndërtimin e objekteve të banimit vetëm me një kat 
banimi, pronë personale, do t’u shpërndahen qytetarëve të cilët jetojnë në 
vendbanimet e populluara të RSS të Azerbajxhanit, ku ndërtimi i banesave 
personale nuk është i ndaluar në bazë të legjislacionit në fuqi, tokë kjo që i 
përket qyteteve dhe vendbanimeve urbane; toka në fshatra që nuk përdoret 
nga fermat kolektive, fermat shtetërore ose ndërmarrjet e tjera bujqësore; 
tokë që është pjesë e rezervës së Shtetit; dhe tokë nga fondi pyjor shtetëror që 
nuk përfshihet në zonat e gjelbëruara të qyteteve. Ndarja e ngastrave të tokës 
për këto qëllime do të bëhet në përputhje me procedurën e parashikuar... në 
këtë Kod.

Ndërtimi i banesave personale në qytete dhe vendbanimet e punëtorëve duhet të 
kryhet në zona të lira, të cilat nuk kërkojnë shpenzime për përdorimin e tyre 
apo përgatitjet teknike; dhe, si rregull, pranë hekurudhave dhe rrugëve që të 
sigurojnë komunikim të rregullt të pasagjerëve, në formën e vendbanimeve 
ose lagjeve të pavarura të banimit.”
3. Kodi i Strehimit i 1983

91. Neni 10.3 i Kodit të Strehimit parashikon si vijon:
 “Qytetarët kanë të drejtën e pajisjes me banesë, e cila do jetë pronë e tyre 

personale, në përputhje me legjislacionin e Bashkimit Sovjetik dhe RSS të 
Azerbajxhanit.”
4. Udhëzimet e 1985 për Rregullat e Regjistrimit të Objekteve të Banimit

92. Në Udhëzimet e 1985, në nenin 2, listoheshin dokumentet që shërbenin si 
dëshmi e titullit për një shtëpi banimi. Udhëzimet u miratuan nga Departamenti 
i Statistikave Qendrore të BRSS me Urdhrin nr. 380 të 15 korrikut 1985. 
Neni 2.1 rendiste llojet e ndryshme të dokumenteve që përbënin evidencat 
kryesore të titullit. Neni 2.2 parashikonte se, në qoftë se këto evidenca 
kryesore mungonin, mbajtja e titullit të pronësisë mund të tregohej në mënyrë 
indirekte përmes përdorimit të dokumenteve të tjera, përfshirë:

 “dokumentet inventari-teknik në rastet kur ato përmbajnë një referencë të 
saktë të posedimit nga pronari të një dokumenti të formalizuar siç duhet që 
vërteton të drejtën e tij për shtëpi banimi ”

B. Ligjet e Republikës së Azerbajxhanit
93. Pas pavarësisë, Republika e Azerbajxhanit miratoi, më 9 nëntor 1991, ligjet në 

lidhje me pasurinë që, për herë të parë, iu referuan tokës si objekt i pronësisë 
private. Megjithatë, rregullat e hollësishme për privatizimin e tokës për 
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qytetarët u miratuan më vonë, me ligjin e vitit 1996 mbi Reformën e Tokës. 
Kërkuesit, për shkak se ishin larguar nga Lachin në vitin 1992, nuk mund të 
aplikonin për t’u bërë pronarë të tokës që ata kishin pasur në përdorim.

1. Ligji mbi Pronën i 1991
94. Ligji i vitit 1991 mbi Pronën në Republikën e Azerbajxhanit ka hyrë në fuqi 

më 1 dhjetor 1991. Ai theksoi, inter alia, si në vijim:

Neni 21. Objektet e të drejtës pronësore të qytetarëve
“1. Cdo qytetar mund të ketë në pronësi:
– ngastra toke;
– shtëpi private, apartamente, shtëpi në fshat, garazhe, artikuj shtëpiak dhe të 

tjerë për përdorim personal;
–  aksione, letra me vlerë dhe të drejta të tjera financiare;
–  pajisje të masmedias;
–  sipërmarrje dhe komplekse për prodhimin e mallrave të destinuara për 

konsumatorin, tregjet sociale dhe kulturore, me përjashtim të llojeve të 
caktuara të pronës të përcaktuara me ligj, të cilat nuk mund të jenë në pronësi 
të qytetarëve për arsye të sigurisë publike ose shtetërore ose për shkak të 
detyrimeve ndërkombëtare.

...
5.  Një qytetar që ka në pronësi një apartament, shtëpi private, shtëpi fshati, 

garazh apo hapësira e ndërtesave të tjera, ka të drejtë e disponimit të kësaj 
prone: të shesë, të lërë me testament, dhurojë, të japë me qira ose veprime të 
tjera jo në kundërshtim me ligji.”

2.  Kodi për Tokën i 1992
95. Kodi i ri për Tokën, i cili hyri në fuqi më 31 janar 1992, përmbante dispozitat 

e mëposhtme:
Neni 10. Pronësia private mbi tokën

“Ngastra toke u jepen në pronësi qytetarëve të Republikës së Azerbajxhanit, në 
përputhje me kërkesat e autoriteteve ekzekutive vendore bazuar në vendimet 
e Sovjetëve të Përfaqësuesve të Popullit të rajonit ose të qytetit për qëllimet 
e përmendura më poshtë:

1)  për personat me banim të përhershëm në këtë territor, për të ndërtuar shtëpi 
private dhe objekte ndihmëse, si dhe për zhvillimin e aktivitet bujqësor privat;

2)  për ndërtimin e fermave dhe zhvillimin e aktiviteteve të tjera që janë të 
përfshira në prodhimin e produkteve bujqësore për shitje;

3)  për ndërtimet e shtëpive private dhe kolektive në fshat dhe garazhe private 
brenda kufijve të qyteteve;
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4)  për ndërtime të lidhura me aktivitetet e biznesit;
5)  për aktivitetin e prodhimit tradicional etnik.

Sipas legjislacionit të Republikës së Azerbajxhanit ngastra toke mund t’u jepen 
në pronësi qytetarëve për qëllime të tjera.”

Neni 11. Kushtet për dhënien e tokës në pronësi private
“Për qëllimet e parashikuara në nenin 10 të këtij Kodi, e drejta e pronësisë 

mbi një ngastër toke jepet falas.
Plots of land allocated to citizens for their private houses, country houses and 

garages before the date of entry into force of this Code are transferred into their 
oënership.

The right of private oënership or lifetime inheritable possession over a plot of 
land cannot be granted to foreign citizens or to foreign legal entities.

A plot of land shall not be returned to the former oëners and their heirs. They 
can obtain a right of oënership over the plot of land on the basis provided for in 
this Code.”

Neni 23. Dhënia e tokës
“Ngastra toke u jepen qytetarëve, ndërmarrjeve dhe organizatave në pronësi, 

posedim, përdorim apo me qira me një vendim të Sovjetëve të Përfaqësuesve të 
Popullit të rajonit, në përputhje me procedurën përkatëse të dhënies të tokës dhe 
dokumentet e shfrytëzimit të tokës.

Qëllimi për të cilën jepet ngastra e tokës duhet të tregohet në certifikatën e 
ndarjes së tokës.

Procedura për paraqitjen dhe shqyrtimin e një kërkese për pajisjen me një 
ngastër toke ose shpronësimin e saj, përfshirë shpronësimin për nevoja të shteti apo 
publike, përcaktohet nga Këshilli i Ministrave të Republikës së Azerbajxhanit.

Kërkesat për pajisjen me një ngastër toke shqyrtohet brenda një periudhe jo 
më të gjatë se një muaj.”

Neni 30. Dokumentet që vërtetojnë të drejtat e pronësisë të tokës, 
të drejtat e posedimit dhe përdorimit të përhershëm të tokës

“Të drejtat e pronësisë mbi tokën dhe të drejtat e posedimit dhe përdorimit të 
përhershëm të tokës njihen nëpërmjet një certifikate shtetërore të lëshuar nga 
Sovjetëve të Përfaqësuesve të Popullit të rajonit ose qytetit.

Forma e certifikatës së lartë përmendur miratohet vendim të Këshillit të Ministrave 
të Republikës së Azerbajxhanit.”
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Neni 31. Formalizimi i të drejtës së përdorimit
 të përkohshëm të tokës

“E drejta e përdorimit të përkohshëm të tokës, përfshirë dhënien me qira, 
dokumentohet me anë të një marrëveshje dhe një certifikate. Këto dokumente 
duhet të regjistrohen nga Sovjetët e Përfaqësuesve të Popullit të rajonit ose qytetit 
dhe i jepen edhe përdoruesit e tokës. Format e marrëveshjes dhe certifikatës 
miratohen nga Këshilli i Ministrave i Republikës së Azerbajxhanit.”

Neni 32 Bazat për heqjen e të drejtave të pronësisë së tokës, të drejtave të 
posedimit dhe përdorimit të tokës dhe të drejtaës

 të marrjes me qira të tokës
 “Sovjetët e Përfaqësuesve të Popullit të rajonit ose qytetit i cili jep mbi një ngastër 

toke apo mbi një pjesë të saj, të drejtën e pronësisë, të drejtën e posedimit dhe 
shfrytëzimit të tokës ose të drejtën e qirasë, i heqë këto të drejta në rastet e 
mëposhtme:

1)  pronari heq dorë vullnetarisht nga e drejta e pronësisë mbi ngastrën e tokës 
ose e tjetërson;

2)  përfundon periudha për të cilën është dhënë ngastra e tokës;
3)  ndërpritet veprimtaria e ndërmarrjes, agjencisë, organizatës ose fermës;
4)  toka përdoret për qëllime të tjera nga për cfarë është destinuar;
5)  ndërpriten marrëdhëniet e punës në bazë të të cilit është bërë ndarja e tokës, 

përveç kur parashikohet ndryshe me ligj;
6)  nuk respektohet kushtet e marrëveshjes me qira;
7)  dështimi për të paguar taksën e tokës ose qiranë e parashikuar nga legjislacioni 

ose nga marrëveshja e qirasë për tokën për dy vite me radhë, pa një arsye të 
mirë;

8)  dështimi për të përdorur, për një vit dhe pa një arsye të mirë, ngastra e tokës 
së akorduar me qëllim për prodhimin bujqësor ose dështimin për të përdorur, 
për dy vjet dhe pa një arsye të mirë, ngastrën e tokës të akorduar me qëllim 
për prodhimin jobujqësor;

9)  për nevoja shtetërore ose publike kërkohet të rimerret pronësia e tokës nga 
Shteti;

10) transferimi i të drejtës së pronësisë mbi ndërtesat apo strukturat ose transferimi 
i një të drejte menaxhimit operacional mbi to;

11) vdekja e pronarit apo përdoruesit.
Legjislacioni i Republikës së Azerbajxhanit mund të parashikojë arsye të 

tjera për ndërprerjen e drejtës së pronësisë mbi një ngastër të tokës, të drejtën e 
posedimit dhe shfrytëzimit të tokës ose të drejtën e qirasë.”
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IV. E drejta ndërkombëtare përkatëse
96. Neni 42 i Rregulloreve në lidhje me Ligjet dhe Traditat e Luftës për Tokën, 

Hagë, 18 tetor 1907 (në vazhdim “Rregulloret e Hagës të 1907”) e përkufizon 
pushtimin e tokës si vijon:

 “Territori konsiderohet i pushtuar kur është nën autoritetin e një ushtrie 
armiqësore. Pushtimi shtrihet vetëm për territorin ku një autoritet i tillë është 
themeluar dhe mund të ushtrohet.”

 Kështu, brenda kuptimit të Rregulloreve të Hagës të 1907, kemi pushtim kur 
një shtet ushtron faktikisht autoritetin mbi territorin, ose pjesë të territorit, të 
një shteti armik.1 Kriteri i ushtrimit faktik të autoritetit është pranuar gjerësisht 
të jetë sinonim me atë të kontrollit efektiv.

 Profesion ushtarak është konsideruar të ekzistojnë në një territor, ose një pjesë 
të një territori, nëse elementet e mëposhtme mund të demonstrohet: prania e 
trupave të huaja, të cilat janë në një pozitë për të ushtruar kontroll efektiv pa 
pëlqimin e sovranit. Sipas mendimit të ekspertëve praninë fizike të gjerë të 
trupave të huaja është një organizatë jo kërkesë sine qua e pushtimit

 Kemi të bëjmë me pushtim të një territori ose pjesë të tij, nëse mund të 
demonstrohen elementët e mëposhtëm: prania e trupave të huaj, të cilat kanë 
mundësinë për të ushtruar kontroll efektiv pa pëlqimin e sovranit. Sipas 
mendimit të shumë ekspertëve, prania fizike e trupave të huaj është një kusht 
sine qua non i ekzistencës së pushtimit,2 p.sh. nuk mund të kemi pushtim nëse 
nuk ka ekzistencë të trupave ushtarake këmbësore në terren. Kështu forcat 
që ushtrojnë kontrollin detare ose ajror përmes një bllokade detare apo ajrore 
nuk mjaftojnë.3

97. Rregullat e së drejtës ndërkombëtare humanitare nuk e trajtojnë shprehimisht 
adresuar çështjen e ndalimit të aksesit në shtëpitë apo pronat. Megjithatë, 
neni 49 i Konventës Nr. IV për Mbrojtjen e Personave Civilë në Kohë Lufte, 

1 Shih, për shembull, E. Benvenisti, “E drejta ndërkombëtare e pushtimit” (Oxford: Oxford 
University Press, 2012), në fq. 43; Y. Arai-Takahashi “E drejta e Pushtimit: Vazhdimësia 
dhe Ndryshimi i Drejtës Ndërkombëtare Humanitare, dhe Bashkëveprimi i saj me të Drejtën 
Ndërkombëtare të të Drejtave të Njeriut. (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2009), fq. 5-8; Y. 
Dinstein “ E drejta ndërkombëtare e pushtimit nga pala ndërluftuese”. (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2009), fq. 42-45, §§ 96-102; dhe A. Roberts “Pushtimi Ushtarak Transformues: 
Zbatimi i të Drejtës së Luftës dhe të Drejtave të Njeriut”, 100 Gazeta Amerikane e së Drejtës 
Ndërkombëtare 580 (2006), fq. 585-586.
2 Shumica e ekspertëve të konsultuar nga Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq (KNKK), në 
kuadër të projektit të pushtimit dhe format e tjera të administrimit të territorit të huaj ranë dakord 
se ‘cizmet në vend’ janë të nevojshme për përcaktimin e pushtimit - shih T. Ferraro “Pushtimi dhe 
Forma të Tjera të Administrimit të Territorit të huaj” (Gjenevë: KNKK, 2012), në fq. 10, 17 dhe 
33; shih gjithashtu E. Benvenisti, cituar më lart, në fq. 43ff; dhe V. Koutroulis “ Le debut et la fin 
de l’application du droit de l’occupation” (Paris: Editions Pedone, 2010), në fq. 35-41.
3 T. Ferraro, cited above, at pp. 17 and 137; Y. Dinstein, cited above, at p. 44, § 100.
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e 12 gushtit 1949 (“Konventa e katërt e Gjenevës”) rregullon çështjet e 
zhvendosjes së detyruar në ose nga territoret e pushtuara. Ajo parashikon si 
vijon:
“Transferimet e detyruara, në masë ose individuale, si edhe internimet e 

personave të mbrojtur jashtë territorit të pushtuar, në territorin e fuqisë pushtuese 
ose në atë të çdo shteti tjetër, i pushtuar ose jo, janë të ndaluara, cilado qoftë 
arsyeja.

Megjithatë, fuqia pushtuese mund të procedojë në evakuimin e plotë ose të 
pjesshëm të një zone të përcaktuar të pushtuar, në qoftë se sigurimi i popullsisë ose 
arsye të forta ushtarake e kërkojnë një gjë të tillë. Evakuimet nuk mund të sjellin 
shpërnguljen e personave të mbrojtur jashtë territorit të pushtuar, me përjashtim 
të rasteve kur s’ka mundësi materiale. Popullsia e evakuuar do të dërgohet në 
vendbanimin e saj me të marrë fund veprimet ushtarake në këtë sektor.

Fuqia pushtuese, në realizimin e këtyre transferimeve ose evakuimeve, duhet 
të veprojë në mënyrë që personat e mbrojtur të vendosen në vende të përshtatshme, 
që shpërnguljet të bëhen në kushte të mira shëndetësore, higjiene, sigurimi dhe 
ushqimi dhe që anëtarët e së njëjtës familje të mos ndahen nga njëri-tjetri.

Fuqia mbrojtëse do të informohet mbi transferimet dhe evakuimet sapo këto 
të bëhen,

Fuqia pushtuese nuk mund t’i mbajë personat e mbrojtur në atë zonë që 
është veçanërisht e ekspozuar ndaj rreziqeve të luftës, veçse në rast se sigurimi i 
popullsisë ose arsye të forta ushtarake e kërkojnë një gjë të tillë.

Fuqia pushtuese nuk mund të bëjë internimin ose transferimin e një pjese të 
popullsisë së saj civile në territorin e pushtuar prej saj.”

Neni 49 i Konventës së Katërt të Gjenevës zbatohet në territorin e pushtuar, 
ndërsa nuk ka rregulla specifike në lidhje me zhvendosjen me forcë në territorin e 
një pale në konflikt. Megjithatë, e drejta e personave të zhvendosur “për kthimin 
e sigurtë me vullnetin e tyre të lirë në shtëpitë e tyre apo vendet e banimit të 
përhershëm, menjëherë sapo arsyet e zhvendosjes së tyre të mos ekzistojnë” 
konsiderohet një rregull i të drejtës zakonore ndërkombëtare (shih Rregulli 132 
të Studimit të ICRC për të Drejtën Humanitare Zakonore Ndërkombëtare) që 
zbatohet për çdo lloj të territorit.

V. MATERIALE RELEVANTE TË KOMBEVE TË BASHKUARA
     DHE KËSHILLIT TË EVROPËS

A. Kombet e Bashkuara

98. “Parimet mbi Strehimin dhe Kthimin e Pronës Refugjatëve dhe Personave 
të Zhvendosur” (Komisioni për të Drejtat e Njeriut, Nën-komisioni për 
Promovimin dhe Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut, më 28 Qershor 2005, 
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E/CN.4/Sub.2/2005/17, Shtojcë) janë standardet më të plota lidhur me këtë 
çështje. Ato njihen edhe si Principet Pinheiro. Qëllimi i këtyre parimeve, të 
cilat janë të bazuara në të drejtat ekzistuese ndërkombëtare të njeriut dhe 
të drejtën humanitare, është që të sigurojë standardet ndërkombëtare dhe 
udhëzimet praktike për Shtetet, agjencitë e OKB-së dhe mbarë komunitetin 
ndërkombëtar, për të adresuar sa më mirë çështjet komplekse ligjore dhe 
teknike që kanë të bëjnë me strehimin dhe kthimin e pronës.
Ato parashikojnë, inter alia, si më poshtë:

2. E drejta e banesës dhe kthimit të pronës
“2.1 Të gjithë refugjatët dhe personat e zhvendosur kanë të drejtë që tu kthehet 

banesa, toka dhe/ose pasuritë të cilat u janë privuar në mënyrë arbitrare ose të 
paligjshme, ose të kompensohen për banesën, tokën dhe/ose pronën ku kthimi 
është faktikisht i pamundur sipas përcaktimit nga një gjykatë e pavarur dhe 
e paanshme.

2.2 Shtetet duhet qartësisht ti japin prioritet kthimit si formë për rivendosjen e të 
drejtës së shkelur të personave të zhvendosur dhe si një element kyç i vënies 
në vend të drejtësisë. E drejta e kthimit të banesës, tokës dhe/ose pasurisë 
ekziston si një e drejtë e veçantë dhe pavarësisht kthimi ose jo të refugjatëve 
dhe personave të zhvendosur të cilët gëzojnë të drejtën e banesës, tokës dhe 
kthimit të pronës.”

3. E drejta e mos diskriminimit
“3.1 Cdokush ka të drejtë të jetë i mbrojtur nga diskriminimi në bazë të racës, 

ngjyrës, gjinisë, gjuhës, fesë, mendimit politik ose tjetër, origjinës kombëtare 
apo shoqërore, pasurisë, paaftësisë, linda apo cdo status tjetër.

3.2 Shtetet duhet të sigurojnë de facto dhe de jure që diskriminimi mbi bazat e 
mësipërme të ndalohet dhe të gjithë personat, përfshirë refugjatët dhe personat 
e zhvendosur, të konsiderohen të barabartë para ligjit.”

12. Procedurat, institucionet dhe mekanizmat kombëtare
“12.1 Shtetet duhet të krijojnë dhe përkrahin procedura, institucionet dhe 

mekanizmat të drejtë, të parashikojnë periudha të arsyeshme kohore, të 
pavarura, transparente dhe jo-diskriminuese, për të vlerësuar dhe zbatuar 
kërkesat për kthimin e banesës, tokës dhe pronës. ...
...

12.5 Ku ka pasur një dobësim të shtetit ligjor, ose kur Shtetet nuk anë në gjendje të 
zbatojnë procedura, të ngrenë institucione dhe mekanizma të nevojshëm për të 
lehtësuar procesin e kthimit të banesave, tokës dhe pronës në mënyrë të drejtë 
dhe brënda një afati të arsyeshëm, duhet të kërkojnë asistencë teknike dhe 
të vendosin bashkëpunim me agjencitë relevante ndërkombëtare me qëllim 
që të krijojnë një regjim ligjor për t’u siguruar refugjatëve dhe personave 
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të zhvendosur nëpërmjet procedurave, institucioneve dhe mekanizmave të 
nevojshëm mjetet efektive kthimi.

12.6 Shtetet duhet të përfshijnë procedurat, institucionet dhe mekanizmat për 
kthimin e banesës, tokës dhe pronës në marrëveshjet e paqes dhe ato për 
riatdhesim vullnetar. ...”

13. Aksesueshmëria e procedurave të kthimit
“13.1 Çdokush që në mënyrë arbitrare ose të paligjshme është privuar nga 

banesa, toka dhe/ose prona duhet ti jepet mundësia të paraqesë një kërkesë 
për kthimin dhe/ose kompensimin tek një organ i pavarur dhe i paanshëm, të 
merret vendim në lidhje me kërkesën e tij dhe të njoftohet për këtë vendim. 
Shtetet nuk duhet të krijojnë asnjë parakushte për paraqitjen e kërkesës 
kthimit.

...
13.5 Shtetet duhet të krijojnë qedna dhe zyra për shqyrtimin e kërkesave të 

kthimit në të gjithë zonat e prekura ku kërkuesit potencial aktualisht banojnë. 
Për të lehtësuar aksesin më të madh për ata që janë prekur, ata duhet të ofrojë 
mundësine të paraqesin pretendimet për kthim me postë ose me prokurë, si 
dhe në person. ...

...
13.7 Shtetet duhet të hartojnë formate kërkese për rikthim që janë të thjeshta dhe 

të lehta për t’u kuptuar ...
...
13.11 Shtetet duhet të sigurojnë ndihmë adekuate ligjore, nëse është e mundur pa 

pagesë...
...”

15. Të dhëna dhe dokumentacion për banesën tokën dhe pronën
“...

15.7 Në situata të zhvendosjes masive ku ekziston pak dëshmi të dokumentuara të 
pronësisë ose të drejta të tjera reale, Shtetet mund të adapotojën një prezumim 
absolut se personat e ikur nga shtëpitë e tyre gjatë një periudhe të caktuar 
të detyruar për shkak të dhunës ose fatkeqësve kanë të drejtën e kthimi të 
banesave, tokës dhe pronave. Në raste të tilla, autoritetet administrative dhe 
gjyqësore në mënyrë të pavarur mund të përcaktojnë faktet që lidhen me 
pretendimet për kthim prone pa dokumente.

...”
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21. Kompensimi
“21.1 Të gjithë refugjatët dhe personat e zhvendosur kanë të drejtën e kompensimit 

të plotë dhe efektiv si një pjesë përbërëse e procesit të kthimit. Kompensimi 
mund të jetë monetar ose në natyrë. Shtetet, në mënyrë që të jenë në përputhje 
me parimin e vënies në vend të drejtësisë, duhet ë sigurojnë që kompensimi 
të përdoret vetëm kur kthimi nuk është i mundur, ose kur pala e dëmtuar 
me vetëdije dhe vullnetarisht e pranon kompensimin në vend të kthimit, ose 
kur kushtet e një zgjidhje të negociuar paqeje parashikojnë një kombinim të 
kthimit dhe kompensimit.

...”

B. Këshilli i Evropës
99. Organet e Këshillit të Evropës kanë trajtuar në mënyrë të përsëritur çështjen 

e kthimit të pronës tek personat e zhvendosur brenda vendit (PZHBV) dhe 
refugjatëve. Rezolutat dhe rekomandimet e mëposhtme janë të një rëndësie të 
veçantë në kontekstin e rastit në fjalë:

1.  “Zgjidhja e çështjeve pronësore të refugjatëve dhe personave të zhvendosur 
“, Asambleja Parlamentare (AP) Rezoluta 1708 (2010)
100. Asambleja Parlamentare vuri në dukje se më shumë se 2,5 milion refugjatë 

dhe PZHBV janë përballur me situatën e zhvendosjes në shtetet anëtare të 
Këshillit të Evropës në veçanti në Kaukazin Verior dhe Jugor, Ballkan dhe 
Mesdheun lindor dhe shpesh zhvendosja ka zgjatur pasi personat e prekur 
nuk kaën mundur të ktheheshin në shtëpitë dhe tokat e tyre që nga vitet 1990 
dhe më herët (paragrafi 2). Kjo Asamble nënvizoi rëndësinë e kthimit:

“3. Shkatërrimi, pushtimi ose konfiskimi i pronës së braktisur cenon të drejtat 
e individëve në fjalë, shtrin efektet e zhvendosjes dhe pengon pajtimin 
dhe ndërtimin e paqes. Prandaj, kthimi i pronave - rivendosja e të drejtave 
të pronësisë dhe posedimi në favor të ish-banorëve të zhvendosur - ose 
kompensimi, janë të nevojshme për rivendosjen e të drejtave të individit dhe 
respektimin e shtetit ligjor.

4. Asambleja Parlamentare e konsideron kthimin e pronës si përgjigjen më të mirë 
për humbjen e aksesit dhe të drejtat ndaj banesave, tokës dhe pronës, sepse, 
ndërmjet formave të korrigjimit ajo lehtëson zgjedhjen mes tre “zgjidhje të 
qëndrueshme” për zhvendosjen: kthimi të sigurtë dhe me dinjitet në shtëpitë 
e tyre; integrimit lokal në vendin e zhvendosjes; ose vendosjen në një vend 
tjetër brenda vendit ose jashtë kufijve të tij.”

 Më pas, Asambleja Parlamentare iu referua instrumenteve për të drejtat e 
njeriut të Këshillit të Evropës, veçanërisht Konventës Evropiane për të Drejtat 
e Njeriut, Kartës Sociale Evropiane dhe Konventës Kuadër për Mbrojtjen e 
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Pakicave Kombëtare si dhe parimeve Pinheiro të OKB-së dhe u bëri thirrje 
shteteve anëtare për të marrë masat e mëposhtme:

“9. Në dritën e sa më sipër, Asambleja i bën thirrje Shteteve Anëtare që pas një 
konflikti, të zgjidhë çështjet e strehimit, tokës dhe pronës së refugjatëve 
dhe personave të zhvendosur, duke marrë në konsideratë Parimet Pinheiro, 
instrumentet relevante të Këshillit të Evropës dhe Rekomandimin Rec (2006) 
6 të Komitetit të Ministrave.

10. Duke pasur parasysh këto standardet ndërkombëtare dhe përvojën e modeleve 
për kthimin dhe kompensimin e pronës në Evropë deri më sot, shtetet anëtare 
ftohen të:

10.1.garantojnë rivendosje efektive dhe në kohë i aksesit dhe të drejtës për 
strehim, pronësisë mbi tokën dhe pronën, të braktisur nga refugjatët dhe 
PZHBV, pa marrë parasysh negociatat në pritje për zgjidhjen e konflikteve 
të armatosura apo statusit të një territori të caktuar;

10.2. sigurojnë që kjo rivendosje të jetë në formën e kthimit, pra konfirmim i 
të drejtave ligjore të refugjatëve dhe PZHBV mbi pronat e tyre dhe një 
akses të sigurt dhe posedim të kësaj prone. Kur kthimi nuk është i mundur, 
duhet të bëhet kompensimi i përshtatshëm, nëpërmjet njohjes së të drejtës së 
pronësisë mbi pronën dhe garantimin e një shume në para apo mallra, vlera 
e të cilave ka një marrëdhënie të arsyeshme me vlerën e tregut të kësaj prone 
ose formave të tjera të shpërblimit të drejtë;

10.3 sigurojnë që refugjatët dhe personat e zhvendosur të cilët edhe pse nuk 
kishin të drejta pronësorë para zhvendosjes së tyre, gëzonin de facto pronën 
e dhe kjo njiheh si e ligjshme nga autoritetet, t’u akordohet i njëjti akses 
efektiv tek mjetet ligjore dhe dëmshpërblehen për shpronësimin e tyre. Kjo 
është veçanërisht e rëndësishme kur personat e prekur bëjnë pjesë n grupet 
vulneraëblë të shoqërisë ose grupet minoritare;

...
10.5 sigurojnë që mungesa e kthimit në banesat e atyre që kanë të drejtë banimi 

ose qiramarrje dhe që kanë qenë të detyruar të braktisin shtëpinë e tyre, do 
të konsiderohet e justifikuar për aq kohë sa të garantohen kushtet që lejojnë 
kthimin e tyre të sigurtë dhe me dinjitet;

10.6 sigurojnë procedura të shpejta, të aksesueshme dhe efektive për ngritjen 
e pretendimeve për dëmshpërblim. Ku zhvendosja dhe shpronësimin kanë 
ndodhur në mënyrë sistematike, organet speciale vendimmarrëse duhet 
të ngrihen për të vlerësuar pretendimet. Organe e tilla duhet të zbatojnë 
procedura të përshpejtuar që përfshijnë standardet dëshmuese më të lehta 
dhe procedurë gjithashtu të lehtësuar. Të gjitha llojet e pronave, qoftë 
për nevoja banimi apo të jetesës të personave të zhvendosur duhet të jenë 
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brenda juridiksionit të tyre, përfshirë shtëpitë, tokat bujqësore dhe pronat e 
biznesit;

10.7 sigurojnë pavarësinë, paanshmërinë dhe ekspertiznë e organeve 
vendimmarrëse përmes rregullave të përshtatshme mbi përbërjen e tyre që 
mund të ofrojnë përfshirjen e anëtarëve ndërkombëtarë. ...

...”
2. “Refugjatët dhe personave të zhvendosur në Armeni, Azerbajxhan dhe 

Gjeorgji”, Rezoluta 1497 PA (2006)
101. Në këtë rezolutë, Asambleja Parlamentare vecanërisht, kërkonte nga 

Armenia, Azerbajxhani dhe Gjeorgjia:
“12.1. të përqendrojnë të gjitha përpjekjet e tyre për gjetjen e një zgjidhje paqësore 

të konflikteve në rajon, me synim krijimin e kushteve për kthimin vullnetar 
të refugjatëve dhe personave të zhvendosur në vendet e tyre të origjinës, në 
mënyrë të sigurtë dhe me dinjitet;

...
12.4. të vendosin si prioritet kthimin e personave të zhvendosur dhe të bëjnë 

gjithçka është e mundur në negociatat e tyre në mënyrë që t’u mundësojnë 
këtyre personave një kthim të sigurtë edhe përpara gjetjes së një zgjidhjeje 
të përgjithshme;

...
12.15. të bashkëpunojnë praktikisht për të hetuar mbi fatin e personave të zhdukur 

dhe për të lehtësuar kthimin e dokumenteve të identitetit dhe gjithashtu, 
vecanërisht kthimin e pronës, duke iu referuar edhe përvojës së trajtimit të 
problemeve të ngjashme në Ballkan.”

3. Rekomandimi i Komitetit të Ministrave për shtetet anëtare mbi personat e 
zhvendosur brenda vendit, Rec (2006) 6

102. Komiteti i Ministrave rekomandon vecanërisht si më poshtë:
“8. Personat e zhvendosur brenda vendit kanë të drejtën e gëzimit të pronës dhe 

pasurisë së tyre në përputhje me të drejtat e njeriut. Në veçanti, personat 
e zhvendosur kanë të drejtë të rimarrin pronën e tyre të cilën kanë qenë 
të detyruar ta braktisin për shkak të zhvendosjes së tyre. Nëse personat e 
zhvendosur brenda vendit janë privuar nga pronat e tyre, atyre duhet t’u 
akordohet shpërblim i drejtë.”
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E DREJTA

I. HYRJE

103. Me vendimin e saj të datës 14 dhjetor 2011, Gjykata vendosi pranueshmërinë 
e kërkesave të kërkuesve. Ajo gjithashtu shqyrtoi gjashtë kundërshtimet 
paraprake të ngritura nga Qeveria e paditur në bazë të nenit 35 të Konventës. 
Tre prej tyre - lidhur me pyetjen nëse çështja tashmë i ishte nënshtruar 
një procedure tjetër për zgjidhje ose investigim ndërkombëtar, mungesën 
e juridiksionit ratione temporis dhe mosrespektimin e rregullit të gjashtë-
mujorit, përkatësisht - u refuzuan. Tre kundërshtimet e tjera u bashkuan me 
themelin dhe do të shqyrtohen më poshtë sipas renditjes së mëposhtëme: 
shterimin e mjeteve të brendshme ligjore, statusin e viktimës të kërkuesve 
dhe juridiksioni Qeverisë së padituri mbi territorin në fjalë.

II. SHTERIMI I MJETEVE TË BRENDSHME LIGJORE

A. Parashtrimet e palëve

1. Kërkuesit
104. Kërkuesit parashtruan se autoritetet armene i kishin penguar ata, si persona 

të zhvendosur, të kthehen në shtëpitë e tyre dhe kjo reflektonte një politikë 
zyrtare të pranuar dhe, si rrjedhim, një praktikë administrative. Në këto 
rrethana, ata nuk kishin akses në asnjë mjet të brendshëm ligjor.

105. Për më tepër, në dijeni e tyre nuk kishte mjete ligjore - as në Republikën 
e Armenisë dhe as në “NKR” - të cilat mund të konsideroheshin efektive 
në lidhje me pretendimet e tyre. Mungesa e mjeteve të brendshme juridike 
tregohej qartësisht nga diskutimet ndërkombëtare në lidhje me të drejtën 
e kthimit të personave të zhvendosur brenda vendit. Edhe pse kjo çështje 
përbën një nga dallimet e mëdha mes palëve në negociatat e Grupit Minsk 
të OSBE-së, mbeti e pazgjidhur. Kërkuesit nuk kishin paraqitur asnjë 
“aplikim” për t’u kthyer dhe vinin në pikpyetje nëse ekzistonte një organ ku 
do të mund të paraqitnin një kërkesë të tillë. Gjithsesi, një kërkesë e tillë, në 
çdo rast do të kishte qenë krejtësisht e pafrytshme. Për më tepër, duke pasur 
parasysh se Republika e Armenisë mohonte çdo përfshirje në ngjarjet që 
lidhen me konfliktin në Nagorno-Karabakh, kërkuesit pohuan se do të ishte 
kontradiktore që të pritej prej tyre të kontaktonin autoritetet e Republikës 
së Armenisë.

106. Më tej, kërkuesit deklaruan se ishte Qeveria e paditur ajo që kishte barrën e 
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provës për të vërtetuar se ekzistonte një mjet ligjor dhe se ai ishte efektiv si 
në teori e në praktikë dhe, në veçanti, se ishte përdorur me sukses nga palë 
të cilët kishin qenë në një pozitë të ngjashme me të tyret. Ata argumentuan 
se Qeveria kishte dështuar ta bënin këtë gjë. Në mënyrë të veçantë, asnjë 
nga shembujt e dhëna nga Qeveria në vëzhgimet e tyre para Dhomës, në 
korrik 2007, nuk kishin të bënin me të drejtën e tyre për t’u kthyer e për të 
gëzuar pronat dhe jetën e private dhe familjare. Vetëm në korrik të vitit 2012, 
Qëveria në vëzhgimet e tyre evidentoi disa mjete kushtetuese në Armeni 
dhe “NKR” dhe pretendoi se kërkuesit gjithmonë kishin qenë në gjendje 
për të hyrë në territoret në konflikt, të paktën për të ushtruar të drejtat e 
tyre ligjore. Lexo në lidhje me vëzhgimet e mëparshme të Qeverisë, ku 
nuk ishin përmendur këto mjete dhe ku kthimi dhe kompensimi i personave 
të zhvendosur kushtëzohej nga arritja e një marrëveshje gjithëpërfshirëse 
dhe përfundimtare për zgjidhjen e konflikteve; parashtrimet e Qeverisë të 
2012 nuk janë të besueshme. Për më tepër, në këto vëzhgime nuk jepeshin 
shembuj ku shtetas të Azerbajxhanit ishin dëmshpërblyer për shkelje të të 
drejtave të përmendura në rastin konkret.

2. Qeveria e paditur
107.Qeveria armene parashtroi se kërkuesit nuk kishin shteruar mjetet e 

brendshme ligjore, pasi ata nuk kishin treguar se kishin marrë hapa për të 
mbrojtur ose rivendosur të drejtat e tyre. Në veçanti, kërkuesit nuk kishin 
ngritur pretendimet e tyre para një organi gjyqësor ose administrativ të 
Republikës së Armenisë. Për më tepër, duke pretenduar se territoret në 
fjalë ishin nën juridiksionin dhe kontrollin e “NKR”, Qeveria pretendoi se 
“NKR” i kishte të gjitha organet gjyqësore dhe administrative të afta për 
mbrojtjen e të drejtave të individëve. Kërkuesit kishin pasur mundësi për 
të marrë vizë edhe nga Armenia edhe nga “NKR”, për të kërkuar këshilla 
ligjore, madje edhe falas nëpërmjet “mbrotjësve publik” dhe për të ngritur 
pretendimet për kthimin dhe kompensimin para gjykatave të pavarura dhe të 
paanshme, kundër ushtrisë dhe autoriteteve armene ose “NKR”. Sa i përket 
Armenisë, kjo mundësi ka ekzistuar që nga ratifikimi i Konventës, në prill 
2002. Qëndrimet e marra në negociatat e Grupit Minsk të OSBE-së kishin të 
bënin me kthimin e të gjithë personave të zhvendosur dhe ishin jo relevante 
me çështjen e kërkuesve të cilët donin të ushtronin të drejtat e tyre ligjore.

108. Për më tepër, Qeveria argumentoi se kushtetuta dhe ligjet e tjera në Armeni 
dhe “NKR”, në veçanti, kodet e tyre të tokës dhe kodet civile, mbronin të 
drejtën e pronës, parashikonin kthimin dhe kompensimin e tokës në rastet e 
shpronësimit dhe nuk bënin asnjë dallim midis të drejtave të shtetasve dhe 
të huajve.
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109. Për të treguar efektivitetin e mjeteve ligjore armene për popullsinë që i 
përket etnisë Kurde ose Azerbajxhanase, Qeveria në qershor të vitit 2007 
paraqiti tri raste gjyqësore: njëra që kishte të bënte me dhënien e amnistisë 
një personi të dënuar i cili i përkiste kombësisë Azerbajxhanit; tjetra lidhej 
me zgjidhjen miqësore të arritur ndërmjet një kurd dhe punëdhënësit të tij në 
një mosmarrëveshje që kishte të bënte me pagat e papaguara dhe cështja tjetër 
kishte të bënte me një mosmarrëveshje ndërmjet një kurdi dhe administratës 
lokale armenembi zgjatjen e kontratës së qirasë tokës. Për më tepër, Qeveria 
parashtroi tre raste të shqyrtuara nga gjykatat e “NKR” të cilat demonstronin 
ekzistencën e mjeteve ligjore efektive në atë rajon: dy prej tyre kishin të 
bënin me dënimin penale të personave të cilët i përkisnin etnisë armene 
që jetonin në “NKR” dhe cështja tjetër ishte rreth një mosmarrëveshje 
trashëgimie midis dy personave, me sa duket të etnisë armene.

3. Qeveria Azerbajxhanit, si palë e tretë ndërhyrëse
110. Sipas Qeverisë Azerbajxhanit, Qeveria e paditur kishte dështuar të përmbushte 

detyrimin e saj për të specifikuar mjetet ligjore ekzistuese në Republikën e 
Armenisë dhe “NKR”, të cilat mund të ishin efektive në rrethanat e çështjes 
dhe për më tepër nuk kishin parashtruar shembuj të shtetasve azerbajxhanas 
të zhvendosur të cilët në mënyrë të sukseshme kishin përdorur këto mjete 
ligjore të pretenduara edhe pse jo të papërcaktuar. Në lidhje me këtë, 
Qeveria e Azerbajxhanit deklaroi se kodet e tokës së Armenisë dhe “NKR” 
nuk parashikonin asnjë rregull apo mekanizëm me anë të të cilave personat 
e zhvendosur në rrethana të ngjashme me të kërkuesve të mund të përfitonin 
kthimin apo kompensimin për pronën e tyre të shpronësuar.

111. Për më tepër, në dritën e kontekstit të përgjithshëm, nuk ka pasur nevojë për 
të shteruar mjetet e brendshme ligjore për shkak të praktikave administrative 
ose rrethanave të veçanta. Referencë është bërë, inter alia, për tensionin 
e vazhdueshëm dhe armiqësinë në rajon, zbatimin e ligjit ushtarak në 
Nagorno-Karabakh dhe territoret e tjera të pushtuara dhe të politikës së 
qëllimshme inkurajuese për kolonët armene për të lëvizur në, në veçanti, në 
rrethin e Lachin .

112. Qeveria e Azerbajxhanisht më tej pohoi se çdo mjet ligjor për të cilat Qeveria 
e paditur pretendon se ishin në dispozicion para gjykatave dhe organeve 
armene, nuk mund të jenë efektive në kuadër të qëndrimit të deklaruar të 
Armenisë se “NKR” ishte një shtet i pavarur brenda juridiksionit dhe të 
cilit ishte edhe Lachin. Për më tepër, kuadri përkatës territorial për “NKR”, 
“deklarata e pavarësisë”, e shtatorit të vitit 1991 përjashtonte zonat e 
tjera të Azerbajxhanit të pushtuar më vonë, përfshirë Lachin, mbi të cilat, 
rrjedhimisht, gjykatat e “NKR” ishin kushtetueshëmrisht të paafta për të 
ushtruar juridiksion.
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B. Vlerësimi i Gjykatës

1. Pranueshmëria e parashtrimeve shtesë
113. Duhet së pari të theksohet se, më 20 janar 2014 - dy javë pas zgjatjes së afatit 

kohor të caktuar nga Gjykata për dorëzimin e materialit shtesë dokumentar 
- Qeveria e paditur paraqiti disa dokumente, përfshirë edhe dy vendime 
gjykate të cila pretendohet se njohin të drejtat e pronësisë mbi shtëpitë 
dhe toka përreth, të ndodhura në territoret ne konflikt, të dy paditësve të 
zhvendosur të kombësisë Azerbajxhanit. Vendimet e gjykates ishin nxjerrë 
në vitin 2003 dhe 2005, përkatësisht, nga “Gjykata e Shkallës së Parë të 
Republikës së Nagorno-Karabakh “.

114. Më 22 janar 2014, Kryetari i Gjykatës, pas konsultimit me Dhomën e Madhe, 
vendosi, në pajtim me nenin 38 § 1 dhe 71 § 1 të Rregullores së Gjykatës, 
se dokumentet e përmendura, për shkak të paraqitjes së tyre me vonesë, nuk 
duhet të përfshihen në praktikën e dosjes. Qeveria e paditur nuk ka dhënë 
një shpjegim të kënaqshëm pse dokumentet nuk ishin paraqitur në kohë. 
Gjykata vëren, në lidhje me këtë, se Qeveria e paditur ishte ftuar, më 8 
qershor 2006, të paraqiste vërejtje me shkrim dhe se ata, si atëherë dhe më 
vonë gjatë procedurs, iu kërkua për të adresuar në mënyrë specifike çështjen 
e shterimit të mjeteve të brendshme ligjore. Në asnjë nga këto raste nuk i 
janë referuar vendimeve të gjykatës të vitit 2003 dhe 2005. Rrjedhimisht, 
këto dokumente nuk do të merren parasysh.

2. Parimet e përgjithshme për shterimin e mjeteve të brendshme ligjore
115. Gjykata rithekson se është fondamentale që mekanizmi mbrojtjës i themeluar 

nga Konventa të jetë dytësor kundrejt sistemeve kombëtare të mbrojtjes së 
të drejtave të njeriut. Gjykata mbikëqyr zbatimit nga Shtetet Kontraktuese 
të detyrimeve të tyre sipas Konventës. Ajo nuk mund dhe nuk duhet, të 
marrë përsipër rolin e Shteteve të cilat janë përgjegjëse për të garantuar 
respektimin dhe mbrotjen e të drejtave dhe lirive themelore në nivel kombëtar. 
Kështu, rregulli i shterimit të mjeteve të brendshme ligjore, është një pjesë 
e domosdoshme e funksionimit të këtij sistemi mbrojtjeje. Shtetet nuk janë 
të detyruara të përgjigjen para një organi ndërkombëtar për veprimet e tyre 
para se ata të kenë pasur mundësinë për të rivendosur të drejtën e shkelur 
përmes sistemit të tyre ligjor dhe rrjedhimisht ata që dëshirojnë të sjellin në 
juridiksionin mbikëqyrës të Gjykatës pretendimet e tyre kundër një shteti 
janë të detyruar të përdorin së pari mjetet e parashikuara nga sistemi ligjor 
kombëtar (shih ndër të tjera, Akdivar dhe të tjerët k. Turqisë, 16 shtator 1996, 
§ 65, Raportet e Gjykimeve dhe Vendimeve 1996-IV). Gjykata rithekson 



340

se, nuk është një gjykatë e shkallës së parë; ajo nuk ka kapacitet, as nuk 
është e përshtatshme për funksionin e saj si një gjykatë ndërkombëtare, 
për të gjykuar mbi një numër të madh të rasteve të cilat kërkojnë gjetjen 
e fakteve themelore ose llogaritjen e kompensimit monetar – të dyja këto 
duhet, si një çështje e parimit dhe praktikës efektive, të jenë në juridiksionin 
e brendshëm të shteteve (shih Demopoulos dhe të tjerë k. Turqisë (vendim4) 
[GC], nr. 46113/99, 3843/02, 13751/02, 13466/03, 10200/04, 14163 / 04, 
19993/04 dhe 21819/04, § 69, ECHR 2010, dhe Niazi Kazali dhe Hakan 
Kazali k. Qipros (vendim5), nr. 49247/08, § 132, 6 mars 2012).

116. Gjykata ka përcaktuar parimet e përgjithshme që kanë të bëjnë me shterimin 
e mjeteve të brendshme ligjore në një numër vendimesh. Në Akdivar dhe të 
Tjerët k. Turqisë (cituar më lart) ajo vendosi si më poshtë (referencat e tjetra 
- në kllapa – janë fshirë):

 “65. Gjykata rikujton se rregulli i shterimit të mjeteve të brendshme ligjore 
të përmendura në nenin 35 të Konventës detyron ata që kërkojnë ta sjellin 
çështjen e tyre kundër një Shteti para një organi gjyqësor ose arbitrazhi 
ndërkombëtar të përdorin së pari mjetet e parashikuara nga sistemi ligjor 
kombëtar. Rrjedhimisht, shtetet nuk janë të detyruara të përgjigjen para 
një organi ndërkombëtar për veprimet e tyre pa pasur më parë një mundësi 
për ta adresuar çështjen brenda sistemit të tyre ligjor. Rregulli bazohet në 
supozimin, e reflektuar në nenin 13 të Konventës - me të cilin ka lidhje të 
ngushtë - se ekziston në sistemin e brendshëm një mjet ankimi efektiv në 
dispozicion në lidhje me shkeljen e pretenduar pavarësisht nëse dispozitat e 
Konventës janë inkorporuar në ligjin kombëtar apo jo. Në këtë mënyrë, parimi 
se mekanizmi i mbrojtjes i krijuar nga Konventa është dytësor krahasuar me 
sistemet kombëtare të mbrojtjes së të drejtave të njeriut, është një aspekt i 
rëndësishëm (...).

66. Në bazë të nenit 35 kërkuesi duhet të ketë akses tek mjetet ligjore që janë në 
dispozicion dhe të mjaftueshme për të rivendosur të drejtat që pretendohen se 
janë shkelur. Ekzistenca e mjeteve ligjore në fjalë duhet të jetë mjaftueshmërisht 
e sigurt jo vetëm në teori, por edhe në praktikë, në të kundërt atyre do t’u 
mungojë aksesit efektiviteti i nevojshëm dhe aksesueshmëria (...).

 Gjithashtu, neni 35 kërkon që kërkesat para se të paraqiten në Gjykatë duhet të 
paraqiten para një organi të brendshme, të paktën në themel dhe në përputhje 
me kërkesat formale dhe afatet kohore të përcaktuara në ligjin e brendshëm 
dhe, më tej, çdo mjet procedural që mund të parandalojë shkelje të Konventës 
duhet të përdoruret (...).

67. Megjithatë, siç tregohet më lart, një detyrim i tillë nuk ekziston nëse 
mjetet ligjore janë të pamjaftueshme dhe të joefektive. Përveç kësaj, sipas 

4  vendim mbi pranueshmërinë
5 vendim mbi pranueshmërinë
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“rregullave përgjithësisht të pranuara të së drejtës ndërkombëtare” mund të 
ketë rrethana të veçanta që përjashtojnë kërkuesin nga detyrimi për të shteruar 
mjetet e brendshme ligjore në dispozicion të tij (...). Rregulli është gjithashtu 
i pazbatueshëm, kur ekzsiton një praktikë e përsëritur administrative, e 
papajtueshme me Konventën, që tolerohet nga autoritetet shtetërore dhe e një 
natyre të tillë që e bën procedurën të kotë dhe të paefektshme (...).

68. Për sa i përket shterimit të mjeteve të brendshme ka një shpërndarje të barrës 
së provës. Është detyrë e Qeverisë që pretendon mosshterimin e mjeteve 
të brendshme ligjore për t’i vërtetuar Gjykatës se mjeti ishte efektiv, i 
disponueshëm në teori dhe në praktikë në kohën përkatëse, që do të thotë, se 
ai ishte në dispozicion, ishte i aftë për të siguruar dëmshpërblim në lidhje me 
ankesat e kërkuesit dhe ofronte mundësi të arsyeshme suksesi. Megjithatë, 
pasi Qeveria arrin të vërtetojë sa më sipër, i takon kërkuesit të vërtetoj se 
mjeti ligjor i vënë në dispozcion nga Qeveria ishte shtetuar apo ishte për 
disa arsye i pamjaftueshëm dhe jo efektiv në rrethanat e veçanta të rastit, ose 
ekzistonin rrethana të veçanta që e përjashtonin atë nga ky detyrim (...). Një 
arsye e tillë mund të jetë qëndrimi pasiv i autoriteteve kombëtare përballë 
akuzave të rënda të sjelljes së keqe ose shkaktimit të dëmit nga agjentët e 
shtetit, për shembull, ku ata kanë dështuar të ndërmarrin hetime ose të ofrojnë 
ndihmë. Në rrethana të tilla mund të thuhet se barra e provës kalon edhe një 
herë tek Qeveria e paditur e cila është e detyruar për të treguar veprimet që 
kaë ndërmarrë në raport të rëndësisë dhe seriozitetit të çështjes në fjalë.

69. Gjykata thekson faktin se zbatimi i rregullit duhet të marrë në konsideratë se 
ai zbatohet në kontekstin e mekanizmit të mbrojtjes së të drejtave të njeriut 
që Palët Kontraktuese kanë rënë dakord për të ngritur. Prandaj, ai ka pranuar 
se neni 35 duhet të aplikohet me një shkallë fleksibiliteti dhe pa formalizëm 
të tepruar (...). Ajo ka pranuar më tej se rregulli i shterimit të mjeteve të 
brendshme ligjore nuk është absolut dhe as nuk zbatohet automatikisht; për të 
gjykuar nëse është respektuar është thelbësore që të kihen parasysh rrethanat 
e veçanta të çdo rasti individual (...). Kjo do të thotë ndër të tjera se duhet të 
merren parasysh jo vetëm ekzistenca formalisht e mjeteve ligjore në sistemin 
ligjor të Palës Kontraktuese në fjalë, por edhe konteksti i përgjithshëm ligjor 
dhe politik në të cilin ata veprojnë, si dhe rrethanat personale të kërkuesve.”

3. Zbatimi i këtyre parimeve në çështjen në fjalë
117. Duke pasur parasysh se Republika e Armenisë nuk ka juridiksion mbi 

Nagorno-Karabakh dhe, në veçanti, mbi Lachin, Qeveria e paditur 
pretendon se kërkuesit mund të kishin gjetur zgjidhje tek organet gjyqësore 
dhe administrative të Republikës së Armenisë dhe “NKR”. Ata iu referuan 
dispozitave ligjore qoftë të Republikës së Armenisë dhe të “NKR” në lidhje 
me mosmarrëveshje për tokën, përfshirë çështjet e kthimit dhe kompensimit 
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në rast të posedimit të paligjshëm. Ata gjithashtu parashtruan deklaratat e 
gjyqtarëve dhe zyrtarëve të brendshëm se gjykatat e Armenisë dhe “NKR” 
ishin të pavarur, të paanshme dhe të gatshme për të gjykuar rastet e sjella nga 
qytetarët azerbajxhanas, pa kurrëfarë diskriminimi. Kërkuesit dhe Qeveria 
e Azerbajxhanit, nga ana e tyre, deklaruan se ligjet e Armenisë dhe “NKR” 
nuk ka ofronin asnjë zgjidhje për personat e zhvendosur, që ishin dëbuar 
nga pronat e tyre në rrethana të ngjashme me ato të kërkuesve.

118. Gjykata konstaton se, në lidhje me shterimin e mjeteve të brendshme, nuk 
duhet të përcaktojë nëse Republika e Armenisë mund të konsiderohet se ka 
juridiksion në zonën në fjalë dhe nëse ky juridiksion do të ketë një efekt mbi 
funksionimin e mjeteve të saj të brendshme ligjore për çështjen e kthimit 
apo kompensimit për pronën që ndodhet në territoret në konflikt. Arsyeja 
për këtë është se Qeveria e paditur nuk ka treguar se ekziston një mjet 
ligjor - qoftë në Armeni apo në “NKR” - i aftë për të garantuar zgjidhje për 
pretendimet e kërkuesit. Dispozitat ligjore të përmendura nga ana e tyre 
janë të një natyre të përgjithshme dhe nuk adresojnë situatën e veçantë të 
shpronësimit të pronës, si rezultat i konfliktit të armatosur ose në ndonjë 
mënyrë tjetër te kenë lidhje me një situatë të ngjashme me atë të kërkuesve. 
Përsa i përket vendimeve të brendshme gjyqësore të sjella si shembull, në 
qershor 2007 (shih paragrafin 109 më lart), asnjëri prej tyre nuk ka të bëjë 
me pretendimet për humbjen e shtëpive apo pasurisë nga ana e personave të 
zhvendosur për shkak të konfliktit të Nagorno-Karabakh.

119. Gjithashtu, duhet të theksohet se Republika e Armenisë ka mohuar që 
forcat e tyre të armatosura apo autoritete të tjera të tjera të jenë të përfshirë 
në rastet që kanë sjellë ngritjen e pretendimeve në rastin në fjalë apo që 
Armenia ushtron, ose të ketë ushtruar, juridiksion mbi Nagorno-Karabakh 
dhe territoret përreth. Kështu, duke mohuar cdo përfshirje apo juridiksion, 
nuk do të ishte e arsyeshme të pritet që kërkuesit t’ i drejtoheshin gjykatave 
dhe autoriteteve armene për kthimin apo kompensimin. Më tej, i duhet 
kushtuar vëmendje kontekstin politik dhe të përgjithshme. Si pasojë e luftës, 
pothuajse të gjithë azerbajxhanasit ishin larguar nga territoret në konflikt. 
Asnjë zgjidhje politike në lidhje me konfliktin nuk është arritur. Përkundrazi, 
retorika armiqësore midis liderëve të Armenisë dhe Azerbajxhanit duket 
se janë intensifikuar, shkeljet armëpushimit janë të përsëritura dhe rritja e 
numrave të ushtarake në rajon në vitet e fundit. Në këto rrethana, nuk është 
realiste të pretendohet se një mjet ligjor në dispozicion të kërkuesve në 
“NKR” mundet në praktikë t’i ofrojë personave të zhvendosur azerbajxhanas 
një dëmshpërblim efektiv.

120. Në këto rrethana, Gjykata çmon se Qeveria e paditur nuk ka arritur të provojë 
ekzistencën e një mjeti ligjor i aftë për t’u siguruar kompensim kërkuesve sipas 
Konventës dhe t’u ofronte mundësi të arsyeshme për sukses. Kundërshtimin e 
Qeverisë së mos shterimit të mjeteve të brendshme, pra, rrëzohet.
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III. STATUSI VIKTIMË I KËRKUESVE

A. Parashtrimet e palëve

1. Kërkuesit

121. Kërkuesit pretendojnë se ata kishin dorëzuar dokumentacionin bashkëlidhur 
kërkesës së tyre dhe vëzhgimet e tyre të mëvonshme të cilat përbënin prova 
të mjaftueshme në lidhje me identitetin e tyre dhe faktin se kishin pronësi 
ose të drejtë përdorimi mbi prona të identifikueshme në territorin në fjalë 
dhe se kishin banuar aty deri në maj të vitit 1992, kur ishin larguar. Ata iu 
referuan, inter alia, pasaportave teknike, deklaratave të dëshmitarëve dhe 
faturave për materialet e ndërtimit dhe materiale ndihmëse. Përsa i përket 
pashaportave teknike, kërkuesit deklaruan se ato, në të gjitha detajet, ishin 
në përputhje me kërkesat formale sipas ligjit të brendshëm në fuqi në atë 
kohë. Kërkuesit shpjeguan se mospërputhjet ndërmjet deklaratave të bëra në 
formularin e kërkesës dhe specifikimet në pashaportat teknike ishin për shkak 
se deklaratat ishin dhënë për përfaqësuesit e tyre në rrethana të vështira në 
Baku në fillim të vitit 2005 gjatë një takimi të shkurtër. Deklaratat origjinale 
ishin tërësisht produkt i kujtesës, pa akses në dokumente dhe për këtë arsye 
informacioni që përmbanin pashaportat teknike ishin të saktat dhe duhet të 
merren parasysh. Më tej, kërkuesit pohuan se pashaportat teknike përbënin 
prova dytësore të pasurive të tyre. Përveç kësaj, kërkuesi i gjashtë kishte 
paraqitur prova kryesore në formën e një abstrakti nga protokolli i seancën 
e Sovjetëve të Përfaqësuesve të Popullit të rajonit të Lachin i 29 janarit 1974 
që përmbante vendimin për shpërndarjen e tokës për të. Kur ata u larguan, 
nuk kishin kohë për të marrë të gjitha dokumentet e tyre me vete. Për më 
tepër, nuk kishin pasur një regjistër të tokës të centralizuar në atë kohë nga 
të cilat ata mund të merrnin dokumente të mëtejshme.

122. Kërkuesit pretenduan se, sipas Kodit të Strehimit 1970 dhe Kodit për Tokën 
i 1983 i RSS të Azerbajxhanit, ende në fuqi në kohën e largimit të tyre, një 
qytetar kishte të drejtën e pronësisë mbi banesën e tij individuale dhe një 
të drejtë të trashëgueshme të përdorimit të një ngastre toke në përputhje me 
qëllimet për të cilat ajo ishte ndarë. Të dy të drejtat e pretenduara përbënin 
pasuri brenda kuptimit të nenit 1 të Protokollit nr.1 të Konventës. Për më 
tepër, Ligji i 1991 mbi Pronën në Republikën e Azerbajxhanit iu referua 
parcelës së tokës, si objekt i pronësisë individuale duke i dhënë kështu 
kërkuesve pritshmëri legjitime për t’u bërë pronarë të parcelave të tokës.



344

2. Qeveria e paditur
123. Qeveria armene pretendoi se, me përjashtim të kërkuesit të gjashtë, kërkuesit 

e tjerë nuk kishin dorëzuar bashkëlidhur kërkesës së tyre ndonjë dëshmi që 
mund të provonte se ata kishin prona e jo më që pronat ishin të vendosura në 
territorin e pretenduar dhe se i kishin këto pasuri në atë kohë. Sipas mendimit 
të Qeverisë, ishte për tu theksuar fakti se, edhe pse ata të gjithë pohuan se 
ishin larguar duarbosh, pasaportat teknike të pesë kërkuesve të tjerë ishin 
shfaqur krejt papritur më vonë. Më tej, deklaratat e miqve dhe fqinjëve 
të dorëzuara në Gjykatë arriti asgjë më shumë se thashetheme. Qeveria, 
në lidhje me të gjithë kërkuesit, pohoi se ata kishin dështuar të vërtetonin 
“përtej dyshimit të arsyeshëm”, që ishin personat që ata pretendonin të 
ishin, kishin banuar në territoret e pretenduara prej tyre, dhe që kishin në 
pronësi pronën në fjalë. Në veçanti, dokumentet e parashtruara prej tyre 
përmbanin kontradikta dhe pasaktësi të shumta. Për shembull, kërkuesi 
i dytë në fillim kishte pretenduar se kishte jetuar në fshatin Chirag e më 
pas e kishte ndryshuar duke pohuar se kishte jetuar në Chiragli. Për më 
tepër, shumica e pasaportave teknike të paraqitura si dëshmi pronësie jepnin 
shifra të ndryshme në lidhje me siupërfaqet e shtëpive nga ato të deklaruara 
nga vetë kërkuesit. Qeveria gjithashtu pohoi se një pasaportë teknike është 
një dokument që tregon gjendjen teknike të një ndërtese dhe asgjë tjetër, 
përveçse kur përcaktohet origjina e saj.

124. Më tej, Qeveria vuri në pikëpyetje nëse kërkuesit kishin pasur ndonjë të 
drejtë të njohur sipas ligjit në fuqi në vitin 1992 ose të certifikuar nga 
autoriteti përkatës mbi për pronat e pretenduara. Në veçanti, nën sistemin 
socialist të BRSS para vitit 1991, Shteti ishte pronari i vetëm i tokës. Ligji 
për Pronësinë i 1991 njohu mundësinë e pronësisë private, por megjithatë 
nuk transferonte tokën e poseduar nga individët në pronësinë e tyre. Në 
lidhje me përdoruesit e tokës dhe qiramarrësit, legjislacioni përcaktoi se të 
drejtat e tyre formalizoheshin përmes një certifikate, e cila regjistrohej në 
regjistrin e tokës, të mbajtur nga Sovjetët lokalë të Përfaqësuesve të Popullit. 
Kështu, nuk mund të pretendohen të drejta mbi një tokë pa një certifikatë 
të regjistruar. Për më tepër, Kodi për Tokën i Azerbajxhanit i vitit 1992 
parashikonte se të drejtat e një përdoruesi ose qiramarrësi mund të shuhen 
nëse toka nuk përdoret për një periudhë prej dy vjetësh. Rrjedhimisht, duke 
qenë se kërkuesit nuk ishin kthyer në Lachin që nga viti 1992, Qeveria 
pretendoi se të drejtat e tyre të pretenduara ishin ndërprerë para se Armenia 
të bëhej subjekt i juridiksionit të Gjykatës në vitin 2002. Gjithashtu, 
pretendimet e ligjshme të kërkuesve për t’u bërë pronarë të tokës nuk ishin 
më pritshmëri realiste në vitin 2002. Për më tepër, para kësaj date, prona e 
pretenduar e kërkuesve u ishte ndarë personave të tjerë dhe ishte regjistruar 
në emrin e tyre në rregjistrin e tokës në përputhje me ligjet e “NKR”. Kështu, 
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kërkuesit nuk kishin më “pasuri ekzistuese”, por ishin thjesht paditës që 
kërkonin kthimin ose kompensimin e pronës së tyre. Qeveria armene pohoi 
se nuk ka legjislacion të brendshëm apo vendim gjyqësor në bzaë të së cilit 
mund të ngrihet një pritshmëri legjitime për një kthimi ose të kompensim 
të tillë. Megjithatë,në të njëjta parashtrime, qeveria deklaroi se “NKR” nuk 
ka miratuar asnjë akt ligjor që u privonte kërkuesve të drejtën për të hyrë në 
territorin e Lachin ose për të gëzuar paqësisht pronën e tyre.

3. Qeveria e Azerbajxhanit si palë e tretë ndërhyrëse
125. Qeveria e Azerbajxhanit theksoi se pothuajse të gjithë personave të 

zhvendosur u ishte dashur të largohen nga shtëpitë e tyre në territoret e 
pushtuara me shpejtësi, pa pasur kohë për të mbledhur dokumentet. Tani, 
ishte e pamundur për të marrë dokumentet e pronësisë duke qensë se 
regjistrat ishin mbajtur nga autoritetet lokale dhe arkivat e tyre me shumë 
gjasa ishin shkatërruar. Megjithatë, një pasaportë teknike klasifikohej si 
një dokument “inventari-teknik”, e cila në mënyrë indirekte vërtetonte të 
drejtën e pronësisë së një personi mbi një shtëpi, kur mungonin dokumentat 
origjinal. Ky dokument përbënte provë dytësore të titullit të pronësis mbi 
një shtëpi apo ngastër toke në qoftë se teksti i tij i referohet drejtpërdrejt 
dokumenteve që konfirmojnë të drejtat pronësore. Një referencë e tillë 
gjendej në pasaportat teknike të kërkuesve. Kështu, të marra së bashku me 
deklaratat e dëshmitarëve dhe faturat e ndërtimit të dorëzuara, tregonin se 
kërkuesit kishin në pronësi shtëpi dhe të drejtë përdorimi mbi tokat që u 
ishin shpërndarë. Këto të drejta ekzistonin ende.

126. Më tej, Qeveria e Azerbajxhanit deklaroi se, në kohën e largimit të kërkuesve, 
pronësia private mbi shtëpitë individuale ishte e mbrojtur nga ligjet ende 
të vlefshme të RSS të Azerbajxhanit. Megjithatë, nuk ekzistonte pronësia 
private në lidhje me tokën, e cila ishte në pronësi vetëm të Shteti. Të gjitha 
transaksionet e tokës ishin të ndaluara, por parcela toke u ishin ndarë me 
vendim të autoriteteve lokale, Sovjetëve të Përfaqësuesve të Popullit, qytetarëve 
për përdorim për një periudhë të caktuar ose të pacaktuar kohe, pa pagesë. E 
drejta e përdorimit, e cila ishte një titull i trashëgueshëm, jepej për qëllime 
banimi, si p.sh ndërtimin e shtëpive private, apo për qëllime bujqësore. Për 
më tepër, Ligji i 1991, mbi Pronën në Republikën e Azerbajxhanit, edhe pse 
ende i pa zbatueshëm në atë kohë, parashikonte ekzistencën e pritshmërive 
legjitime të kërkuesve për t’u bërë pronarë të tokë.

B. Vlerësimi i Gjykatës

127. Për të gjykuar mbi statusin e viktimës të kërkuesve duhet shqyrtuar dy 
çështje. Së pari, duhet të vlerësohet nëse kërkuesit kanë paraqitur prova 
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të mjaftueshme të identitetit të tyre personal dhe ish-vendbanimit, si dhe 
ekzistencën e aseteve që pretendojnë se i kanë lënë pas. Nëse vërtetohen 
këto, duhet më pas të përcaktohet nëse këto prona përbëjnë “pasuri” dhe 
ndihmojë të krijojnë “banesë” sipas Konventës. Për përcaktimin e çështjes 
së dytë klasifikimi ligjor apo rëndësia në sistemin e brendshëm ka rëndësi.

1. Parimet e përgjithshme për vlerësimin e kërkesave lidhur me pronën dhe  
 shtëpitë e personave të zhvendosur
128. Gjykata ka trajtuar edhe më parë raste që kanë të bëjnë me pronën dhe të 

drejtën e strehimit të personave që janë zhvendosur si pasojë e një konflikti 
të armatosur ndërkombëtar ose të brendshëm. Çështjet kanë lindur në 
kontekstin e pushtimit të Qipros Veriore, të veprimeve të forcave të sigurisë 
në Turqi dhe Rusi dhe në disa situata të tjera të konfliktit.

129. Gjykata shqyrtoi për herë të parë respektimin e të drejtës për strehim dhe 
pronësi të personave të zhvendosur në rastin e Loizidou k. Turqisë ((themeli), 
18 dhjetor 1996, Raportet 1996-VI). Kërkuesi pretendonte të ishte pronar 
i një numri parcelash toke në Qipron Veriore. Qeveria turke nuk vinte në 
dyshim vlefshmërinë e titullit të pronësisë së kërkuesit, por argumentoi se 
ajo e kishte humbur pronësinë mbi tokën në bazë të nenit 159 të Kushtetutës 
të 1985 të “Republikës Turke të Qipros Veriore” (“RTQV”), sipas së cilit 
të gjitha pasuritë e paluajtshme të braktisura bëheshin pronë e “RTQV”. 
Gjykata, duke pasur parasysh mungesën e njohjes së “RTQV” si një shtet 
nga bashkësia ndërkombëtare, nuk e konsideroi të vlefshme ligjërish këtë 
dispozitë dhe vendosi se kërkuesi nuk mund të konsiderohej se kishte 
humbur titullin e pronësisë mbi pronën si rezultati i saj (§§ 42-47).

130. Në një numër rastesh që kanë të bëjnë me konfliktin e lartpërmendur, 
Gjykata ka përcaktuar “pasurinë” e kërkuesve, brenda kuptimit të nenit 1 të 
Protokollit nr.1 të Konventës në bazë të dëshmive prima facie që Qeveria 
dështoi bindshëm ti hedhë poshtë, duke përfshirë kopjet e dokumenteve 
origjinale të titullit të pronësisë, certifikatat e regjistrimit, kontratat e blerjes 
dhe dokumente pronësie të lëshuar nga Republika e Qipros. Siç është 
shpjeguar nga kërkuesi në rastin e Solomonides k. Turqisë (nr. 16161/90, 
§ 31, 20 janar 2009), titujt e tij të pronësisë ishin regjistruar në Zyrën e 
Pronës në Rreth. Megjithatë, në kohën e ndërhyrjes ushtarake turke ai u 
detyrua të largohej dhe nuk kishte mundur të merrte me vete dokumentet 
e pronësisë. Autoritetet e Republikës së Qipros kishin rindërtuar Librat e 
Tokës dhe kishin lëshuar certifikatat që afirmonin titujt e pronësisë. Këto 
certifikata ishin dëshmia më e mirë në dispozicion në mungesë të shënimeve 
apo dokumenteve origjinale. Vlen të përmendet se në Saveriades k. Turqisë 
(nr. 16160/90, 22 shtator 2009) arsyet pse kërkuesi nuk mund të paraqiste 
dokumentet origjinale të pronësisë u morën veçanërisht në konsideratë. 
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Kërkuesi argumentoi se ai ishte detyruar të largohej nga pronat e tij, ku 
mbante dhe dokumentet, me nxitim, e më pas e kishte pasur të pamundur 
të kthehej apo të rimerrte dokumentat e pronësisë. Gjykata pranoi se 
dokumentet e paraqitura nga kërkuesi (të tilla si kontratë shitje, certifikata 
pronësie dhe një leje ndërtimi) përbënin dëshmi prima facie se ai ishte 
pronar i pronave në fjalë dhe deklaroi gjithashtu se (§ 18):

 “... Ndërkohë që Qeveria e paditur nuk arriti të sillte prova bindëse dhe duke 
marrë parasysh rrethanat në të cilat kërkuesi ishte detyruar të largohej nga 
Qiproja veriore, Gjykata çmon se ai kishte një” pronë “sipas kuptimit të nenit 
1 të Protokollit Nr.1 “

131. Në çështjen Dogan dhe të Tjerët k. Turqisë (nr. 8803-8811/02, 8813/02 dhe 
8815-8819/02, ECHR 2004-VI (ekstrakte)), e cila kishte të bënte me dëbimin 
me forcë të fshatarëve të një rajoni në Turqinë jug-lindore i cili ndodhej në 
gjëndje të jashtëzakonshme dhe mos lejimi i tyre për t’u kthyer për disa vjet, 
Qeveria e paditur kundërshtoi pretendimet e kërkuesve duke deklaruar se 
disa prej tyre nuk kishin paraqitur dokumente pronësie që vërtetonin se ata 
kishin në pronësi pronat që pretedonin në fshatin në fjalë. Në mungesë të 
dokumenteve të pronësisë, Gjykata konsideroi se nuk ishte e nevojshme të 
vendosej nëse kërkuesit kishin të drejtën e pronës sipas ligjit të brendshëm. 
Çështja ishte më tepër nëse aktivitetet e përgjithshme ekonomike të kryera 
nga kërkuesit përbënin “pronë” brenda kuptimit të nenit 1 të Protokollit Nr.1. 
Duke iu përgjigjur pozitivisht kësaj pyetje, Gjykata deklaroi si më poshtë  
(§ 139):

 “...Gjykata vëren se është e pakontestueshme se të gjithë kërkuesit jetonin në 
fshatin Boydaş deri në vitin 1994. Edhe pse ata nuk e kishin regjistruar 
pronën, ata ose kishin shtëpitë e tyre të ndërtuara në tokat e paraardhësve 
të tyre, ose kishin jetuar në shtëpitë në pronësi të etërve të tyre dhe kishin 
kultivuar tokën që i përkiste atyre. Më tej Gjykata vëren se kërkuesit 
kishin të drejta të paskontestuara mbi tokat e përbashkëta në fshat, të 
tilla si kullota, lëndina e toka pyjore dhe se ata siguronin jetesën nga 
blegtoria dhe prerja e druve. Rrjedhimisht, sipas mendimit të Gjykatës, të 
gjitha këto burime ekonomike dhe të ardhurat që kërkuesit nxjerrin prej 
tyre mund të kualifikohen si “pasuri” për qëllime të nenit 1.”

132. Në shumë vendime për pranueshmërinë dhe themelin, Gjykata i është referuar 
kuptimit autonom që ka koncepti i “pasurisë”. Në Öneryıldız k. Turqisë (nr. 
48939/99, § 124, ECHR 2004-XII), Gjykata është shprehur si vijon:

“Gjykata rithekson se koncepti i “pasurisë” i përmendur në pjesën e parë 
të nenit 1 të Protokollit Nr. 1 ka një kuptim autonom, i cili nuk kufizohet 
në pronësinë e mallrave fizike dhe është i pavarur nga klasifikimi formal 
në të drejtën e brendshme: çështja që duhet zgjidhur është, nëse në 
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rrethanat e rastit, të marra në tërësi, mund të konsiderohen se i njohin 
kërkuesit titullin për interesa thelbësore të mbrojtura nga ajo dispozitë.... 
Rrjedhimisht, si mallra fizik, ashtu edhe të drejtat e interesat e caktuara 
që përbëjnë asete mund të konsiderohen “të drejtat pronësore” dhe kështu 
si “pasuri” për qëllimet e kësaj dispozite .... Koncepti i “pasurisë” nuk 
është i kufizuar në “pasuri ekzistuese”, por gjithashtu mund të mbulojë 
asetet, duke përfshirë pretendime, në lidhje me të cilat kërkuesi mund të 
argumentojë se ka të paktën një “pritshmëri legjitime” të arsyeshme për 
të gëzuar efektivisht një pronë e drejtë... .”

 Në këtë rast, Gjykata konsideroi se një banesë ngritur ilegalisht në një 
tokë publike pranë një vendgrumbullimi mbetjesh, ku kërkuesi dhe familja 
e tij kishte jetuar i pa shqetësuar, megjithëse jo me leje, ndërsa paguanin 
taksat e këshillit dhe detyrimet për shërbimet publike, përfaqësonte një 
interes pronësor që, de facto, ishte pranuar nga ana e autoriteteve dhe 
ishte i një natyre të tillë që përbënte pasuri brenda kuptimit të nenit 1 të 
Protokollit Nr.1.

133. Pyetja nëse kërkuesit kishin mbështetur me prova pretendimin e tyre në 
bazë të nenit 1 të Protokollit Nr. 1 ka lindur gjithashtu në një numër rastesh 
kundër Rusisë ku shtëpitë pse pasuri të tjera të kërkuesve ishin shkatërruar 
apo dëmtuar si pasojë e sulmeve ajrore mbi qytetet ku ata jetonin. Për 
shembull, në Kerimova dhe të Tjerët k. Rusisë (nr. 17170/04, 20792/04, 
22448/04, 23360/04, 5681/05 dhe 5684/05, § 293, 3 maj 2011), Gjykata 
pranoi pretendimet e pronësisë së disa kërkuesve, në bazë të ekstrakteve të 
inventareve të banesës, të lëshuara nga administrata e qytetit, pas sulmit në 
të cilin tregohej se kërkuesit ishin pronarë të shtëpive të tyre. Përsa i përket 
kërkuesve që nuk kishin paraqitur asnjë provë që mbanin tituj pronësie, 
Gjykata ka konstatuar të drejtën e tyre pronësore në bazë të dëshmive të 
tjera, të tilla si një certifikatë banimi të lëshuar nga administrata e qytetit. 
Gjithashtu, Gjykata mori në konsideratë faktin se të gjitha dokumentet që 
vërtetonin të drejtën e pronësisë së kërkuesve për shtëpitë mund të ishin 
shkatërruar gjatë sulmit.

134. Në situata ku është përcaktuar se kërkuesi ishte pronar i shtëpisë, Gjykata 
nuk ka kërkuar dokumente shtesë që dëshmonin se ai kishte banuar atje 
për të treguar se shtëpia përbënte “shtëpi” brenda kuptimit të nenit 8 të 
Konventës. Për shembull, në Orphanides k. Turqisë (nr. 36705/97, § 39, 20 
janar 2009) thuhet si më poshtë:

 “Gjykata vëren se Qeveria ka dështuar rrëzojë pretendimet e kërkuesit 
se, në kohën e pushtimit turk, ai banonte rregullisht në Lapithos dhe se 
shtëpia e tij ishte trajtuar nga ai dhe familja e tij si shtëpi.”

135. Megjithatë, në qoftë nëse kërkuesi nuk parashtron asnjë dëshmi të titullit të 
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pronësisë ose vendbanimi, pretendimet e tij nuk mund të qendrojnë (shih, 
për shembull, Lordos dhe të Tjerët k. Turqisë, nr. 15973/90, §50, 2 nëntor 
2010, ku Gjykata e deklaroi kërkesën të papajtueshme ratione materiae në 
mungesë të provave që vërtetonin pronësinë; shih gjithashtu përfundimet 
në lidhje me kërkesit në rastin e lartpërmendur Kerimova dhe të Tjerë k. 
Rusisë). Në disa raste, Gjykata ka përsëritur se kërkuesit duhet të sigurojnë 
mjaftueshmërisht evidenca prima facie në mbështetje të pretendimeve të 
tyre. Në Damayev k. Rusisë (nr. 36150/04, §§ 108-111, 29 maj 2012) Gjykata 
deklaroi se një kërkues që të pretendojë shkatërrimin e shtëpisë së tij duhet 
të japë të paktën një përshkrim të shkurtër të pronës në fjalë. Duke qenë se 
nuk kishte paraqitur dokumente apo përshkrime të hollësishme, kërkesa e tij 
është vlerësuar si e pabazuara. Si shembuj të mëtejshëm të dëshmive prima 
facie të pronësisë së apo të banimit, Gjykata ka renditur edhe dokumente të 
tilla si certifikata mbi pronësinë e tokës apo pronës, ekstrakte nga rregjistrat 
tatimor, dokumente nga administrata vendore, plane, fotografi dhe faturat e 
mirëmbajtjes, dokumente të dërgesave postare, deklarata të dëshmitarëve 
apo ndonjë dëshmi tjetër (shih, për shembull, Prokopovich k. Rusisë, nr. 
58255/00, § 37, ECHR 2004-XI, dhe Elsanova k. Rusisë (vendim), nr. 
57952 / 00, 15 nëntor 2005).

136. Me pak fjalë, jurisprudenca e Gjykatës ka zhvilluar një qasje fleksibël lidhur 
me provat për t’u siguruar nga kërkuesit të cilët pretendojnë se kanë humbur 
pronën e tyre apo shtëpitë në situata konflikti të armatosur ndërkombëtar 
ose të brendshëm. Gjykata vëren se një qasje e ngjashme është reflektuar në 
nenin 15 § 7 të Parimeve Pinheiro të OKB-së (shih paragrafin 98 më lart).

2. Zbatimi i këtyre parimeve në rrethanat e rastit

(a) Dëshmi të identitetit dhe vendbanimit
137. Edhe pse kërkuesit, në kohën e paraqitjes së kërkesës, nuk dorëzuan 

dokumente që tregonin identitetin dhe vendinbanimin e tyre, ata i paraqitën 
ato pas kërkesës nga Dhoma e Madhe në prill të vitit 2010. Dokumentet 
përfshinin certifikatat e lindjes, për vete dhe për fëmijët e tyre, certifikatat 
e martesës, pasaportat e BRSS, të dhënat e punës dhe ekstrakte nga librat 
e shërbimit ushtarak (për detaje, shih paragrafët 33-57 më lart). Sipas 
mendimit të Gjykatës, këto dokumente tregonin se të gjithë kërkuesit kanë 
lindur në rrethin e Lachin dhe se kanë jetuar dhe punuar atje, të paktën 
për pjesën kryesore të jetës së tyre. Duke marrë parasysh deklaratat e vetë 
kërkuesve - dhe në mungesë të ndonjë evidence që tregonte të kundërtën - 
duhet të konsiderohet se ata ende jetonin atje me familjet e tyre në kohën 
kur ata u larguan më 17 maj 1992.
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 (b) Dëshmitë e pronësisë
138. Kërkuesit pretenduan se ata kishin në pronësi ose të drejta të mbrojtura 

pronësie mbi tokë, shtëpi dhe prona të tjera të caktuara të luajtshme që ata u 
detyruan t’i lënë pas pasi u larguan. Nuk dihet nëse ndonjë nga shtëpitë ishte 
ende e paprekur dhe pasuritë e paluajtshme me shumë gjasa nuk ekzistonin 
më. Kështu, ato që mbeten janë kryesisht parcelat e tokës.

139. Fillimisht, vetëm kërkuesi i gjashti paraqiti një dokument në lidhje me 
pronën, një pasaportë teknike. Kërkuesit e tjerë dorëzuan prova të tilla 
vetëm në përgjigje të vëzhgimeve të para të Qeverisë së paditur. Përveç 
pasaportave teknike, ata të gjithë dorëzuan deklarata të ish fqinjëve të cilët 
dëshmonin se kërkuesit kishin në pronësi shtëpi në fshatrat përkatëse, si dhe 
deklaratat nga përfaqësuesit e organeve administrate të Azerbajxhanit për 
rrethin e Lachin. Kërkuesi i gjashtë paraqiti gjithashtu vendimin për ndarjen 
e tokës të lëshuar nga Sovjetët e Përfaqësuesve të Popullit të Lachin, si dhe 
faturat për ushqimin e kafshëve, materialeve të ndërtimit dhe subvencioneve 
të ndërtimit.

140. Provat më të rëndësishme të ofruara nga kërkuesit janë pasaportat teknike. 
Duke qenë dokumente zyrtare, ato përmbanin skica të shtëpive dhe shtetit, 
midis të tjerash, madhësitë e tyre, matjet dhe numrin e dhomave. Gjithashtu 
tregoheshin edhe madhësitë e parcelave të tokës në fjalë. Këto dokumente 
teknike datonin ndërmjet korrikut 1985 dhe gushtit 1990 dhe përmbanin 
emrat e kërkuesve. Për më tepër, duket se ato përfshinin referenca për 
vendimet përkatëse për dhënien e pronës.

141. Duke pasur parasysh parashtrimet e Qeverisë së Azerbajxhanit, Gjykata 
çmon se, pasaportat teknike të kërkuesve duhet të shihen si “dokumente të 
inventarit teknik” që përbëjnë dëshmi indirekte të titullit të pronësisë mbi 
shtëpitë dhe parcelën e tokës dhe përveç kësaj janë në përputhje me nenin 
2.2 të Udhëzime për Rregullat e Regjistrimit të Objekteve të banimit të 1985 
(shih paragrafin 92 më lart). Për më tepër, vendimi për dhënien e pronës i 
paraqitur nga kërkuesi i gjashtë përfaqëson provë primare në bazë të nenit 
2.1 të këtij Udhëzimi. Në kundërshtim me pretendimin e Qeverisë armene 
se pasaportat teknike tregojnë thjesht gjendjen teknike të një ndërtese dhe 
asgjë më shumë duke kundërshtuar kështu vlerën provuese të tyre, Gjykata 
vlerëson se ato nuk përmbajnë thjesht specifikimet e shtëpive në fjalë, por 
edhe emrat e kërkuesve. Në këto rrethana, ato ofrojnë prova prima facie të 
titullit të pronës, të pranuara nga Gjykata në shumë raste të mëparshme.

142. Vlen të përmendet se, përveç në rastin e kërkuesve të pestë dhe të gjashtë, 
ka mospërputhje ndërmjet përshkrimeve fillestare nga kërkuesit për shtëpitë 
e tyre dhe skicave të përfshira në pasaportat teknike të paraqitura më vonë 
në procedurë. Për shembull, kërkuesi i parë fillimisht ka deklaruar se 
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kishte në pronësi një shtëpi prej 250 m2, ndërkohë që pasaporta teknike e 
dorëzuar, fliste për një shtëpi sipërfaqe totale 408 m2 dhe 300 m2 hapësirë 
e banueshme (dhe një depo 60 m2 që nuk ishte përmendur më parë). Në 
mënyrë të ngjashme, kërkuesi i katërt fillimisht pretendoi se shtëpia e tij 
kishte një sipërfaqe prej 165 m2, ndërsa shtëpia e specifikuar në pasaportën 
teknike kishte në total një sipërfaqe 448 m2 dhe hapësirë të banueshme 
223 m2 (të cilës, përsëri, i shtohej një depo e pa përmendur më parë, 75 
m2). Kërkuesit kanë deklaruar se informacioni në pasaportat teknike është 
e saktë ndërsa deklaratat e tyre origjinale janë mbështetur vetëm tek kujtesa 
edhe janë bërë gjatë një takimi të shkurtër me përfaqësuesin e tyre, kur ende 
nuk kishin pasur akses tek dokumentet e mëvonshme.

 Gjykata mund të pranojë shpjegimin e kërkuesve; mospërputhjet midis 
deklaratave të tyre origjinale dhe pasaportave teknike janë, në këto rrethana, 
jo të një natyre të tille që vënë në diskutim vërtetësinë e dokumenteve, 
sidomos kur shifrat e dhëna fillimisht nga kërkuesit janë të krahasueshme 
me hapësirat e banueshme të specifikuara në këto pasaporta.

143. Më tej, kërkuesit kanë parashtruar prova prima facie në lidhje me pronën, 
përfshirë deklarata nga ish fqinjët. Gjithashtu dokumentet e shqyrtuara më 
lart në lidhje me identitetin e parashtruesve dhe vendbanimet e tyre, të cilat 
tregojnë se ata kanë banuar në rrethin e Lachin, ofrojnë mbështetje për 
pretendimet e tyre mbi pronat. Për më tepër, ndërkohë që të gjithë, përvec 
kërkuesit të gjashtë kanë dështuar të paraqesin tituj pronësie ose prova të 
tjera primare, vëmendje duhet t’i kushtohet rrethanave në të cilat ata ishin 
detyruar të largohen nga vendi pikërisht pas sulmit ushtarak. Prandaj, duke 
marrë parasysh tërësinë e provave të paraqitura, kërkuesit kanë mbështetur 
mjaftueshëm pretendimet e tyre se ishin në zotërim të shtëpive dhe tokës në 
kohën e largimit.

 (c) Nëse të drejtat e kërkuesit bien ne fushë veprimin
       e nenit 1 të Protokollit nr.1 dhe nenit 8 të Konventës

144. Mbetet për t’u përcaktuar nëse kërkuesit kishin - dhe ende kanë - të drejta 
pronësore të cilat janë të mbrojtura nga neni 1 i Protokollit Nr.1 dhe nëse 
prona, e marrë në konsideratë së bashku me rrethanat e tjera personale 
të kërkuesve, mund të konsiderohet banesë brenda kuptim të nenit 8 të 
Konventës. Siç është përmendur më lart (shih paragrafin 132), koncepti i 
“pasurisë” sipas nenin 1 të Protokollit nr 1 është koncept autonom që nuk 
varet nga përcaktimi që i bën e drejta e brendshme. Megjithatë, një pikënisje 
e përcaktimit nëse kërkuesit kishin të drejta pronësore, është të përcaktohet 
nëse e drejta dhe praktika e brendshme njihte të drejtat e mbrojtura në bazë 
të Konventës.
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145. Së pari, duhet theksuar se, edhe pse legjislacioni i tokës i miratuar menjëherë 
pas pavarësisë së Azerbajxhanit, pranoi për herë të parë të drejtën e pronësisë 
private mbi tokën, nuk u përcaktua në atë kohë, maj 1992, një procedurë 
për privatizimin e tokës. Megjithatë, nuk mund të mohohet se kërkuesit 
nuk kishin kërkuar pronësinë mbi tokën. Për më tepër, të drejtat e fituara 
nga individët në bazë të legjislacionit të vjetër nuk ishin shfuqizuar nga 
miratimin e ligjeve 1991/1992 të pronës. Të drejtat e kërkuesve për banesat 
dhe tokën që ata posedonin në kohën e largimit duhet të vlerësohet duke iu 
referuar ligjeve të RSS të Azerbajxhanit.

146. Sipas sistemit ligjor sovjetik, qytetarët kishin të drejtën e banesës, por nuk 
ekzistonte pronësia private e tokës, e cila konsiderohej pronë e shtetit. Për 
RSS të Azerbajxhanit (përfshirë Nagorno-Karabakh, rrethin e Lachin dhe 
territoret e tjera përreth tani nën pushtimin) këto rregulla ligjore janë të 
përcaktuara në Kushtetutën e 1978, Kodin për Tokën të 1970 dhe Kodin 
e Strehimit të 1983. Neni 10.3 i Kodit të Strehimit njihte pronësinë 
e banesave dhe Kodi për Tokën, veçanërisht në nenet 4, 25, 27 dhe 28, 
përcaktonte rregullat dhe procedurat për ndarjen e individëve për përdorim. 
Rrjedhimisht, shtëpitë në të cilat banonin kërkuesit në rrethin e Lachin ishin 
pjesë e pasurisë së tyre personale ndërsa për parcelat e tokës mbi të cilat 
këto shtëpi ngriheshin ata kishin vetëm “të drejtën e përdorimit të tyre”. Siç 
është përmendur tashmë (shih paragrafin 138), pronat e luajtshme – gjë e 
gjallë, qilima, makina – që kërkuesit pretendonin se i kishin në pronësi (të 
drejtat ndaj të cilave mbroheshin edhe nga ligjet e RSS të Azerbajxhanit) ka 
të ngjarë të jenë shkatërruar gjatë sulmit ushtarak mbi Lachin ose në vitet 
e ardhshme. Më tej është e paqartë nëse shtëpitë e tyre ishin shkatërruar 
apo ishin ende pjesërisht ose tërësisht të paprekura. Si pasojë, është e një 
rëndësie vendimtare shqyrtimi i kuptimit të “së drejtës së përdorimit”.

147. “E drejta e përdorimit” ishte i vetmi tagër mbi tokën që një individ mund të 
ushtronte. Kjo e drejtë njihej nga Sovjetët lokalë të Përfaqësuesve të Popullit, 
për qëllime të ndryshme, përfshirë blegtori dhe bujqësi - më e rëndësishmja 
në kontekstin e rastit në fjalë - ndërtimi i një shtëpie. Përfituesit ishin të 
detyruar të përdornin parcelat e tokës rigorozisht vetëm për qëllimet për të 
cilat ato ishin dhënë. “E drejta e përdorimit” jepej për një kohë të pacaktuar 
ose për një periudhë të përkohshme. Kështu, në qoftë se individi kishte “të 
drejtën e përdorimi” për një peirudhë të pacaktuar mbi një parcelë toke 
atëher dhe e përdorte aë në përputhje me qëllimin për të cilin i ishte dhënë, 
ai mund t’a përdorte atë për gjithë jetën. Për më tepër, kjo e drejtë ishte e 
trashëgueshme.

 Kështu, nuk ka dyshim se “e drejta e përdorimit” që u ishte njohur kërkuesve 
ishte një e drejtë e fortë dhe e mbrojtur që përfaqësonte një interes thelbësor 
ekonomik. Ndërkohë që nuk ka asnjë tregues se të drejtat e kërkuesve ishin 
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të një natyre të përkohshme, Gjykata vëren, për të vlerësuar situatën të plotë, 
se ky përfundim është i zbatueshëm qoftë për “të drejtën e përdorimit” që 
jepej për një periudhë të pacaktur por dhe për atë që jepej për një periudhë 
të caktuar. Duke pasur parasysh kuptimin autonom të nenit 1 të Protokollit 
nr.1, “e drejta e përdorimit” të tokës përbënte “pasuri” sipas kësaj dispozite. 
Ky përfundim vlen edhe për të drejtat e kërkuesve në lidhje me banesat dhe 
pasuritë e luajtshme.

148. Në vëzhgimet e tyre të paraqitura më 11 korrik 2012 Qeveria e paditur 
ka deklaruar se të drejtat e kërkuesve mbi parcelat e tokës ishin shuar në 
bazë të nenit 32, pika 1 (8) të Kodit për Tokën të vitit 1992, pasi ata nuk 
ishin kthyer në vendin e tyre që prej majit 1992 dhe në këtë mënyrë nuk i 
kishin përdorur për gjatë dy vitesh. Qeveria më tej pohoi se, në çdo rast, 
toka u ishte ndarë individëve të tjerë në përputhje me ligjet e “NKR”. Në 
mbështetje të pretendimit të dytë, ata dorëzuar një numër dokumentesh nga 
regjistri i tokës të 2000 dhe 2001 të “NKR”.

Në lidhje me pretendimin e parë të Qeverisë, Gjykata vëren se për heqjen 
e të drejtave mbi tokën sipas nenit 32 të Kodit për Tokën i 1992 nevojitej një 
vendim për këtë qëllim nga Sovjetët lokalë të Përfaqësuesve të Popullit dhe, për 
më tepër, nuk kishte ekzistuar ndonjë arsye e mirë për mos përdorimin e saj. Kjo 
e fundit vështirë se mund të thuhej në rastin e kërkuesve duke mbajtur parasysh 
praninë ushtarake në territoret përkatëse që nga viti 1992/93. Në këto rrethana, 
pretendimi, i cili nuk e kalon nivelin e spekulimeve, duhet të hidhet poshtë. Sa 
i përket pretendimit të dytë të Qeverisë, është e paqartë cilave parcela toke apo 
posedues, dokumentet e paraqitura për regjistrim të tokës iu referohen. Për më 
tepër, pretendimi duket se kundërshton deklaratën se “NKR” nuk ka miratuar 
asnjë akt ligjor që privonte kërkuesit nga e drejta për të gëzuar pronën e tyre 
në mënyrë paqësore. Në çdo rast, kjo çështje tashmë është shqyrtuar në fazën e 
pranueshmërisë në lidhje me juridiksionit ratione temporis të Gjykatës pas një 
kërkesë të ngjashme nga ana e Qeverisë së paditur. Kërkesa është refuzuar me 
arsyetimin e mëposhtëm (shih paragrafin 102 të vendimit për pranueshmërisë):

“Në një fazë të vonë të procedurës, Qeveria armene paraqiti pretendimin 
se autoritetet e “NKR”, në vitin 1998, kanë miratuar një ligj për privatizimin 
dhe një Kod për Tokën, i cili kishte shuar të drejtat mbi tokën të kërkuesve dhe 
personave të tjerë të cilët kishin ikur nga territoret e pushtuara. Tekstet e këtyre 
ligjeve nuk janë dorëzuar në Gjykatë. Në çdo rast, Gjykata vëren se “NKR” nuk 
njihet si shtet në bazë të së drejtës ndërkombëtare nga të gjithë vendet apo organizatat 
ndërkombëtare. Përkundrejt këtij sfondi, ligjet e tij nuk mund të konsiderohen të 
vlefshëm ligjërisht për qëllimet e Konventës dhe kërkuesit nuk mund të konsiderohen 
se kanë humbur të drejtat e tyre të pretenduara mbi tokën në fjalë në bazë të këtyre 
ligjeve (shih Loizidou (themeli), cituar më lart, §§ 42-47). “
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149. Në përfundim, në kohën e largimit të tyre nga Lachin, kërkuesit mbanin 
të drejtën mbi tokën dhe banesat të cilat përbënin “pronë” sipas kuptimit 
të nenit 1 të Protokollit nr 1. Nuk ka asnjë tregues se këto të drejta ishin 
shuar më pas – në mënyrë të ligjshme ose jo - qoftë para ose pas ratifikimit 
të Konventës nga Armenia. Kështu, të drejtat e tyre pronësore ishin ende 
të vlefshme. Duke qenë se kërkuesit kishin ende pasuritë e tyre, nuk ishte 
nevoja për shqyrtimin e pretendimit të tyre se kishin “ një pritshmëri 
legjitime” për t’u bërë pronarë të tokës të tyre, pas hyrjes në fuqi të Kodit 
për Tokën të 1992.

150. Për më tepër, duke pasur parasysh përfundimin e mësipërm që kërkuesit 
jetonin në rrethin e Lachin me familjet e tyre në kohën e largimit dhe fitonin 
jetesën e tyre atje, toka dhe shtëpitë e tyre duhet të konsiderohen “banesë” 
për qëllimet të nenit 8 të Konventës.

151. Rrjedhimisht, kundërshtimin e Qeverisë lidhur me statusin viktimë të 
kërkuesve u hodh poshtë.

IV. JURIDIKSIONI I REPUBLIKËS SË ARMENISË

A. Parashtrimet e palëve

1. Kërkuesit
152. Kërkuesit parashtruan se Republika e Armenisë ushtronte kontroll faktik mbi 

Nagorno-Karabakh dhe territoret përreth, në veçanti në rrethin Lachin dhe 
se çështjet e ankimuara për këtë arsye binin në juridiksionin e Armenisë në 
përputhje me nenin 1 të Konventës. Nga ana tjetër, ky juridiksion rrjedh nga 
autoriteti ose kontrolli i Armenisë mbi zonën në fjalë nëpërmjet agjentëve 
të saj që vepronin atje. Kërkuesit pohuan se jurisprudenca e Gjykatës lidhur 
me këtë çështje ishte e themeluar dhe iu referuan, ndër të tjera, çështjes 
Loizidou k. Turqisë (cituar më lart), Ilaşcu dhe të Tjerët k. Moldavisë 
dhe Rusisë ([GC], nr. 48787 / 99, ECHR 2004-VII) dhe Al-Skeini dhe të 
Tjerët k. Mbretërisë së Bashkuar ([GC], nr. 55721/07, ECHR 2011). Sa i 
përket barrës së provës, ata pohuan se testi nuk ishte “përtej dyshimit të 
arsyeshëm”; përkundrazi, në rastin konkret, ka pasur një supozim të faktit 
se Armenia kishte juridiksion mbi territoret e përmendura, një supozim që 
Qeveria e padituri nuk kishte mundur t’a hidhte poshtë.

153. Kërkuesit pretenduan se pjesëmarrja e ushtrisë së Armenisë në konfliktin 
Nagorno-Karabak ka qenë e konsiderueshme dhe se provat për këtë qëllim 
ishin të shumta. Ata parashtruan, inter alia, se ushtarët armenë kishin 
shërbyer në Nagorno-Karabakh. Sipas raportit të lartpërmendur tëë HRW të 
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vitit 1994, rekrutët armene ishte dërguar në Nagorno-Karabakh dhe krahinat 
përreth Azerbajxhanit, dhe forcat ushtarake nga Armenia kishin marrë pjesë 
në luftime në Azerbajxhan. Kërkuesit gjithashtu iu referuan deklaratave të 
udhëheqësve të ndryshëm politik dhe vëzhguesve për përfshirje së ushtrisë 
armene, përfshirë deklaratat e lartpërmendura nga z. Robert Kocharyan dhe 
z. Vazgen Manukyan (shih paragrafin 62).

154. Kërkuesit paraqitën si prova të përfshirjes së ushtrisë armene në veprimet 
ushtarake kapjen e një numri të ushtarëve të saj nga njësitë e Azerbajxhanit 
dhe rritjen e kërkesave për rekrutë armen në atë kohë. Më tej ata parashtruan 
se ushtarët armen ende dërgohen për të shërbyer në Nagorno-Karabakh, se 
për këtë shërbim oficerët dhe ushtarët merrnin paga më të larta krahasuar 
me nëse do e kryenin shërbimin në Armeni dhe se ushtarët nuk kishin 
mundësi zgjedhje nëse do të vendosetshin në Armeni apo në Nagorno-
Karabak. Në mbështetje të këtij pohimi, ata përmendëm, ndër të tjera, disa 
procedura gjyqësore dhe administrative që i kishin marrë në Stepanakert 
kundër kundër personelit ushtarak armen dhe shtetasit armen kundërshtues 
për shkak të ndërgjegjes.

155. Përveç dërgimit të trupave në territoret në konflikt, Armenia, sipas kërkuesve, 
kishte ofruar ndihmë materiale për Nagorno-Karabakh. Thuhet se, vendi 
furnizonte më shumë se 90% të buxhetit të enklavës në formën e kredive pa 
interes. Këto kredi përbënin ndihmë financiare e cila kontribuoi në kontrollin 
efektiv të Armenisë mbi Nagorno-Karabakh dhe territoret përreth. Sa për 
Fondin Hayastan AllArmenian, kërkuesit parashtruan se ai nuk mund të 
shihej si një organ i pavarur nga Qeveria armene, pasi ishte themeluar me 
dekret presidencial, në statutin e tij përcaktohej Presidenti armen si president 
i Bordit Drejtues dhe ky Bord përfshinte edhe përfaqësues të rangut më 
të lartë të qeverisë armene, parlamentit, Gjykatës Kushtetuese dhe bankës 
qendrore. Për më tepër, misioni i tij ishte për të mbështetur zhvillimin e 
qëndrueshëm të Armenisë dhe Nagorno-Karabakh.

156. Më tej, Republika e Armenisë ka ofruar dhe vazhdon të ofrojë mbështetje 
politike për Nagorno-Karabakh. Shumë figura kryesore të politikës armene 
ishin ngushtësisht të lidhur dme sferën politike të Nagorno-Karabakh. Për 
shembull, në gusht 1993, Qeveria armene kishte emëruar z. Serzh Sargsyan, 
Ministër i Mbrojtjes i Nagorno-Karabakh, si Ministër të Mbrojtjes së 
Armenisë, dhe në vitin 1998 z. Robert Kocharyan ishte bërë President i 
Armenisë, pasi më parë kishte qenë Kryeministër dhe President i Nagorno-
Karabakh. Po ashtu, duke qenë se “NKR” nuk u njoh nga komuniteti 
ndërkombëtar, varej nga Armeninë për mbështetje politike dhe aftësinë për 
të hyrë në marrëdhënie me shtetet e tjera.

157.Kërkuesit më tej parashtruan se, në Nagorno-Karabakh, zbatoheshin shumë 
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prej ligjeve armene dhe drami armen ishte monedha kryesore që përdorej. Për 
më tepër, njerëzve nga Nagorno-Karabakh u ishin lëshuar pasaporta armene 
për të udhëtuar jashtë vendit.

2. Qeveria e paditur
158. Qeveria armene parashtroi se juridiksioni i Republikës së Armenisë nuk 

shtrihet në territorin e Nagorno-Karabakut dhe territoret përreth; Armenia 
nuk ka dhe nuk mund të ketë kontroll efektiv ose të ushtrojë ndonjë 
pushtet publik mbi këto territore. Sipas pikëpamjes së tyre, kontroll efektiv 
nënkupton drejtimin ose kontrollin e detajuar mbi operacionet specifike të 
subjektit të kontrolluar, me kapacitetin për t’i filluar dhe ndaluar apo për të 
përcaktuar kursin e tyre. Duke theksuar se juridiksioni ekstra territorial ishte 
një përjashtim nga parimi se një Shtet kishte juridiksion mbi territorin e vet, 
Qeveria pohoi se barra e provës për ushtrimin e kontrollit nga ana e saj binte 
mbi kërkuesit, në një standard që ishte i lartë dhe se ata nuk mund t’a mbanin 
këtë barrë por vetëm të deklaronin se nuk kishte asnjë ndikim armen, e as 
kontroll mbi “NKR”. Qeveria ishte e mendimit se çështja Al-Skeini (cituar 
më lart) nuk ishte relevante për rrethanat aktuale pasi vendimi6 për këtë 
çështje mbështetej në «autoritetin dhe kontrollin e agjentëve shtetëror», të 
cilat nuk zbatohen në faktet e çështjes në fjalë. Për më tepër, mbështetja që 
Armenia i jepte «NKR» ishte tërësisht e ndryshme nga numri i ushtarëve 
turq të përfshirë në Qipron veriore ose i madhësisë së arsenalit ushtarak 
rus i pranishëm në Transdniestria (siç përcaktohet në Loizidou dhe Ilaşcu 
dhe të Tjerët, cituar më lart) dhe nuk përbën, sipas asnjë lloj përkufizimi të 
arsyeshëm, kontroll efektiv.

159. Qeveria pohoi se Armenia nuk kishte marrë pjesë në konfliktin ushtarak 
në fjalë. Sulmi mbi Lachin më 17-18 maj 1992, si dhe kapja e Shusha/
Shushi më 9 maj, ishin kryer nga forcat mbrojtëse të “NKR”, 90% e së cilës 
përbëhej nga persona nga Nagorni Karabak. Veprimet ushtarake ishin në të 
vërtetë kundër interesave të Qeverisë së Republikës së Armenisë, e cila në 
atë kohë kishte negociuar një marrëveshje armëpushimi me udhëheqësit e 
Azerbajxhanit; më 8-9 maj ishte mbajtur një takim në Teheran. Megjithatë, 
pushtimi i këtyre dy qyteteve u konsiderua i nevojshëm nga forcat e “NKR” 
për ndalimin e krimeve të luftës të Azerbajxhanit dhe hapjen e një korridori 
humanitar në Armeni.

160. Qeveria më tej pohoi se Armenia as nuk kishte marrë pjesë në ndonjë veprim 
të mëvonshëm ushtarak. Kjo tregohej nga fakti se nuk ishte përmendur 
në asnjë dokument ndërkombëtar pjesëmarrja e ushtrisë armene, por 
përmendeshin pjesëmarrja e “forcave lokale armene”. Autoritetet armene 

6 mbi pranueshmërinë dhe themelin
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as nuk kishin miratuar ndonjë akt apo program ligjor apo ndërmarrë hapa 
të tjera zyrtare për t’u përfshirë në këto veprime. Përkundrazi, veprimet 
vetë-mbrojtëse ishin kryer tërësisht nga forca mbrojtëse e “NKR”, e cila 
ishte themeluar në fillim të vitit 1992, pas hyrjes në fuqi në “NKR” të 
Ligjit për Rekrutim. Ajo ishte ndihmuar nga popullata armene në Nagorno-
Karabakh dhe në territoret përreth, si dhe vullnetarë me origjinë armene 
nga vende të ndryshme. Armenia ishte përfshirë në luftë për aq sa kishte 
qenë e nevojshme për të mbrojtur veten kundër sulmeve të Azerbajxhanit 
në territorin brenda kufijve të njohur të Armenisë. Megjithatë, duke qenë 
se si Armenia dhe “NKR” kishin një armik të përbashkët forcat e tyre të 
armatosura bashkëpunuan në mënyra të ndryshme.

161. Armenia aktualisht nuk ka prani ushtarake në Nagorno- Karabakh dhe 
territoret përreth. Nuk kishte asnjë njësi ushtarake të vendosur atje. Edhe 
në rrethin e Lachin nuk kishte asnjë njësi ushtarake dhe Lachin ishte në 
një distancë të konsiderueshme nga kufiri i “NKR” me Azerbajxhanin dhe 
rrjedhimisht nuk kishte nevojë ushtarake për të mbajtur njësi atje. Nuk mund 
të përjashtohet që disa shtetas armenë mund të kenë shërbyer në forcën 
mbrojtëse të “NKR” mbi baza kontraktuale dhe vullnetare. Gjithashtu, sipas 
marrëveshjes së 1994 për bashkëpunim ushtarak të nënshkruar nga Qeveritë 
e “NKR” dhe Armenisë, rekrutë nga Armenia, me pëlqimin e tyre, mund të 
kryejnë shërbimin ushtarak në “NKR” dhe anasjelltas, si dhe të marrin pjesë 
në stërvitjet ushtarake të organizuara në “NKR” ose në Armeni. Procedurat 
ligjore që kishin të bënin me rekrutët armen të cilët kishin shërbyer në 
“NKR” kishin një shpjegim të thjeshtë: sipas marrëveshjes së vitit 1994, 
akuzat penale kundër rekrutëve armene u trajtuan nga prokurorët armene 
dhe akuzat penale kundër rekrutëve Karabakh u trajtuan nga autoritetet e 
“NKR”. Megjithatë, një numër i vogël i rekrutëve vullnetar armene kishin 
shërbyer në Nagorno-Karabakh ku, për më tepër, kishin qenë nën komandën 
e drejtpërdrejtë të forcës mbrojtëse të “NKR”.

162. Qeveria më tej parashtroi se “NKR”, që nga formimi i saj, kishte pasur 
politikat e saj sociale, financiare dhe politike në mënyrë të pavarur. Armenia 
nuk e kishte ndihmuar ekonomikisht “NKR” përveç se, për disa vjet, i 
kishte akorduar kredi afatgjata për zbatimin e projekteve të caktuara, duke 
përfshirë rindërtimin e shkollave dhe institucioneve të tjera arsimore dhe 
dhënien e ndihmës financiare për familjet e ushtarëve të vrarë. Ndihmë e 
tillë ishte dhënë edhe nga vende të tjera. Për më tepër, Fondi Hayastan All-
Armenian ka luajtur një rol të madh në zhvillimin e “NKR”. Misioni i saj 
kryesor ishte që të siguronte ndihmë financiare për Armeninë dhe “NKR”, 
duke përdorur si burim diasporën armene. Edhe pse kishte përfaqësues të 
Armenisë në Bordin Drejtues, shumica e anëtarëve të Bordit i përkisnin 
diasporës armene dhe “NKR”. Axhenda e Fondit nuk përcaktohej nga 
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Qeveria armene; shpesh donatorët vendosnin vetë për cilat projekte do 
të shkonin paratë e tyre. E vetmja ndihmë që Qeveria armene i kishte 
dhënë Fondit ishte ofrimi i zyrave pa qira në një ndërtesë qeveritare në 
Jerevan. Kështu, ajo nuk ishte një instrument kontrolli, por një organizatë 
bamirëse jo-politike, e cila kishte akorduar 111,000,000 USD “NKR”-së për 
ndërtimin e shkollave dhe spitaleve, rikonstruksionin e rrugëve dhe fshatrat, 
dhënien e ndihmës për eventet kulturore dhe subvencionimin e punës dhe 
arsimimit për të varfërit. Burime të tjera ishin siguruar nga fondet e tjera 
dhe organizatat ndërkombëtare. Bamirësitë dhe investimet ndërkombëtare 
në “NKR” çdo vit llogariten 20-30 dhe 30-40 milionë dollarë amerikanë, 
respektivisht.

163. Sipas mendimit të Qeverisë armene, “NKR” ishte një shtet sovran i pavarur 
i cili kishte të gjitha karakteristikat e një shteti të pavarur sipas së drejtës 
ndërkombëtare. Ai ushtronte kontroll dhe juridiksion mbi Nagorno-
Karabakh dhe territoret përreth. Vetëm ligjet dhe aktet të tjera normative të 
“NKR”-së zbatoheshin mbi këto territore dhe ishte mëse normale që “NKR” 
të miratonte disa ligje nga Armenia. “NKR” kishte sistemin e vet gjyqësor 
që operonte tërësisht në mënyrë të pavarur. Zgjedhjet politike u mbajtën në 
“NKR” dhe fakti se disa individë kishin mbajtur poste të larta politike në 
të dy këto shtete nuk ishte e pa zakontë duke qenë se ishin në ditët e para të 
pavarësisë së tyre. Mbështetja politike e Armenisë kufizohej në pjesëmarrjen 
në negociatat për arritjen e një zgjidhje për konfliktin Nagorno-Karabakh, në 
kuadër të Grupit Minsk të OSBE-së. “NKR” u lëshonte pasaporta shtetasve 
të saj, të cilët kishin të drejta politike dhe detyrime civile mbi bazën e 
shtetësisë së tyre. Pasaportat armene ishin lëshuar vetëm për disa banorë të 
Nagorno-Karabakh në mënyrë që ata të ishin në gjendje të udhëtonin jashtë 
vendit. Në “NKR” përdoreshin monedha të ndryshme, jo vetëm drami 
armen.

164. Gjithashtu Qeveria pohoi se, të vetmet faktet relevante për shqyrtimin nga 
Gjykatës të çështjes së juridiksionit, ishin ato që datonin nga maji 1992 
(“çështja e lidhjes shkakësore “) dhe post-prill 2002 (“cështja e juridiksionit”). 
Dëshmitë që prej vitit 2002 tregojnë se Republika e Armenisë dhe “NKR” 
ishin vende mike, me shumë të përbashkëta dhe me lidhje të ngushta 
ekonomike dhe sociale, një aleancë ushtarake dhe një etnie të përbashkët. 
Armenia kishte pasur ndikim duke qenë se herë pas here kishte ndihmuar 
financiarisht dhe jo vetëm “NKR”. Gjithashtu, si një shtet fqinj i mirë dhe 
aleat, ajo kishte ndihmuar për të mbajtur të hapur korridorin humanitar në 
rrethin e Lachin. Megjithatë, Republika e Armenisë dhe “NKR” ishin vende 
të ndryshme.
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3. Qeveria e Azerbajxhani, si palë e tretë ndërhyrëse
165. Qeveria e Azerbajxhanit u pajtua me kërkuesit se Republika e Armenisë 

ushtronte kontroll efektiv mbi Nagorno-Karabakh dhe territoret përreth, 
përfshirë edhe zonën e Lachin. Ata sollën deklaratat e bëra nga organizata 
të ndryshme ndërkombëtare dhe jo-qeveritare, Departamenti Amerikan 
i Shtetit, si dhe shumë udhëheqës politikë se, në fillim të viteve 1990, 
forcat armene, duke luftuar krahas forcave separatiste Karabakh, kishin 
pushtuar Nagorno-Karabakh, Lachin dhe territoret e tjera përreth dhe këto 
territore vazhdoinin të ishin nën pushtimin armen, e cila kishte ushtarë të 
vendosur atje. Në lidhje me këtë të fundit, ata iu referuan rasteve të Gjykatës 
Harutyunyan k. Armenisë (nr. 36549/03, ECHR 2007-III) dhe Zalyan, 
Sargsyan dhe Serobyan k. Armenisë (cituar më lart). “NKR” nuk ishte një 
shtet i pavarur, siç pretendonte Qeveria e paditur, por një administratë lokale 
e cila mbijetonte në sajë të mbështetjes ushtarake dhe të tjera të Armenisë. 
Nuk mund të mendohej ekzistenca e forcës mbrojtëse të “NKR”-së pa 
mbështetjen e gjerë të Armenisë, me armë, pajisje, trajnime dhe, mbi të 
gjitha, ofrimi i vazhdueshëm i një përqindje shumë të rëndësishëm -nëse jo 
një shumicë aktualisht- i ushtarëve të vendosur në territoret e pushtuara.

166. Gjithashtu, Qeveria e Azerbajxhanit parashtroi se “NKR” nuk mund të 
mbijetonte - politikisht, ekonomikisht apo ushtarakisht - pa mbështetjen 
e konsiderueshme të Armenisë. Ata theksuan, inter alia, lidhjet e ngushta 
politike ndërmjet Nagorno-Karabakh dhe Republikës së Armenisë e cila, 
për më tepër, kishte element të fortë në nivelet më të larta politike. Për më 
tepër, ndihma ekonomike e ofruar nga Armenia ishte thelbësore për “NKR”. 
Qeveria iu referua Fondit Hayastan All-Armenian, i cili duhet të shihet 
si një organ i shtetit armen në lidhje me ndihmën e dhënë për Nagorno-
Karabakh. Fondi kishte pasur një ndikim të rëndësishëm në “NKR”, jo 
vetëm financiarisht, por edhe në pikëpamjen sociale. Ai ishte ngritur nga 
vullneti politik për të përforcuar varësinë ekonomike të Nagorno-Karabakh 
ndaj Armenisë dhe integrimin e mëtejshëm të “NKR” në Armeni. Ata 
gjithashtu iu referua kredive shtetërore armene, të cilat përbënin një pjesë 
të madhe të buxhetit të “NKR”. Për më tepër, Qeveria e Azerbajxhanit ka 
pohuar se individët që banonin në Nagorno-Karabakh dhe territoret përreth 
mbanin pasaportat e Republikës së Armenisë.

B. Vlerësimi i Gjykatës
167. Ndërkohë që kompetenca juridiksionale e një Shteti është kryesisht e lidhur 

me territorin, koncepti i juridiksionit brenda kuptimit të nenit 1 të Konventës 
nuk kufizohet në territorin kombëtar të Palëve të Larta Kontraktuese por 
përgjegjësia e shtetit mund të lindë edhe për shkak të veprimeve dhe 
mosveprimeve të tyre që sillnin efekte jashtë territorit të tyre.
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 Neni 1 i Konventës parashikon si më poshtë:
 “Palët e Larta Kontraktuese i sigurojnë çdokujt brenda juridiksionit të tyre, të 

drejtat dhe liritë e përcaktuara në Seksionin I të kësaj Konvente.”

1. Parimet e përgjithshme për juridiksionin jashtë territorial
168. Gjykata ka pranuar ushtrimin e juridiksionit jashtë territorial nga një Shtet 

Kontraktues kur ky Shtet, nëpërmjet kontrollit efektiv të një territori 
përkatës dhe banorëve të tij jashtë vendit si pasojë e pushtimit ushtarak 
ose me pëlqimin, ftesën apo pranimin e heshtur të Qeverisë të atij territori, 
ushtron të gjitha ose disa prej kompetencave publike që normalisht duhet të 
ushtrohen nga kjo Qeveri. Parimet janë përcaktuar në disa çështje, përfshirë 
Ilaşcu dhe të Tjerët (cituar më lart, §§ 311-319), Al-Skeini dhe të Tjerët 
(cituar më lart, §§ 130-139) dhe Catan dhe të Tjerë k. Moldavisë dhe Rusisë 
([GC], nr. 43370/04, 8252/05 dhe 18454/06, ECHR 2012 (ekstrakte)). 
Pasazhet përkatëse të vendimit të fundit7 citohen më poshtë:

“103. Gjykata ka përcaktuar një numër parimesh të qarta në jurisprudencën e saj 
sipas nenit 1. Kështu, siç parashihet në këtë nen, angazhimi i ndërmarrë nga 
një Shtet Kontraktues kufizohet në “sigurimin” (“reconnaître” në tekstin 
francez) e të drejtave dhe lirive të listuara për personat brenda “juridiksionit” 
tij (shih Soering kundër Mbretërisë së Bashkuar, 7 korrik 1989, § 86, 
Seritë A nr. 161; Banković dhe të Tjerë kundër Belgjikës dhe të Tjerë [GC] 
(vendim), nr. 52207/99, § 66, ECHR 2001-XII). “Juridiksioni” në bazë të 
nenit 1, është kriteri i pikënisjes. Ushtrimi i juridiksionit është një kusht i 
domosdoshëm që një shtet kontraktues të mbajë përgjegjësi për veprimet 
apo mosveprimet që i atribuohen, të cilat pretendohen se sjellin shkeljen së 
të drejtave dhe lirive të përcaktuara në Konventë (shih Ilaşcu dhe të Tjerët 
k.. Moldavisë dhe Rusisë [GC], nr. 48787/99, § 311, ECHR 2004-VII; Al-
Skeini dhe të Tjerë k. Mbretërisë së Bashkuar [GC], nr 55721/07, § 130, 7 
korrik 2011).

104. Kompetenca juridiksionale e një Shteti sipas nenit 1 është kryesisht territoriale 
(shih Soering, cituar më lart, § 86; Banković, cituar më lart, §§ 61 dhe 67, 
Ilaşcu, cituar më lart, § 312; Al-Skeini, cituar më lart § 131). Juridiksioni 
supozohet të ushtrohet normalisht në të gjithë territorin e Shtetit (Ilaşcu, 
cituar më lart, § 312; Assanidze k. Gjeorgjisë [GC], nr. 71503/01, § 139, 
ECHR 2004-II). Nga ana tjetër, aktet e shteteve kontraktuese që kryhen, 
ose prodhojnë efektet, jashtë territoreve të tyre mund të përbëjnë ushtrim të 
juridiksionit brenda kuptimit të nenit 1 vetëm në raste të jashtëzakonshme 
(Banković, cituar më lart, § 67; Al-Skeini, cituar më lart § 131) .

105. Deri më sot, Gjykata ka pranuar një numër rrethanash të jashtëzakonshme 
të cilat sjellin ushtrimin e juridiksionit nga një Shtet Kontraktues jashtë 

7 për pranueshmërinë dhe themelin
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kufijve të veta territoriale. Në çdo rast, pyetja nëse ekzistojnë rrethana të 
jashtëzakonshme të cilat kërkojnë dhe justifikojnë konstatimin e Gjykatës se 
Shteti ka qenë duke ushtruar juridiksion jashtë territorial duhet të përcaktohet 
duke iu referuar fakteve të veçanta (Al-Skeini, cituar më lart, § 132).

106. Një përjashtim nga parimi se juridiksioni sipas nenit 1 është i kufizuar në 
territorin e vetë Shtetit është rasti kur, si pasojë e veprimeve ushtarake të 
ligjshme apo të paligjshme, një Shtet Kontraktues ushtron kontroll efektiv 
në një zonë jashtë territorit të tij kombëtar. Detyrimi për të siguruar, në një 
zonë të tillë, të drejtat dhe liritë e përcaktuara në Konventë, buron nga fakti 
i një kontrolli të tillë, qoftë i ushtruar në mënyrë të drejtpërdrejtë, përmes 
forcave të armatosura të Shtetit Kontraktues, apo nëpërmjet një administrate 
lokale që varet nga ky Shtet (Loizidou k. Turqisë (kundërshtimet paraprake), 
23 mars 1995, § 62, Seritë A nr. 310; Qiproja k. Turqisë [GC], nr. 25781/94, 
§ 76, ECHR 2001-IV, Banković, cituar më lart, § 70, Ilaşcu, cituar më lart, 
§§ 314-316, Loizidou (themeli), cituar më lart, § 52; Al-Skeini, cituar më 
lart, § 138). Kur përcaktohet fakti i dominimit mbi territorin përkatës, nuk 
është e nevojshme të përcaktohet nëse Shteti Kontraktues ushtron kontroll 
të hollësishëm mbi politikat dhe veprimet e administratës lokale vartëse. 
Fakti se administrata lokale mbijeton si rezultat i mbështetjes ushtarake dhe 
të tjera të Shtetit Kontraktues e bën këtë të fundit përgjegjës për politikat dhe 
veprimet e tij. Shteti kontrollues ka përgjegjësi sipas nenit 1 për të siguruar, 
brenda zonës së kontrollin e tij, të gjithë të drejtat themelore të përcaktuara 
në Konventë dhe Protokollet shtesë të saj, të cilat i ka ratifikuar. Ajo do 
të jetë përgjegjëse për çdo shkelje të këtyre të drejtave. (Qipro k. Turqisë, 
cituar më lart, §§ 76-77, Al-Skeini, cituar më lart, § 138).

107. Është një çështje fakti nëse një Shtet Kontraktues ushtron kontroll efektiv 
mbi një zonë jashtë territorit të tij. Në përcaktimin nëse ekziston kontrolli 
efektiv, Gjykata kryesisht do të ketë referencë fuqinë e pranisë ushtarake të 
Shtetit në atë territor (shih Loizidou (themeli), cituar më lart, §§ 16 dhe 56; 
Ilaşcu, cituar më lart, § 387). Të rëndësishëm mund të jenë edhe tregues të 
tjerë, të tillë si shkalla në të cilën mbështetja ushtarake, ekonomike dhe politike 
për administratën vartës lokale i jep atij Shteti ndikim dhe kontroll mbi rajonin 
(shih Ilaşcu, cituar më lart, §§ 388-394, Al Skeini, cituar më lart, § 139).

...
115... Ashtu sic tregohet edhe nga jurisprudenca e sipër përmendur e Gjykatës, 

testi për përcaktimin e ekzistencës së “juridiksionit” në bazë të nenit 1 të 
Konventës nuk ka qenë asnjëherë i barazuar me testin për përcaktimin e 
përgjegjësisë së një Shtetit për një akt ndërkombëtarisht të gabuar sipas së 
drejtës ndërkombëtare.”
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2. Zbatimi i këtyre parimeve në rrethanat e çështjes
169. Gjykata së pari konsideron se situata në Nagorno-Karabakh dhe territoret 

përreth nuk ka të bëjë me agjentët shtetërorë armen që ushtrojnë autoritetin 
dhe kontrollin mbi individët jashtë vendit, siç argumentohet në mënyrë 
alternative nga kërkuesit. Ajo cka duhet të përcaktohet në rrethanat e 
çështjes është nëse Republika e Armenisë ushtronte dhe vazhdon të ushtrojë 
kontroll efektiv mbi territoret e përmendura dhe si rezultat mund të gjendet 
përgjegjëse për shkeljet e pretenduara. Siç është deklaruar nga Gjykata në 
Catan dhe të Tjerë (cituar më lart, § 107), ky përcaktim do të varet kryesisht 
nga përfshirja ushtarake, por edhe nga tregues të tjerë, të tillë si mbështetja 
ekonomike dhe politike, të cilët mund të jenë me rëndësi.

170. Pavarësisht se kërkuesit kishin jetuar në rrethin e Lachin, çështja e 
juridiksionit nuk ka të bëjë vetëm me këtë zonë. Në fakt, Lachin është një 
nga pjesët e territoreve të përmendura që është i vendosur më larg nga vija 
e takimit me Azerbajxhanin. Lanchin rrethohet nga Nagorno-Karabakh në 
lindje, rajonet e Kelbajar, Gubadly dhe Jabrayil në veri dhe në jug dhe nga 
Armenia në perëndim. Për të përcaktuar nëse Armenia ka juridiksion, është 
e nevojshme për të vlerësuar nëse ushtron kontroll efektiv mbi Nagorno-
Karabakh dhe territoret përreth si një e tërë.

171. Për më tepër, megjithëse përgjegjësia për shkeljen e pretenduar nuk mund t’i 
ngarkohen Armenisë për ngjarjet që kanë ndodhur para 26 prill 2002, data 
e ratifikimit të Konventës, faktet që lidhen me ngjarjet e atëhershme përsëri 
mund të merret parasysh si tregues i një gjendje të vazhdueshme edhe pas asaj 
date.

(a) Përfshirja ushtarake
172. Konflikti në Nagorno-Karabakh u përshkallëzua në luftë në vitin 1992, por 

kishte filluar disa vite më parë, me thirrjet e përbashkëta për bashkimin 
e Nagorno-Karabakh me Armeninë. Në mënyrë domethënëse, në dhjetor 
1989, Supreme Soviet i RSS së Armenisë dhe Këshilli i Qarkut i Nagorno-
Karabakh miratoi një rezolutë të përbashkët për “bashkimin” e dy vendeve 
dhe në janar të vitit 1990 u krijua një buxhet i përbashkët. Është e qartë 
se, që nga fillimi i konfliktit, RSS e Armenisë dhe Republika e Armenisë 
kanë mbështetur fuqimisht kërkesat për përfshirjen e Nagorno-Karabakh në 
shtetin armen ose pavarësinë e tij nga Azerbajxhani.

173. Materiali në dispozicion në Gjykatë nuk ka - dhe nuk mund të pritet – që të 
sigurojë prova përfundimtare për përbërjen e forcave të armatosura që kishin 
pushtuar dhe kontrollonin Nagorno-Karabakh dhe shtatë rrethet përreth 
ndërmjet shpërthimit të luftës në fillim të vitit 1992 dhe armëpushimit në maj 
1994. Për shembull, rezolutat e Këshillit të Sigurimit të OKB-së të miratuar 



363

në vitin 1993, duke shprehur shqetësim serioz për tensionin midis Armenisë 
dhe Azerbajxhanit, iu referuan ndërhyrjes dhe pushtimit nga “forcat lokale 
armene” dhe i bëri thirrje Armenisë që të ushtronte ndikim tek “armenët e 
rajonit Nagorni-Karabakh”(shih paragrafin 59 më lart). Megjithatë, raporti 
i Human Rights Ëatch (paragrafi 60), dëshmon për përfshirjen e forcave të 
armatosura të Republikës së Armenisë në këtë kohë. Gjithashtu Ministri 
armen i mbrojtjes në vitet 1992-1993, z. Vazgen Manukyan e pranoi këtë 
gjendje (paragrafi 62).

174. Për më tepër, sipas mendimit të Gjykatës, është e vështirë të besohet që 
Nagorno-Karabakh, një vend me një popullsi prej më pak se 150,000 
armenësh etnikë, ishte në gjendje, pa mbështetjen e konsiderueshme 
ushtarake të Armenisë, të ngrinte një forcë mbrojtëse në fillim të vitit 1992 
që, kundër Azerbajxhanit me rreth shtatë milionë banorë, jo vetëm vendosi 
kontroll mbi ish NKAO por edhe, para përfundimit të vitit 1993, plaçkitën 
gjithë ose një pjesë të madhe të shtatë rajoneve që rrethonin Azerbajxhanin.

175. Në çdo rast, përfshirja ushtarake e Armenisë në Nagorno-Karabakh, u 
formalizua, në disa aspekte, në qershor 1994 nëpërmjet “Marrëveshjes për 
Bashkëpunimin Ushtarak midis Qeverive të Republikës së Armenisë dhe 
Republikës së Nagorno-Karabakh” (shih paragrafin 74 më lart). Përveç 
identifikimit të shumë çështje ushtarake në të cilat të dy këto vende do të 
punonin së bashku, marrëveshja në vecanti parashikonte që rekrutët qoftë të 
Armenisë edhe të “NKR” mund të bënin shërbimin e tyre ushtarak në njërin 
nga këto vende.

176. Raportet dhe deklaratat e mëvonshme konfirmojnë pjesëmarrjen e forcave të 
Armenisë në konflikt. Për shembull, duke mos çuar në ndonjë marrëveshje 
ndërmjet palëve, “paketa e marrëveshjes” dhe qasja “hap pas hapi” e adaptuar 
në kuadër të Grupit Minsk të OSBE-së në vitin 1997, deklaronin se forcat 
e armatosura të Armenisë duhet të tërhiqen brenda kufijve të Republikës 
së Armenisë (shih paragrafin 61 më lart). Kërkesa të ngjashme janë bërë 
nga Asambleja e Përgjithshme e OKB-së në mars të vitit 2008 (paragrafi 
67) dhe nga Parlamenti Europian në prill të vitit 2012 (paragrafi 70). Në 
janar të vitit 2005, Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës, duke 
vënë në dukje pushtimin nga forcat armene të “pjesëve të konsiderueshme 
të territorit të Azerbajxhanit”, rikonfirmoi se pavarësia dhe shkëputja e një 
territori nuk mund të arrihet nëpërmjet “aneksimit de facto të një territori 
nga një shtet tjetër “(paragrafi 64). Raporti i ICG i shtatorit të vitit 2005 arriti 
në përfundimin, në bazë të deklaratave të ushtarëve dhe zyrtarët armene, se 
“ekziston një shkallë e lartë e integrimit ndërmjet forcave të Armenisë dhe 
Nagorno-Karabakh” (paragrafi 65). Indikacione të shërbimit të ushtarëve 
armene në “NKR”, gjithashtu gjenden në rastet para kësaj Gjykate dhe 
gjetkë (paragrafët 76 dhe 77).
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177. Siç Gjykata deklaroi në El-Masri k. Ish-Republikës Jugosllave të Maqedonisë 
([GC], nr. 39630/09, § 163, ECHR 2012), ajo në parim, do t’i trajtojë me 
rezerva deklaratat e dhëna nga ministrat e qeverisë apo zyrtarë të tjerë të lartë, 
pasi ata priren të jenë në favor të qeverisë që ata përfaqësojnë. Megjithatë, 
deklaratat nga zyrtarë të lartë, madje edhe ish-ministra apo ish zyrtarë, të 
cilët kanë luajtur një rol qendror në rrethanat e çështjes në fjalë janë me 
vlerë të veçantë provuese kur ata pranojnë fakte apo sjellje që vendosin 
autoritetet në një situatë të pafavorshme. Ato pastaj mund të interpretohen 
si një formë pranim faji (shih në këtë kontekst, mutatis mutandis, vendimi 
i Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë në çështjen Aktivitetet ushtarake 
dhe paraushtarake në dhe kundër Nikaraguas (Nikaragua k. Shteteve të 
Bashkuara të Amerikës), Vendim mbi Pranueshmërinë dhe Themelin, ECHR 
Raportet 1986 f. 14, § 64).

178. Rrjedhimisht, është e habitshme fakti se deklaratat e përfaqësuesve të 
Republikës së Armenisë të cilat shkojnë kundër qëndrimit zyrtar që forcat 
e armatosura të Armenisë nuk janë vendosur në “NKR” apo territoret 
përreth. Deklarata e z. Manukyan, ish-ministër i mbrojtjes, tashmë është 
përmendur (shih paragrafin 62 më lart). Edhe me më shumë rëndësi është 
fjalimi i mbajtur nga Presidenti aktual i Armenisë, z. Serzh Sargsyan, para 
drejtuesve të Ministrisë së Mbrojtjes në janar 2013, ku deklaronte se qëllimi 
i politikës së jashtme armene ishte të arrihej njohja ligjore e fitores së arritur 
nga “ushtria jonë” në luftën në Nagorno-Karabakh (paragrafi 72). Gjithashtu 
duhet theksuar se Qeveria armene në rastin në fjalë ka pranuar, duke iu 
referuar marrëveshjes së bashkëpunimit ushtarak të 1994, se ushtria armene 
dhe forca mbrojtëse e “NKR” bashkëpunojnë në një aleancë mbrojtjeje.

179. Edhe pse z. Jirayr Sefilyan nuk mund të konsiderohet përfaqësues zyrtar i 
Republikës së Armenisë, si një figurë e shquar politike dhe ish komandant 
ushtarak që kishte shërbyer gjatë luftës, Gjykata ka parasysh deklaratën e 
tij në një intervistë në tetor 2008: “E gjithë bota e di se ushtria e NKR është 
pjesë e forcave të armatosura të Armenisë “(paragrafi 68). Në ndryshim nga 
sa më sipër, Gjykata vëren se mendimi i Dr Bucur-Marcu (paragrafi 73) 
ishte autorizuar nga Qeveria e paditur dhe për rrjedhojë duhej trajtuar me 
kujdes në rrethanat përkatëse.

180. Numri i ushtarëve armene që shërbejnë në “NKR” është i diskutueshmë; 
Qeveria e paditur ka deklaruar se janë jo më shumë se 1,500 persona, ndërsa 
kërkuesit mbështesin shifrat e dhëna nga IISS dhe ICG në 2002-2005 të 
cilat tregonin për një prezencë të trupave armene në Nagorno-Karabakh 
rreth 8,000 deri 10,000 (shih paragrafët 63 dhe 65 lart). Gjykata nuk e 
shikon të nevojshme të zgjidhë këtë çështje pasi, duke u bazuar në raportet 
dhe deklaratat e shumta të paraqitura më lart, e vlerëson të vërtetuar faktin 
që Republika e Armenisë, përmes pranisë së saj ushtarake dhe sigurimit 
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të pajisjeve dhe ekspertizës ushtarake, ka qenë e përfshirë në mënyrë të 
konsiderueshme në konfliktin në Nagorno-Karabakh qysh prej më herët. 
Kjo mbështetje ushtarake ka qenë dhe vazhdon të jetë vendimtare për 
pushtimin dhe vazhdimësinë e kontrollit mbi territorin në fjalë dhe provat 
si marrëveshja e vitit 1994 e bashkëpunimi ushtarak, jo e vetmja, tregonin 
bindshëm se forcat e armatosura të Armenisë dhe “NKR” ishin shumë të 
lidhura.

 (b) Mbështetje të tjera
181. Lidhja ndërmjet dy vendeve tregohet më tej nga numri i politikanëve që kanë 

marrë përsipër detyrat më të larta në Armeni, pasi kanë mbajtur më parë 
pozicione të ngjashme në “NKR” (shih paragrafin 78 më lart). Mbështetja e 
përgjithshme politike që i jepet “NKR” nga Armenia është gjithashtu e qartë 
nga deklaratat e përmendura më sipër në lidhje me përfshirjen ushtarake të 
Armenisë.

182. Qeveria armene pohoi se “NKR” ka legjislacionin e vet dhe organet e veta 
të pavarura politike dhe gjyqësore. Megjithatë, varësia e saj politike nga 
Armenia është e dukshme jo vetëm nga shkëmbimi i përmendur i figurave të 
shquara të politikës por edhe nga fakti se banorët e saj pajisen me pasaporta 
armene për të udhëtuar jashtë vendit duke qenë se “NKR” nuk është njohur 
nga asnjë shtet ose organizatë ndërkombëtare (shih paragrafin 83 lart). Nga 
legjislacioni dhe gjyqësori vijnë dëshmi të tjera të lidhjes së ngushtë midis 
dy vendeve. Qeveria armene ka pranuar se shumë ligje të “NKR” janë marrë 
nga legjislacioni armen. Më e rëndësishmja, faktet në çështjen Zalyan, 
Sargsyan dhe Serobyan k. Armenisë (paragrafi 76), tregojnë jo vetëm praninë 
e trupave armene në Nagorno-Karabakh, por edhe funksionimin e agjentëve 
të zbatimit të ligjit armen dhe ushtrimin e juridiksionit nga gjykatat Armene 
në atë territor. Rasti i z. Grigoryan (paragrafi 77), pasqyron një tregues të 
ngjashëm.

183. Së fundmi, mbështetja financiare dhënë “NKR” nga ose nëpërmjet Armenisë 
është e konsiderueshme. ICG raportoi se në buxhetin e vitit 2005 të “NKR”, 
vetëm 26.7 për qind e shpenzimeve u mbuluan nga të hyrat e mbledhura në 
nivel lokal. Një “hua ndër-shtetërore” armene i ka dhënë “NKR” shuma të 
konsiderueshme parash, në vitet e 2004 dhe 2005 në shumëm 51,000,000 
USD. Sipas ICG, duke u mbështetur në burime zyrtare, kredia përbënte 
67.3% të buxhetit të në vitin 2001 dhe 56.9% në vitin 2004. Edhe pse 
“NKR” merrte kredi nga Armenia që prej vitit 1993, deri në 2005 asnjëra 
nuk ishte shlyer (shih paragrafët 80 dhe 81 lart).

184. Ndihmë e më tejshme është ofruar nga Fondi Hayastan All-Armenian, i 
cili, sipas Qeverisë armene, akordoi rreth 111,000,000 dollarë për projektet 
në “NKR” nga vitet 1995 deri në 2012. Edhe pse fondi nuk është një 
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institucion qeveritar dhe burimet e tij vijnë nga donacione individuale, vlen 
të përmendet se ai është themeluar me dekret presidencial. Për më tepër, 
Presidenti armen është President ex officio i Bordit Drejtues dhe Bordi 
përfshin në mesin e anëtarëve të tij presidentë apo ministra aktualishte në 
detyrë apo të mëparshëm të Armenisë dhe “NKR”, si dhe zyrtarë të tjerë të 
shquar të Armenisë. Ndërsa këta anëtarë nuk përbëjnë shumicën, është e 
qartë nga përbërja e Bordit se përfaqësuesit zyrtarë të Armenisë - së bashku 
me homologët e tyre në “NKR” - janë në pozitë për të ndikuar në masë të 
madhe aktivitetet e fondit.

185. Është e vërtetë që ndihmë e konsiderueshme financiare për “NKR” gjithashtu 
vjen nga burime të tjera, përfshirë qeverinë amerikane dhe kontributet e 
drejtpërdrejta nga diaspora armene. Megjithatë, shifrat e përmendura më lart 
tregojnë se “NKR” nuk do të ishte në gjendje të mbijetonte ekonomikisht pa 
mbështetjen substanciale që buronte nga Armenia.

 (c) Përfundime
186. Të gjitha më lart tregojnë se Republika e Armenisë, qysh prej ditëve të para 

të konfliktit në Nagorno-Karabakh, ka pasur një ndikim të rëndësishëm dhe 
vendimtar mbi “NKR”, se të dy vendet janë shumë të lidhura praktisht në 
pothuajse të gjitha çështjet e rëndësishme dhe se kjo situat vazhdon sot e 
kësaj dite. Me fjalë të tjera, “NKR” dhe administrata e saj mbijeton në sajë 
të mbështetjes ushtarake, politike, financiare dhe të tjera që i është dhënë 
nga Armenia e cila, për rrjedhojë, ushtron kontroll efektiv mbi Nagorno-
Karabakh dhe territoret përreth, përfshirë edhe rrethin e Lachin. Çështjet e 
ngritura për këtë arsye janë brenda juridiksionit të Armenisë për qëllimet e 
nenit 1 të Konventës.

187. Kështu, kundërshtimet e Qeverisë në lidhje me juridiksionin e Republikës 
së Armenisë mbi Nagorno-Karabakh dhe territoret përreth, hidhen poshtë.

V. PRETENDIMI PËR SHKELJE TË NENIN 1 TË PROTOKOLLIT 
     NR. 1 TË KONVENTËS

188. Kërkuesit pretenduan se humbja e kontrollit dhe mundësisë për të përdorur, 
shitur, trashëguar, për të lënë peng, për të zhvilluar dhe gëzuar, pronat e 
tyre përbënte shkelje të vazhdueshme të nenit 1 të Protokollit nr.1, i cili 
parashikon si vijon:

 “Çdo person fizik ose juridik ka të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë 
e 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 
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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.”

A. Parashtrimet e palëve

1. Kërkuesit
189. Kërkuesit pretenduan se të drejtat e tyre sipas nenit 1 të Protokollit nr.1 ishin 

shkelur si rezultat i drejtpërdrejtë i ushtrimit të autoritetit nga Republika 
e Armenisë. Ata i trembeshin faktit se mos prona e tyre ishte shkatërruar 
apo plaçkitur menjëherë pasi ishin detyruar të largohen nga rrethi Lachin. 
Megjithatë, kërkesa e tyre ishte në lidhje me ndërhyrjen në të gjithë pasurinë 
e tyre, përfshirë edhe tokën, e cila mbeti në Lachin dhe të cilën ata ende e 
kishin në pronësi apo kishin të drejtën e përdorimit. Kërkuesit pretenduan 
se vazhdimisht u ishte mohuar aksesi në pronën e tyre dhe se kjo përbënte 
një ndërhyrje që ishte larg të qenit në përputhje me ligjin. Për më tepër, 
pavarësisht nga qëllimi i pushtimit të Lachin, dëbimi i kërkuesve nga pronat 
e tyre dhe shkatërrimi i mundshëm i tyre pa kompensimin përkatës nuk 
mund të shihet si proporcional me arritjen e atij qëllimi. Kërkuesit nuk 
shihnin ndonjë mundësi për t’u lejuar të kthehen në pronat apo kudo tjetër 
në territoret e pushtuara në një të ardhme të parashikueshme.

2. Qeveria e paditur
190. Qeveria armen kundërshtoi faktin se kërkuesit nuk ishin lejuar të hynin në 

qytetin e Lachin apo fshatrat përreth; në fakt, ata kurrë nuk kishin tentuar 
të hynin në këto territore që pasi ishin larguar dhe nuk u ishin drejtuar 
autoriteteve të Armenisë apo “NKR” për mbrojtjen ose rivendosjen e 
të drejtave të tyre. Siç është përmendur tashmë në lidhje me çështjen e 
shterimit të mjeteve të brendshme ligjore, qëndrimi i Armenisë në negociatat 
e Grupit Minsk të OSBE-së - se kthimi i personave të zhvendosur mund 
të konsiderohet vetëm pas zgjidhjes përfundimtare të statusit të “NKR” – 
në lidhje me personat e zhvendosur ishte që ata ishin grup dhe nuk kishte 
asnjë rëndësi për individët të cilët mund të merrnin viza hyrjeje në qoftë se 
ata kishin një arsye legjitime për të hyrë në “NKR” ose Armeni. Udhëtimi 
për në “NKR” nuk kishte asnjë rrezik, pasi e vetmja pikë hyrjeje e hapur 
- rruga nga Jerevan për Stepanakert - ndodhej larg nga Vija e Kontaktit. 
Qeveria më tej pohoi se pushtimi i Lachin - si dhe Shushi/Shusha - ishte 
një akt i ligjshëm i vetëmbrojtjes kundër krimeve të luftës të kryera nga 
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Azerbajxhani, në sulmet e veçanta ushtarake në Stepanakert. Kishte qenë 
i nevojshëm krijimi i një “korridori humanitar” me Armeninë, pasi një 
numër i madh i njerëzve në Nagorno-Karabakh kishin mbetur të vrarë dhe 
të tjerë rrezikonin të vdisnin urie. Duke përsëritur se Republika e Armenisë 
nuk mbante asnjë përgjegjësi për veprimet e pretenduara nga kërkuesit, ata 
parashtruan se nuk ka pasur shkelje të nenit 1 të Protokollit nr.1.

3. Qeveria e Azerbajxhanit, si palë e tretë ndërhyrëse
191. Qeveria e Azerbajxhanit parashtroi se kërkuesit nuk ishin dëbuar nga territoret 

e pushtuara në fjalë nga ndonjë akt ligjor por ishin detyruar të largoheshin 
për shkak të aktiviteteve të forcave ushtarake armene. Ata ende pengoheshin 
fizikisht të hynin në territoret në fjalë dhe të gëzonin pasuritë e tyre, nëpërmjet 
vendosjes së trupave armene dhe minave tokësore në Vijën e Kontakt, 
ndërkohë që armenët stimuloheshin për t’u vendosur në këto territore. Kjo 
gjendje tregohej më tej nga qëndrimi i Armenisë për kthimet në negociatat 
e Grupit Minsk të OSBE-së. Pretendohet që, niveli dhe fuqia e furnizimit të 
administratës lokale vartës të “NKR” nga Qeveria armene nuk e ishte pakësuar 
por intensifikuar gjatë viteve. Prandaj, Qeveria Azerbajxhanisht pretendoi 
se Republika e Armenisë ishte përgjegjës për shkelje të vazhdueshme të të 
drejtave të kërkuesve sipas nenit 1 të Protokollit nr.1.

B. Vlerësimi i Gjykatës
192. Gjykata së pari iu referua konstatimeve të saj të mësipërme (shih paragrafin 

149) se, ndërkohë që është e paqartë nëse shtëpitë e kërkuesve ende 
ekzistojnë, ata të gjithë kanë të drejta ekzistuese për parcelat e tokës që 
përbëjnë “pronë” sipas kuptimit të nenit 1 të Protokollit Nr 1. Duke pasur 
parasysh se pretendimet e ngritura janë brenda juridiksionit të Republikës 
së Armenisë (shih paragrafin 186), çështja që do të shqyrtohet është nëse 
Armenia është përgjegjëse për shkeljen e të drejtave të kërkuesve ndaj 
pronave të tyre.

193. Kërkuesit u detyruan të largohen nga Lachin kur ai u sulmua ushtarakisht në 
maj të vitit 1992. Megjithatë, detyra e Gjykatës nuk është që të vëzhgoj këtë 
ngjarje, por të përcaktojë nëse kërkuesve u është mohuar qasja në pronën e 
tyre pas 26 prillit 2002, datë në të cilën Armenia ratifikoi Konventën dhe nëse 
ata kanë pësuar një shkelje të vazhdueshme të të drejtave të tyre. Ngjarjet e 
mëparshme mund të jenë tregues i një situate të tillë të vazhdueshme.

194. Siç është përmendur më lart (shih paragrafët 119-121), nuk janë identifikuar 
mjete ligjore të brendshme efektive, qoftë në Republikën e Armenisë apo 
në “NKR”. Rrjedhimisht, kërkuesit nuk kanë pasur akses në mjete ligjore 
për të marrë kompensim për humbjen e pronës apo - më e rëndësishmja 
në kontekstin e tanishëm – për të pasur mundësi të aksesonin vendet ku 
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ata më parë kishin jetuar, kështu pronën dhe shtëpitë e lënë pas. Mohimi i 
vazhdueshëm i aksesit është treguar më tej nga pohimi i Qeverisë së paditur, 
megjithëse e pa vërtetuar, se prona e kërkuesve – dhe prona që u përkasin 
personave të tjerë të zhvendosur - ishin ndarë nga administrata e “NKR” për 
individë të tjerë që kishin qenë të regjistruar në regjistrin e tokës.

195. Për më tepër, njëzet vjet pas marrëveshjes së armëpushimit, personat e 
zhvendosur gjatë konfliktit nuk kanë qenë në gjendje të kthehen në Nagorno-
Karabakh dhe territoret përreth. Gjykata vëren, në këtë drejtim, rezolutat e 
miratuara nga Asambleja e Përgjithshme e OKB-së dhe Parlamenti Evropian 
(shih paragrafët 67 dhe 69 më lart). Sipas mendimit të Gjykatës, nuk është 
realiste, e aq më pak e mundur, për Azerbajxhanasit për t’u kthyer në këto 
territore në rrethanat që kanë ekzistuar gjatë gjithë kësaj periudhe dhe të 
cilat përfshijnë praninë e vazhdueshme të trupave ushtarake armene dhe ato 
mbështetëse, shkeljet e armëpushimit në Vijën e Kontaktit, një marrëdhënie e 
përgjithshme armiqësore midis Armenisë dhe Azerbajxhanit dhe mungesën e 
një perspektive për zgjidhje politike në horizont.

196. Si rrjedhojë, ka pasur një ndërhyrje në të drejtat e kërkuesve sipas nenit 1 
të Protokollit nr.1 pasi atyre u ishte mohuar vazhdimisht aksesi në pronën e 
tyre dhe kishin humbur kontrollin mbi të dhe çdo mundësi për t’a përdorur 
dhe gëzuar (shih Loizidou k. Turqisë, cituar më lart, § 63). Kjo përbën një 
ndërhyrje në gëzimin paqësor të pronës së tyre.

197. Qeveria armene parashtroi se pushtimi i Lachin dhe krijimi i një lidhjeje 
tokësore ndërmjet Armenisë dhe Nagorno-Karabakh përfshinte një akt të 
ligjshëm të vetëmbrojtjes. Gjykata merr parasysh pretendimet që rrethi i 
Lachin ishte i një rëndësie strategjike ushtarake dhe se kishte nevojë për të 
ofruar ushqim, shërbim mjekësor dhe furnizime të tjera në Nagorno-Karabakh. 
Megjithatë, nëse këto rrethana mund të përbëjnë ose jo një justifikim për 
të ndërhyrë në të drejtat individuale të banorëve në këtë zonë, pushtimi i 
Lachin në maj të vitit 1992 nuk kishte ndikim të drejtpërdrejtë në çështjen 
në shqyrtim, e cila ka të bëjë me faktin nëse paaftësia e kërkuesve për t’u 
kthyer dhe mohimi i vazhdueshëm i aksesit në pronat e tyre mund të shihet 
si i justifikuar.

198. As Gjykata nuk konstaton se negociatat e vazhdueshme brenda Grupit 
Minsk të OSBE-së mbi çështjet që kanë të bëjnë me personat e zhvendosur 
të përbënin një justifikim ligjor për ndërhyrjet në të drejtat e kërkuesve. Këto 
negociata nuk e çlirojnë Qeverinë nga marrja e masave të tjera, sidomos kur 
negociatat kanë qenë pezull për një kohë kaq të gjatë (shih, mutatis mutandis, 
Loizidou, cituar më lart, § 64;. Qipro k. Turqisë, cituar më lart, § 188). Në 
lidhje me këtë, Gjykata i referohet Rezolutës 1708 (2010) mbi “Zgjidhjen e 
çështjeve pronësore të refugjatëve dhe personave të zhvendosur” të Asamblesë 
Parlamentare të Këshillit të Evropës i cila, duke u mbështetur në standardet 
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përkatëse ndërkombëtare, u bën thirrje vendeve anëtare të “garantojnë në kohë 
dhe në mënyrë efektive dëmshpërblim për humbjen e aksesit dhe të drejtat 
ndaj banesave, tokës dhe pronës së braktisur nga refugjatët dhe personat 
e zhvendosur pa marrë parasysh negociatat e mbetura pezull në lidhje me 
zgjidhjen e konflikteve të armatosura e statusit të një territori të caktuar “(shih 
paragrafin 100 më lart).

199. Udhëzime për masa që Qeveria e paditur mund dhe duhet të marrë për të 
mbrojtur të drejtat pronësore të kërkuesve mund të rrjedhin nga standardet 
përkatëse ndërkombëtare, në veçanti nga Parimet Pinheiro të OKB-së 
(shih paragrafin 98 më lart) dhe Rezoluta e lartpërmendur e Asamblesë 
Parlamentare të Këshillit të Evropës. Në fazën e tanishme, dhe në pritje të një 
marrëveshje gjithëpërfshirëse paqeje, është veçanërisht e rëndësishme krijimi 
i një mekanizmi për shqyrtimin e kërkesave pronësore, i cili duhet të jenë 
lehtësisht i aksesueshëm dhe të garantojë procedura me standarde fleksibël 
të provueshmërisë, duke u mundësuar kërkuesve dhe të tjerët në situatën 
e tyre të rivendosin të drejtat e tyre mbi pronën dhe të kompensohen për 
pamundësinë e gëzimit të tyre.

200. Gjykata është plotësisht e vetëdijshme se Qeverisë së paditur i është 
dashur të ofrojë ndihmë për qindra mijëra refugjatë armenë dhe persona 
të zhvendosur brenda vendit. Megjithatë, edhe pse sigurimi i nevojave 
të një grupi të tillë, të madh njerëzish kërkon burime të konsiderueshme, 
mbrojtja e këtij grupi nuk e përjashton Qeverinë nga detyrimet e saj ndaj 
një grupi tjetër, përkatësisht qytetarëve të Azerbajxhanit, sic janë kërkuesit 
të cilët ishin detyruar të largohen gjatë konfliktit. Në lidhje me këtë, i bëhet 
referencë parimit të mosdiskriminimit të përcaktuara në nenin 3 të Parimeve 
të lartpërmendura Pinheiro. Së fundi, Gjykata vëren se situata në fjalë nuk 
është një situatë emergjente, por ka vazhduar të ekzistojë për një periudhe 
shumë të gjatë.

201.Në përfundim, përsa i përket periudhës në shqyrtim, konkretisht, që prej 26 
prillit 2002, nuk është treguar asnjë arsye që të mund të justifikojë mohimin 
e aksesit të kërkuesve në pronat e tyre dhe mungesën e kompensimit për 
këtë ndërhyrje. Rrjedhimisht, Gjykata konstaton se ka pasur dhe vazhdon të 
ketë një shkelje e të drejtave të kërkuesve sipas nenit 1 të Protokollit nr.1, 
për të cilat Republika e Armenisë është përgjegjës.

VI. PRETENDIMI PËR SHKELJEN E NENIT 8 TË KONVENTËS

202. Kërkuesit pretenduan se pamundësia e tyre për t’u kthyer në rrethin e 
Lachin përbënte edhe një shkelje të vazhdueshme të së drejtës së tyre për 
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respektimin e banesës dhe jetës private e familjare. Ata iu referuar nenit 8 i 
cili parashikon 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. Kërkuesit
203. Baza për pretendimet e kërkuesve sipas këtij neni ishte e njëjtë me atë 

të paraqitur sipas nenit 1 të Protokollit nr.1: ata pohuan se refuzimi i 
vazhdueshëm i Qeverisë së paditur për t’i lejuar të kthehen në rrethin e 
Lachin shkelte edhe të drejtat e tyre në bazë të neni 8. Në këtë aspekt, ata 
iu referuar çështjes Qipro k. Turqisë (cituar më lart). Duke bërë dallimin e 
çështjes së tyre me çështjen Loizidou k. Turqisë (cituar më lart), kërkuesit 
vunë në dukje se, në krahasim me znj. Loizidou, të gjithë ata kishin jetuar 
për shumë vite në zonën e Lachin dhe kishin shtëpitë e tyre atje dhe kishin 
ndërtuar jetën e tyre private dhe familjare atje. Nuk kishte asnjë justifikim 
sipas nenit 8 § 2 për ndërhyrjen në të drejtat të tyre.

2. Qeveria e paditur
204. Gjithashtu, parashtrimet Qeverisë armene pasqyronin në thelb argumentet e 

tyre në bazë të nenit 1 të Protokollit Nr.1   Përveç kësaj, ata pohuan se, duke 
qenë se shtëpitë dhe pronat e tjera për të cilat kërkuesit pretendonin pronësinë 
ishin shkatërruar në vitin 1992, kërkuesit nuk mund të pretendojnë të kenë 
pasur jetë private ose familjare apo banesë në zonën në fjalë pas kësaj date. 
Për të mbështetur këtë pohim, Qeveria e krahasoi situatën e kërkuesve me 
rastin e Loizidou k. Turqisë (cituar më lart) dhe iu referua konstatimeve 
të Gjykatës (në § 66 të vendimit): “do ta tendoste kuptimin e nocionit 
“banesë” në nenin 8, nëse do të përfshiheshin në të edhe pronat të cilat janë 
planifikuar për t’u ndërtuar ndërtesa për qëllime banimi. Gjithashtu as nuk 
mund të interpretohet se përfshin edhe sipërfaqet e një Shteti ku kërkuesi 
është rritur dhe ku familja ka rrënjët, por ku nuk jeton më”. Në çdo rast, 
Qeveria argumentoi se ndërhyrja e pretenduar ishte në përputhje me ligjin 
dhe e nevojshme në një shoqëri demokratike: duke siguruar një “korridor 
humanitar” që lidhte “NKR” me botën e jashtme, kontrolli mbi rrethin e 
Lachin i kishte shërbyer interesave të sigurisë kombëtare, sigurisë publike 
dhe të mirëqenies ekonomike të vendit.
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3. Qeveria e Azerbajxhanit, si palë e tretë ndërhyrëse
205. Qeveria e Azerbajxhanit mbështeti qëndrimin e kërkuesve.

B. Vlerësimi i Gjykatës

206. Nocionet e “jetës private”, “jetës familjare dhe” banesa “sipas nenit 8 ashtu 
si nocioni “pasuri” sipas nenit 1 të Protokollit nr.1, janë koncepte autonome; 
mbrojtja e tyre nuk varet nga klasifikimi sipas së drejtës së brendshme, por 
nga rrethanat faktike të rastit. Siç u përmend më lart (paragrafët 137 dhe 
150), të gjithë kërkuesit kanë lindur në rrethin e Lachin. Deri në maj të 
vitit 1992 kur ata u larguan, kishin jetuar dhe punuar atje për të gjithë apo 
një pjesë të madhe të jetës së tyre. Pothuajse të gjithë ata ishin martuar dhe 
isin bërë me fëmijë në Lanchin. Për më tepër, kanë fituar jetesën e tyre atje 
dhe paraardhësit e tyre kishin jetuar po atje. Gjithashtu, ata kishin ndërtuar 
dhe jetuar në shtëpitë që kishin në pronësi. Pra, është e qartë se kërkuesit 
kishin jetuar për një kohë të gjatë në Lanchin dhe se situata e tyre është 
e ndryshme nga ajo e znj. Loizidou në rastin Loizidou k. Turqisë (cituar 
më lart). Kërkuesit nuk ishin vendosur vullnetarisht diku tjetër, por jetonin 
si personave të zhvendosur në Baku dhe gjetkë nga nevoja. Në rrethanat 
e rastit, zhvendosja e detyruar dhe mungesa e pavullnetshme e kërkuesve 
në rrethin e Lachin nuk mund të konsiderohen se kanë sjellë shkëputjen e 
lidhjes së tyre me rrethin, pavarësisht nga gjatësia e kohës që ka kaluar që 
nga fluturimin e tyre.

207. Për të njëjtat arsye si ato të paraqitura në bazë të nenit 1 të Protokollit nr.1, 
Gjykata konstaton se mohimi i aksesit të kërkuesve tek banesat e tyre 
përbënin ndërhyrje të pajustifikuar në të drejtën për të respektuar jetën e 
tyre private dhe familjare, si dhe banesën.

208. Prandaj, Gjykata konkludon se ka pasur dhe vazhdon të ketë shkelje të 
të drejtave të kërkuesve sipas nenit 8 të Konventës dhe se Republika e 
Armenisë është përgjegjëse për këtë shkelje.

VII. PRETENDIMI PËR SHKELJEN E NENIT 13 TË KONVENTËS

209. Kërkuesit pretenduan se nuk kishte mjetet ligjore efektive në dispozicion të 
tyre në lidhje me ankesat e tyre. Ata u bazuan në nenin 13, i cili parashikon 
si në vijim:
“Çdokush, të cilit i janë shkelur të drejtat dhe liritë e përcaktuara në këtë 
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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. Kërkuesit
210. Kërkuesit pretendojnë se nuk u ishte ofruar asnjë zgjidhje personave e 

zhvendosur nga territoret e pushtuara. Ata pohuan se, duke mos qenë 
armenë etnike, do të kishte qenë krejtësisht e pafrytshme për ta të kërkonin 
zhdëmtim nga autoritetet e Republikës së Armenisë apo “NKR”. Sipas 
pikëpamjes së tyre, nuk kishte asnjë mjet ligjor efektiv në dispozicion, në 
teori dhe në praktikë, për ankesat e tyre. Mungesa e mjeteve të brendshme 
ligjore bë edhe më e dukshme kur u vu re se çështja e të drejtës së kthimit të 
personave të zhvendosur brenda vendit përbënte një nga mosmarrëveshjet 
e mëdha mes palëve në procesin e vazhdueshëm të paqes dhe rrjedhimisht, 
mbeti e pazgjidhura.

2. Qeveria e paditur
211. Qeveria armene pretendoi se kërkuesit kishin pasur në dispozicion të tyre, 

mjete efektive administrative dhe gjyqësore, si në Republikën e Armenisë 
dhe në “NKR”, të cilat ishin të njëjta si për personat e zhvendosur ashtu dhe 
njerëzit që kishin një tjetër status. Sa i përket mjeteve ligjore në “NKR”, 
Qeveria iu referua konkluzioneve të Gjykatës në çështjen e Qipros k. 
Turqisë (cituar më lart, § 98) dhe argumentoi se mjetet ligjore të një organi 
ndërkombëtare i cili nuk është njohur nga Shteti, duhet të ezaurohen me 
përjashtim të rastit kur vërtetohet inekzistenca apo paefektshmërinë e 
tyre. Më tej, Qeveria iu referua argumenteve dhe shembujve rë rasteve të 
paraqitura në lidhje me çështjen e shterimit të mjeteve të brendshme ligjore 
dhe pohoi se kërkuesit nuk kishin shteruar përdorimin e mjeteve ligjore 
në dispozicion dhe nuk kishin paraqitur ndonjë dëshmi se mjetet ishin 
inekzistente apo të paefektshme.

3.Qeveria e Azerbajxhanit, si palë e tretë ndërhyrëse
212. Qeveria Azerbajxhanit në thelb pajtohej me argumentet e paraqitura nga 

kërkuesit. Për më tepër, duke iu referuar rastit Dogan dhe të Tjerë k. Turqisë 
(cituar më lart, § 106), parashtroi se Armenia jo vetëm që kishte dështuar të 
siguronte një mjet ligjor efektiv, por nuk kishte arritur të kryente një hetim 
për ata që ishin përgjegjës për refuzimin e aksesit në pronat dhe shtëpitë e 
tyre.
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B. Vlerësimi i Gjykatës
213. Gjykata ka konstatuar tashmë shkelje të nenit 1 të Protokollit nr.1 dhe 

nenit 8 të Konventës në lidhje me refuzimin e vazhdueshëm të aksesit në 
pasurinë dhe shtëpitë e kërkuese. Për këtë arsye, pretendimet e tyre janë “të 
diskutueshme” për qëllimet e nenit 13 (shih, për shembull, Doğan dhe të 
Tjerë k. Turqisë (cituar më lart, § 163).

214. Pretendimet sipas këtij neni përbëhen nga të njëjtat elementë ose të ngjashëm, 
me ato tashmë të trajtuara në kontekstin e kundërshtimit të shterimit të 
mjeteve të brendshme ligjore. Gjykata rithekson konstatimin e mësipërm 
se Qeveria e paditur ka dështuar të provojë ekzistencën e një mjeti ligjor i 
cili do t’u siguronte kërkuesve një zgjidhje në lidhje me ankesat e tyre sipas 
Konventës dhe u ofronte mundësi të arsyeshme suksesi (shih paragrafin 120 
më lart). Për të njëjtat arsye, Gjykata konstaton se nuk kishte asnjë mjet 
ligjor efektiv në dispozicion në lidhje me mohimin e aksesit të kërkuesve 
tek pasuritë dhe banesat e tyre në rrethin e Lachin.

215. Prandaj, Gjykata konkludon se ka pasur dhe vazhdon të ketë shkelje të 
të drejtave të kërkuesve sipas nenit 13 të Konventës dhe se Republika e 
Armenisë është përgjegjës për këtë shkelje.

VIII. PRETENDIMI PËR SHKELJEN E NENIT 14 TË KONVENTËS

216. Kërkuesit pretenduan se, në lidhje me pretendimet e parashtruara më sipër, 
ata kishin qenë subjekt i diskriminimit nga Qeveria e paditur në bazë të 
përkatësisë etnike dhe fetare. Ata u bazuan në nenin 14, i cili parashikon si 
më poshtë:

 “Gëzimi i të drejtave dhe i lirive të përcaktuara në këtë Konventë duhet të 
sigurohet, pa asnjë dallim të bazuar në shkaqe të tilla si seksi, raca, ngjyra, 
gjuha, feja, mendimet politike ose çdo mendim tjetër, origjina kombëtare ose 
shoqërore, përkatësia në një minoritet kombëtar, pasuria, lindja ose çdo status 
tjetër.”

A. Parashtrimet e palëve

1. Kërkuesit
217. Kërkuesit parashtruan se, në qoftë se ata do të kishin qenë armen etnik 

dhe të krishterë e jo kurdë azerbajxhanas dhe myslimanë, nuk do të ishin 
zhvendosur me forcë nga shtëpitë e tyre nga forcat mbështetëse armene. 
Ata iu referuan raportit të z. David Atkinson dhe rezolutës së Asamblesë 
Parlamentare të Këshillit të Evropës, sipas së cilës “veprimet ushtarake 
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dhe armiqësitë ndërmjet etnive shuëm të përhapura i që paraprinë ato, çuan 
në dëbim në bazë etnie, në masë të madhe dhe krijimin e zonave etnike 
homogjene të cilat ngjajnë me konceptin e tmerrshme të spastrimit etnik 
“(shih paragrafin 64 më lart). Nga ana tjetër, kërkuesit parashtruan se ata 
kishin qenë subjekt i diskriminimit të tërthortë nga Republika e Armenisë, 
pasi veprimet e ndërmarra nga ushtria armene dhe forcat Karabah që 
mbështetnin armenët i kishin prekur në mënyrë disproporcionale kurdët 
azerbajxhanas, të cilët i përkasin një grupi të identifikueshëm.

2. Qeveria e paditur
218. Qeveria armene parashtroi se nuk kishte asnjë çështje që të mund të ngirhej 

në bazë të nenit 14 të Konventës, pasi nuk ka pasur shkelje të neneve të tjera 
të pretenduara nga kërkuesit. Në çdo rast, kërkuesit nuk i ishin nënshtruar 
trajtimit diskriminues, pasi veprimet ushtarake në Lachin kishin pasur 
thjesht qëllimin për hapjen e një “korridori humanitar” midis Armenisë dhe 
Nagorno-Karabakh dhe nuk drejtoheshin kundër banorëve të rrethit, cilado 
qoftë përkatësia e tyre etnike apo fetare. Për më tepër, kurdët nuk ishin 
diskriminuar kurrë në Republikën e Armenisë apo “NKR” dhe popullsia 
prej rreth 1,500 kurdëve që jetonin aktualisht në Armeni merrnin aktivitisht 
pjesë në jetën shoqërore dhe politike dhe gëzonin të gjitha të drejtat.

3. Qeveria e Azerbajxhanit, si palë e tretë ndërhyrëse
219. Qeveria e Azerbajxhanisht pretendoi se veprimet ushtarake në “NKR” dhe 

rrethet përreth kishin pasur qëllim krijimin e një zonë etnike homogjene. 
Ata më tej parashtruan se kërkuesit dhe azerbajxhanas të tjerë të zhvendosur 
brenda vendit ende pengoheshin të kthehen në shtëpitë dhe pronat e tyre, 
ndërsa armenëve po u ofroheshin stimuj të ndryshëm (duke përfshirë strehim 
të lirë, të holla, bagëti dhe përfitimeve tatimore), për t’u vendosur në këtë 
territor, veçanërisht në Lachin. Pala e tretë ndërhyrëse gjithashtu deklaroi 
se kurdët azerbajxhanas janë të ndryshme nga kurdët që jetojnë në Armeni 
pasi të parët janë myslimanë, ndërsa këta të fundit i përkasin fesë Yazidi.

B. Vlerësimi i Gjykatës
220. Konstatimt e Gjykatës për shkelje të nenit 1 të Protokollit nr. 1 dhe neneve 8 

dhe 13 të Konventës në këtë rast kanë të bëjnë me një situatë të përgjithshme 
që përfshin largimin e praktikisht të gjithë qytetarëve të Azerbajxhanit, me 
sa duket shumica prej tyre muslimanë, nga Nagorno-Karabakh dhe territoret 
përreth dhe pamundësia e tyre për t’u kthyer në këto territore. Pretendimet 
e kërkuesve sipas nenit 14 të Konventës janë të lidhura thelbësisht me 
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pretendimet e tjera sipas neneve të tjera të Konventës të ngritura prej tyre. 
Si pasojë, në funksion të shkeljeve të konstatuara në bazë të dispozitave të 
tjera, Gjykata vlerëson se nuk ngrihet çështje më vete sipas nenit 14 (shih, 
për shembull, Qiproja k. Turqisë, cituar më lart, § 199; Ksenides-Arestis k. 
Turqisë, nr. 46347/99, § 36, 22 dhjetor 2005; Catan dhe të Tjerë, të cituar 
më lart, § 160).

IX. ZBATIMI I NENIT 41 TË KONVENTËS
221. 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.”

222.Kërkuesit pretenduan një dëmin monetar për secilin që varionte nga 808,950 
deri 2,093,050 Manati (i ri) Azerbajxhanas (AZN) dhe në vlerë totale për 
të gjashtë kërkuesit – 8,386,600 AZN. Kjo shumë i korrespondon rreth 
7,900,000 euro. Përveç kësaj, ata pretendonin 50,000 euro secili për dëmin 
jo material. Së fundi, ata kërkuan shpenzimet ligjore dhe shpenzimet e tjera 
që nga 6 tetori 2013 në vlerën 41,703.37 sterlina angleze (GBP). Megjithatë, 
në seancën dëgjimore të Gjykatës, më 22 janar të vitit 2014, përfaqësuesit 
e kërkuesve kërkuan, të caktohet një ekspert për të dhënë një opinion mbi 
vlerësimin e dëmit shkaktuar kërkuesve.

223. Gjykata, duke pasur parasysh natyrën e vecantë të çështjes, konstaton 
se çështja e zbatimit të nenit 41 nuk është gati për vendim. Ajo duhet të 
rezervohet për më vonë dhe më tej të përcaktohen procedurat.

PËR KËTO ARSYE, GJYKATA
1. Rrëzoi, me 14 vota pro dhe 3 kundër, kundërshtimet paraprake të Qeverisë së 

paditur për mos shterimin e mjeteve të brendshme ligjore;
2. Rrëzoi, me 15 vota pro dhe 2 kundër, kundërshtimet paraprake të Qeverisë së 

paditur në lidhje me statusin viktimë të kërkuesve;
3. Vendosi, me 14 vota pro dhe 3 kundër, se çështjet e ngritura nga kërkuesit 

janë brenda juridiksionit të Republikës së Armenisë dhe rrëzoi kundërshtimin 
paraprak të Qeverisë së paditur në lidhje me juridiksionin;

4. Vendosi, me 15 vota pro dhe 2 kundër, se ka pasur shkelje të vazhdueshme të 
nenit 1 të Protokollit nr.1 të Konventës;

5. Vendosi, me 15 vota pro dhe 2 kundër, se ka pasur shkelje të vazhdueshme të 
nenit 8 të Konventës;

6. Vendosi, me 14 vota pro dhe 3 kundër, se ka pasur shkelje të vazhdueshme të 
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nenit 13 të Konventës;
7. Vendosi, me 16 vota pro dhe 1 kundër, se nuk ngriheshin çështje të ndara 

sipas nenit 14 të Konventës;
8. Vendosi, me 15 vota pro dhe 2 kundër, se çështja e zbatimit të nenit 41 nuk 

është gati për vendim; dhe si pasojë
(a) rezervon shqyrtimin e kësaj çështje me von;
(b) fton, Qeverinë armen dhe kërkuesit të paraqesin, brenda dymbëdhjetë 

muajsh nga data e njoftimit të këtij vendimi, vëzhgimet e tyre me shkrim 
për çështjen dhe, në veçanti, të njoftojnë Gjykatën e çdo marrëveshje që 
ata mund të arrijnë;

(c) rezervon procedurën e mëtejme dhe i delegon Presidentit të Gjykatës 
kompetencën për të përcaktuar të njëjtën gjë nëse është e nevojshme.

Përgatitur në gjuhën angleze dhe franceze dhe njoftuar në seancën dëgjimore 
më 16 qershor 2015, në Pallatin e të Drejtave të Njeriut, në Strasburg.

 Michael O’Boyle                                                              Dean Spielmann 
      

Gjykatës, mendimet e pakicës në vazhdim i bashkëngjiten këtij vendimi:
(a) mendimi paralel i gjyqtares Motoc;
(b) mendimi pjesërisht paralel dhe pjesërisht kundër i gjyqtares Ziemele;
(c) mendimi pjesërisht i pakicës i gjyqtarit Hajiyev;
(d) mendimi i pakicës i gjyqtares Gyulumyan;
(e) mendimi i pakicës i gjyqtarit Pinto de Albuquerque.

OPINIONI ALTERNATIV I GJYQTARIT MOTOC

Gjykata, e cila po kërkon të vendosëlidhur me një aspekt të një mosmarrëveshje 
shumë faktike dhe komplekse duke përjashtuar aspektet e tjera, është vënë në 
mënyrë të pashmangshme në një pozitë të vështirë. Megjithatë, vendimi i saj duhet 
të kufizohet vetëm në lëndën e kontestit, siç është  përkufizuar nga aplikantët. Një 
gjykatë ndërkombëtare nuk mund të refuzojë të gjykojë mbi bazën e një konteksti 
të vështirë politik apo negociatat Minsk; 

Ky vendim ka peshë të veçantë për shkak të kontekstit, konfliktit të Nagorno-
Karabakut, dhe ngre pyetjen nëse është një gjykim në kohë. Aspektet juridike, 
historike dhe politike të konfliktit të Nagorno Karabakut janë jashtëzakonisht 
komplekse. “Cili është shkaku i ngjarjeve historike? Të pushtetit. Çfarë është 
pushteti? Pushteti është shuma totale e vullneteve të transferuara tek një person. 

Zëvendës Kancelar  Kryetar

Në përputhje me nenin 45 § 2 të Konventës dhe nenit 74 § 2 të Rregullores së 
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Në çfarë gjendje janë vullnetet e masave të transferuara në një person? Me kusht 
që personi të shprehë vullnetin e të gjithë popullit. Që është, pushteti është është 
pushtet. Ky është, pushteti është kuptimi i fjalës të cilën  nuk e kuptojmë. “(Leon 
Tolstoy,” Lufta dhe paqja”).

Si mund të presim që Gjykata të japë një përgjigje të plotë? Prandaj, vendimet e 
Gjykatës në lidhje me konfliktin Nagorno-Karabakh do të jenë edhe një shembull 
i qasjes empirike të Gjykatës. “Unë jam i ulur me një filozof në kopsht; ai thotë 
përsëri dhe përsëri: “Unë e di se kjo është një pemë”, duke treguar për një pemë 
që është pranë nesh. Dikush tjetër arrin dhe e dëgjon këtë, dhe unë them atij: “Ky 
njeri nuk është i çmendur. Ne jemi vetëm duke bërë filozofi. “Janë fjalët e autorit 
të shquar empirik, Ludëig Ëittgenstein. Kufijtë e qasjes empirike të Gjykatës janë 
me të vërtetë të dukshme në gjykimin e dytë të Gjykatës në lidhje me konfliktin e 
Nagorno-Karabakut, Sargsyan v. Azerbajxhanit (çështja nr. 40167/06).

Më lejoni të sqaroj shkurtimisht tri pyetje: 1) çështja e provave, 2) çështja e 
juridiksionit, dhe 3) çështja e shkëputjes.

1. Çështja e provave
Sipas mendimit tim, nuk ka pasur nevojë për një mision faktmbledhës në 

këtë rast. Paragrafi i vendimit është cituar gjerësisht në prova, e ngjashme me 
dokumentet e kërkuara nga Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë. Gjykata ka 
bërë referenca të shumta për standardet e provave të përdorura në gjykimin në 
Nikaragua.

2. Çështja e juridiksionit
Në rastin në fjalë, me qëllim të vendosjes dhe ushtrimin e juridiksionit  

ekstra-territorial nga ana e Armenisë, Gjykata përdor konceptin e “kontrollit 
efektiv” dhe e konsideron (shih paragrafin 186) se elementi qendror i ushtrimit 
të këtij juridiksioni qëndron në faktin se Armenia dhe Nagorno Karabakh janë 
“shumë të integruar”:

“... Republika e Armenisë, që nga ditët e para të konfliktit të Nagorno-
Karabakut, ka pasur një ndikim të rëndësishëm dhe vendimtar mbi ‘NKr’, ... të dy 
njësitë janë të integruar shumë në çështjet e pothuajse të gjitha të rëndësishme dhe 
.. . kjo situatë vazhdon sot e kësaj dite. ... ‘NKr’ dhe administrata e saj mbijeton 
në bazë të ushtrisë, mbështetjes politike, financiare dhe të tjera që i janë dhënë 
nga Armenia e cila, për pasojë, ushtron kontroll efektiv mbi Nagorno-Karabakh 
dhe territoret përreth, duke përfshirë edhe rrethin e Lachin. “

Gjykata gjithashtu përdor një koncept të një rëndësie të fortë ligjore, që është 
ajo e pushtimit ushtarak dhe pranisë.

Para se të vazhdojmë me analizën e kërkesës nga Gjykata të këtyre 
koncepteve të ndryshme ligjore, në mënyrë të veçantë atë të “kontrollit efektiv”, 
është e nevojshme për të përcaktuar se cilat koncepte janë të zbatueshme në 
rastin konkret. Është e vërtetë se, si ata janë lex specialis, degët e ndryshme të së 
drejtës ndërkombëtare i kanë dhënë përgjigje të ndryshme ligjore për çështjen e 
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interpretimit të konceptit të kontrollit efektiv. Vetë Gjykata ka për të sqaruar këtë 
çështje në Catan dhe të tjerët k. Moldavisë dhe Rusisë., paragrafi 115 i cili është 
cituar në vendim. Në mënyrë që të përshkruajë elementet në bazë të të cilave 
Jurisprudenca e Gjykatës mund të bëhet më sistematike dhe të qëndrueshme në 
fushën e juridiksionit, këto përgjigje të ndryshme duhet të shqyrtohen.

a) E drejta e përgjithshme ndërkombëtare
Rregullat e zbatueshme në lidhje me plotësimin e një fuqie të jashtme të 

përgjegjësisë për veprimet e një njësie separatiste janë të përcaktuara në nenet 
4 deri në 8 dhe 11 të projekt neneve të Komisionit të Ligjeve Ndërkombëtare 
(Kombeve të Bashkuara) në përgjegjësinë e shteteve për Aktet ndërkombëtare të 
padrejta. Pjesët përkatëse të këtyre neneve janë formuluar si më poshtë:

Neni 4. Zhvillimi i organeve të një shteti
“1. Zbatimi i ndonjë organi shtetëror do të konsiderohet një akt i atij shteti 

sipas ligjit ndërkombëtar, nëse ushtrimi i organeve legjislative, ekzekutive, 
gjyqësore ose ndonjë funksion tjetër, çfarëdo pozicioni që mban në organizimin 
e shtetit, dhe çdo gjë që karakterizon atë si një organ i Qeverisë qendrore apo 
i një njësie territoriale të shtetit.

... “
Neni 5 Veprimtaria e  personave ose subjekteve 
që ushtrojnë elemente të autoritetit qeveritar

“Zhvillimi i një personi ose subjekti i cili nuk është një organ i shtetit sipas nenit 
4, por është i autorizuar nga ligjit të atij shteti për të ushtruar elemente të 
autoritetit qeveritar do të konsiderohet një akt i shtetit sipas ligjit ndërkombëtar, 
me kusht që ky person ose subjekt vepron në këtë cilësi në shkallë të caktuar. 
«

Neni 6. Veprimtaria e organeve të vendosura 
në dispozicion të një shteti nga një shtet tjetër

“Sjellja e një organi të vendosur në dispozicion të një shteti nga një shtet tjetër do 
të konsiderohet si një akt i shtetit mëparshëm sipas të drejtës ndërkombëtare, 
nëse organi vepron në ushtrimin e elementeve të autoritetit qeveritar të shtetit 
në dispozicion të të cilit është vendosur. “

Neni 7 Tejkalimi i autoritetit ose shkelja e udhëzimeve
“Sjellja e një organi të një shteti ose të një personi ose subjekti i autorizuar 

për të ushtruar elemente të autoritetit qeveritar do të konsiderohet një akt 
i shtetit sipas ligjit ndërkombëtar, nëse organi, personi ose subjekti vepron 
në këtë cilësi, edhe nëse ajo e tejkalon autoritetii saj ose në kundërshtim me 
udhëzimet. “
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Neni 8. Veprimtaria e drejtuar apo e kontrolluar nga një shtet
“Veprimtaria e  një personi ose grupi personash, do të konsiderohet si një akt i një 

shteti në bazë të së drejtës ndërkombëtare nëse personi ose grup personash 
është në fakt duke vepruar sipas instruksioneve të, ose nën drejtimin ose 
kontrollin e atij shteti në kryerjen e veprimtarisë. “

 Në mënyrë që përgjegjësia ndërkombëtare e një fuqie të jashtme për kryerjen 
gabuar ndërkombëtar të një entiteti separatist të ngrihet, ai ka për të treguar se 
objekti i detyrimit ndërkombëtar të pushtetit të jashtëm shtrihet përtej territorit 
të tij me atë të subjektit separatist, domethënë, se detyrimi ndërkombëtar 
në fjalë mund të aplikojë detyrim shtesë territorialisht dhe se veprimet ose 
mosveprimet e subjektit separatist të cilat dhunojnë atë detyrim i atribuohen 
asaj fuqie të jashtme.

 Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë ka themeluar dy kriteret për përcaktimin 
e ekzistencës së juridiksionit ekstra-territorial. Një nga këto është testi i 
“kontrollit efektiv”.

 Kriteri “kontroll efektiv” zbatohet aty ku ka prova të “varësisë sё pjesshme” 
të subjektit secesioniste në fuqi e jashtme. Varësia e pjesshme mund të 
supozohet se ku, ndër të tjera, pushteti i jashtëm siguron që njësia ekonomike 
secesioniste financiare, logjistike dhe asistencës ushtarake, dhe informacioni 
janë bazuar në inteligjencën, dhe i zgjedh dhe i paguan drejtuesit e këtij 
subjekti. Varësia e pjesshme krijon mundësinë për pushtet të jashtëm për të 
kontrolluar subjektin.

 Megjithatë, ndryshe nga varësia e plotë, varësia e pjesshme nuk lejon 
Gjykatën që të marrin në konsideratë autoritetet e subjektit separatist si 
organe de facto të pushtetit të jashtëm dhe për të gjetur se veprimtaria e 
përgjithshme e këtyre autoriteteve mund të konsiderohen si veprime të kësaj 
kompetence; përgjegjësia për sjellje të veçantë duhet të përcaktohet mbi një 
bazë rast pas rasti. Përgjegjësia e autoriteteve të pushtetit të jashtëm nuk 
mund të angazhohet thjesht dhe për shkak të sjelljes së autoriteteve të njësisë 
ekonomike separatiste; ajo duhet të ngarkojë zhvillimin e organeve të atij që 
vepron sipas pushtetit në përputhje me rregullat e veta. Për më tepër, kontrolli 
në fjalë nuk është që ushtrohet mbi njësinë ekonomike separatiste vetë, por 
që ushtrohet mbi aktivitetet apo veprimet të cilat sjellin aktin e paligjshëm 
ndërkombëtar.

 Me përjashtim të disa rasteve, komenti juridik ndërkombëtare dhe 
jurisprudenca i referohen vetëm një prej kritereve të GJND-së: “kontroll 
efektiv”. Megjithatë, GJND-ja ka në fakt zbatohen dy kritere të ndryshme të 
kontrollit në dy vendimeve kryesore që ka dorëzuar në temën: ushtarake dhe 
paraushtarake Aktivitetet në dhe kundër Nikaraguas (Nicaragua k. Shteteve 
të Bashkuara të Amerikës.), Vendim Themeli,  I.C.J. Raportet 1986, f. 14, dhe 
zbatimi i Konventës për Parandalimin dhe Dënimin e Krimit të Gjenocidit 
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(Bosnja dhe Hercegovina k. Serbisë dhe Malit të Zi), Gjykimi, I.C.J. Raportet 
2007, f. 43. Shqetësimi dhe përgjegjësia e Shteteve të Bashkuara të Amerikës 
për aktet nga contras, një grup i armatosur i opozitës që veprojnë në Nikaragua, 
ndërsa kjo e fundit në fjalë përgjegjësi e Serbisë dhe Malit të Zi për aktivitetet 
e Republikës Serbe, një entitet separatist që ishte krijuar në vitin 1992 me 
ndihmën e Republikës Federale të Jugosllavisë (RFJ) në territorin e Bosnjës 
dhe Hercegovinës dhe kishte “gëzuar një pavarësi de facto”.

 Në rastin Nikaraguas, GJND vendosi tre elemente të cilat duhejk që të 
vendosej kontroll i rreptë:

 - Subjekti secesionist duhet të jetë plotësisht i varur nga pushteti i jashtëm;
 - Kjo varësi e plotë duhet të shtrihet në të gjitha fushat e veprimtarisë së 

subjektit separatist;
 - Fuqia e jashtme duhet të ketë në fakt përdorimin e potencialit për kontrollin 

e natyrshëm në këtë varësi të plotë, që do të thotë, ajo duhet të ketë në fakt një 
ushtrim në shkallë veçanërisht të lartë të kontrollit.

 Subjekti secesionist duhet të jetë “plotësisht i varur nga ndihmat” nga pushteti 
i jashtëm për një kontroll të rreptë që lind si rezultat i kësaj varësie të plotë. 
Varësia e plotë do të thotë se entiteti secesionist “nuk ka autonomi të vërtetë» 
dhe është «thjesht një instrument” ose një “agjent” i pushtetit të jashtëm, i 
cili vepron nëpërmjet saj. Përdorimi i të njëjtës monedhë apo për faktin se 
një pjesë e konsiderueshme e popullsisë së subjektit separatist ka pasur, ka 
pretenduar, ose nuk mund të pretendojë, kombësinë ose shtetësinë e pushtetit 
të jashtëm, nuk janë në vetvete një bazë e mjaftueshme në të cilën subjekti 
secesionizt është një “agjent” i pushtetit të jashtëm. E njëjta gjë është e vërtetë 
për pagesën e rrogave, pensioneve dhe avantazhe të tjera që udhëheqësit e 
subjektit separatist mund të marrin. Në përgjithësi, as politika ushtarake, 
marrëdhëniet ekonomike, etnike ose kulturore në mes të pushtetit të jashtëm 
dhe subjektit secesionist as sigurimi i mbështetjes logjistike në formën e 
armëve, trajnimeve apo ndihmës financiare do të mundësojë ekzistencën e 
një marrëdhënie të varësisë së plotë ndaj themelohet pa prova të tjera, edhe 
kur subjekti secesionist dhe mbështetja që merr nga jashtë, të jetë i një mase 
të madhe ushtarake, këto  janë plotësuese dhe për të ndjekur objektivat e 
njëjta politike.

 Në rastin Nikaraguas, GJND konstatoi dy faktorë mbi bazën e të cilëve 
konsiderohet se ekzistenca e “varësisë së plotë” mund të jetë krijuar. Sipas 
mendimit të saj, fakti se pushteti i jashtëm është një barrë, krijoi dhe organizoi 
subjektin secesionist, ose grupin e armatosur opozitar i cili krijoi subjektin 
secesionist, u shfaq bazur në një supozim të fortë se subjekti secesionist 
ishte krejtësisht i varur nga pushteti i jashtëm dhe nuk ishte gjë tjetër përveç 
se instrument i tij ose agjent. Megjithatë, kjo nuk mjafton për pushtetin  e 
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jashtëm jashtëm që ka përfituar nga ekzistenca e një lëvizje separatiste dhe e 
përdor atë në politikat e saj vis-à-vis të shtetit mëmë. Që varësia tek pushteti 
i jashtëm të jetë e plotë, kjo e fundit duhet të sigurojë ndihmë duke marrë 
forma të ndryshme (ndihmë financiare, mbështetje logjistike, furnizim të 
informacionit në bazë të inteligjencës) dhe që është thelbësore për ndjekjen 
e aktiviteteve të njësisë ekonomike separatiste. Me fjalë të tjera, njësia 
ekonomike separatiste është plotësisht e varur nga pushtetii jashtëm në qoftë 
se vetëm mund të kryejë aktivitetin e tij me forma të ndryshme të mbështetjes 
duke u furnizuar nga ky pushtet, në mënyrë që tërheqja e kësaj ndihme do të 
rezultojë në ndërprerjen e veprimtarive të njësisë ekonomike.

 Në rastin Nikaraguas GJND-ja vuri re një dallim midis ndihmës së dhënë nga 
Shtetet e Bashkuara per contras gjatë viteve të para dhe më pas. Ajo gjeti se 
Kontras ishte krejtësisht e varur nga Shtetet e Bashkuara në fillim, por jo më 
pas, pasi Kontras kishin ndjekur aktivitetet e tyre pavarësisht nga fakti se ata 
kishin marrë më ndihmë ushtarake nga Shtetet e Bashkuara. Në lidhje me 
periudhën e fundit GJND-ja në përputhje me rrethanat konkludoi se Shtetet 
e Bashkuara nuk ka ushtruar “kontroll efektiv” në Nikaragua, kjo e fundit ka 
dështuar të tregojë se Shtetet e Bashkuara kishin drejtuar çdo aktivitet nga 
contras në terren.

b) Konventa Europiane për të Drejtat e Njeriut
Nuk ka nevojë për të përsëritur praktikën gjyqësore të Gjykatës tonë këtu; 

referencat për precedentët përkatës mund të gjenden në gjykim. Kështu, 
ajo është e përsëritur në paragrafin 168 se Gjykata e ka pranuar ushtrimin 
e juridiksionit ekstra territorial nga një shtet kontraktues kur kjo e Shtetit, 
nëpërmjet kontrollit efektiv të territorit përkatës dhe banorët e saj jashtë 
vendit si pasojë e pushtimit ushtarak ose nëpërmjet pëlqimit, ftesës ose 
pranimit të heshtur të Qeverisë së atij territori, ushtroi të gjitha ose disa nga 
kompetencat publike normalisht që do të ushtrohen nga kjo qeveri. Kjo u 
pasua nga pasazhet përkatëse nga Catan, në të cilin jurisprudenca e Gjykatës 
në këtë zonë është e përmbledhur dhe e ilustruar me një numër shembujsh. 
Megjithatë, gjykimi i i kësaj çështjeje nuk përmend as paragrafët e vendimit në 
Banković (shih Banković dhe të Tjerë k. Belgjikës (dec.) [GC], nr. 52207/99, 
GJEDNJ 2001-XII), e cila kryesisht mbështetet në ligjet ndërkombëtare 
apo paragrafi 152 i vendimit në Jaloud (shih Jaloud k. Holandës [GC], nr. 
47708/08, GjEDNj 2014), në të cilin Gjykata ka shqyrtuar për herë të parë 
konceptin e “atribuimit” sipas të drejtës ndërkombëtare.

 Prandaj, edhe nëse mund të flitet për lex specialis në lidhje me jurisprudencën 
e Gjykatës, që lex specialis vendos, me përjashtim të Jaloud (cituar më sipër, 
§ 154), një lidhje e drejtpërdrejtë e  kontrollit dhe juridiksionit.
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c) Aplikimi i parimeve
 Gjykata përdor një numër të koncepteve ligjore në rastin në fjalë: pushtimit, 

prania ushtarake dhe, më në fund, kontrolli efektiv.
 Mund të thuhet se në rastin Chiragov, Gjykata ngre pragun e kontrollit efektiv 

si kishte vendosur në raste të mëparshme. Në rastin e Loizidou (. Shih Loizidou 
kundër Turqisë (themeli), 18 dhjetor 1996, Raportet e Aktgjykimeve dhe 
Vendimeve 1996-VI), ajo mori shënim numrin e konsiderueshëm të oficerëve 
ushtarakë të pranishëm në Qipro - një kriter që përdoret përsëri në rastin 
Issa (shih Issa dhe të tjerë k. Turqisë, nr. 31821/96, 16 nëntor 2004), në të 
cilën ai arriti në përfundimin se Turqia nuk ka ushtruar juridiksionin e saj. Në 
rastin në fjalë, megjithatë, vë në dukje se “[t] ai numër ushtarësh armenë që 
shërbejnë në ‘NKr’ është në mosmarrëveshje”, por se “nuk duhet të zgjidhet 
kjo çështje duke u bazuar në raportet e shumta dhe deklaratat e paraqitura 
më lart, Gjykata vendosi se Republika e Armenisë, me anë të pranisë së 
saj ushtarake dhe sigurimin e pajisjeve ushtarake dhe ekspertizës, ka qenë 
dukshëm më e përfshirë në konfliktin e Nagorno-Karabakut në një datë më të 
hershme “konsideron se” kjo mbështetje ushtarake ka qenë -. dhe vazhdon të 
jetë - vendimtare për pushtimin dhe vazhdon kontrollin mbi territoret në fjalë 
“, dhe se” provat, marrëveshjet e vitit 1994 bashkëpunimi ushtarak, bindshëm 
tregon se forcat e armatosura të Armenisë dhe ‘NKr’ janë shumë të integruar 
“(shih paragrafin 180 të aktgjykimit).

 Konkluzioni  “shkalla e lartë” e integrimit mes “NKr” dhe Armenisë - një 
kriter që ajo përdor për herë të parë - gjithashtu ekziston në sferën politike 
dhe gjyqësore, Gjykata konkludon se ky i fundit ushtron “kontroll efektiv” 
mbi të.

 Ajo nuk e konsideron të nevojshme për të nxjerrë një dallim midis kontrollit 
efektiv dhe llojit të kontrollit që kishte vendosur në rastin e Ilaşcu (shih Ilaşcu 
dhe të Tjerë k. Moldavisë dhe Rusisë [GC], nr. 48787/99, ECHR 2004- VII).

 Është e vërtetë se në rastin konkret, Gjykata nuk ka shqyrtuar çështjen e 
atribuimit të akteve në llogarinë e të cilit kërkuesit janë të privuar nga prona 
e tyre. Megjithatë, situata në bazë të së drejtës ndërkombëtare nuk është e 
njëjtë si në rastet e mëparshme. Këtu, Gjykata ka krijuar tashmë ekzistencën 
e një shkalle të lartë të integrimit në mes të dy subjekteve. Një shtet mund 
të  ketë qenë në gjendje për të provuar përfshirjen e forcave të armatosura 
armene në aktet e autoriteteve të “NKr”, por për një individ që dëshiron për 
të kërkuar të drejtat e tyre themelore që do të ketë qenë shumë e vështirë, 
nëse jo e pamundur. Kjo është arsyeja pse u prezantua lex specialis. Logjika 
e Gjykatës në këtë rast është shumë më e thjeshtë se në rastet e mëparshme: 
edhe në qoftë se kjo nuk do të shqyrtojë çështjen e atribuimit dhe nuk kërkon 
të vendosë pjesëmarrjen aktuale të forcave armene në aktet që rezultojnë se 



384

aplikantët kanë qënë të privuar nga pronat e tyre, ushtrimi i juridiksionit nga 
shteti për të pandehurin është ngritur bindshëm këtu.

 Në këtë aspekt, rasti Chiragov, për mua duket që është më afër kritereve të 
kontrollit efektiv, të vendosura nga GJND-së. Edhe në qoftë se fjalët “kontroll 
të plotë” nuk janë përdorur nga Gjykata, ajo ka përdorur “pushtimin” dhe 
“shkallë të lartë të integrimit”. Arsyetimi i Gjykatës ndjek rezolutat e Këshillit 
të Sigurimit të cilat përdorin fjalët “forcat lokale armene” dhe tregojnë në 
mënyrë të veçantë Këshillin e Sigurimit (shih mendimin tim në I. Motoç “ ‘ 
neni 2 dhe 4 devant le Conseil de sécurité de l’ONU “). Sipas mendimit tim, 
ky vendim përbën një prej kthimeve të forta të së drejtës së përgjithshme 
ndërkombëtare ose, për që e vë  në një mënyrë artificiale.

3. Çështja e shkëputjes
Qeveria armene e ka njohur faktin se “NKr” është një shtet. Gjykata nuk është 

në gjendje të deklarohet për çështjet e krijimit të një shteti, shkëputjen në 
këtë rast, ose vetëvendosjen. Gjykatësi Ëildhaber shpreh një pikëpamje të 
ngjashme në mendimin e tij në harmoni me rastin Loizidou. Çdo deklaratë 
e Gjykatës në këtë drejtim do të jetë spekulim i pastër pasi Gjykata nuk ka 
argumente për të gjykuar çështjen e shkëputjes, korrigjuese apo jo. Gjykata 
nuk është në gjendje të gjykojë jashtë kornizës së argumenteve dhe provave 
të sjella para saj dhe për të zhvilluar teoritë e vetëvendosjes.

MENDIMI PJESËRISHT ALTERNATIV, PJESËRISHT I PAKICËS I 
GJYQTARIT ZIEMELE

1.  Sipas mendimit tim, mesazhi i këtij gjykimi nuk është shumë i qartë. Kjo 
vështirësi është pjesërisht për shkak të metodologjisë se shumica zgjodhi të 
ndiqte në një rast i cili, në thelb, është në lidhje me një konflikt ndërkombëtar 
me shumë dimensione të hapura dhe të fshehta për Gjykatën Europiane të 
të Drejtave të Njeriut për të shqyrtuar në kuadër të kompetencave të saj 
tradicionale. Nëse mesazhi që do të përcjellë është se Armenia duhet të bëjë 
çmos për t’u angazhuar në mënyrë efektive me Azerbajxhanin në gjetjen e 
një zgjidhje të konfliktit nëpërmjet Minsk ose proceseve të tjera, unë mund të 
ndjek gjetjen e shkeljes sipas nenit 8 të Konventës dhe nenit 1 i Protokollit nr 
1. në të vërtetë kam votuar me shumicë me këtë kuptim në mendje. Nuk ka 
dyshim, se personat si aplikantët të cilët nuk mund të pretendojnë kompensim 
për pronën e tyre duhet të jetë në gjendje për ta bërë këtë. Për mendimin tim, 
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megjithatë, përgjegjësia e Armenisë qëndron në detyrimet e saj pozitive sipas 
këtyre neneve. Gjykata nuk ka kompetencë ratione temporis për të vlerësuar 
se si prona është humbur apo të ndërhyjë me në kohë. Sot Gjykata mund të 
shqyrtojë vetëm nëse në atë kohë aplikantët parashtruan ankesë në Gjykatë 
se Armenia kishte vepruar në përgjegjësinë e saj në lidhje me normalizimin e 
situatës së këtyre individëve. Unë e shoh këtë detyrim si një karakter pozitiv.

2.  Çështjet më të ndërlikuara në këtë rast janë përsëri ato të juridiksionit dhe 
atribuimit të përgjegjësisë. Në rastin e Jaloud k. Holandës ([GC], nr. 47708/08, 
ECHR 2014), duke iu referuar Catan dhe të Tjerë k. Republikës së Moldavisë 
dhe Rusisë ([GC], nr. 3370/04, 418.454 / 06, 8252/05, ECHR 2012), Gjykata 
u përpoq për të sqaruar më tej në pikën që këto koncepte nuk janë identike. 
Ato mund të mbivendosen, por ato gjithashtu mund të jenë të dallueshme. 
Në paragrafin 154 të këtij vendimi, Gjykata përsëriti se “testi për krijimin 
ekzistencës dhe kompetencës “në bazë të nenit 1 të Konventës nuk ka qenë 
e barazuar me testin për përcaktimin e përgjegjësisë së një Shteti për një 
akt të gabuar ndërkombëtar sipas të drejtës së përgjithshme ndërkombëtare 
(shih Catan dhe të tjerë, cituar më lart, § 115) “. Me fjalë të tjera, Gjykata 
nuk mund të supozojë se juridiksioni automatikisht çon në përgjegjësinë e 
shtetit në fjalë për shkeljet e pretenduara të detyrimeve të Konventës. Në 
të njëjtën kohë, mungesa e kompetencës tokësore nuk do të thotë se shteti 
nuk do të mbajë përgjegjësi për ato akte që ka gjeneruar, të paktën sipas 
të drejtës së përgjithshme ndërkombëtare. Jurisprudenca e Gjykatës është 
kritikuar për krijimin e pasigurisë ose edhe konfuzion në mes këtyre dy 
koncepteve. Argumenti i Gjykatës ka qenë se në kuadër të fushëveprimit të 
nenit 1 të Konventës nuk mund të vazhdojë ndryshe, pasi që, sipas kuptimit të 
zakonshëm të nenit 1, parakusht për vlerësimin e përgjegjësisë është krijimi i 
juridiksionit të shtetit të paditur.

 Në kuadër të kësaj, juridiksioni logjik është një kriter prag, pasi Gjykata e ka 
theksuar gjithmonë.

3. Nevoja për të vendosur juridiksionin e Armenisë mbi rrethin e Lachin në 
mënyrë që të jetë në gjendje për të vlerësuar nëse Armenia ka ndonjë detyrim 
që rrjedh nga Konventa në lidhje me pronat e ankuesve është pikërisht 
çështja e cila e bën këtë një rast të pamundur. Siç u tha më lart, ndërsa unë 
mendoj se Armenia ka detyrime të rëndësishme, kam vështirësi të mëdha në 
ndjekjen e arsyetimit të Gjykatës në paragrafët 169-87 dhe për këtë arsye 
votova kundër krijimit të juridiksionit të Armenisë në mënyrën e propozuar 
në këto paragrafë. Në mënyrë të ngjashme, nuk mund të ndiqet përfshirja në 
pjesën e përkatëse të së Drejtës Ndërkombëtare të referencave në Konventat 
e Hagës dhe Gjenevës. Nuk ka referencë të mëtejshme të këtyre teksteve 
ndërkombëtare në vlerësimin e Gjykatës. Pesha e propozuar ligjore referuar 
dokumenteve që rregullojnë profesionin luftarak nuk është aspak e qartë.
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4. Në rastet e para, gjykata ka shqyrtuar si Loizidou v. Turqisë (themeli), 18 
dhjetor 1996, Raportet e Gjykimeve dhe Vendimeve 1996 VI ose Ilaşcu dhe 
të tjerë kundër. Moldavisë dhe Rusisë [GC], nr. 48787/99, ECHR 2004 VII 
në të cilin ka pasur një prezencë të dukshme dhe e konsiderueshme të forcave 
të armatosura turke dhe ruse, respektivisht në territoret e diskutueshme apo 
të pushtuara. Situata në Qipron e veriut është përcaktuar në mënyrë të qartë 
si në kundërshtim me Kartën e OKB-së. Situata pas vdekjes në Bashkimit 
Sovjetik, e ushtrisë së saj të 14-të mbetur në territorin e Transnistrisë, nuk 
ngre shumë dyshime për kontrollin e atij territori. Sa i përket rastit tonë ai 
është i turbullues, megjithatë, ne kemi informacion i cili është kontestuar disi. 
Gjykata nuk e ka pranuar propozimin e një misioni faktmbledhës, i cili, si 
në rastin Ilaşcu, mund të ketë të dhëna me prova shumë të nevojshme. Sipas 
mendimit tim, Gjykata duhet të ketë dhënë peshën e duhur për vlerësimin e 
Këshillit të Sigurimit të OKB-së. Rezolutat e Këshillit të Sigurimit të OKB-
së kanë deklaruar se “forcat lokale armene” janë të organizuara mirë dhe 
kanë krijuar qeverisjen e tyre të territoreve që kanë zënë. Është gjithashtu 
e dukshme nga Rezolutat e Këshillit të Sigurimit të OKB-së që Armenia 
mund të ushtrojë ndikim mbi armenët e Nagorno-Karabakh. Pyetja mbetet 
nëse kjo është e mjaftueshme për të vendosur juridiksionin e Armenisë në 
territoret e diskutueshme dhe të arrijnë në përfundimin se nukjanë të gjitha të 
rëndësishme  si integrimi i lartë në çështjet mes Armenisë dhe “NKR”.

5. Ndryshe nga krijimi veçanërisht i ndershëm i fakteve të kryera zakonisht 
nga ana e Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë ( “GJND-ja”) në rastet që 
kanë të bëjnë mosmarrëveshjet mbi territoret, juridiksionit dhe atribuimit të 
përgjegjësisë, Gjykata duket se bie poshtë disa standardeve  për prova në 
shumë situata të diskutueshme. Për më tepër, edhe në qoftë se Armenia nuk ka 
juridiksion mbi Nagorno-Karabkh është e nevojshme, në mënyrë që të gjenden 
shkeljet e Konventës, për të atribuar ato shkelje të pretenduara në Armeni, 
kështu që duhet të ketë dëshmi se Armenia pengon aplikantët nga qasja në 
pronën e tyre në Lachin. Gjykata nuk mund të ketë nevojë nëse ajo miraton 
një interpretim të ndryshëm të juridiksionit dhe përgjegjësive e qëllimeve të 
Konventës, edhe pse ka përsëritur gjithmonë se ai i referohet përkufizimit të 
juridiksionit tradicionalisht të qenësishëm të së drejtës ndërkombëtare. Sa 
i përket të drejtës ndërkombëtare është për tu shqetësuar fakti i krijimit të 
juridiksionit që nuk do të thotë se Armenia a) ka pasur detyrime specifike 
sipas Konventës dhe b) ka kryer një akt të gabuar ndërkombëtarisht. Në të dy 
këto aspekte një shqyrtim i kujdesshëm është i nevojshëm.

6.  Fragmenti i mëposhtëm nga jurisprudenca e Gjykatës në të vërtetë tregon se 
ajo ka zhvilluar interpretimin e vet të “juridiksionit dhe përgjegjësive” për 
qëllimet e pajtueshmërisë me detyrimet e Konventës. Gjykata ka deklaruar: 
“Kur fakti i dominimit të tillë mbi territorin [dmth kontrollin efektiv] është 
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krijuar, nuk është e nevojshme për të përcaktuar nëse Shteti Kontraktues 
ushtron kontroll të detajuar mbi politikat dhe veprimet e administratës lokale 
vartëse. Fakti që administrata lokale mbijeton si rezultat i të mbështetjes 
së shtetit kontraktues ushtarakisht dhe të tjera përfshin përgjegjësinë e 
Shtetit për politikat dhe veprimet e tij. “(Shih paragrafin 168 të aktgjykimit 
në fjalë, duke cituar Catan dhe të tjerë, § 106). Kjo qasje në kontrast me 
metodologjinë e përdorur nga ana e Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë, e 
cila përdor standardin e “varësisë të plotë”. Për më tepër, ky është standard 
për përgjegjësisë e shtetit, pavarësisht nga çështja e juridiksionit.

7.  GJND përsëriti qëndrimin e saj për çështjen e atribuimit të përgjegjësisë si 
shqetësime vartëse të administratës lokale ose grupe të ngjashme në çështjen 
lidhur Zbatimin  e Konventës për Parandalimin e Torturës dhe Krimit të 
Gjenocidit (Bosnja dhe Hercegovina k. Serbisë dhe Malit të Zi, Gjykimi 
GJND e 26 shkurt 2007). Ajo tha se “[p] Çështja e parë e ngritur ... është 
nëse është e mundur në parim për të atribuar në një shtet sjelljen e personave 
- ose grupet e personave - që, ndërsa ata nuk kanë statusin ligjor të organeve 
shtetërore, në fakt nën kontrollin e rreptë të shtetit ata duhet të trajtohen si 
organet e tij për qëllimet e atribuimit të nevojshme që çon në përgjegjësinë e 
shtetit për një akt të gabuar ndërkombëtarisht. Gjykata ka në fakt tashmë të 
adresuar këtë pyetje, dhe jepet një përgjigje për atë në parim, në aktgjykimin 
e saj të 27 qershor 1986 në lidhje me Aktivitetet ushtarake dhe paraushtarake  
ne rastin kundër Nikaraguas (Nicaragua k. Shtetet e Bashkuara të Amerikës) 
(themeli, gjykimi, Raportet e GJND-1986 f. 62-64). Në paragrafin 109 të këtij 
Aktgjykimi, Gjykata u shpreh se ajo kishte për të “përcaktuar ... nëse janë apo 
jo marrëdhëniet e contras dhe Qeverisë së SHBA të një varësie, nga njëra anë 
dhe kontrolluese nga ana tjetër dhe se do të ishte e drejta për të vënë shenjën e 
barazimit të Contras, për qëllime ligjore, me një organ të Qeverisë së SHBA, 
ose siç vepron në emër të atij Qeveria ‘(f. 62). Më pas, duke shqyrtuar faktet 
në dritën e informacionit në zotërim të tij, Gjykata vërejti se “nuk ka prova 
të qarta të Shteteve të Bashkuara pasi në fakt është ushtruar në një shkallë 
të tillë të kontrolli në të gjitha fushat, si për të justifikuar trajtimin e Contras 
që vepron në emër të tij “(paragrafi 109), dhe vazhdoi për të përfunduar se» 
provat në dispozicion të Gjykatës ...janë të pamjaftueshme për të treguar [ 
Kontras ‘] varësinë e plotë në ndihmën e Shteteve të Bashkuara “, në mënyrë 
që Gjykata ishte” në gjendje të përcaktojë se forca contras mund të barazohet 
për qëllime ligjore me forcat e Shteteve të Bashkuara “(f. 62-63, paragrafi 
110)” ( shih GJND, 391). GJND-ja përmblodhi duke thënë (në §§ 392 dhe 
393 të vendimit të lartpërmendur) se “[p] pasazhe cituar tregojnë se, në bazë 
të jurisprudencës së Gjykatës, personat, grupet e personave ose subjekteve 
mundet, për qëllime të përgjegjësisë ndërkombëtare, të barazohen me organet 
shtetërore edhe në qoftë se statusi nuk ndiqet nga ligji i brendshëm, me kusht 
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që në fakt personat, grupet ose subjektet veprojnë në varësi të plotë ‹› të 
shtetit, nga të cilat ata janë në fund të fundit vetëm instrument. Në një rast të 
tillë, është e përshtatshme që të shikojmë përtej statusit ligjor të vetëm, me 
qëllim që të kuptojmë realitetin e marrëdhënieve ndërmjet personit që merr 
masa, dhe shteti për të cilin ai është aq i afër sa që duket se është asgjë më 
shumë se agjenti i tij : çdo zgjidhje tjetër do të lejojë Shtetet për t’i shpëtuar 
përgjegjësisë ndërkombëtare duke zgjedhur për të vepruar nëpërmjet 
personave ose subjekteve të cilëve pavarësia duhet do të jetë thjesht fiktive. 
Megjithatë, në mënyrë që të vë shenjën e barazimit persona apo entitete me 
organet shtetërore, kur ata nuk kanë status sipas ligjit të brendshëm duhet të 
jetë e jashtëzakonshme, sepse ajo kërkon prova të një shkallë veçanërisht 
të madhe të kontrollit shtetëror mbi ta, një marrëdhënie të cilën Vendimi i 
Gjykatës së cituar më sipër e përshkruan shprehimisht si ‘varësi të plotë› «.

8. Standardi i provës është i lartë qё kërkohet nga GJND dhe ajo, në disa raste, 
ka zhvilluar një metodologji të detajuar në lidhje me elementë të ndryshëm 
të provave të paraqitura nga palët. Për shembull, në rastin tonë aplikantët 
dorëzuan deklaratat e Gjykatës gjoja të bëra nga politikanët e rangut të lartë 
armen. Gjykata ka zgjedhur për t’iu referuar rastit Nikaragua, në mënyrë për 
të shpjeguar vendimin e saj për të pranuar si provë këto deklarata, të cilat, në 
bazë të interpretimit të Gjykatës, tregojnë nivelin e lartë të integrimit në mes 
të forcave të armatosura të Armenisë dhe subjektit NKr (shih paragrafët 178-
79). Gjykata i referohet paragrafit 64 të vendimit Nikaragua, e cila në fakt 
shpjegon se “Gjykata mendon se deklaratat e këtij lloji, që burojnë nga shifrat 
zyrtare politike të nivelit të lartë, ndonjëherë me të vërtetë i rangut më të lartë, 
janë me vlerë të veçantë provuese”. Në të njëjtën kohë, në paragrafin 65 të të 
njëjtit gjykim - për të cilin Gjykata nuk i referohet - GJND-ja shpjegon kufijtë 
e një metode të tillë. Në të thuhet: “Megjithatë është e natyrshme gjithashtu 
se Gjykata duhet t’i trajtojë deklarata të tilla me kujdes, nëse deklarata zyrtare 
ose kërkesa është bërë nga një autoritet i të paditurit. As Neni 53 i Statutit, 
as ndonjë bazë tjetër, mund të justifikojë një qasje selektive, të cilat do të 
kenë dëmtuar qëndrueshmërinë e metodave të Gjykatës dhe detyrën e saj 
elementare për të siguruar barazinë ndërmjet Palëve. Gjykata duhet të marrë 
llogari të mënyrës në të cilën deklaratat janë bërë publike; dukshëm, ajo nuk 
mund të trajtojë si një që ka të njëjtën vlerë, pavarësisht nëse teksti është që 
të gjendet në një botim zyrtar kombëtar ose ndërkombëtar, ose në një libër 
apo gazetë. Ajo duhet të ketë parasysh se teksti i deklaratës zyrtare në fjalë 
u shfaq në gjuhën e përdorur nga autori, ose në bazë të një përkthimi (shih 
I.C.J. Raportet 1980 p. 10, paragrafi 13). Nëse mund të jetë e drejtë ose jo 
një deklaratë e tillë u soll para Gjykatës duke zyrtarizuar komunikimet e 
paraqitura në përputhje me kërkesat përkatëse të Statutit dhe Rregullave të 
Gjykatës. Për më tepër, Gjykata në mënyrë të pashmangshme disa herë ka 
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pasur për të interpretuar deklaratat, për të konstatuar pikërisht në atë shkallë 
që ata përbënin njohjen e një fakti. “Sipas fakteve të çështjes në fjalë, ankuesit 
iu referuan deklaratave të liderëve armene dhe një intervistë u botua në gazetë 
(shih paragrafët 62 dhe 68). Në përputhje me parimet e përcaktuara nga ICJ në 
rastin Nikaraguas, në rrethana të tilla parimi i barazisë ndërmjet palëve është 
i një rëndësie të madhe pasi është vlerësim i duhur i burimit të deklaratave të 
tilla. Procedura e ndjekur nga Gjykata lidhur me këto pjesë të informacionit 
mbetet e paqartë dhe nuk duket se kanë respektuar parimet e drejtësisë dhe 
kujdesin  e duhur.

9. Sa për Marrëveshjen mbi bashkëpunimin ushtarak midis Armenisë dhe 
Nagorno-Karabakh (shih paragrafin 175), ka shumë marrëveshje të tilla midis 
dy ose më shumë shteteve. Do të shpresoj se ato nuk rezultojnë në humbjen 
e juridiksionit ose fitimin e kontrollit mbi territore të reja për qëllime të 
përgjegjësisë ndërkombëtare dhe nuk përfaqësojnë një kërcënim për vendet 
fqinje. Letra, karakteri ligjor dhe pasojat praktike të marrëveshjes duhet 
të shqyrtohen me kujdes. Në aspektin e së drejtës ndërkombëtare mund të 
jetë që një marrëveshje e tillë mes një shteti dhe një subjekti jo të njohur 
nuk ka asnjë vlerë ligjore. Mund të jetë që bashkësia ndërkombëtare, të 
cilët dëshirojnë për t’i dhënë fund konfliktit në rajon, nuk e vlerësojnë një 
dokument të tillë dhe e  dënojnë atë. Megjithatë, mënyra në të cilën Gjykata 
shpreh se në Marrëveshjen e vitit 1994 së bashku me pohimin se Republika e 
Armenisë “, ka qenë i përfshirë në mënyrë të konsiderueshme gjatë konfliktit 
Nagorno-Karabakut nga një datë të hershme” (shih paragrafin 180) bën të 
pyes veten se çfarë qëllimi ka rasti. A është me të vërtetë një rast në lidhje me 
mungesën e qasjes në pronën e mëposhtme lidhur me ratifikimin e Konventës 
nga ana e Armenisë apo është një rast për luftën dhe pasojat e saj në 1992 në 
Azerbajxhan (shih paragrafët 18-20)?

10. Nuk ka dyshim, që  Gjykata nuk ka shumë zgjedhje. Nuk ka cështje më të 
gjera të së drejtës ndërkombëtare, si lufta dhe pasojat e saj. Me këtë rast ajo 
ka zgjedhur për të bërë deklarata të caktuara. Ajo e ka bërë këtë në raste të 
mëparshme gjithashtu, por një zgjedhje e tillë është ende e pazakontë për 
Gjykatën. Unë nuk kam problem me një gjykatë ndërkombëtare, të tillë si 
Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut, duke marrë përgjegjësi më të 
gjerë. Ne te kunderten. Megjithatë, në atë rast, Gjykata duhet të jenë në 
përputhje dhe të bëjë kështu në të gjitha rastet përkatëse. Ka pasur raste në të 
cilat Gjykata ka, në të kundërtën, ka refuzuar haptazi të marrë në konsideratë 
argumentet që rrjedhin nga e drejta ndërkombëtare. Kjo pikë nuk i përgjigjet 
pyetjes më të vështirë nëse Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut duhet 
të zbatojë një standard tjetër të atribuimit të përgjegjësisë nga ai në të drejtën 
ndërkombëtare dhe nëse pak a shumë i njëjti standard duhet të përcaktojë 
juridiksionin. Unë kam rezerva serioze në këtë drejtim.
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11. Gjykata ka vendosur tani që Armenia kontrollon “NKR” në të njëjtën mënyrë 
si Turqia kontrollon Qipron veriore ose Rusia kontrollon Transnistrian. Nga 
tani e tutje duket se supozimi do të jetë lidhur me shkeljet e pohuara të të 
drejtave të njeriut në kuadër të “NKr” duhet të sillen ndaj Armenisë.  Unë nuk 
mendoj se Nagorno-Karabakh është një vakum të tillë. Në mënyrë të qartë, 
rastet që vijnë duhet të gjykohen.

12. Megjithatë, është e domosdoshme sipas mendimit tim se në këtë kategori të 
rasteve, si në raste të tjera, një atribut i duhur i testit të përgjegjësisë duhet 
të përdoret pasi Gjykata ka identifikuar natyrën e detyrimit të Konventës në 
fjalë. Gjykata e ka bërë tashmë këtë, si shembull në rastet që kanë lindur pas 
shpërbërjes së Republikës Socialiste Federale të Jugosllavisë dhe në mënyrë 
të veçantë në të ashtuquajturat rastet e “Banka e Kursimeve”. Në Kovačić 
dhe të tjerë kundër. Sllovenisë, Gjykata shqyrtoi çështjen e atribuimit të 
përgjegjësisë në lidhje me kontekstin specifik të suksedimit të shtetit (shih 
Kovačić dhe të tjerët kundër. Sllovenisë [GC], nr. 44574/98, 45133/98 dhe 
48316/99 , 3 tetor 2008) dhe gjithashtu Opinionin  alternativ të gjykatësit 
Ress-së). Në rastin në fjalë, përfundimi është se “mohimi i qasjes në shtëpitë 
e aplikantëve përbën një ndërhyrje të pajustifikuar me të drejtën e tyre për të 
respektuar jetën private dhe familjen si dhe shtëpitë e tyre” (shih paragrafin 
207). Nuk është shpjeguar më parë  se Armenia ka mohuar qasjen në shtëpitë 
e tyre, nëse ai konsideron faktin se Armenia ka, sipas mendimit të Gjykatës, 
juridiksion mbi Nagorno-Karabakh duke mohuar qasjen në shtëpi. Duke 
patur këtyë në mendje kam votuar kundër përfundimit të një shkelje të nenit 
13 që sipas mendimit tim, Gjykata nuk ka pasur informata të mjaftueshme 
nëse kërkesa pronësore të vërteta nuk janë shqyrtuar nga gjykatat vendore. 
Siç e kam shpjeguar më lart, kjo qasje dështon për të trajtuar çështjen e 
vërtetë për rastin. Për mendimin tim, pyetja është se duke pasur parasysh 
se Armenia mund të ndikojë në pushtetin lokal armen në Nagorno Karabak 
dhe se kjo është një nga palët në bisedime, ai mban përgjegjësi për hapat  
pozitive të pamarra për shumë vite që do të kishte lejuar kthimin e personave 
të zhvendosur apo kompensimin  e tyre. Unë nuk mund të kualifikoj si mohim 
të të drejtave pronësore. Kjo është një çështje e detyrimeve pozitive duke 
pasur parasysh kontekstin më të përgjithshëm të së drejtës ndërkombëtare. 
Për të gjitha këto arsye unë nuk konstatoj se Armenia ka juridiksion mbi 
Nagorno-Karabakh në mënyrën e treguar në gjykim, por unë konstatoj se 
Armenia nuk ka arritur të përmbushë detyrimet e saj pozitive sipas nenit 1 të 
protokollit nr.1 të Konventës dhe nenin 8 të Konventës.
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OPINION PJESERISHT KUNDERSHTUES 
I GJYQTARIT HAJIYEV

Fakti i dukshëm i pushtimit të Nagorno-Karabakh dhe rajonit përreth, 
që përbën pothuajse një të pestën e territorit të Azerbajxhanit, nga Republika 
armene, ka qenë e njohur politikisht nga katër rezolutat e Këshillit të Sigurimit të 
OKB-së, me rezolutat e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së, nga Parlamentii 
Bashkimit Evropian, Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës dhe 
vendimeve të organizatave të tjera ndërkombëtare. Vini re, me kënaqësi, se me 
aktgjykimin e sotëm Gjykata Evropiane ka konfirmuar këtë fakt, edhe një herë, 
me vendim gjyqësor. Gjykata ka ardhur në këtë përfundim mbi bazën e provave 
të pakundërshtueshme që tregojnë se Republika e Armenisë, me anë të pranisë së 
saj ushtarake dhe sigurimin e pajisjeve ushtarake, ka qenë e përfshirë në mënyrë 
të konsiderueshme në konfliktin e Nagorno-Karabakut në një datë të hershme. 
Mbështetja ushtarake ka qenë - dhe vazhdon të jetë - vendimtare për pushtimin 
e dhe vazhdon kontrollin mbi territoret e Azerbajxhanit. Sipas Gjykatës, provat, 
jo më pak Marrëveshja e vitit 1994, bashkëpunimi operacioit ushtarak, bindshëm 
tregon se forcat e armatosura të Armenisë dhe “NKr” janë integruar shumë, se 
e ashtuquajtura “NKr” është nën ndikimin e Armenisë dhe ushtria e saj gëzon, 
mbështetje financiare dhe politike, dhe se Nagorno-Karabakh dhe të gjithë 
përreth rajonet e pushtuara të Azerbajxhanit janë nën kontrollin e drejtpërdrejtë 
të Armenisë. Siç u vu në dukje me të drejtë nga T. Ferraro, kontrolli efektiv është 
karakteristika kryesore e pushtimit, sipas të drejtës ndërkombëtare humanitare, 
nuk mund të jetë pushtimi i një territori pa kontroll efektiv të ushtruar aty nga forcat 
e huaja armiqësore (shih T. Ferraro “Përcaktimi fillimit dhe fundi i një profesioni 
në bazë të ligjit ndërkombëtar humanitar “(Rishikimi ndërkombëtar i Kryqit të 
Kuq, 2012, fq. 140) i mësipërm është plotësisht në përputhje, sipas mendimit tim, 
me kërkesat e nenit 42 të Rregullores së në lidhje me ligjet dhe traditat e Luftës 
në tokë, Hagë, 18 tetor 1907, për të cilat Gjykata i referohet në paragrafin 96 të 
aktgjykimit: “... pushtimi brenda kuptimit të Rregullores së Hagës ekziston kur 
një shtet ushtron autoritetin aktual mbi territorin, ose pjesë të territorit, të një 
shteti armik (shih, për shembull, E. Benvenisti, “Ligji ndërkombëtar i pushtimit” 
(Oxford: Oxford University Press, 2012), në p 43; Y. Arai Takahashi, “Ligjii 
Profesioni: Vazhdimësia dhe ndryshimi i ligjit ndërkombëtar humanitar, dhe 
Bashkëveprimi i saj me Ligjin Ndërkombëtar të të Drejtave të Njeriut “(Leiden: 
Martinus Nijhoff Publishers, 2009), f 5-8;. . Y. Dinstein, “Ligji ndërkombëtar i 
Profesionit agresiv” (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), fq 42-45, 
paragrafët 96-102; dhe A. Roberts, “ Profesioni ushtarak transformues: Aplikimi 
ligjeve të luftës dhe të Drejtat e Njeriut”, 100 American Journal e të drejtës 
ndërkombëtare 580 (2006), f 585-586) “.. Kërkesa aktuale autoritetit është 
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konsideruar gjerësisht të jetë sinonim i të kontrollit efektiv. Profesioni i Ushtrisë 
është konsideruar të ekzistojë në një territor, ose një pjesë të një territori, nëse 
elementet e mëposhtme mund të tregohen: prania e trupave të huaja që janë në 
gjendje të ushtrojnë kontroll efektiv pa pëlqimin e sovranit. Sipas mendimit të 
gjerë të ekspertëve, prania fizike e trupave të huaja është një qua qua non kërkesë 
e profesionit (më ekspertë të konsultuar nga KNKK-ja në kuadër të projektit të 
pushtimit dhe forma të tjera të administrimit të territorit të huaj pajtuar se “çizme 
në terren “ janë të nevojshme për pushtim - shih T. Ferraro” Profesioni dhe forma 
të tjera të Administrimit të Territorit të Jashtëm “. (Gjenevë: KNKK, 2012), f 
10, 17 dhe 33; shih gjithashtu E. Benvenisti, cituar më lart, . f 43 et seq .; dhe V. 
Koutroulis “Le debutimin et la fin de l’aplikimi du droit de l ‘pushtimi” (Paris: 
Editions Pedone, 2010), f 35-41) “..

Në paragrafin 172 të aktgjykimit, gjykata me të drejtë vëren se “është 
vështirë që Nagorno-Karabakh - një entitet me një popullsi më pak se 150.000 
armenë etnikë - ishte në gjendje, pa mbështetjen e konsiderueshme ushtarake të 
Armenisë, për të ngritur një forcë mbrojtje në fillim të vitit 1992, kundër vendit 
të Azerbajxhanit me rreth shtatë milionë njerëz [të pranishëm më shumë se nëntë 
milionë - KH], jo vetëm kontrolli i kryer nga ish NKAO por para fundit të vitit 
1993, ose pjesë të mëdha të pushtuara rreth Azerbajxhanit “. Unë do të shtoja se 
pushtimi ishte i shoqëruar me dëbimin me forcë të gati 800,000 njerëzve, të cilët 
në vetvete kanë kërkuar forca të konsiderueshme ushtarake, pajisje ushtarake 
dhe mbajtjes me forcë. Prandaj, pushtimi i vazhdueshëm nuk kërkon më pak 
burime njerëzore dhe materiale. Pavarësisht zhgënjimit të shprehur nga prindërit 
armen në lidhje me shërbimin e bijve të tyre “ushtarake në territoret e pushtuara, 
e cila mund të shihet në shtyp (http://ëëë.epress.am, buletinin e lajmeve të datës 
11 qershor 2014), gjendja e pushtimit vazhdon. Më së fundmi në nëntor 2014, 
Armenia kreu manovrat ushtarake në territoret e okupuara nën emrin simbolik 
të “Unitetit”, me pjesëmarrjen e personelit ushtarak prej 47.000 personave dhe 
një sasi të madhe të pajisjeve ushtarake (ëëë.regnum.ru, buletinin e lajmeve 
nga 12 November 2014) . Situata ekzistuese është në kundërshtim me thelbin 
e Konventës Evropiane të të Drejtave të Njeriut në momentin e ratifikimit të 
saj nga ana e Republikës armene dhe vazhdon të jetë në kundërshtim me të sot. 
Konventa deklaron në Preambulën e saj që të gjitha Shtetet e Bashkuara të cilat 
kanë nënshkruar Konventën dhe të cilët janë anëtarë të Këshillit të Europës duhet 
të tregojnë një besim të thellë në ato lirive themelore të njeriut të cilat janë themeli 
i drejtësisë dhe paqes në botë. Ky paradoks më ka kujtuar gjithnjë e më shumë 
fjalët e Oscar Wilde: “Unë mund të besoj në çdo gjë, me kusht që ajotë mos jetë 
mjaft e pabesueshme”.

Këshilli i Evropës ka reaguar për situatën e tanishme në Rezolutën nr. 1416 të 
Asamblesë Parlamentare të miratuar më 25 janar 2005, në të cilën është theksuar 
se “Kuvendi shpreh shqetësimin e tij se aksioni ushtarak dhe armiqësitë përhapura 
etnike të cilat paraprinë atë, të udhëheqin dëbimin në shkallë të gjerë etnik dhe 
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krijimin e zonave mono-etnike të cilat ngjajnë me konceptin e tmerrshëm të 
spastrimit etnik. Asambleja riafirmon se pavarësia dhe shkëputja e një territori 
rajonal nga një shtet mund të arrihet vetëm nëpërmjet një procesi të ligjshëm dhe 
të qetë në bazë të mbështetjes demokratike të banorëve të territorit të tillë dhe jo 
në prag të një konflikti të armatosur që çon në përjashtimin etnik dhe aneksimin 
de facto të territorit të një shteti tjetër. Asambleja përsërit se pushtimi i territorit të 
huaj nga një shtet anëtar, përbën një shkelje të rëndë të detyrimeve të atij shteti, si 
anëtare e Këshillit të Evropës dhe riafirmon të drejtën e personave të zhvendosur 
nga zona e konfliktit për t’u kthyer në shtëpitë e tyre në mënyrë të sigurtë dhe me 
dinjitet. “

Siç mund të shihet nga Rezoluta e sipërpërmendur, Kuvendi, duke reflektuar 
fotot ekzistuese, tregon për natyrën etnike të dëbimit të njerëzve nga vendi i tyre.

Duke marrë parasysh rrethanat dhe argumentet e kërkuesit, të cilat, sipas 
mendimit tim, i ishte përgjigjur në mënyrë adekuate, unë nuk pajtohem me 
përfundimin e shumicës se nuk ka bazë më vete që lind sipas nenit 14 të Konventës.

Kështu, humbja e kontrollit të të gjithë mbi çdo mundësi për t›u përdorur, 
të shitur, të lërë  trashëgim, peng, të zhvillojnë ose të gëzojnë, pasurinë e tyre; 
refuzimi i vazhdueshëm i padituri qeverisë për të lejuar ata që të kthehen në 
shtëpitë e tyre në Lachin; dhe dështimi i tyre për të siguruar një mënyrë efektive 
apo me të vërtetë ndonjë ilaç për personat e zhvendosur nga territoret e pushtuara 
janë rezultat i diskriminimit dhe në përputhje me rrethanat, sipas mendimit tim, 
janë në shkelje të nenit 14 në lidhje me nenin 1 të protokollit nr.1 të Konventës 
dhe Neni 8 dhe Neni 13 i Konventës. Gjykata është shprehur në mënyrë të 
përsëritur se neni 14 i Konventës nuk ndalon çdo ndryshim të trajtimit. Sipas 
Gjykatës, është e nevojshme për të zhvilluar kriteret mbi bazën e të cilave mund 
të përcaktohet nëse ndryshimi që i jepet trajtimit në sigurimin e të drejtave dhe 
lirive të njeriut të garantuara në Konventë është në kundërshtim me nenin 14. 
Duke ndjekur parimet të cilat mund të nxirren nga praktikat ligjore të vendeve 
të shumta demokratike, Gjykata konstaton se parimi i trajtimit të barabartë është 
shkelur kur një ndryshim i trajtimit nuk ka justifikim objektiv dhe të arsyeshëm. 
Një ndryshim i trajtimit në sigurimin e të drejtave dhe lirive të garantuara nga 
Konventa jo vetëm që duhet të ndjekin një qëllim legjitim; Neni 14 do të shkelet 
nëse nuk ka një “marrëdhënie të arsyeshme të proporcionalitetit midis mjeteve të 
përdorura dhe qëllimit që kërkohet të realizohet” (shih, për shembull, Rasmussen 
v. Denmark, 28 nëntor 1984 § 38, seria A nr. 87, dhe Lithgoë dhe të tjerët k. 
Mbretërisë së Bashkuar, 8 korrik 1986 § 177, Seria A nr. 102).

Qasja e lartpërmendur juridike e Gjykatës, kur aplikohet në rrethanat e 
çështjes në fjalë, tregon një pabarazi të dukshme të trajtimit në lidhje me aplikantët. 
Ky ndryshim i trajtimit nuk ndjek një qëllim legjitim dhe nuk ka justifikim 
objektiv dhe të arsyeshëm. Aplikantët theksojnë, jo pa arsye, se ata kanë qenë të 
diskriminuar për shkak se veprimet e ndërmarra nga forcat ushtarake armene të 
cilët kanë i prekur në mënyrë disproporcionale. Unë gjithashtu pajtohem se kur 
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të marret parasysh pretendimi i ankuesve. Gjykatësi Mularoni, sipas mendimit të 
saj pjesërisht mospajtues në Hasan Ilhan kundër Turqisë, thekson: “Si Gjykatë, 
konsideroj se ankesa vazhdon në kontekstin e nenit 14 për diskriminim në bazë 
të origjinës racore apo kombëtare a përtej dyshimit të arsyeshëm” standardeve 
të provës, kjo rezulton në largimin nga praktika e mbrojtjes së të drejtave të 
njeriut e garantuar me nenin 14 në zonat ku niveli më i lartë i mbrojtjes duhet të 
jetë prioritet në vend të nivelit më të lartë të provës. Nuk mund të ketë një mjet 
më efektiv për të siguruar se mbrojtja nga diskriminimi për shkak të racës apo 
origjinës kombëtare do të bëhet iluzin dhe jofunksionale se sa të presin që viktimat 
të paraqiten në një standard të tillë të lartë të provës. Në të vërtetë, zbatimi i një 
standardi të tillë të lartë është e barasvlershme me  pamundësinë për aplikantët 
të vërtetojnë se ka pasur një shkelje të nenit 14. Unë do të shtoja se ky standard i 
lartë nuk është i nevojshëm nga gjykatat e tjera kryesore të të drejtave të njeriut”. 
Parimi i dhënë, është pranuar nga Gjykata në rastin Nachova k. Bullgarisë ([GC], 
nr. 43577/98 dhe 43579/98, KEDNJ 2005 VII). Ku,  ka prova të qarta të trajtimit 
të diferencuar të dy grupeve të ndryshme etnike, si në këtë rast, duhet të jetë 
Shteti që të tregojë se një trajtim i tillë nuk është diskriminues. Kjo është për 
shkak se ata kanë qasje ekskluzive në arsyet dhe veprimet e tyre në përputhje me 
rrethanat të cilat janë të vetëdijshme se trajtimi i diferencuar me sa duket ka një 
shpjegim tjetër të pafajshëm.

Të dhënat tregojnë jo vetëm se dëbimet ishin diskriminuese, por se i padituri ka 
lejuar  kthimin nw Azeri ku ishin zhvendosur. Kjo nuk është vetëm dëshmi e qartë 
e politikës diskriminuese, por ilustron natyrën e vazhdueshme të shkeljeve. Për 
më tepër, në mbështetje të konstatimit se trajtimi i aplikantëve ishte diskriminues 
mund të shtohet fakti se pas spastrimit etnik të banorëve jo-armene të rajonit 
Lachin, u ndoq një politikë e popullimit të rajonit me armenë nga Republika e 
Armenisë. Kështu, sipas raportit të OSBE-së Fact-Finding Mission (FFM) në 
territoret e pushtuara të Azerbajxhanit Përreth Nagorno-Karabakh, FFM zhvilloi 
intervista në Qarkun  e Lachin me banorë të caktuar të Lachin që kishin pasaporta 
armene dhe pretendonin për të marrë pjesë në zgjedhjet armen.

Prandaj, aplikantët, të cilët ishin dëbuar nga Lachin më shumë se njëzet vjet 
më parë dhe nuk kanë qasje në shtëpitë e tyre në Lachin, nuk janë në gjendje për të 
kërkuar të drejtat e tyre të garantuara sipas Konventës se ata ishin diskriminuar, në 
kundërshtim me nenin 14 të Konventës e marrë në lidhje me nenin 1 të protokollit 
nr.1 të Konventës dhe të nenit 8 dhe nenit 13 të Konventës.

MENDIMII I PAKICËS I GJYQTARIT GYULUMYAN

Me keqardhje shprehem se jam në në mosmarrëveshje të thellë me vendimin 
e Dhomës së Madhe në këtë rast dhe nuk mund të bie dakort me arsyetimin ose 
përfundimet e shumicës për disa arsye.

Së pari, duke mos adresuar çështjen e personalitetit juridik ndërkombëtar 
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të NKr (pyetje e vetëvendosjes dhe shtetësisë) Gjykata ka thjeshtëzuar çështjen 
juridike në këtë rast). Unë besoj se në përcaktimin e shkeljeve të pretenduara 
brenda juridiksionit të Republikës së Armenisë, Gjykata ka ngatërruar dy 
koncepte krejtësisht të ndryshme të së drejtës ndërkombëtare – juridiksionin dhe 
atributimin - dhe ka krijuar në mënyrë efektive një shkrirje e dy koncepteve. 
Gjykata ka ulur në mënyrë të tërthortë nivelin e pragut për përgjegjësinë e 
shteteve lidhur me aktet e palëve të treta, dhe ka kontribuar edhe në fragmentimin 
e së drejtës ndërkombëtare.

Së dyti, sipas mendimit tim provat para Gjykatës nuk ishin të mjaftueshme 
për të përmbushur barrën e lartë të provave që duhet të zbatohen në këtë rast. 
Për më tepër, mënyra në të cilën Gjykata është marrë me pranueshmërinë dhe 
vlerësimin e provave ishte e papranueshme dhe ishte një rast i pafat i aplikimit 
të standardeve të ndryshme në raste të ndryshme. U konstatua e  vështirë 
pranimi i qasjes selektive i mazhorancës në lidhje me rezolutat e organizatave 
ndërkombëtare - duke i pranuar ato të favorshme për ankuesit dhe ndërhyrjen e 
palës së tretë, duke injoruar plotësisht ato në favor të shtetit të paditur.

Unë do të shpreh qëndrimet e mia në disa nga çështjet e rëndësishme për të 
sqaruar arsyet e mospajtimit tim.

Çështjet e shtetësisë dhe Vetëvendosjes së Popujve: Statusi i NKr sipas ligjit 
ndërkombëtar
1.  Gjykata nuk arriti të prekë sado pak mbi çështjen e statusit të NKr. Kjo 

çështje është e një rëndësie parësore, sipas mendimit tim, duke pasur parasysh 
rregullat e ndryshme të atribuimit dhe standardet e ndryshme në angazhimin 
e shteteve përgjegjëse që zbatohen në rastet e veprimeve nga ana e aktorëve  
jo-shtetërore, grupet në njërën anë dhe shtetet (si të njohura si të panjohura) 
në anën tjetër.

2.  Kështu, një Shtet i cili ofron ndihma financiare dhe ndonjë formë tjetër të 
ndihmës për një shtet tjetër nuk do të jetë përgjegjës për veprimet e këtij të 
fundit, por vetëm për ndihmën dhe asistencën e dhënë (Neni 16 i neneve të 
Komisionit për të Drejtën Ndërkombëtare mbi Përgjegjësinë e veprimeve të 
padrejta të  Shteteve ndërkombëtare (më tej “ARS”), Raporti i Komisionit të 
Asamblesë së Përgjithshme të Punës së sesionit të saj të Pesëdhjetë e tretë, 
Vjetari i Komisionit Ndërkombëtar të Ligjit (ILC) (2001) vol. 2, f. 26), 
përveç rasteve  që është provuar se shteti ka vepruar në bazë të drejtimit 
dhe kontrollit (ASR,Neni 17), ose nën shtrëngim (ASR, neni 18), e cila 
është jashtëzakonisht e vështirë për të provuar. Sipas ILC, termi “kontrolli” 
i referohet “në rastet e dominimit mbi kryerjen e” veprimtarisë, ndërsa termi 
“drejtim” nuk do të thotë “thjesht nxitje apo sugjerim por nënkupton drejtimin 
e vërtetë të një lloji veprues” (komentime të Draftit Artikuj mbi Përgjegjësinë 
e Shteteve për Akte të padrejta ndërkombëtarisht, UN Doc. A / 56/10, Libri 
vjetor i Komisionit të Ligjeve Ndërkombëtar, 2001, vol. 2, f. 69).
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3.  Në këtë mënyrë, në qoftë se NKr është një shtet që i është ofruar ndihmë dhe 
asistencë nga Republika e Armenisë nuk do të vihen territoret e kontrolluara 
nga NKr nën juridiksionin e Armenisë, përveç nëse tregohet se veprimet e 
kryera nga NKr janë dominuar dhe janë nën drejtimin operativ të Republikës 
së Armenisë.

4.  Është e rëndësishme të bëhet dallimi midis rastit në fjalë dhe situatave të 
tjera të shqyrtuara më parë nga Gjykata, për të treguar se pse çështja e statusit 
është tani, kur më parë nuk ka pasur rëndësi në rastet e mëparshme. Kështu, 
në situatën në lidhje me të ashtuquajturën “Republika Turke e Qipros Veriore 
- TRNC” rezolutat e Këshillit të Sigurimit shprehimisht kanë “kritikuar” 
shpalljen e pavarësisë së TRNC duke e quajtur atë “ligjërisht të pavlefshme”, 
si dhe “dënuar” shkëputja e TRNC në përgjithësi, dhe duke i bërë thirrje 
bashkësisë ndërkombëtare që të përmbahen njohjes së saj (SC Rezoluta 541, 
UN Doc S / RES / 541, 18 nëntor 1983;.. Rezoluta SC 550, UN Doc S / RES / 
550 11 maj 1984).

5.  Në rastet e Qipros nuk ka nevojë për të përcaktuar statusin e TRNC. Statusi i 
këtij të fundit tashmë ishte përcaktuar nga Këshilli i Sigurimit, i cili e kishte 
cilësuar atë si një regjim të paligjshëm. Statusi i TRNC nuk mund të luajë 
asnjë rol në përcaktimin e përgjegjësisë së Turqisë; ai thjesht nuk kishte asnjë 
rëndësi ligjore.

6.  Situata, megjithatë është krejtësisht e ndryshme këtu. Këshilli i Sigurimit 
të OKB-së nuk ka deklaruar se lëvizja Nagorno-Karabakh është ligjërisht e 
pavlefshme. Për më tepër, fakti që procesi i paqes është në vazhdim gjithashtu 
sugjeron se çështja e statusit të NKr deri më tani ka mbetur i hapur dhe mbetet 
një çështje e negociatave politike (shih paragrafin 29 të këtij vendimi).

7.  Prandaj, mungesa e dënimit ndërkombëtar dhe pavlefshmërisë së NKr dhe 
shpallja e pavarësisë do të thotë se njohja e saj ndërkombëtare si një shtet 
në të ardhmen është gjithashtu një opsion i mundur. Kjo është një çështje e 
rëndësishme ku shprehet përkufizimi i shtetësisë.

8.  Sipas formulimit klasik të shtetësisë në bazë të Konventës Montevideos 
mbi të Drejtat dhe Detyrat e Shteteve ( «Konventa Montevideo”), një shtet, 
si një person i së drejtës ndërkombëtare duhet të ketë ... a) një popullsi të 
përhershme; b) një territor të përcaktuar; c) Qeveri; dhe d) kapaciteti për të 
hyrë në marrëdhënie me shtetet e tjera “(Art. 1, 26 dhjetor 1933 165 LNTS 
19).

9.  Se përkufizimi i shtetësisë është pranuar gjerësisht nga studiuesit ndërkombëtarë 
(Sh Rosenne “ngatërresat e të drejtës ndërkombëtare Moderne”, Hague 
Recueil, vol 291 (2001), p 262, AAC Trindade, “E Drejta Ndërkombëtare për 
njerëzimin:... Drejt një Gentium Neë Jus “, Recueil Hague, vol. 316 (2005), 
f. 205), institucionet e ndryshme ndërkombëtare (Raporti i Grupit Punues për 
imunitetet Juridiksionale të Shteteve dhe pronës së tyre, Aneksi i Raportit 
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të ILC për punën dhe Sesionin e saj 51, UN Doc. A / 54 / në 10 (1999), 
f. 157), dhe madje edhe gjykatat (Deutsche Gesellschaft Continental Gas v. 
polake State, [1929] ILR, vol. 5, fq. 13). Për më tepër, Shtetet vazhdimisht 
dhe në mënyrë të njëtrajtshme kanë vendosur këto kritere, për përcaktimin e 
politikave të tyre të njohjes (shih, për shembull, SC 383rd Takimet Record, 
UN Doc. S / PV.383 (2 dhjetor 1948)).

10.  Kështu, NKr ka një qeveri, një popullsi të përhershme dhe është e aftë për 
të hyrë në marrëdhënie, rë cilat janë provuar nga fakti se NKr ka në fakt 
përfaqësime në një numër të madh shtetesh. NKr gjithashtu kontrollon 
territorin; çështja kryesore është nëse NKr ka të drejtë për të gjithë ose në 
një pjesë të vogël të këtij territori. Dhe është në këtë drejtim se çështja e 
vetëvendosjes bëhet e rëndësishme.

 Lidhja e të drejtës së vetëvendosjes së popujve
 Përcaktimi 11. i Gjykatës se NKr është integruar shumë me Republikën e 

Armenisë është efektivisht një ndërhyrje në përcaktimin e statusit dhe 
personalitetit juridik të NKr, diçka që edhe Këshilli i Sigurimit ka abstenuar 
për ta bërë.

12. Në mënyrë të veçantë, dhe siç tregohet më lart, shpallja e pavarësisë nga 
ana e NKr kurrë nuk ka qenë kritikuar ose e pavlefshme nga Këshilli i 
Sigurimit, ndryshe nga deklaratat e ngjashme në jug Rodezia, Qipro veriore 
ose Republika Srpska.

13. Në këtë drejtim, interpretimi i qasjes së Këshillit të Sigurimit ndaj deklaratave 
të caktuara të pavarësisë së GJND-së, të shprehura në përputhje me ligjin 
ndërkombëtar të shpalljes së njëanshme të pavarësisë në Lidhje me mendimin 
këshillëdhënës të Kosovës ( “Kosova opinion këshillues”), është me rëndësi 
parësore. Në se opinioni i GJND-së ka treguar:

 “Disa pjesëmarrës kanë përcaktuar rezolutat e Këshillit të Sigurimit që dënojnë 
deklaratat e veçanta të pavarësisë: shih, ndër të tjera, rezolutat e Këshillit të 
Sigurimit 216 (1965) dhe 217 (1965), në lidhje me Rodezinë Jugore; Rezoluta 
e Këshillit të Sigurimit 541 (1983), lidhur me Qipron veriore; dhe rezoluta e 
Këshillit të Sigurimit 787 (1992), në lidhje me Republika Srpska.

 Gjykata vëren, megjithatë, se në të gjitha ato raste Këshilli i Sigurimit është 
duke bërë një përcaktim në lidhje me situatën konkrete ekzistuese në kohën 
kur janë bërë këto deklarata të pavarësisë; paligjshmëria bashkangjitur 
këtyre deklaratave të pavarësisë në këtë mënyrë nuk buron nga karakteri i 
njëanshëm i këtyre deklaratave si të tillë, por nga fakti se ata ishin, ose do 
të ishin, në përdorim të paligjshëm të forcës apo shkelje të tjera flagrante të 
normave të përgjithshme ndërkombëtare, në veçanti ato me karakter të prerë 
(jus cogens). Në kontekstin e Kosovës, Këshilli i Sigurimit nuk ka marrë këtë 
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pozicion. Karakteri i jashtëzakonshëm i rezolutave të renditura më lart duket 
se Gjykata konfirmon që nuk ka ndalesë të përgjithshme kundër deklaratave 
të njëanshme të pavarësisë, që mund të nxirren nga praktika e Këshillit të 
Sigurimit “(2010 Raportet e GJND-403, f. 437-38, § 81).

14.  Kështu, ata rezoluta të Këshillit të Sigurimit të shqyrtuara nga ICJ ishin 
manifestime të doktrinës së përbashkët të mosnjohjes, kjo është situata ku 
thirrjet SC mbi komunitetin ndërkombëtar që të përmbahen nga njohja e disa 
subjekte të reja, si shtetet, duke qenë se shkeljet e themelore ndërkombëtare 
detyrimet janë të përfshirë në procesin e krijimit të tyre (shih, për shembull, 
J. Dugard & D. Raič, «roli i njohjes në të drejtën dhe praktikën e shkëputjes”, 
Secession: International Laë Perspektivat (MG Kohen ed, Universiteti 
Cambridge. Press 2006), f. 100-01).

15. Nuk ka një përcaktim të tillë të paligjshmërisë së veprimtarisë për komunitetin 
ndërkombëtar që të përmbahet se njohja e NKr është bërë në rezolutat e 
Këshillit të Sigurimit 822, 853, 874 dhe 884, në lidhje me konfliktin NKr. 
Kështu, Këshillii Sigurimit e ka lënë të hapur mundësinë për NKr për t’u bërë 
një anëtare e plotë dhe legjitime e komunitetit ndërkombëtar dhe të ushtrojë 
të drejtën e tij për vetëvendosje.

16. Pavarësisht nga kjo, dhe në kontrast të plotë me qasjen e Këshillit të Sigurimit, 
Gjykata ka prezantuar tashmë kualifikime që janë, në të kundërt, të dëmshme 
për ushtrimin e kësaj të drejte dhe në këtë mënyrë nuk arrin të pranojnë se 
krijimi i NKr dhe durimi i saj nuk është vetëm një shprehje e vullnetit të 
popullatës lokale, por bëhet edhe në sfondin e politikës diskriminuese të 
Azerbajxhanit.

17. Në këtë drejtim zhvillimet e fundit të së drejtës për vetëvendosje të popujve 
dhe të manifestimit të kësaj të drejte, e cila ka qenë gjithnjë e etiketuar e  
drejta e “shkëputjes  përmirësuese”, janë të një rëndësie parësore.

18. Koncepti i ndarjes përmirësuese tregon mundësinë që grupe të caktuara të 
njerëzve kohezive të shkëputet nga një shtet në rastet e shkeljeve të rënda të të 
drejtave të njeriut dhe represionit nga kjo e fundit, ose në rast të paaftësisë për 
të materializuar të drejtën e tyre për vetëvendosje së brendshmi ( Tomuschat, 
“Secession dhe Vetëvendosje”, në Shkëputja: International Laë Perspektivat 
(MG Kohen ed, Cambridge University Press 2006.), p 35, A. Cassese, 
Vetëvendosje e Popujve:. A rivleresimin Ligjore (Cambridge University Press 
1995 , p. 120).

19. Koncepti është i bazuar në një lexim a contrario të “klauzolës mbrojtëse” të 
Deklaratës mbi Parimet e Ligjit Ndërkombëtar në lidhje me marrëdhëniet 
miqësore dhe bashkëpunimin ndërmjet shteteve në përputhje me Kartën 
e Kombeve të Bashkuara (Rezoluta GA 2625 (XXV) (24 tetor 1970)) ( 
“Deklarata e marrëdhënieve miqësore”), dokument i cili është përshkruar 
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nga Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë, si pasqyruese të zakonshme të 
së drejtës ndërkombëtare (mendimi këshillëdhënës në Kosovë, p. 436, § 
80) dhe është pranuar gjerësisht nga studiuesit të shquar që përbëjnë një 
interpretim autoritativ të Kartës së OKB-së (G. Arangio-Ruiz, Deklarata e 
Kombeve të Bashkuara për Marrëdhëniet miqësore dhe Sistemin e burimeve 
të e Drejta Ndërkombëtare  (Sijthoff & Noordhoff 1979), f 73-88;. (. 7 ed, 
Oxford University Press 2008, faqe 581.) I. Broënlie, Parimet e të drejtës 
ndërkombëtare publike.

20. Deklarata thotë si më poshtë:
 “Asgjë në paragrafët ... [që trajtojnë të drejtën e popujve për vetëvendosje] 

do të interpretohet sikur autorizon ose nxit ndonjë veprim i cili do të 
copëtojë ose pengojë, tërësisht ose pjesërisht, integritetin territorial 
ose unitetin politik të shteteve sovrane dhe të pavarura në kryerjen në 
përputhje me parimin e të drejtave të barabarta dhe të vetëvendosjes së 
popujve ... dhe kështu të poseduara nga një qeveri që përfaqëson tërë 
popullin për territorin, pa dallim race, besimi apo ngjyre. “

21. E njëjta “klauzolë mbrojtëse” është përdorur edhe në Deklaratën e Vjenës 
dhe Programin për Veprim, e miratuar nga Konferenca Botërore për të 
Drejtat e Njeriut (UN Doc. A / CONF.157 / 23, ¶2 (25 qershor 1993). “ Pika 
e sigurisë “tregon se në situatat kur shtetet nuk i përmbahen veprimtarisë së 
sjelljes përshkruar në pjesën e dytë të klauzolës, ata nuk e bëjnë mbrojtjen e 
merituar të integritetit të tyre territorial (D. Mursëiek,” Çështja e të drejtës së 
shkëputje - Rishqyrtimi “, në Ligjin Moderne e Vetëvendosjes (C. Tomuschat 
ed., Martinus Nijhoff Publishers 1993 p. 92).

22. Kuptimi që shkeljet e të drejtave të njeriut kanë krijuar situata ku një grup i 
persekutuar fiton të drejtën për të krijuar shtetin e vet është më i mbështetur 
nga një numër i konsiderueshëm i vendimeve të institucioneve ndërkombëtare 
dhe vendore.

23. Kjo e drejtë u la të kuptohet në Kevin Mgëanga Gunme et al k. Kamerunit 
(Kevin Mgëanga Gunme et al k. Kamerun, Komisioni Afrikan për të Drejtat 
e Njeriut dhe Popujve ‘, Komunikim Nr 266/03 (2009), §199), dhe në 
“Kongresi k. Rasti i Zaire i Komisionit afrikan për të Drejtat  e  Njeriut dhe 
të Popujve Katangese, e cila tregoi se detyrimi për të» ushtruar një variant të 
vetëvendosjes që është në përputhje me sovranitetin dhe integritetin territorial 
të Zaire “ mungon” prova konkrete e shkeljeve të të drejtave të njeriut deri në 
pikën që integriteti territorial i Zaire duhet të merret në pyetje “(Katangese 
Popullit Kongresit v. Zaire, Komisioni afrikan mbi të njeriut dhe të popujve të 
drejtave, Komunikimi nr 75/92 (1995), §6 ).

24. E njëjta qasje është reflektuar edhe në mendimin alternativ të Gjyqtarëve 
Ëildhaber dhe Ryssdal në Louizidou k. Turqisë, dhe në Reference Re 
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Shkëputja e Quebec nga Gjykata Supreme e Kanadasë, i cili propozon se 
“kur një popull është bllokuar nga ushtrim kuptimplotë i të drejtës së tij për 
vetëvendosje nga brenda, ai ka të drejtë, si mjetin e fundit, ta ushtrojë  me 
shkëputje “([1998] 2 SCR 217, ¶134 (Can.)).

25. Kjo e drejtë për shkëputje përmirësuese është pranuar nga shumë studiues të 
shquar të së drejtës ndërkombëtare, të tilla si Thomas Franck ( “postmoderne 
fisnor dhe e drejta e shkëputjes”, në C. Brölmann et al. (Ed.), Peoples dhe 
Pakicat në Ligji Ndërkombëtar (Martinus Nijhoff Publishers 1993 f. 13-14) 
ose James Craëford ( “Krijimii shteteve në të Drejtën Ndërkombëtare”, (2 
ed., Clarendon Press 2006, f. 126).

26. Qasja është po ashtu evidente në praktikën e shteteve. Kështu, vetëm dy vjet 
pas miratimit të e Deklaratës së Marrëdhënieve Miqësore, 47 Shtetet kishte 
njohur shtetin e Bangladeshit për shkak të dhunës kundër popullatës lokale, 
pavarësisht nga fakti se Pakistani e ka njohur atë vetëm në vitin 1976. 110 
shtete sot njohin shtetin e Kosovës.

27. Kështu, e drejta për shkëputje përmirësuese tashmë është pranuar gjerësisht 
nga instrumentet ndërkombëtare, aktgjykimeve dhe vendimeve të gjykatave 
ndërkombëtare dhe institucioneve, praktika e shteteve dhe doktrinës së drejtës 
ndërkombëtare.

28. Duke pasur parasysh sa më sipër, duhet të theksohet se dhuna anti-armene në 
Sumgait në shkurt 1988, persekutimi i armenëve në Baku në janar të vitit 1990, 
e ashtuquajtura “Operacioni Ring” në pranverën e vitit 1991, kanë rezultuar 
se kanë zbrazur më shumë se njëzet fshatra armene, ishin të gjitha ngjarje 
që kanë sjellë shpalljen e pavarësisë së NKr, e cila ishte thjesht një përgjigje 
logjike. Vlen të përmendet se të gjitha këto ngjarje kanë qenë të njohur nga 
organizatat e pavarura për të drejtat e njeriut, BE-ja dhe organet e OKB-së 
(shih, për shembull, Human Rights Ëatch, Azerbaijan: Shtatë Vjet konfliktit 
në Nagorno-Karabakh (Human Rights Ëatch: Neë York, Ëashington, Los 
Angeles, Londër, Bruksel 1994), Komiteti për Eliminimin e Diskriminimit 
ndaj Grave, konsideratë e Raporteve të Paraqitura nga Shtetet Palë në bazë të 
nenit 18 të Konventës për Eliminimin e të gjitha Formave të Diskriminimit 
kundër Grave: Armenia (UN Doc CEDAË / C. /ARM/1/Corr.1, 11 shkurt 
1997).

29. Politikat e vazhdueshme të diskriminimit etnik nga Azerbajxhani sot kanë 
qenë gjithashtu të njohur nga Komiteti për Eliminimin e Diskriminimit 
Racial (Vëzhgime përfundimtare të CERD-it:. Azerbaijan, UN Doc CERD / 
C / AZE / CO / 4 (14 prill 2005) , Komisioni Evropian kundër Racizmit dhe 
Intolerancës së Këshillit të Evropës në të tre raportet e tij në Azerbajxhan 
(miratuar përkatësisht më 28 qershor 2002, 15 dhjetor 2006 dhe 23 mars 
2011, si dhe Komiteti Këshillues për Konventën Kornizë për Mbrojtjen e 
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Pakicat kombëtare (Opinion mbi Azerbajxhanin, ACFC / INF / OP / I (2004) 
001 (22 maj 2003), Opinionii dytë në Azerbajxhan, ACFC / OP / II (2007) 
007 (9 nëntor 2007)).

30. Në nivel shtetëror propaganda e urrejtjes etnike ndaj armenëve konfirmohet 
më tej nga shkatërrimi i vazhdueshëm i trashëgimisë kulturore armene - nga 
të cilat shkatërrimi i nekropolit Jugha ishte manifestimi më barbar - apo 
lavdërim i zyrtarit të Azerbajxhanit i cili u dënua për vrasjen e një kolegu 
Armenian në Hungari në gjumë.

31. Në të kundërt, rrethanat e çështjes së vetëvendosjes së popullit të NKr duhet 
të shihen, pasi që vetëvendosja e popullit të NKr ka qenë e vetmja mënyrë 
për të siguruar mbrojtjen e tyre nga këto politika diskriminuese dhe është 
ky historik që Gjykata ka injoruar tërësisht, kur ushtron juridiksionin e saj. 
Ky sfond është, kryesisht, një histroik për të drejtat e njeriut dhe Gjykata, 
funksioni i të cilës është për të mbrojtur të drejtat e njeriut, në fakt ka prodhuar 
një vendim që, siç e kemi treguar më lart, është efektivisht i dëmshëm për 
ushtrimin e të drejtës për vetëvendosje dhe për këtë arsye të drejtat dhe liritë 
e popullit të NKr janë themelore.

 Shterimi i mjeteve të brendshme
32. Një çështje e lidhur ngushtë me çështjen e personalitetit juridik ndërkombëtar 

të NKr është çështja e shterimit të mjeteve të brendshme. Në komentet e pa 
pranuara të Qeverisë, për mos ezaurim, Gjykata deklaroi se nuk ishte realiste 
se çdo mjet i mundshëm “ në entitetin  e papranuar ‘NKR’”, në praktikë mund 
të përballojë dëmshpërblim efektiv të Azerbajxhanasve. (shih paragrafin 119 
të aktgjykimit). Kjo qasje bie ndesh me jurisprudencën.

33. Vlen të përmendet se në rastin e Demopoulos dhe të tjerë Gjykata e pranoi 
faktin se subjektet edhe de facto mund të kenë mjete efektive, dhe se është 
veçori e mjeteve juridike në dorë që i bënë ata të paefektshëm. Kështu, 
Gjykata konstatoi se nuk ka pasur korrelacion të çështjes së drejtpërdrejtë, të 
njohjes së shtetit të vetëshpallur dhe supozimit të tij lidhur me sovranitetin 
mbi Qipron veriore në një plan ndërkombëtar dhe zbatimin e nenit 35 § 1 
(shih Demopoulos dhe të tjerë k. Turqisë (dec.) [GC], nr. 46113/99, 3843/02, 
13751/02, 13466/03, 10200/04, 14163/04, 19993/04 dhe 21819/04, ECHR 
2010 § 100). Në bazë të përfundimeve të Gjykatës në rastin e Demopoulos 
dhe të tjerë k. Turqisë, duhet të theksohet fakti se statusi sovran i Nagorno-
Karabakh nuk është njohur nga asnjë shtet dhe nuk do të përjashtojë aplikantët 
nga detyra e shterimit të  mjeteve të brendshme në NKr.

34. Nuk ka absolutisht asnjë dyshim se ka një gjyqësor të krijuar dhe vazhdues në 
Nagorno-Karabakh. Megjithatë, aplikantët nuk kishin bërë asnjë përpjekje për 
të paraqitur një kërkesë para gjykatave të NKr dhe kishin dështuar të ofronin 
dëshmi se ka pasur pengesa të pakapërcyeshme për sjelljen e procedurës në 
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ato gjykata. Fakti që ankuesit jetojnë jashtë territorit të NKr nuk ofron bazë 
për të justifikuar dështimin e tyre të përdorin mjete të tilla.

35. Kufijtë qoftë de facto ose de jure, nuk janë një pengesë për shterimin 
e mjeteve juridike të brendshme. Kështu, në çështjen Pad dhe të tjerë 
k. Turqisë. ((Dhjetor), Nr. 60167/00, 28 qershor 2007 § 69) në lidhje me 
fshatarët iranianë qëllua në zonën kufitare nga forcat turke të sigurisë, gjykata 
la në fuqi Qeveria eKundërshtimi për shkak të mos-shterimit të mjeteve 
të brendshme ligjore dhe vuri në dukje se, duke pasur parasysh aftësinë e 
ankuesve të udhëzojë një avokat në Mbretërinë e Bashkuar, ata nuk mund të 
pretendojnë se mekanizmi gjyqësor në Turqi - një vend i huaj - ishte fizikisht 
dhe financiarisht i paarritshëm për ta. Fakti që aplikantët në rastin konkret 
kanë udhëzuar me sukses mirë anglisht për të vepruar në emër të tyre tregon 
se aftësitë e tyre nuk ishin të kufizuara.

36. Pengesa e vetme e aftësisë së ankuesve për shterimin e mjeteve juridike në 
dispozicion të tyre në NKr është ngritur nga Qeveria e tyre. Azerbajxhani ka 
shpallur synimin e tij për të «ndëshkuar» njerëzit që vizitojnë NKr pa lejen 
e tij duke i deklaruar “persona non grata” dhe duke mohuar hyrjen e tyre të 
mëtejshme në Azerbajxhan. Ndër ata që janë në «listën e zezë” janë anëtarë të 
parlamentit nga Britania, Gjermania, Franca, Rusia, si dhe disa vende të tjera 
evropiane, dhe të tjerë nga aq larg sa Australia dhe Uruguaj. Kjo mund të jetë 
arsyeja pse avokatët e kërkuesve nuk u përpoqën për të paraqitur një kërkesë 
para gjykatave të NKr.

37. Përfundimi i shumicës se pala Qeveritare nuk arriti të përmbushë barrën e 
saj për të dëshmuar se ka pasur një zgjidhje të përshtatshme dhe efektive në 
dispozicion të aplikantëve është rezultat i mangësive procedurale.

 Siç mund të shihet nga paragrafët 113-14 e gjykimit, i padituri Qeveria e 
ka shkarkuar barrën e saj duke dëshmuar se ka pasur një mjet efektiv në 
dispozicion të aplikantëve, por kryetari i Gjykatës vendosi që dokumentari 
material shtesë, duke përfshirë edhe dy vendime pranon të drejtat pronësore 
të dy paditësve të etnisë azerbajxhanas dhe të dhëna nga Gjykata e Shkallës 
së Parë të NKr, nuk duhet të përfshihen në dosjen e lëndës.

38. Mungon çdo dispozitë eksplicite në lidhje me pranueshmërinë e provave 
në Konventë, Gjykata, si rregull, merr  një qasje fleksibile, duke lejuar një 
diskrecion absolut, kur është fjala për pranueshmërinë dhe vlerësimin e 
provave. Nuk ka pengesa procedurale për pranueshmërinë e provave, pasi 
Dhoma e Madhe e Gjykatës përsëriti në “Nachova k. Bullgarisë” ([GC], nr. 
43577/98 dhe 43579/98, § 147, ECHR 2005 VII). Në disa raste, Gjykata ka 
pranuar prova të reja edhe pas shqyrtimeve mbi meritat para dorëzimit të një 
vendimi (shih Vuçkoviq dhe të tjerë k. Serbisë [GC], nr. 17153/11, 25 Mars 
2014 dhe ËA v. France ( dec.), nr. 34420/07, 21 janar 2014).
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39. Nga një letër e datës 7 qershor 2013 Zëvendës Sekretari i Dhomës së Madhe 
informoi Agjentin qeveritar të shtetit të paditur që Presidenti i Dhomës 
së Madhe ka vendosur të marrë e parashtresave verbale të palëve. Për më 
tepër, «Shënime për drejtimin e personave që paraqiten në seancë dëgjimi 
para Gjykatës” mbyllur me letrën e lartpërmendur ka mundësuar palëve të 
mbështeten në «çfarëdo materiali shtesë dokumentar” me të vetmin kusht 
që “duhet të paraqitet të paktën tre javë para dëgjimit ose të përfshihen 
tekstualisht në parashtresat e tyre verbale “. Sipas Udhëzimit të Regjistrimit 
mbi mundësitë e paraqitura si prova, Qeveria është mbështetur, në parashtresat 
e saj verbale, në dy vendime (të përfshira fjalë për fjalë) të dhëna nga gjykatat 
NKr në favor të dy azerbajxhanasit.

40. Duke pasur parasysh praktikën e vendosur të Gjykatës për pranueshmërinë 
e provave të paraqitura para Gjykatës, dhe duke marrë parasysh rëndësinë e 
dy vendimeve të mësipërme për shqyrtimin e çështjes në fjalë dhe faktin se 
është dorëzuar kjo dëshmi, të paktën verbalisht, nga ana e Qeverisë në kohën 
e duhur, refuzimi për të marrë prova të rëndësishme për arsye se dokumentet 
janë dorëzuar me vonesë nuk është bindës dhe jep përshtypjen se Gjykata 
thjesht i zhduku  provat që ishin të papërshtatshme për konkluzionet e tij. 
Unë shpresoj se kjo është hera e parë dhe e fundit që Gjykata e të Drejtave të 
Njeriut në vetvete nuk garanton se drejtësia të shihet së është kryer.

41. Duke pasur parasysh konsideratat e mësipërme, unë nuk mund të pajtohem 
me mendimin e shumicës së Dhomës së Madhe se ankuesve nuk iu kërkua të 
shteronin mjetet e brendshme.

 Krijimi i fakteve
42. Në shumicën dërrmuese të rasteve gjykata ka qenë në gjendje për të vërtetuar 

faktet nga dëshmitë e dokumentuara para tij. Në funksion të kërkesave të 
Konventës për shterimin e mjeteve juridike të brendshme të mëparshme për të 
sjellë një kërkesë përpara Gjykatës, në shumicën e rasteve faktet e rëndësishme 
nuk janë në mosmarrëveshje me vendimet e gjykatave të brendshme. Në 
situata të jashtëzakonshme, si në rastin në fjalë, ku autoritetet vendase kanë 
qenë në gjendje për të kryer një funksion faktmbledhës për shkak të dështimit 
të ankuesve për të sjellë pretendimet e tyre para tyre, i takon Gjykatës për 
të përcaktuar rrethanat e rastit. Është e qartë se ka pasur mosmarrëveshje 
themelore faktike ndërmjet palëve në këtë rast, të cilat nuk ishin të mundur 
për të zgjidhur duke marrë parasysh vetëm dokumentet e dorëzuara. Ankuesit 
parashtruan dhjetëra deklarata kontradiktore dhe prova se besueshmëria e të 
cilëve mund të konsiderohet vetëm me anë të masave hetimore. Vlen për 
t’u vëzhguar se ankuesit kanë dhënë deklarata kontradiktore në lidhje me 
madhësinë e tokës të shtëpive në fjalë dhe më pas kanë dorëzuar pasaportat 
teknike me figura në thelb të ndryshme.
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43. Për më tepër, fakti i ekzistencës së forcave të armatosura armene në territorin e 
NKr nuk mund të provohet nga Gjykata në bazë të provave në fjalë e përmendur 
nga përfaqësuesit e aplikantëve dhe mendimeve të dyshimta të ekspertëve. 
Prandaj faktmbledhja ishte një parakusht për të, dhe element integral në 
çdo përcaktim ligjor detyrues lidhur me ekzistimin ose mosekzistimin e 
kontrollit ushtarak armen mbi NKr. E vetmja mënyrë për të Gjykatën për 
të vendosur faktet e rastit, pra, ishte për të kryer një mision faktmbledhës, 
si në rastet e Loizidou k. Turqisë dhe Ilaşcu dhe të Tjerë k. Moldavisë dhe 
Rusisë, ose të dëgjojë dëshmitë nga dëshmitarët dhe të kryejë një hetim si në 
rastin e Gjeorgjisë k. Rusisë (I). Neni 19 i Konventës detyron Gjykatën “për 
të siguruar respektimin e zotimeve të ndërmarra nga Palët Kontraktuese të 
Larta”, i cili kërkon shqyrtim të plotë të pranueshmërisë dhe meritave për çdo 
aplikim. Kur faktet nuk mund të përcaktohen në bazë të parashtresave me 
shkrim të palëve, e drejta e Gjykatës për të filluar një mision faktmbledhës 
kthehet në një detyrim ligjor për ta bërë këtë në mënyrë që të jetë në përputhje 
me detyrimet e tij sipas Konventës.

44. Një mision faktmbledhës ishte i nevojshëm jo vetëm për një vendim në lidhje 
me pranueshmërinë e rastit, por edhe për shqyrtimin e themelit. Gjykata nuk 
mund të vijë në një vendim të arsyeshëm në lidhje me madhësinë e shtëpisë 
dhe tokës gjoja në pronësi të kërkuesve  thjesht në bazë të dokumenteve 
kontradiktore të paraqitura nga ana e tyre. Në veçanti, në lidhje me pronën 
e pretenduar z Chiragov-së, përfaqësuesit e tij kanë pohuar se ka pasur një 
shtëpi me një sipërfaqe prej 250 sq.m. Megjithatë, në dokumentin e paraqitur 
për të provuar faktin e pronësisë së tij të shtëpisë thuhet se shtëpia ishte 260 
sq.m. Nga ana tjetër, në pasaportën teknike në lidhje me shtëpinë thuhet se 
shtëpia ka një sipërfaqe prej 408 sq.m. Gjykata iu referua në këtë drejtim me 
nenin 15 § 7 të Parimeve Pinheiro të OKB-së (shih paragrafin 136), e cila nuk 
është e rëndësishme për shkak të mos-ekzistencës së provave dokumentare, 
ndërsa këtu kemi dokumente të kundërta në lidhje me të njëjtin subjekt.

45. Në këtë drejtim, për aq sa faktet lidhen, Gjykata nuk ka alternativë tjetër 
veçse të kalojë në procedurën faktmbledhëse ose të marrë masa të tjera 
hetimore të përcaktuara në Rregullën A1 të aneksit të Rregullores së 
Gjykatës në administrimin e duhur dhe drejtësisë së paanshme. Pa kryer një 
nga këto procedura, Gjykata nuk ishte në gjendje të vinte në një përfundim 
definitiv, të paktën në vlerësimin e statusit të viktimës së kërkuesve (kriteret 
e pranueshmërisë) dhe themelin  e rastit.

46.   Është gjithashtu e çuditshme, për të thënë më të paktën, se Gjykata ka pranuar 
rezolutat e disa prej organizatave ndërkombëtare si fakt, duke injoruar 
tërësisht të tjerët. Në këtë drejtim është e rëndësishme të theksohet raporti i 
Misionit fakt-mbledhës të OSBE i cili thotë shumë qartë se “FFM nuk gjeti 



405

prova të përfshirjes së Qeverisë së Armenisë në zgjidhjen Lachin.” Rezolutat 
e Këshillit të Sigurimit të OKB-së që do të citoj më poshtë janë edhe një 
grup dokumentesh të cilat janë të rëndësishme dhe të cilat, edhe pse duke u 
vërejtur në gjykim, nuk merren parasysh në vlerësimin e Gjykatës.

 Juridiksioni dhe Atributi
47. Në qendër të çështjes në fjalë është pyetja nëse kërkuesit duhet të konsiderohen 

si brenda juridiksionit të Republikës së Armenisë për qëllimet e nenit 1 të 
Konventës. Sipas mendimit tim, jurisprudenca e mëparshme e Gjykatës për 
çështjen e juridiksionit ekstra-territorial ishte në përputhje me standardet 
përgjithësisht të pranuara të përgjegjësisve të Shteteve për aktet e padrejta 
ndërkombëtare, se këto janë kodifikuar nga Komisioni i Ligjit Ndërkombëtar 
( “ILC”) ose të aplikuara dhe të interpretuara nga Gjykata Ndërkombëtare 
e Drejtësisë (“ICJ”). Mendimi i shprehur nga Gjykata në rastin e tanishëm, 
megjithatë, është  tendencë e re për të ardhur keq  - sipas mendimit tim.

48. Çështja themelore këtu qëndron në metodën sipas të cilit Gjykata e konsideron 
vendosjen e juridiksionit të Armenisë. Siç Gjykata thekson në paragrafin 169, 
ajo nuk i referohet përjashtimit të agjencisë por me  përjashtimit të “kontrollit 
efektiv mbi territorin”. Gjykata tregon:
 “Në vend të kësaj, çështja që do të përcaktohet lidhur me faktet e rastit 

është nëse Republika e Armenisë ka ushtruar dhe vazhdon të ushtrojë 
kontroll efektiv mbi territoret e përmendura dhe si rezultat mund tëjetë 
përgjegjës për shkeljet e pretenduara”.

49. Thelbi i gjykimit për çështjen e juridiksionit është në paragrafin 180, ku 
Gjykata thotë si më poshtë:
 “[B] azuar në raportet e shumta dhe deklaratat e paraqitura më lart, ai e 

gjen tdosur që Republika e Armenisë, me anë të pranisë së saj ushtarake 
dhe sigurimin e pajisjeve ushtarake dhe ekspertizës, ka qenë përfshirë në 
mënyrë të konsiderueshme në konfliktin e Nagorno-Karabakut nga një 
datë e hershme. Kjo mbështetje ushtarake ka qenë - dhe vazhdon të jetë - 
vendimtare për arritjen  e  kontrollit mbi territoret e tyre në këtë çështje, 
dhe provat, jo më pak s marrëveshjen e vitit 1994 të bashkëpunimit 
ushtarak, bindshëm tregon se forcat e armatosura të Armenisë dhe ‘NKr’ 
janë shumë të integruara “.

 Kështu, sipas shumicës ky rast -. Si “Catan dhe të tjerë kundër Moldavisë 
dhe Rusisë” ([GC], nr 43370/04, 8252/05 dhe 18454/06, ECHR 2012.) - 
është një situatë ku ushtrimi i juridiksionit ekstra-territorial është i bazuar 
në përjashtimin e “kontrollin efektiv të një zonë”. Si është e ndryshme, 
megjithatë, nga rastet e tjera të mëparshme të shqyrtuara nga Gjykata është se 
ky kontroll gjoja ushtrohet nëpërmjet “një administrate të varur vendore” (siç 
do të tregojnë më poshtë, në rastet e Qipros kontroll i tillë është themeluar në 
bazë të drejtpërdrejtë përfshirjen e forcave ushtarake të Turqisë dhe jo përmes 
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“një administrate të varur vendore”).
50. Problemi themelor qëndron në dështimin e Gjykatës për të dalluar situatat 

kur kontrolli mbi territorin është i vendosur përmes “një administrate të 
varur vendore” nga situata ku kontrolli është themeluar me “forcat e veta të 
armatosura të Shtetit Kontraktues”. Dhe kjo nuk është thjesht një ndryshim 
në fakt; kjo është një ndryshim në ligj, pasi që të dyja situatat lidhen me 
rregulla të ndryshme të atribuim.

 Në rastin  Catan, Gjykata pohoi se ajo nuk merret me atribuimin e të gjithave, 
duke treguar se “testi për krijimin e ekzistencës së” kompetencës “në bazë 
të nenit 1 të Konventës nuk ka qenë e barazuar me testin për përcaktimin e 
përgjegjësisë të një Shteti për një akt të padrejtë sipas të drejtës ndërkombëtare 
“(shih Catan, cituar më lart, § 115; shih gjithashtu Jaloud kundër Holandës 
([GC], nr 47708/08, § 154, ECHR 2014)..). Kjo, sipas mendimit tim, është një 
thjeshtëzim fatal dhe arsyeja kryesore pse Gjykata ka ardhur në përfundimin 
se Armenia është përgjegjëse për ngjarjet që kanë ndodhur në territorin e 
Lachin.

51. Ky thjeshtëzim është dhe arsyeja kryesore pse unë nuk mund të pajtohem me 
Gjykatën. Unë do të përpiqem të shpjegoj saktësisht arsyen sa më poshtë.

 Juridiksioni nuk mund të përcaktohet pa atribuim të sjelljes
52. Sipas mendimit tim, koncepti i një “administrate lokale të varur” nënkupton se 

rregullat e atribuimit janë domosdoshmërisht të përfshirë (shih, për shembull, 
A. Cassese “Testet e Nikaragua dhe Tadiq rishqyrtohet në dritën e Gjykimit 
GJND-Gjenocidi në Bosnjë «, Gazeta Europiane e të drejtës ndërkombëtare, 
vol. 18 (2007), p. 658, fn. 17).

53. Kontrolli mbi një territor me një administratë lokale, pa marrë parasysh 
se ky kontroll efektiv, mund të ketë pasoja për përgjegjësinë e një Shteti 
Kontraktues, përveç kur veprimet e administratës lokale i atribuohen atij 
shteti ose - në gjuhën e aplikuar nga Gjykata - në qoftë se administrata lokale 
është e”varua” nga shteti. Mungesa e këtij atribuimi (ose “vartësia”) nuk ka 
kontroll mbi territorin nga shteti dhe në këtë mënyrë juridiksioni i saj nuk 
mund të krijohet dhe, për këtë arsye, përgjegjësia e tij nuk mund të jetë e 
përfshirë.

54. Në fakt atribuim është përfshirë edhe kur kontrolli ushtrohet nëpërmjet 
“forcave të veta të armatosura të Shtetit Kontraktues “. Dallimi është vetëm 
në sundimin e përfshirjes së atribuimit.

 Këto rregulla të atribuimit janë - natyrisht - në nenet e Komisionit për të 
Drejtën Ndërkombëtare mbi Përgjegjësinë e Shteteve për Akte të Padrejta 
Ndërkombëtare (Raporti i Komisionit të Asamblesë së Përgjithshme në 
punën e sesionit të saj Pesëdhjetë e tretë, 2 Vjetari iNdërkombëtar, Komisioni 
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i Ligjeve (2001) 2, p. 26) (më tej “ARS”), të cilat janë të favorizuar nga 
Asambleja e Përgjithshme (Rezoluta 56/83 GA, UN Doc. A / 56/589, 28 janar 
2002) dhe janë pranuar gjerësisht dhe reflektuar në të drejtën zakonore mbi 
këtë çështje. Në veçanti, ARS kanë qenë gjithashtu të referuara nga Gjykata 
Europiane në disa raste (shih, ndër të tjera, Blečić kundër Kroacisë [DHM], 
§ 48, nuk 59532/00, ECHR 2006 III;.. Shih gjithashtu Ilaşcu dhe Të tjerët v. 
Moldavisë dhe Rusisë [GC], nr. 48787/99, §§ 319-21, ECHR 2004 VII).

55. Kështu, në një rast kontrolli mbi një territor ushtruar nëpërmjet “forcave të 
veta të armatosur të Shtetit Kontraktues “, rregulli i përfshirë është atribut i 
“sjelljes së organeve të një shteti” (neni 4 i ARS), ndërsa në një rast të kontrollit 
mbi një territor ushtruar nëpërmjet «një administratë lokale të varur”, rregulli 
i përfshirë është atribuomi i “Sjellja e drejtuar ose e kontrolluar nga shteti” 
(neni 8 i ARS).

56. Në përputhje me rrethanat, atribuimi është i përfshirë gjithmonë. Dallimi 
është se atribuimi i sjelljes së forcave të armatosura të një shteti tek ai shtet 
është i nënkuptuar në thelb, ndërsa dhënia e akteve të administratës lokale 
duhet të jetë provuar dhe pragu i kontrollit të nevojshëm për këtë cilësim 
duhet të përcaktohet (duke pasur parasysh debatin e vazhdueshëm për këtë 
çështje në doktrinën e së drejtës ndërkombëtare).

57. Në këtë mënyrë, nuk do të ishte e tepërt të theksohej edhe një herë se koncepti 
i “kontrollit efektiv të përgjithshëm”, i përdorur nga Gjykata në rastet e Qipros 
është një provë juridike dhe kualifikohet nivelin e kontrollit të ushtruar nga 
shteti mbi territorin jashtë kufijve të saj të njohur kurse nocionet e “kontrollit 
efektiv” ose “kontroll i përgjithshëm” janë test i atributit dhe i referohet 
kontrollit të shtetit ndaj individëve, grupeve ose subjekteve (shih, për 
shembull, M. Milanovic, “Përgjegjësia e shtetit për Gjenocid”, 17 European 
Journal of International laë (2006), f. 586).

58. Ekuacioni i dy koncepteve është gjithashtu i papranueshëm dhe është një 
përpjekje për të treguar nevojën për të provuar një faktor më tepër se dy.

 Do të ishte e rëndësishme të thuhet këtu edhe një herë se pavarësisht karakterit 
të veçantë të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, si një traktat të 
drejtave të njeriut (shih, ndër të tjera, McElhinney k. Irlandës [GC], nr. 
31253/96, § 36, GJEDNJ 2001 XI (ekstrakte)), Gjykata është shprehur në një 
numër rastesh se “parimet themelore të Konventës nuk mund të interpretohen 
dhe zbatohen në një vakum” dhe se Gjykata “duhet gjithashtu të marrë në 
konsideratë rregullat përkatëse të së drejtës ndërkombëtare gjatë ekzaminimit 
të pyetjeve në lidhje me juridiksionin e tij dhe, rrjedhimisht, të përcaktojë 
përgjegjësinë e shtetit në përputhje dhe në harmoni me parimet që 
rregullojnë të drejtën ndërkombëtare e cila formon një pjesë ... “(shih 
Behrami dhe Behrami k. Francës dhe Saramati k. Francës, Gjermania dhe 
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Norvegjia ( . dec.) [GC], nr 71412/01 dhe 78166/01, shtohet theksi, § 122; 
shih gjithashtu Banković et al l Belgjikës dhe shtetet e tjera anëtare të NATO-s 
(dec) [GC], nr 52207/99.... , § 57).

59. Duke pasur parasysh këtë, qasja e aplikuar nga Gjykata në rastin në fjalë 
nuk është tjetër vetëm shmangie dhe një sy qorr për rregullat e ligjit të 
përgjithshëm ndërkombëtar. Kjo qasje efektive rezulton në konfuzion 
dhe shkrirje të nocioneve të juridiksionit dhe atribuimit dhe krijimin e një 
standardi të përgjegjësisë, i cili është i paprecedent në praktikën e gjykatave 
ndërkombëtare dhe gjykatave dhe është pikërisht ajo që Gjykata paralajmëroi 
më parë: aplikimi i Konventës në  një vakum.

Më herët Jurisprudenca e Gjykatës është pa dyshim në përputhje me 
zbatimin e diferencuar të rregullave të atribuimit dhe juridiksionit
60. Siç u tha më lart, jurisprudenca e mëparshme e Gjykatës për çështjen e 

juridiksionit ekstra-territorial ishte, sipas mendimit tim, në përputhje me 
standardet përgjithësisht të pranuara të përgjegjësisë së Shteteve të akteve të 
padrejta ndërkombëtare pasi këto janë kodifikuar nga Komisioni i së Drejtës 
Ndërkombëtare, ose zbatohet dhe interpretohet nga Gjykata Ndërkombëtare e 
Drejtësisë. Prandaj, nuk ka mbështetje lidhur me pozicionin aktual të Gjykatës 
në atë jurisprudencë.

 Duke filluar me rastet e Qipros, pavarësisht nga fakti se Gjykata Evropiane 
ka treguar në një numër rastesh që mund të krijohet kontrolli efektiv i 
përgjithshëm i një shteti mbi një territor përmes një administrate lokale të 
varur, deri në kohët e fundit, Gjykata nuk ka pasur të qartë rastin ku do të 
vendoset kontrolli me anë të këtij administrimi, dhe rastet e Qipros nuk janë 
një përjashtim. Në të vërtetë, në të gjitha rastet e shqyrtuara nga Gjykata 
Europiane, me përjashtim të Catan, Shteti Kontraktues, ka qenë i përfshirë 
direkt ose për shkak të pranisë ushtarake të rëndësishme së saj (shih Loizidou 
k. Turqisë (themeli), 18 dhjetor 1996, § 56, Raportet e aktgjykimeve dhe 
vendimet 1996 VI;.. Qipro k. Turqisë [GC], nr 25781/94, § 77, GJEDNJ 2001 
IV) ose nëpërmjet përfshirjes së saj të drejtpërdrejtë të shkeljeve në fjalë (e 
cila tashmë është një rasti përjashtim i “ autoriteti Agjentit të  Shtetit”) .

 Në këtë drejtim rastet e Qipros qëndrojnë si një udhëzues i rëndësishëm. Është 
e vërtetë se në të dy rastet: Loizidou k. Turqisë dhe Qipros k. Turqisë, Gjykata 
Evropiane u shpreh se “kontrolli efektiv në përgjithësi mbi një territor” do të 
mund të ushtrohet nëpërmjet një administrate lokale të varur (shih Loizidou 
k. Turqisë (kundërshtimet paraprake), 23 mars 1995 , § 62, Seria A nr. 310, 
dhe Loizidou k. Turqisë (themeli), cituar më lart, § 52). Megjithatë, kontrolli, 
në fakt, nuk u vendos për shkak të kontrollit të territorit nga ana e TRNC-së, 
por për shkak të pranisë së konsiderueshme ushtarake të Turqisë në Qipron 
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veriore dhe përfshirjen e tyre të drejtpërdrejtë në të dy pushtimet e Qipros 
veriore në parandalimin aplikuesit për të pasur akses në pronën e saj (shih 
Loizidou (kundërshtimet paraprake), cituar më lart, § 63). Gjykata gjeti në 
Loizidou (shih Loizidou (themeli), § 56):

 “Është e qartë nga numri i madh i [Turqisë] trupave të angazhuar në detyra 
aktive në Qipron veriore ... se ushtria e saj ushtron kontroll efektiv të 
përgjithshëm mbi atë pjesë të ishullit”

 Gjykata pastaj vazhdoi në përfundimin se përgjegjësia e Turqisë për veprimet 
e TRNC ishte i angazhuar, por nuk ishte niveli i kontrollit mbi TRNC-së që 
ishte vendimtar, por fakti i kontrollit të drejtpërdrejtë mbi territorin.

61. Kjo do të thotë se shkalla e kontrollit të ushtruar mbi administratën e varur 
lokale nuk ishte me të vërtetë e rëndësishme për Gjykatën, që pavarësisht 
nga shkalla e kontrollit mbi vetë TRNC-në, fakti që Turqia ka pasur kontroll 
të drejtpërdrejtë mbi ishullin nëpërmjet forcave të veta do të angazhojë 
detyrimet pozitive dhe negative të drejtave të njeriut të Turqisë.

62. Kështu, rregulli përkatës i ARS-së i zbatueshëm në këto raste është atribut i 
sjelljes së organeve të një shteti (neni 4);
“1. Zbatimi i ndonjë organi shtetëror do të konsiderohet një akt i atij 

shteti sipas ligjit ndërkombëtar, nëse ushtrime të organeve legjislative, 
ekzekutive, gjyqësore ose ndonjë funksioni të tjera, çfarëdo pozicioni 
që mban në organizimin e shtetit, dhe çfarëdo karakteri të tij si organ i 
qeverisë qendrore apo i një njësie territoriale të shtetit.

2. Një organ përfshin çdo person apo subjekt që ka këtë status në përputhje 
me ligjin e brendshëm të shtetit.”

 Kështu, forcat turke, sjellja e të cilit padyshim i atribuohet Turqisë, ishin 
mjete të vendosjes së kontrollit mbi territorin.

63. Siç dhe  Gjykata përcakton në rastin Qipro k. Turqisë (cituar më lart, § 77).:
“Duke pasur kontroll efektiv të përgjithshëm mbi Qipron veriore, përgjegjësia 

e tij [e Turqisë] nuk mund të kufizohet vetëm në veprimet e ushtarëve të saj 
apo zyrtarë në Qipron e veriut, por gjithashtu duhet të jetë e angazhuar 
në bazë të akteve të administratës lokale ...”

 Kështu, ky kontroll ishte mbi territorin e Qipros veriore (çështje e juridiksionit) 
dhe jo mbi TRNC (një çështje e atribuimit) dhe në këtë aspekt nëse do që 
administrata lokale mbijeton përmes mbështetjes së Turqisë apo jo, ose në 
çfarë  shkalle të  kontrollit të ushtruon Turqia  mbi këtë administratë janë 
çështje dytësore, është kontrolli i drejtpërdrejtë i Turqisë mbi territorin që ka 
rëndësi (dhe për këtë arsye pretendimi i ndërhyrjes së palës së tretë në këto 
raste të mbështetura në testin  e atribuimit të “kontrollit  të përgjithshëm” 
është pa themel).
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64. Kështu, rastet Qipro nuk jep në fakt një arsyetim përfundimtar për vendosjen 
e kontrollit indirekt të një Shteti mbi një territor me një administratë të varur 
ose, pasi në këto raste administrata lokale vartëse nuk ishte në fakt mënyra 
e vendosjes së kontrollit efektiv të përgjithshëm mbi territorin; ushtria turke 
ishte.

65. Gjatë seancave të dy përfaqësuesve të ankuesve dhe përfaqësuesit e ndërhyrjes 
palës së tretë iu referuan vendimit të Gjykatës në Ilaşcu dhe të Tjerë k. 
Moldavisë dhe Rusisë (cituar më lart), si një shembull i kontrollit shtetëror të 
ushtruar mbi një administratë lokale të varur.

66. Unë besoj se, megjithatë, se Ilaşcu nuk ishte një rast i kontrollit efektiv të 
përgjithshëm mbi një territor - direkt ose indirekt - por rasti përjashtimi të  
një autoriteti agjent shtetëror dhe për këtë arsye krejtësisht i dallueshëm dhe 
i parëbndësishëm.

67. Askund në analizën e Gjykatës në rastin Ilaşcu lidhur me ushtrimin ekstra-
territorial të juridiksionit të Rusisë  (§§ 379-94) mund të shprehë si “kontroll 
efektiv të përgjithshëm në lidhje me një territor”, “kukull shtetit” ose 
“administratë lokale e varur” të gjenden; këto terma janë përdorur vetëm në 
përshkrimin e përgjithshëm të situatave të Gjykatës ku juridiksioni ekstra-
territorial i një shteti mund të krijohet (shqyrtimi i ligjit për çështjen e 
juridiksionit ekstra-territorial), dhe jo ku Gjykata zbaton ligjin me faktet e 
rastit.

68. Prandaj, arsyetimi i Gjykatës ishte bazuar në një lidhje shkakësore midis 
veprimeve të forcave ruse dhe heqjen e mëvonshme të lirisë së aplikantëve 
nga ana e administratës lokale. Edhe pse ajo ka marrë një mbështetje politike 
dhe ushtarake nga Federata Ruse, mbështetja nuk ishte faktor vendimtar në 
përcaktimin e përgjegjësisë së Rusisë.

69. Në qoftë se mbështetja e Rusisë për autoritetet Transnistriane kishte mjaftuar 
në vetvete për t’u kualifikuar si një “administratë vendore e varur”, përmes 
së cilës Rusia ka  ushtruar kontroll efektiv të përgjithshëm mbi territorin, nuk 
do të kishte absolutisht asnjë nevojë për të krijuar përfshirjen e drejtpërdrejtë 
të forcave Ruse në arrestimin dhe trajtimin pasues të aplikantëve në këtë rast, 
pasi Gjykata ka shpjeguar, “kontrolli efektiv në përgjithësi mbi një territor” 
angazhon përgjegjësinë e Shtetit për të gjitha ngjarjet që kanë ndodhur në 
atë territor, pavarësisht  përfshirjes së drejtpërdrejtë të shtetit, edhe pse 
“Shteti kontrollues ka përgjegjësi sipas nenit 1 të siguruar, brenda zonës nën 
kontrollin e tij, një varg të tërë të të drejtave themelore të përcaktuara në 
Konventë dhe protokollet shtesë të cilat i ka ratifikuar. Ai do të jetë përgjegjës 
për çdo shkelje të këtyre të drejtave “(shih Ilaşcu, cituar më lart, § 316, dhe 
Cyprus v. Turqisë [GC], nr. 25781/94, § 77, GJEDNJ 2001 IV).

70. Prandaj, Gjykata nuk ka treguar në Ilaşcu se të gjitha aktet e autoriteteve 
Transnistriane u atribuohen Federatës Ruse, por vetëm se për shkak të 
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mbështetjes së dhënë këtyre autoriteteve “përgjegjësia e Federatës Ruse [ishte] 
angazhuar në lidhje me veprimet e paligjshme të kryera nga separatistët 
Transdniestrian, varësisht prej ushtrisë dhe mbështetjes politike që iu dha për 
të ndihmuar për të ngritur regjimin separatist dhe pjesëmarrjen e personelit 
ushtarak në luftime “(theksim i shtuar, § 382).

71. Në kuptim të drejtës ndërkombëtare publike, kjo nuk është një atribut i 
akteve të autoriteteve Transnistriane të Federatës Ruse si e tillë (e cila është 
e barasvlershme me kualifikimin Republikën Moldave të Transnistrias si një 
“shtet kukull”), por krijimi i  përgjegjësisë së një  Shteti për të ndihmuar dhe 
asistuar një njësi tjetër ekonomike. Kështu, Neni 16 i neneve të ILC mbi 
Përgjegjësinë e Shteteve për Akte të Padrejta Ndërkombëtare parashikon 
përgjegjësinë e shteteve për “[n] dihmë ose asistencë në kryerjen e një akti të 
padrejtë ndërkombëtar”. Kjo e fundit përcakton:
“Një shtet i cili ndihmon ose asiston një shtei tjetër në kryerjen e aktit të 

padrejtë ndërkombëtar  ky i fundit është përgjegjës ndërkombëtarisht 
për të bërë kështu, nëse:

 shteti e bën këtë me njohuri të rrethanave të aktit padrejtëndërkombëtar;
akti do të ishte i padrejtë dërkombëtar, nëse kryhet nga ai shtet. “

72. Përgjegjësia e tillë nuk mund të të krijohet in abstracto, por duhet të jetë e 
lidhur me çdo akt të veçantë ose shkelje në fjalë, prandaj kërkesat e nenit 16 
(a) se ndihma dhe asistenca e shtetit duhet të ketë “njohuri të rrethanave të 
aktit të padrejtë ndërkombëtar”. Dhe Gjykata është e qartë se duke ndjekur 
këtë linjë arsyetimi, kur krijohet përfshirja e drejtpërdrejtë e autoriteteve 
ruse në ndalimin e aplikantëve dhe theksimin  e njohurive të ngjarjeve të 
mëvonshme në fjalë që ndodhën pasi kërkuesit i janë dorëzuar autoriteteve 
Transnistriane ( § 384, theksimi i shtuar):
 “... Ngjarjet të cilat i dhanë ngritje përgjegjësive të Federatës Ruse duhet 

të merren parasysh që të përfshijnë jo vetëm veprimet në të cilat agjentët e 
atij shteti kanë marrë pjesë, si arrestimi dhe paraburgimi i ankuesve, por 
edhe transferimi i tyre në duart e policisë dhe regjimit Transnistrian, dhe 
pas keqtrajtimit nga policia, pasi duke vepruar në këtë mënyrë agjentët e 
Federatës ruse ishin plotësisht të vetëdijshëm se po dorëzoheshin tek një 
regjim i paligjshëm dhe jokushtetues.

Përveç kësaj, varësisht prej akteve që aplikantët ishin akuzuar, agjentët e 
Qeverisë Ruse e dinin ose të paktën duhet ta  kenë ditur, fatin që i  priste “
73. Prandaj, Gjykata nuk përfundoi se veprimet e autoriteteve Transnistriane u 

atribuohen  Federatës Ruse, e cila do të ishte pasojë logjike që ato autoritete 
të konsiderohen si një “shtet kukull”, por vetëm se përgjegjësia e Federatës 
Ruse është angazhuar në lidhje me aktet e veçanta, e cila është një gjuhë e 
veçantë për përgjegjësinë e shtetit për ndihmë dhe asistencë (ibid, § 385).:
 “Sipas mendimit të Gjykatës, të gjitha aktet e kryera nga ushtarët rusë në 
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lidhje me aplikantët, duke përfshirë transferimin e tyre në krye të regjimit 
separatist, në kuadër të bashkëpunimit të autoriteteve ruse me atë regjim 
të paligjshëm, janë në gjendje të marrin përgjegjësi për veprimet e këtij 
regjimi “

74. Kështu, eshte mbledhja e bashkëpunimit të Rusisë me autoritetet 
Transnistriane (jo kontrolli i tij), njohja e fatit të viktimave dhe përfshirja e 
drejtpërdrejtë e agjentëve të Federatës Ruse në shqyrtim që së bashku morën 
përgjegjësinë e kësaj të fundit. Këto elemente janë plotësisht në përputhje 
me përgjegjësinë sundimin të shtetit për ndihmë dhe asistencë në kryerjen e 
akteve të paligjshme.

75. Një tjetër element i rëndësishëm këtu është lidhja shkakësore midis akteve të 
agjentëve të Federatës Ruse dhe trajtimit të mëpasëm të viktimave.

76. Kjo nuk ishte e përcaktuar nga Gjykata për herë të parë në Ilaşcu, por në 
rastin më herët të  Soering kundër Mbretërisë së Bashkuar., Në të cilën u 
përdor e njëjta gjuhë si në Ilaşcu (shih Soering k. Mbretërisë së Bashkuar, 7 
July 1989 § 88, Seria A nr 161).:
 “Pyetja mbetet nëse ekstradimi i një të arratisuri në një shtet tjetër, ku ai do 

të nënshtrohet ose të jetë e mundur që t’i nënshtrohet torturës ose dënimeve 
ose trajtimeve çnjerëzore ose poshtëruese do të marrë përgjegjësinë e 
një Shteti Kontraktues .... Do të jetë e vështirë në përputhje me vlerat 
themelore të Konventës që “trashëgimia e përbashkët e traditave politike, 
idealeve, lirisë dhe shtetit të së drejtës” për të cilën Preambula i referohet, 
ishin një shtet kontraktues me vetëdije për të dorëzuar një të kërkuar në 
një shtet tjetër ku kishte arsye serioze për të besuar se ai do të jetë në 
rrezik për t’iu nënshtruar torturës, megjithë dyshimin  e kryerjes  krimit 
të urryer.”

77. Formulimi i mësipërm përdorur në gjykimin Soering në mënyrë të qartë 
dhe haptazi tregon se fakti i thjeshtë se përgjegjësia e shtetit është marrë 
me akte të caktuara nuk ka të bëjë me cilësimin. Argumenti i kundërt do të 
na çojë në përfundimin qesharak se veprimet e mundshme të autoriteteve 
amerikane i atribuohen Britanisë së Madhe. Kështu, në rastin e vendimit 
Soering, gjithashtu, ne kemi pasur të bëjmë me përgjegjësinë për ndihmë dhe 
asistencë.

78. Në Ilaşcu përgjegjësia e Federatës Ruse u krijua për shkak të kombinimit 
kumulativ të disa faktorëve: (1) përfshirjes së drejtpërdrejtë të trupave ruse 
në paraburgim të aplikantëve, (2) dorëzimi i aplikantëve nga trupat ruse tek 
autoritetet Transnistriane dhe njohuritë e tyre për fatin e aplikantëve, (3) 
mbështetja e dhënë nga autoritetet ruse në Transnistria. Prandaj, në Ilaşcu 
përgjegjësia e shtetit është krijuar për shkak të ndihmës së saj dhe asistencës 
ndaj grupit që ka kryer aktet e paligjshme, ndërsa kriteri i ushtrimit të 
juridiksionit ekstra-territorial është krijuar nëpërmjet përjashtimit agjencisë 
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dhe në asnjë mënyrë përmes përjashtimit të “kontrollit të përgjithshëm efektiv 
të territorit”, e cila është e qartë nga mbështetja e Gjykatës mbi shkakësinë 
midis akteve të trupave ruse dhe trajtimit të mëpasëm dhe privimit nga liria 
ndaj të cilit ishin nënshtruar ankuesit.

79. Për këtë arsye, rasti Ilaşcu, gjithashtu, nuk ofron asnjë mbështetje për pozitën 
e Gjykatës të shprehur në këtë rast, e cila është krejtësisht e dallueshme. 
Mungon dëshmia e drejtpërdrejtë për përfshirjen e forcave të Republikës së 
Armenisë në heqjen e të drejtës mbi pasurinë e tyre ose dëshmi për numin 
e madh të atyre forcave të drejtpërdrejtë të kontrollit të territoreve në fjalë, 
e vetmja mënyrë për të provuar ushtrimin e juridiksionit ekstra-territorial të 
Armenisë është për të provuar nënshtrimin e NKr ndaj Armenisë, pas së cilës 
NKr duhet të jetë mjet për vendosjen e kontrollit mbi territorin.

80. Në shikim të parë një devijim nga qasja në fjalë mund të vërehet në gjykimin 
Catan. Në këtë gjykim, Gjykata tregoi se rasti nuk kishte asgjë të bënte me 
cilësimin e të gjithës (§ 115). Megjithatë, Gjykata Evropiane pastaj vazhdoi 
duke përcaktuar se “niveli i lartë i ‘’ varësisë së RTM-së për mbështetjen 
ruse tregon se Rusia ka ushtruar kontroll efektiv dhe ndikim vendimtar mbi 
administratën” RTM “gjatë periudhës së ‘krizës së shkollës “(§ 122). Kështu, 
ndryshe nga formulimi i përdorur në rastet e Qipros, ky nuk është kontroll 
mbi territorin (juridiksionin), por kontroll mbi një entitet.

81. Megjithatë, në kohën e shqyrtimit  të Catan, Gjykata kishte shqyrtuar tashmë 
rastin Ilaşcu. Kështu, gjetjet e Gjykatës mund në një masë të caktuar të 
shpjegojnë prirjen e Gjykatës për të zbatuar të njëjtat standarde për mbrojtjen 
e të drejtave të njeriut në të njëjtën situatë gjeopolitike.

Standardi i atribuimit
82. Duke treguar kështu se çështja e atribuimit është e domosdoshme për 

përcaktimin e ushtrimit të juridiksionit ekstra-territorial përmes një 
administratë lokale të varur, pyetja tjetër për t’u përgjigjur është standardi 
i atribuimit që do të zbatohet, që është, standardi i Atribuimit i cili duhet të 
përdoret për të përcaktuar nëse administrata lokale është në fakt e varur ose 
jo, ose me fjalë të tjera nëse administrata lokale mund të kualifikohet si një 
organ de facto të shtetit të paditur.

83. Gjatë përcaktimit të këtij standardi, ne duhet të mbajmë në mend se ajo është 
pjesë e së drejtës ndërkombëtare për përgjegjësinë e Shtetit dhe për këtë arsye 
duhet të gjendet në praktikën e shteteve. Një tjetër çështje e cila duhet të 
merret me kujdes gjatë përcaktimit të standardit është obligim i çdo gjykate 
ndërkombëtare për të shmangur duke kontribuar në fragmentimin e së drejtës 
ndërkombëtare, ose në vend të një lloji të veçantë të kësaj dukurie, ku të 
njëjtat koncepte juridike ndërkombëtare janë interpretuar në një mënyrë të 



414

ndryshme nga forume të ndryshme.
84. Siç ILC ka treguar në raportin e saj të fragmentimit, është një supozim i fortë 

kundër konfliktit normativ në të drejtën ndërkombëtare. ILC ka specifikuar 
më tej se “[d] allimi i pikëpamjeve në lidhje me përmbajtjen e ligjit të 
përgjithshëm ... zvogëlon sigurinë ligjore” dhe “vë subjektet juridike në pozitë 
të pabarabartë vis-à-vis me njëri-tjetrin”, duke pasur parasysh se “[T] të drejtat 
që ata gëzojnë varen nga juridiksioni që i kap për t’i zbatuar “(“ Copëzimi i së 
Drejtës Ndërkombëtare:. Vështirësitë që lindin nga diversifikimi dhe zgjerimi 
i së drejtës ndërkombëtare “, UN Doc A / CN.4 / L.682, § 52).

85. Thënë kjo, uniformiteti i interpretimit dhe zbatimit të së drejtës së përgjithshme 
ndërkombëtare nga ana e gjykatave të ndryshme dhe institucione të tjera 
qëndron si kusht i drejtësisë ndërkombëtare dhe rendit juridik. Kështu, duke 
pasur këtë konsideratë në mendje, duhet të kihet vëmendje gjithashtu për 
praktikën e institucioneve të tjera ndërkombëtare.

86. Rregulli i përgjithshëm është përshkruar në nenet e ILC mbi Përgjegjësinë 
e Shteteve për Akte e Padrejta Ndërkombëtare (ARS), përkatësisht neni 8 ( 
“sjelljeje, e drejtuar apo e kontrolluar nga një shtet”), i cili parashikon:

 “Zhvillimi i një personi ose grupi personash, do të konsiderohet si një akt i një 
shteti në bazë të së drejtës ndërkombëtare nëse personi ose grup personash 
janë, në fakt, duke vepruar sipas instruksioneve të, ose nën drejtimin, 
kontrollin e atij shteti në kryerjen jashtë sjelljes «.

87. Pyetja me vend është, pra, se çfarë lloj kontrolli duhet të ushtrohet nga një 
shtet në mënyrë që të rezultojë në atribuim të veprimeve të personave apo të 
një grupi të personave (ose në të vërtetë i një subjekti që ka të gjitha tiparet e 
një shteti).

88. Sipas arsyetimit të GJND-së në aktivitetet ushtarake dhe paraushtarake në 
rastin Against  Nikaragua:
 “Pjesëmarrja e një shteti, edhe në qoftë se mbizotëruese apo vendimtare, 

në financimin, organizimin, trajnimin, furnizimin dhe pajisjen [e 
aktorëve jo-shtetërore] dhe planifikimi i gjithë punës së tij është ende i 
pamjaftueshëm në vetvete, ... me qëllim të atributit. [... E] dhe  kontrollin 
e përgjithshëm nga ana e ... shteti mbi një forcë me një shkallë të lartë 
të varësisë nga ajo nuk do të thotë në vetvete, pa dëshmi të tjera, që [... 
Shteti] drejton [] ose zbaton []  aktet. ... Për këtë sjellje për dhënien të 
përgjegjësisë ligjore të [... Shtetit], ai në parim duhet të provojë se ka 
kontroll efektiv mbi operacionet  ushtarake ose paraushtarake gjatë të 
cilave shkeljet e pretenduara ishin kryer  “(1986 Raportet e GJND-14, 
f. 65, § 115, theksimii shtuar)

89. Vlen të përmendet se GJND nuk ka devijuar nga rregulli i “kontrolli efektiv”, 
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duke e aplikuar  në mënyrë të vazhdueshme në të gjitha rastet e ngjashme. 
Kështu, në Aktivitetet e Armatosura në territorin e Kongos (DRD k. Ugandës), 
GJND-ja nuk ia atribuoi aktet e të ashtuquajturës Lëvizja Çlirimtare Kongo 
në Ugandë, pavarësisht nga fakti i vendosjes së mbështetjes financiare 
Ugandës dhe trajnimit të ofruar ndaj atyre më parë, faktori vendimtar është 
se Lëvizja Çlirimtare Kongos nuk është krijuar nga Uganda dhe se ajo nuk 
ka kontrolluar mënyrën në të cilën ndihma e dhënë është vënë në  përdorim 
(2005 Raportet e GJND-168, f. 226, § 160).

90. Në rastin e saj më të fundit lidhur me cështjen  Aplikimi i Konventës për 
Parandalimin dhe Dënimin e Krimit të Genocidit, GJND-ja edhe një herë 
konfirmoi qëndrimin e saj, duke mohuar atributet e akteve të Republikës së 
Srpska në Serbi dhe Mal të Zi, pavarësisht mbështetjes ushtarake, financiare 
dhe logjistike të ofruar nga Serbia për të mëparshmin, shkëmbimi aktiv i 
personelit ushtarak mes dy njësive, e cila ishte shumë më e madhe se çdo 
mbështetje e dhënë nga ana e Republikës së Armenisë në Republikën Nagorno-
Karabakut, dhe pavarësisht nga fakti që shumë prej zyrtarëve ushtarakë të 
rangut të lartë në Republikën Srpska kanë mbajtur njëherësh poste në Serbi 
dhe në fakt kanë dalë në pension në Serbi dhe pavarësisht faktit se, ndryshe 
nga rastet e Nikaraguas dhe Kongos, forcat e Republikës Srpska  në fakt janë 
krijuar nga Serbia ( shih, për shembull, M. Milanovic, “Përgjegjësia e shtetit 
për Gjenocid”, op. cit., f. 598). GJND-ja vuri në dukje:
 “Megjithatë duhet të tregohet se ky” kontroll efektiv “është ushtruar, apo 

se udhëzimet e shtetit u dhanë, në lidhje me çdo veprim në të cilën kanë 
ndodhur shkeljet e pretenduara, jo në përgjithësi në lidhje me veprimet e 
përgjithshme të marra nga personat ose grupet e personave që kanë kryer 
shkeljen “(Zbatimi i Konventës për Parandalimin dhe Dënimin e Krimit 
të Gjenocidit (Bosnja dhe Hercegovina k. Serbisë dhe Malit të Zi), 2007, 
GJND Raportet 43, p. 208, § 400).

91. Kështu, praktika e GJND-së - organi kryesor gjyqësor që ka të bëjë me 
përgjegjësinë e shteteve - në këtë zonë është absolutisht e qëndrueshme. 
Megjithatë, një kërkesë alternative është ngritur nga ndërhyrja e palës së tretë 
se “kontrolli i përgjithshëm është i mjaftueshëm”, dhe se çështja duhet për 
këtë arsye të adresohet këtu.

92. Koncepti i “kontrollit të përgjithshëm” është zhvilluar dhe zbatuar nga 
Tribunali Penal Ndërkombëtar për ish-Jugosllavinë (ICTY “”) (Prokurori 
k. Tadiç, Rasti nr IT-94-1-A, Aktgjykimi i Dhomës së Apelit nga 15 korrik 
1999, § 137).

93. Megjithatë, ICTY nuk ka të bëjë me çështjet e përgjegjësisë së shtetit, por me 
çështjet e përgjegjësisë penale ndërkombëtare të individëve. Prandaj, qëllimi 
i tij kryesor (ose më mirë qëllimi i vetëm), për aplikimin  e testit “Kontrolli 
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i përgjithshëm” ishte për të përcaktuar natyrën e konfliktit të armatosur në 
fjalë, që është, për të provuar përfshirjen, nëse ka, të Serbisë dhe Malit të Zi në 
konfliktin i cili ishte është zhvilluar në territorin e Bosnjës dhe Hercegovinës 
dhe të mos përcaktojë atributet e akteve të forcave lokale serbe në Serbi.

94. Kështu, GJND-ja e refuzoi në mënyrë të hapur çdo kërkesë të mundshme të 
testit “kontroll i  përgjithshëm”, në lidhje me çështjet e përgjegjësisë së shtetit 
(shih Bosnja dhe Hercegovina k. Serbisë dhe Malit të Zi, op. Cit., P. 209, § 
403). Kështu, sipas Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë, testi “kontrolli i 
përgjithshëm” mund të zbatohet, për shembull, kur përcaktohet nëse konflikti 
është ndërkombëtar apo jo, por jo në çdo rast kur kanë të bëjnë me çështjet e 
përgjegjësisë e shtetit (ibid., P. 210, § 404).  E thënë kjo, referenca e ndërhyrjes 
së palës së tretë lidhur me testin  e “kontrollit të përgjithshëm” është, sipas 
mendimit tim, i parëndësishëm.

95. Duke pasur parasysh sa më sipër, në përcaktimin, sipas mendimit tim, nëse 
Armenia ushtron juridiksionin ekstra-territorial mbi territorin e Lachin është 
drejtpërdrejt e varur në çështjen nëse Armenia ka kontroll efektiv mbi forcat 
e Nagorno-Karabakh, e cila, nga ana tjetër, në të vërtetë kontrollon territorin 
në fjalë.

Aplikimi i testit të kontrollit efektiv të marrëdhënieve ndërmjet 
Republikës së Armenisë dhe Republikës së Nagorno-Karabak

96. Për të përmbledhur testin e kontrollit efektiv, siç përshkruhet më sipër, 
zbatimi i saj kërkon provë të drejtimit dhe zbatimit të sjelljes nga ana e 
shtetit. Kjo kërkon jo vetëm ndihmë materiale të dhënë nga shteti, por edhe 
dëshmi të kontrollit mbi mënyrën në të cilën ndihma e tillë është vënë në 
përdorim. Përveç kësaj, prova për të mbështetur gjetjet se shteti vetë e ka 
krijuar subjektin në fjalë mund të kontribuojnë në krijimin e ekzistencës së 
kontrollit efektiv të ushtruar mbi këtë temë nga ana e shtetit. Asnjë nga sa më 
sipër, megjithatë, është vendosur në rastin konkret.

97. Ajo që ne dimë është se (i) Armenia ka siguruar fonde për të NKr, por në 
fakt nuk ka qenë i vetmi shtet për ta bërë këtë; (Ii) Disa zyrtarë të rangut të 
lartë  të Shtetit kanë ndjekur karrierën politike në Republikën e Armenisë pasi 
më parë kanë vepruar kështu dhe në NKr; (Iii) disa zyrtarë shtetërorë kanë 
bërë deklarata në lidhje me unitetin e popullit të Republikës së Armenisë dhe 
popullit të NKr. Këto, sipas mendimit tim, vështirë të provojnë se NKr është 
në varësi të Republikës së Armenisë.

98. Gjykata ka konkluduar se Republika e Armenisë dhe Gjithë Fondi Armen 
kanë dhënë ndihmë financiare. Asgjë në këtë rast mbështet pretendimin se 
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Armenia është ndikuar në fakt në ndonjë mënyrë dhe metodë në të cilën 
ndihma financiare të jetë përdorur nga NKr.

99. Megjithatë, para se të trajtohet kjo çështje me detaje një gjë duhet të theksohet 
këtu dhe të cilat Gjykata harron është arsyeja pse një ndihmë e tillë po 
sigurohet. Ajo që nuk është reflektuar në gjykim është fakti se kjo ndihmë 
është dhënë për të përmirësuar kushtet çnjerëzore në të cilat populli i NKr 
gjen veten e tij si rezultat i bllokadës së vazhdueshme dhe sulmet ushtarake 
nga fqinji i saj - Azerbajxhani.

100. Çështja kryesore, megjithatë, është sigurisht nëse Republika e Armenisë 
është e aftë për drejtimin ose në fakt ka drejtuar aktet e NKr. Sipas mendimit 
tim, rezolutat përkatëse të Këshillit të Sigurimit dhe dokumentet e tjera të 
Kombeve të Bashkuara janë të një rëndësie të madhe në vlerësimin e kësaj 
çështjeje.

101. Duke filluar me interpretimin e rezolutave përkatëse të Këshillit të Sigurimit, 
duhet të theksohet se këto dokumente, si çdo dokument tjetër ligjor, i 
nënshtrohen rregullave të sakta dhe strikte të interpretimit.

102. Këto rregulla të interpretimit janë mbështetur në të drejtën e përgjithshme 
ndërkombëtare. Siç është treguar nga ILC, “[k] ur kërkojnë për të përcaktuar 
marrëdhëniet e dy ose më shumë normave me njëri-tjetrin, normat duhet të 
interpretohen në përputhje me ose analoge me VCLT [Konventën e Vjenës 
për të Drejtën e Traktateve] dhe veçanërisht me dispozitat në nenet 31-33 që 
ka të bëjë me interpretimin e traktateve “(Konkluzionet e punës së Grupit 
Studimor mbi fragmentimit të drejtës ndërkombëtare:. Vështirësitë që lindin 
nga diversifikimi dhe zgjerimi i Ligjit Ndërkombëtar, UN Doc A / 61/10, § 
251).

103. Prandaj, këto rregulla japin udhëzime në rast të interpretimit të Rezolutave 
të Këshillit të Sigurimit, të cilat për këtë arsye duhet të interpretohen në 
mirëbesim në përputhje me kuptimin e zakonshëm që  jepet për kushtet e 
rezolutave në kontekstin e tyre dhe në dritën objektit dhe qëllimit (Konventa 
e Vjenës mbi të Drejtën e Traktateve, 1155 UNTS 331, 23 maj 1969 Art. 
31).

104.Nga ana tjetër, megjithatë, GJND-ja ka tërhequr vëmendjen me “dallimet në 
mes të rezolutave të Këshillit të Sigurimit dhe traktatet [që do të thotë] se 
interpretimi i rezolutave të Këshillit të Sigurimit kërkon gjithashtu se faktorë 
të tjerë duhet të merren parasysh” (në përputhje me ligjin ndërkombëtar 
e shpalljes së njëanshme të pavarësisë në lidhje me Kosovën (Opinionit 
Këshillimor), Raportet 2010 GJND, p. 442, § 94). Prandaj, në bazë të GJND:

 “Interpretimi i rezolutave të Këshillit të Sigurimit mund të kërkojë ... 
për të analizuar deklaratat nga përfaqësuesit e anëtarëve të Këshillit 
të Sigurimit të bëra në kohën e miratimit të tyre, rezolutave të tjera të 
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Këshillit të Sigurimit në të njëjtën çështje, si dhe praktika e mëvonshme e 
organeve përkatëse të Kombeve të Bashkuara dhe të shteteve të prekura 
nga këto rezolutat e dhënë. “

105. Kështu, dispozitat përkatëse të Rezolutave të Këshillit të Sigurimit duhet 
gjithashtu të interpretohen në kontekstin e tyre, duke marrë parasysh të gjitha 
zhvillimet - deklarata, raporte dhe kështu me radhë - që kanë shoqëruar 
diskutimet e Këshillit të Sigurimit në atë kohë.

106. I pari i Rezolutave të Këshillit të Sigurimit për këtë çështje - Rezoluta 
822 (30 prill, 1993) - i referohet shprehimisht në preambulën e saj në 
“pushtimit të qarkut Kelbadjar të Republikës së Azerbajxhanit nga forcat 
vendore armene “ (Rezoluta e KS 822, UN Doc. S / RES / 822, 30 prill 1993 
preambula, shtohet theksi), e jo nga Republika e Armenisë. I njëjti dallim në 
mes të Republikës së Armenisë dhe forcave lokale armene është e dukshme 
nga Shënimi i Presidentit të Këshillit të Sigurimit, cituar në preambulën e 
rezolutës, ku Presidenti, duke iu drejtuar Këshillit në emër të KS, tërheq 
në mënyrë të qartë linjën  e dallimit midis çështjes së marrëdhënieve mes 
Armenisë dhe Azerbajxhanit dhe armiqësive në terren (Shënim nga Kryetari 
i Këshillit të Sigurimit, UN Doc S / 25539, 6 prill 1993.):

 “Këshilli i Sigurimit shpreh shqetësimin e tij serioz në përkeqësimin e 
marrëdhënieve ndërmjet Republikës së Armenisë dhe Republikës së 
Azerbajxhanit, si dhe përshkallëzimin e akteve armiqësore në konfliktin e 
Nagorni-Karabakut, veçanërisht pushtimin e rrethit Kelbadjar të Republikës 
së Azerbajxhanit nga forcat vendore armene. “

107. Megjithatë, një tjetër dokument që Rezoluta SC 822 (1993) i referohet 
në preambulën e saj – raporti i Sekretarit të Përgjithshëm të datës 14 prill 
1993 (UN Doc S / 25600, §§ 7 dhe 8.) - Tregon qartë se ndërsa rajonet e 
Republikës së Armenisë ngjitur në kufi ishin të vendosura me granata nga 
ana e Azerbajxhanit, nga ana tjetër nuk u kryen veprime armiqësore nga ana 
e  Republikës së Armenisë në përgjigje:

 “Në misionin e tij të parë në terren, nga 9 deri më 10 prill,  Përfaqësuesi 
i përkohshëm i Kombeve të Bashkuara në Armeni vizitoi krahinat jugore 
të Araratit dhe Goris. Në disa fshatra pranë kufirit Azerbajxhanit misioni 
ka treguar prova të shkatërrimit të konsiderueshëm, që rezulton nga 
granatat dhe mortaja. Duke vizituar fshatin Khndzorask një predhë 
mortaje shpërtheu vetëm rreth 20 metra larg nga makina të Kombeve 
të Bashkuara, e cila është shënuar në mënyrë të qartë si e tillë. Misioni 
gjithashtu iku nga fshati Korndzor kur filloi zjarri me tank, me sa duket 
nga territori i Azerbajxhanit.

 ... Më 12 prill Përfaqësuesja e Kombeve të Bashkuara  gjurmoi, në 
hapësirën ajrore armene, midis kufirit ndërmjet Republikës së Armenisë 
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dhe qarkut Kelbadjar të Azerbajxhanit. Asnjë shenjë e armiqësive, 
lëvizjeve ushtarake ose prani e forcave të armatosura të Republikës së 
Armenisë nuk u vërejt. “

108. Një fjalim përmbyllës i bërë nga Përfaqësuesii Përhershëm i Francës pas 
miratimit të Rezolutës së KS 822 ka konfirmuar më tej këtë pozicion. Ai 
ka theksuar se preambula e Rezolutës reflektohet “një balancë e arsyeshme 
midis dijenisë së tensioneve ekzistuese mes Armenisë dhe Azerbajxhanit, 
dhe duke njohur natyrën e luftimeve të lokalizuara “( Është vërejtur më tej 
se përleshjet duhet të parandalohen.– 

109. Kështu, asgjë në tekstin e Rezolutës të KS 822, dokumentet e referuara 
apo deklaratat e Shteteve palë të bëra në lidhje me të kanë mbështetur 
drejtpërdrejt ose tërthorazi pretendimin se forcat NKr janë duke u kontrolluar 
nga Republika e Armenisë dhe se Republika e Armenisë ka ushtruar kontroll 
mbi të  përmes forcave NKr. Për më tepër, në kohën e miratimit të rezolutës 
në fjalë, Lachin ishte tashmë nën kontrollin e NKr.

110. E njëjta gjë është e vërtetë për tre rezolutat e tjera të Këshillit të Sigurimit. 
Rezoluta 853 i referohet “armenëve të Nagorni-Karabakut” si parti që është 
dashur të jenë në përputhje me të dy Rezolutat 822 dhe 853 (rezolutë KS 
853, UN Doc. S / RES / 853, 29 korrik 1993 § 9).

111. Më tej u bëri thirrje “Qeveria e Republikës së Armenisë që të vazhdojë të 
ushtrojë ndikimin e saj për të arritur përputhshmërinë nga ana e armenëve 
për rajonin Nagorni-Karabak të Republikës Azerbajxhanit me rezolutën e 
saj 822 (1993) dhe kësaj rezolute ...” (ibid.). Njohja e ndikimit, megjithatë, 
nuk ka të bëjë me kontrollin de facto. Formulimi - «të vazhdojë të ushtrojë» 
- është qartë dhe mund të interpretohet vetëm si në vijim: (1) Armenia ka 
pasur ndikim mbi NKr; dhe (2) Armenia ka ushtruar ndikimin e saj mbi NKr 
për të arritur pajtueshmërinë.

112. Edhe në fjalimet e tyre vijuese të Rezolutës, anëtarët e KS - Francë, Rusia, 
Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Brazili, Spanja, Venezuela - referuan në 
mënyrë të qartë dhe pa mëdyshje për «armenët e Nagorni Karabakut”, “të 
komunitetit armen e Nagorni-Karabakh “ose” forcat lokale armene”(fjalë 
për fjalë i Përkohshëm Record e Takimit të tre mijë e dyqind e pesëdhjetë 
e nëntë, UN Doc. S / PV.3259, 29 korrik 1993). I vetmi vend që të flitet për 
përfshirjen e Armenisë ishte Pakistani - një shtet që deri më sot nuk e njeh 
Republikën e Armenisë.

113. Një tjetër dokument, i përmendur në preambulën e Rezolutës 853 - Raportin 
nga Kryetarii Konferencës Minsk të OSBE-së - më tej konfirmon qasjet 
dallueshme politike të pranishëm në NKr dhe Armenia; sipas këtij raporti, 
ndërsa Presidentii Armenisë rikonfirmoi mbështetjen e tij për orarin e KSBE 
Minsk Group gjatë vizitës së kryetarëve s në Jerevan, pozita e udhëheqësit 
në NKr ishte krejtësisht e ndryshme ( “Në Nagorni Karabak kam gjetur një 
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qëndrim krejtësisht të ndryshme në pjesë e liderëve lokalë të komunitetit 
armen “, Raport nga Kryetarii Konferencës Minsk të Konferencës për Siguri 
dheBashkëpunimi në Evropë në Nagorni Karabak Presidentit të Këshillit të 
Sigurimit të datës 27 korrik 1993, UN Doc. S / 26184, 28 korrik 1993 §§ 4 
5) Kjo është edhe një tregues më shumë se Armenia dhe NKr nuk ishin të 
udhëhequr nga i njëjti vullnet politik.

114.Rezolutat e Këshillit të Sigurimit 874 dhe 884 nuk janë të ndryshme. Rezoluta 
874 e Këshillit të Sigurimit ruajtur të njëjtën linjë e dallimit në mes të 
“konfliktit në dhe rreth Nagorni Karabakut” dhe “Tensionet mes Republikës 
së Armenisë dhe Republikës Azerbajxhanit” (UN Doc. S / RES / 874, 14 
tetor 1993 preambula) , ndërsa SC Rezoluta 884 përdoret edhe formulim të 
ngjashëm me atë të Rezolutës 853, duke i bërë thirrje “qeverisë së Armenisë 
për të përdorur ndikimin e tij për të arritur përputhshmërinë nga armenët e 
Nagorno-Karabakh ...” (UN Doc. S / RES / 884 , 12 nëntor 1993 § 2).

115. Kështu, asgjë në katër rezolutat e Këshillit të Sigurimit mbështet qëndrimin 
se Republika e Armenisë ushtruar kontroll mbi NKr.

116. Një tjetër argument paraqitura në mbështetje të kërkesës së kontrollit të NKr 
nga Republika e Armenisë është e ashtuquajtura “shkëmbimii zyrtarëve” 
argumentit. Në këtë drejtim ajo duhet para së gjithash, dhe përsëri, 
të theksohet se ky është një faktor i aplikuar nga ICTY në kontekstin e 
“kontrollit të përgjithshëm” provë, pra, në përcaktimin e natyrës së një 
konflikti dhe jo në mënyrë për të zgjidhur çështjet e atribuim. Rasti klasik 
në këtë drejtim është Prokurori k. Rasti Blaskiq (Lënda Nr IT-95-14-T, 
Aktgjykimii Dhomës Gjyqësore e 3 Mars 2000), e cila merret me natyrën 
e konfliktit të armatosur në mes të Bosnje-Hercegovinës dhe Këshillii 
Mbrojtjes kroate e të ashtuquajturës “Republika kroate e Herzeg-Bosnjës”.

117. Në Blaskiq, megjithatë, fakti që personeli ushtarak kroate shërbyer në 
forcat e Këshillit të Mbrojtjes Kroate nuk është faktorii vetëm përcaktimin 
e ekzistencës së kontrollit të përgjithshëm. Në fakt, kriteret e kontrollit të 
përgjithshëm janë konsideruar nga Dhoma Gjyqësore të jenë të kënaqur për 
shkak të ekzistimit të një numri faktorësh - këto përfshihen, ndër të tjera, (i) 
shkëmbimin e personelit; (Ii) emërimin e drejtpërdrejtë e gjeneralëve nga 
Kroacia; (Iii) faktin që personeli ka vazhduar të marrin paga nga Kroacia; 
(Iv) fakti se ata morrën urdhra të drejtpërdrejta nga Kroacia; dhe (v) marrja 
e tyre të mbështetjes financiare dhe logjistike (ibid., §§ 100-20).

118. Asnjë nga këto nuk është dëshmuar në lidhje me marrëdhëniet e forcave 
të Republikës së Armenisë dhe të NKr. As emërimet direkt nga Armenia, 
as pagat vijnë direkt nga Armenia, as urdhrat që vijnë nga Armenia janë 
provuar nga faktet e këtij rasti. Në vend të kësaj, Gjykata është duke folur 
për një koncept të përgjithësuar të integrimit të lartë.
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119. Për më tepër, në Blaskiq shkëmbimii personelit ishte rrethore në natyrë, 
me zyrtarët kroatë që shërbejnë në Këshillin Kroat të Mbrojtjes për disa 
kohë dhe pastaj kthehen në shërbim në Republikën e Kroacisë (ibid., § 115). 
Në këto rrethana ishte e qartë se shërbimi në Këshillin Kroat të Mbrojtjes 
ishte thjesht pjesë e shërbimit të tyre në forcat e Republikës së Kroacisë 
dhe ishte pjesë e agjendës politike të këtij të fundit. Nuk ka të tillaSituata 
është e pranishme, megjithatë, në rastin e marrëdhënieve të Republikës së 
Armenisë dhe NKr, dhe shembujt e pakta të prodhuara nga Partia e tretë 
ndërhyrë nuk janë tregues i një agjende politike të transferimit të zyrtarëve 
të shtetit, por ilustrojnë veçoritë e karrierat politike të atyre pak individëve, 
pa marrë parasysh se sa ndikim pozicionet e tyre.

120. Për më tepër, kjo lëvizje ka qenë që nga NKr në Republikën e Armenisë 
dhe jo anasjelltas, kështu që unë nuk shoh se si kjo mund të kontribuojë 
në përcaktimin se Republika e Armenisë zotëroi NKr, edhe në qoftë se ne 
aplikojmë dhe t’i përmbahen të standardet e «kontrollit të përgjithshëm” të 
përdorura nga ICTY.

121. Megjithatë, një tjetër faktor i cili, sipas mendimit të Gjykatës, provon 
“integrimin e lartë” të forcave të Republikës së Armenisë dhe NKr dhe me 
të cilat, edhe një herë, unë nuk mund të bien dakord, ka të bëjë me deklaratat 
e zyrtarëve të shtetit.

 Kështu, pasi Gjykata e tregon në paragrafin 177, “deklarata nga zyrtarë 
të lartë, madje edhe ish-ministra dhe zyrtarë, të cilët kanë luajtur një rol 
qendror në kontestin në fjalë janë me vlerë të veçantë provave kur ata 
pranojnë fakte apo sjellje që vendosin autoritetet në një dritë të pafavorshme 
“(shih gjithashtu El-Masri kundër. ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë 
[GC], nr. 39630/09, § 175, KEDNJ 2012). Ky arsyetim është marrë fjalë për 
fjalë nga gjykimi Nicaragua v. SHBA e GJND-së (op. Cit., F. 41, § 64).

122. Sipas mendimit tim, megjithatë, Gjykata ka aplikuar logjikën e GJND-së në 
një mënyrë krejtësisht të ndryshme dhe të pasakta.

123. GJND ka përdorur deklaratat e zyrtarëve në vlerësimin e kërkesave në lidhje 
me faktet (të tilla si nëse SHBA kishte dërguar mbështetje për contras në 
Nikaragua ose jo) dhe jo në vlerësimin e kërkesave në lidhje me ligjin (nëse 
aktet e contras ishin atribuohet SHBA ose jo).

124. Kështu, çështjet e juridiksionit, dhënia e sjelljes, “integrimit” të lartë 
të forcave, nënshtrimit të administratës lokale, dhe kështu me radhë, 
janë çështje e ligjit të cilat janë për t’u përcaktuar nga Gjykata në bazë 
të fakteve dhe jo deklaratat e zyrtarëve të shtetit. Deklarata të tilla mund 
të jetë përmendur vetëm për të vërtetuar faktet, në të cilat, nga ana tjetër, 
përcaktimii çështjeve juridike mund të jenë të bazuara. përcaktim i tillë nuk 
mund të bazohet drejtpërdrejt në deklaratat e përgjithshme.
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125. Ajo që gjykata nuk ka arritur më tej për të marrë parasysh është se deklaratat 
e tilla mund të udhëhiqet nga patriotike dhe të brendshëm, si dhe të jashtme, 
konsideratat politike. Kështu, GJND-ja gjithashtu vuri në dukje se ajo kishte 
“për të interpretuar deklaratat, për të konstatuar pikërisht në atë shkallë që 
ata përbënin mirënjohje e një fakt” (Nikaragua, op. Cit. F. 41, § 65, theksimii 
shtuar). Megjithatë, unë mund të shoh asnjë vlerësim të tillë nga Gjykata në 
këtë rast.

126. Në çdo rast, deklarata të tilla janë gjithashtu larg nga të qenit një bazë e 
mjaftueshme në të cilën për të vendosur se Republika e Armenisë në 
kontrollet fakt dhedrejton veprimet e NKr dhe se NKr është administrata 
lokale në varësi të instaluar nga Republika e Armenisë.

127. Kështu, unë në përfundimin se Gjykata ka dështuar për të interpretuar 
deklaratat në kontekstin e tyre, dhe se ajo ishte gjithashtu e gabuar për të 
përdorur deklarata të tilla si provë e drejtpërdrejtë e integrimit të forcave të 
armatosura të Armenisë dhe NKr, në vend të përdorimit të tyre si një mjet 
për të provuar faktet, të cilat, nga ana tjetër, mund të përdoren për të provuar 
një integrim të tillë.

128. Duke pasur parasysh sa më sipër, unë nuk mund të pajtohem me vendosmërinë 
e Gjykatës se Republika e Armenisë ka juridiksion mbi territoret e 
kontrolluara nga NKR dhe se Republika e Armenisë është përgjegjëse për 
çdo shkelje të pretenduara të të drejtave të njeriut që mund të ndodhin në 
ato territore.

MENDIMII PAKICËS I GJYQTARIT PINTO DE ALBUQUERQUE
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I. Hyrje

1. Chiragov dhe të tjerë është një mundësi e humbur për të trajtuar problemin më 
të rëndësishëm të të drejtës ndërkombëtare publike në fillim të shekullit njëzet e 
një, përkatësisht njohjen e të drejtës së shkëputjes përmirësuese në një kontekst 
jo-kolonial. Thelbi i këtij rasti ka të bëjë me ligjshmërinë ndërkombëtare e 
shkëputjes së “Nagorno-Karabak Republikës”, pas pavarësisë së Republikës 
së Azerbajxhanit nga Bashkimi Sovjetik, dhe pasojat e saj për të drejtat dhe 
detyrimet e personave të pretenduara të zhvendosur nga “Republika”, duke 
përfshirë edhe të drejtën për të gëzuar pronën e tyre dhe jetës familjare në 
rrethin e Lachin dhe detyrimi për të shteruar mjetet lokale të « Republikës 
Nagorno-Karabak8”.

2. Shtimi në kompleksitetin e këtyre çështjeve ligjore, rasti ka një bazë 
jashtëzakonisht të ndërlikuar faktike, e cila ka evoluar gjatë njëzet viteve të 
fundit. Dobësitë e shumta të provave të paraqitura nga palët, si dhe refuzimin 
për të ardhur keq në marrjen e provave dëshmuese dhe një hetim në vend 
nga ana e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut (Gjykata), bëhet më 
e vështirë, në të vërtetë e pamundur, për të vendosur shumicën e fakteve 
të pretenduara nga palët. Për këtë arsye vetëm, dhe pavarësisht problemeve 
ligjore që kanë të bëjnë me statusin e kontestuar viktimës të aplikantëve 
dhe juridiksionit edhe më diskutueshëm të shtetit të paditur mbi territorin 
ku shkeljet e pretenduara të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut 
(Konventa) janë zhvilluar, kjo është bindja ime e brendshme që një zbulim në 
themel është i parakohshëm. Një gjetje mbi meritat pa një vlerësim të plotë të 
fakteve kryesore të çështjes, zëvendësohet nga një mostër shumësupozime të 
pazgjidhura faktike, rrezikon të mos shohim më dru në pemë.

 II. Mos-shterimi i mjeteve të brendshme
 A. Kuadri kushtetues dhe ligjor i “Republikës Nagorno-Karabak”
3. Kërkesa dështon në bazë të mos-shterimit të mjeteve juridike të brendshme. 

Disa arsye mund të shtrohen përpara për të mbështetur këtë përfundim. Së pari, 
nuk ka dispozita kushtetuese apo ligjore në “Nagorno-Karabak Republikës”, 
që ndalojnë pronësinë e tokës ose prona të tjera nga njerëzit e Azeri ose 
prejardhjes etnike kurde9. Së dyti, dikush ka shijuar statusin e qëndrimit të 
ligjshëm në territorin e “ Republikës Nagorno-Karabak “, pavarësisht nga 
kombësia, ka të drejtë të kthehet atje10. Kështu, njerëzit e Azeri apo origjinës 

8 Emri Nagorno-Karabakun ose Nagorno-Karabakh është e origjinë ruse, persiane dhe turke. 
Nagorno është fjala ruse për “mountainous”. Kara vjen nga turke dhe Bagh / bakh nga persisht. 
Karabakun ose Karabakh mund të përkthehet si “kopshti e zezë”. Emri Armenian për territorin 
është Artsakh. Unë do të përdorin emrin transliteruar Nagorno Karabakh për hir të konsistencës 
me vendimin e shumicës.
9 Shih nenin 33 të Kushtetutës së “Nagorno-Karabak Republikës”.
10 Shih nenin 25 të Kushtetutës së “Nagorno-Karabak Republikës”.
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etnike kurde mund të kthehen në vendet e tyre të mëparshme të banimit dhe të 
kërkojnë pasuritë e tyre të tokës dhe shtëpive dhe kompensimin për veprimet 
e padrejta e ushtrisë “Nagorno-Karabakh Republikës”.11

4. Është pranuar se “ Republika Nagorno-Karabakh “ nuk është njohur nga 
komuniteti ndërkombëtar, mjetet e brendshme të kompensimit të çfarëdo 
shkelje të pretenduar të të drejtave të njeriut duhet të jetë  e ezauruar në qoftë 
se ata janë në dispozicion për aplikantët në territorin e Nagorno-Karabak 
ose rrethet përreth, duke përfshirë edhe Lachin. I ashtuquajturi “përjashtim 
Namibia” është sanksionuar në jurisprudencën e Gjykatës, pasi rastet në 
pushtimin turk të Qipros, me pasojë praktike që, kur të ballafaqohen me 
shkelje të nenit 8 të Konventës dhe nenit 1 të Protokollit Nr . 1, banorët 
aktualë dhe të ish territorit duhet shterojnë mjetet lokale edhe në rastin e një 
sistemi gjyqësor të vendosur nga një regjim i panjohur politik, dhe madje edhe 
kur ata nuk e zgjedhin vullnetarisht për të vendosur veten nën juridiksionin e 
saj12. Shteti pretendohet të ketë shkelur detyrimin e saj ndërkombëtar duhet 
së pari të jepet mundësi për ta përmirësuar e gabimin e pretenduar me mjete 
të veta dhe në sistemin e vet ligjor13.

5. Kjo u tha, pasi nuk ka korrelacion në mes të njohjes ndërkombëtare të 
shtetit dhe të nenit 35 të Konventës, duke i kërkuar aplikuesit për të shteruar 
mjetet e brendshme në Nagorno-Karabakh dukshme nuk përkon me njohjen 
e “Republikës Nagorno-Karabak” 14. Aplikantët duhet të shterojnë mjetet 
juridike në dispozicion në “Republikën Nagorno Karabakut”, thjesht sepse 
ekziston një sistem gjyqësor që vepron de facto në këtë territor i cili mund t’i 
sigurojë ata me dëmshpërblim efektiv.

 B. Mjetet juridike në dispozicion të brendshme
6. Si një çështje të vërtetë, gjykata kompetente e Lachin është në dispozicion për 

të argëtuar ankesat e ankuesve në lidhje me kthimin e pronave personave të 
zhvendosur ndërkombëtar të Azeri dhe origjinë kurde dhe kompensimin për 
heqjen e pronës së tyre. Dëshmia e këtij është dhënë nga gjyqtari i gjykatës 
kompetente të vetë Lachin. Gjyqtari vendor pa mëdyshje deklaroi se, në bazë 

11 Në Qipro v. Turqisë [GC], nr. 25781/94, § 184, GJEDNJ 2001-IV, Gjykata u pajtua me analizën e 
dispozitave përkatëse kushtetuese të TRNC të Komisionit. Unë nuk e kuptoj pse kuadri kushtetues 
i «Nagorno-Karabak Republikës» nuk është shqyrtuar në këtë rast si.
12 Shih Loizidou v. Turqisë (meritat), gjykimi i 18 dhjetorit 1996, § 45, Raportet e Aktgjykimeve dhe 
Vendimeve 1996-VI, në bazë të Opinionit Këshillimor të Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë 
(ICJ) mbi pasojat ligjore për shtetet e Prezenca e vazhdueshme e Afrikën e Jugut në Namibi 
(South West Africa) pavarësisht Rezolutës 276 të Këshillit të Sigurimit (1970), ICJ Reports 1971, 
f. 56, § 125.
13 Ky është një rregull i mirë-krijuar i së drejtës zakonore ndërkombëtare (shih Interhandel Rasti, 
Aktgjykimin e 21 mars 1959, Raportet e GJND-1959 f. 27, dhe neni 14 i Projekt Neneve për 
Mbrojtjen Diplomatike të Komisionit të Ligjeve Ndërkombëtar (ILC).
14  Shih Demopoulos dhe të tjerët k. Turqisё (dec.), Nr. 46113/99, 3843/02, 13751/02, 13466/03, 
10200/04, 14163/04, 19993/04, 21819/04, § 100, 1 mars 2010. 
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të kornizës ligjore të “ Republikës Nagorno-Karabak “, mund të urdhërojë 
kthimin e pronës dhe shpërblimit të drejtë për viktimat dhe çdo zhvendosje 
të detyruar. Që nga autenticiteti faktik dhe forca ligjore e kësaj dëshmie nuk 
është kundërshtuar nga aplikantët, nuk mund të injorohet nga Gjykata15. 
Megjithatë, asnjë përpjekje nuk është është bërë për të paraqitur ankesat e 
ankuesve për në gjykatën kompetente.

7. Për më tepër, në lidhje me refuzimin e supozuar të organeve të Nagorno 
Karabah të lejojë njerëzit e Azeri apo origjinës etnike kurde për t’u kthyer 
në pronat e tyre në Nagorno-Karabakh apo rrethet përreth, duhet vërejtur se 
nuk ka raste konkrete janë referuar nga çdo person i cili kishte qenë penguar 
që ta bëjë këtë. Në çdo rast, duke pasur parasysh aftësinë e aplikantëve për 
t’i treguar avokatit në Mbretërinë e Bashkuar, ata nuk mund të pretendojnë 
se sistemi gjyqësor në “ Republikën Nagorno-Karabak “ ishte fizikisht dhe 
financiarisht i paarritshëm për ta16.

8. Prandaj, arsyetimi i shkurtër i shkarkimit të kundërshtimit të paditurit të 
Qeverisë së shumicës nuk është aspak bindëse. vetëm dy Argumentet janë të 
paraqitura në paragrafin 118 të aktgjykimit: pamjaftueshmëria e kuadrit ligjor 
të brendshëm dhe mungesën e gjykimeve të brendshme në lidhje me çështjen 
e saktë në rrezik. Për më tepër, shumica e mohoi zbatueshmërinë e normave 
të “një natyre të përgjithshme” lidhur me pronën në pretendimet e ankuesve, 
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. Circulus në demonstrando!

 Duke bërë kështu, pjesa më e madhe e imponuar e vlerësimit të tyre në 
të drejtën e brendshme, si të ulur si gjykatë e shkallës së parë, pa i dhënë 
gjykatave vendase mundësinë për të shprehur pikëpamjet e tyre sa i përket 
zbatimit të ligjit të brendshëm për një çështje ligjore, me sistematike, pasoja 
të mundshme të mëdha ligjore në funksion të numrit të vlerësuar të personave 
të zhvendosur17.

 C. Përfundimi paraprak: Shmangia nga rasti i Qipro kundër Turqisë
9. Një krahasim i rastit në fjalë me Qipro k. Turqisë ([GC], nr. 25781/94, 

GJEDNJ 2001 IV) është zbuluar. Në rastin ndër-shtetëror 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 

15 Është shumë keq që kjo dëshmi, e cila ka qenë në dispozicion në dosje që nga viti 2006, thjesht u 
injorua nga shumica. No vëmendje i është dhënë këtij argumenti të shtetit të paditur në paragrafët 
117 dhe 118 të aktgjykimit.
16 Shih Pad dhe të tjerët k. Turqisё (dec.), Nr. 60617/00, § 69, 28 qershor 2007, dhe ILC Raporti 
i tretë për Mbrojtjen diplomatik (A / CN.4 / 523), § 83. 
17 Unë tashmë e kam përmendur në këtë mënyrë turpshëm të procedimit në rastin kur personat 
potencialisht të interesuar në rezultatin e rastit nuk ishin aq të shumta (shih mendimi im i veçantë 
bashkangjitur Vallianatos dhe të tjerë k. Greqisë [GC], nr. 29381/09 dhe 32684/09, ECHR 2013).
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persona të tjerë dhe kultivimin e paligjshëm të tokës që i përkasin paditësit 
grekë qipriotë në zonën  e Karpas, dhe 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 ekzistojë 
në Turqi ose në “TRNC” nuk ishte praktik apo efektiv për qipriotët grekë 
që jetojnë në zonë të kontrolluar nga qeveria dhe se ata ishin të paefektshëm 
për qipriotët e kombësisë greke, duke pasur parasysh natyrën e veçantë të 
ankesës dhe korniza ligjore e administrative të ngritur në veri të Qipros. Në 
lidhje me jurisprudencën e “TRNC” gjykatat e përmendura nga Qeveria 
turke, Qeveria qipriote deklaroi se në lidhje me situatat që janë të ndryshme 
nga ato të ankuara në aplikim, dmth, për mosmarrëveshjet ndërmjet palëve 
private dhe jo me sfidat e legjislacionit dhe veprime administrative. Fati që i 
përket argumentet të qeverisë qipriote është i njohur mirë: Gjykata konsideroi 
se Qeveria qipriote nuk kishte arritur të hedhë poshtë provat e vënë përpara 
Komisionit se qipriotët grekë të dëmtuar kishin akses në gjykatat lokale në 
mënyrë që të pohojnë pretendimet civile kundër keqbërësve, dhe u shpreh se 
nuk ka shkelje të nenit 13 të Konventës ishte krijuar për shkak të mungesës së 
supozuar të mjeteve juridike në lidhje me ndërhyrjet nga persona privatë me 
të drejtat e Qipriotët grekë që jetojnë në pjesën veriore të Qipros sipas nenit 
8 të Konventës dhe nenit 1 të protokollit nr.118. E njëjta gjë duhet të zbatohet 
në rastin në fjalë.

10. Gjykata nuk duhet të ketë standarde të dyfishta, pas një linje të arsyetimit në 
lidhje me Qipron dhe e kundërta në lidhje me Armeninë. Në rastin e Qipros 
ndër-shtetëror, Gjykata nuk ka kërkuar që rastet e trajtuar në pjesën e pushtuar 
të Qipros nga “TRNC” gjykata kishte pikërisht shqetësimin e kthimit të 
kërkesave pronësore. Është mjaftuar se pretendimet civile të qipriotëve grekë 
u argëtuan nga gjykatat “TRNC” në përfundimin se këto gjykata duhej të 
konsideroheshin se përballojnë mjete të ezauruara. Qeveria armene paraqiti 
prova në mbështetje të diskutueshme të tyre që mjetet e gjykatës të ishin në 
dispozicion dhe të nxjerrin në pah pretendimet e suksesshme të sjella nga një 
numër i Azeri dhe palëve ndërgjyqëse kurdë në gjykatat armene në oborrin e “ 
Republikës së Nagorno-Karabakh “ në rastet civile dhe penale19. Kjo dëshmi 
e pakundërshtueshme duhet të kishte mjaftuar për kundërshtimin e Qeverisë 
për t’u pranuar.

11. Shumica mendojnë se është e duhur të mbyllin vlerësimin e tyre të 
18 Shiko Qipro kundwr Turqisw, cituar mw lart, § 324.
19 Edhe nëse shumica nuk e marrin parasysh aktgjykimet përfundimtare të paraqitura nga ana e 
paditur Qeveria në seancën para Dhomës së Madhe, të cilat i referohen ankesave të ngjashme me 
ato të aplikantëve në rastin në fjalë, ka raste të tjera gjyqësore të cilat kanë të bëjnë penale, punës 
dhe ligji i tokës ku personat e Azeri apo origjinë kurde ishin të suksesshme në gjykatat armene 
dhe “Nagorno-Karabakh Republika”, një nga rastet që i referohen një pretendim të trashëgimisë 
nga një person me origjinë kurde para një gjykate “Nagorno-Karabakh Republikës”.
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kundërshtimit që të mos-shterojnë mjetet e tyre të brendshme ligjore me 
shqyrtimin e “kontekstit politik dhe të përgjithshëm” (paragrafi 119). Për 
fat të keq, Gjykata ngatërrohet në një vlerësim të panevojshme politike të 
konfliktit, bazuar në paraqitjet ( “duket se kanë intensifikuar”). Ky ushtrim 
nuk është i mirëseardhur, sepse ngjyrimi politik i disa deklaratave të Gjykatës 
mund të japë përshtypjen, sigurisht pabazuar, por në çdo rast për të ardhur 
keq, se Gjykata është një lojtar me pikëpamjet e veta politike për konfliktin e 
Nagorno-Karabak.

12. Në përfundim, unë nuk jam i bindur se çdo përpjekje për të përdorur mjetet 
juridike të brendshme në dispozicion ishin  destinuar të dështonin. Sikur 
standardi i Qipros k. Turqisë, shumica do të duhej të arrijnë në përfundimin 
se nuk ka pasur mjete të brendshme në këtë rast, si dhe, në funksion të 
kuadrit ligjor të brendshëm dhe praktika gjyqësore të paraqitur nga shteti i 
paditur. Për më tepër, një gjykatë vendase është e gatshme të presë ankesat 
e ankuesve, dhe që mund të ketë ndodhur, të paktën nga viti 2006 e tutje. 
Edhe në qoftë se Asambleja Parlamentare ka deklaruar se Nagorno-Karabakh 
është një nga “”vrimat e zeza “gjeografike ku Këshilli i mekanizmave të të 
drejtave të njeriut në Evropë nuk mund të zbatohen plotësisht20”, ekzistenca 
e dyshimeve në lidhje me efikasitetin e mjeteve të brendshme juridike nuk 
përjashton Aplikantin nga detyrimi për të, të paktën, të përpiqet t’i përdorë 
ato21. Është për të ardhur keq se ky parim nuk është vërtetuar në rastin në 
fjalë. Me fjalë të tjera, për shumicën, subsidiariteti nuk luan asnjë rol në këtë 
pjesë të Evropës.

 III. Mungesa e statusit të viktimës
 A. Statusi i viktimës në lidhje me shtëpitë e aplikantëve
13. Ankuesit u ankuan në lidhje duke qenë të privuar nga mundësia e qasjes 

dhe të gëzojnë shtëpitë dhe parcelat e tokës të tyre. Unë do t’i shqyrtoj këto 
çështje veç e veç.

 Në lidhje me shtëpitë e ankuesve, Gjykata nuk ka mjete për të ditur, nëse 
po, kur, si dhe nga kush janë shkatërruar. Duke supozuar se këto shtëpi 
janë shkatërruar në vitin 1992, ankesat e lidhura do të jetë jashtë fushës së 
përkohshme të Konventës, pasi Armenia ratifikuar atë vetëm dhjetë vjet më 
vonë. Parashikuar këtë kundërshtim, ankuesit thirren jo vetëm të drejtën e tyre 
të pronës, por edhe lidhjen e përhershme emocionale në zonën ku ata kanë 
përdorur për të jetuar. Dëshmi për këtë lidhje emocionale, le vetëm emocionet 
e ndjera gjatë një periudhe prej më shumë se njëzet vjet, e cila është një 
detyrë e rëndë që ankuesit nuk e kanë përmbushur. Nuk ka dëshmi të sjella 

20 Shih Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës, Rezoluta 1547 (2007) mbi gjendjen e të 
drejtave të njeriut dhe të demokracisë në Evropë.
21 Shih, për shembull, Sardinas Albo v. Italy (dec.), Nr. 56271/00, ECHR 2004- I, dhe Brusco v. 
Italy (dec.), Nr. 69789/01, GJEDNJ 2001-IX.



429

në Gjykatë për të mbështetur pohimin se ankuesit kishin - dhe ende kanëë - 
një lidhje të përhershme emocionale në një zonë që u la më shumë se njëzet 
e dy vjet më parë. Në çdo rast, kjo grindje thjesht imagjinare shërben vetëm 
për të zëvendësuar ankesën e pabazuar në lidhje me të drejtën e ankuesve në 
shtëpitë e tyre me një “të drejtën për të jetuar në një fshat”, duke zgjeruar 
fushëveprimin e nenit 8 dhe përtej kufijve të saj të njohur22.

 B. Statusi i viktimës në lidhje me parcelat e tokës së aplikantëve
14. Për sa i përket të drejtave të ankuesve në lidhje me parcelat e tokës në fjalë, 

situata nuk është më e qartë. Aplikantët pranojnë se ata kurrë nuk kanë pasur 
të drejtë në pronë sipas Kushtetutës BRSS, Kushtetuta e Republikës së 
Azerbajxhani Sovjetik së dhe nenit 4 (pronësisë shtetërore të tokës) e vitit 
1970 si dhe Kodit të Tokës, por vetëm të drejtën e përdorimit të tokës. Ata 
pretenduan se ende nuk kishin këtë të drejtë në vitin 2005, kur do të kalonin 
ankesat e tyre, edhe pse kishin lënë Lachin trembëdhjetë vjet më parë, në vitin 
1992. Nuk ka dëshmi të mjaftueshme të një të drejte të tillë, as dokumentar as 
rekomandim, nuk ekziston në dosje.

 Mospërputhjet e rënda ndërmjet versioneve të ndryshme të pretendimeve të 
ankuesit për të dhënë në faza të ndryshme të procedurës, dhe në mes të këtyre 
versioneve dhe dëshmi të dokumentuara, të ashtuquajturat pasaporta teknike 
që janë të paraqitura në Gjykatë, nuk janë shpërndarë në mënyrë bindëse23. 
Të dhënat e përmbajtura në pasaportat teknike kanë devijuar në mënyrë të 
konsiderueshme nga ai që i dhënë në formularin e aplikimit. Për shembull, 
ankuesi i parë fillimisht pretendoi se ka në pronësi një shtëpi prej 250 m2, 
por “pasaporta teknike” e tij ka të bëjë me një shtëpi prej 408 m2. dhe një 
depo e 60 m2. Nuk është përmendur më parë. Në mënyrë të ngjashme, 
aplikanti i katërt fillimisht ka deklaruar se shtëpia e tij kishte një sipërfaqe 
prej 165m2, ndërsa shtëpia e përshkruar në “pasaportën teknike” 448 m2 
për të cilat, përsëri, një depo, 75 m2 është shtuar. Kërkuesit në mënyrë të 
përsëritur kanë kërkuar që të paraqesin dokumente të mëtejshme mbi pronën 
e tyre dhe për të shpjeguar divergjencat mes deklaratave origjinale dhe e 
“pasaportave teknike”. Nuk ka dokumentacion të mëtejshëm mbi pasurinë 
gjoja në pronësi nga ana e aplikuesit të jetrë dorëzuar, pasi kërkuesit thanë se 
nuk ishin në gjendje për të marrë dokumente të tjera. Si për mospërputhjet e 
mësipërme, kërkuesit kanë deklaruar se kur ata u takuan me përfaqësuesin e 
tyre në Baku në fillim të vitit 2005, për shkak të shkurtësisë të takimit, i dhanë 
vetëm informacione të përgjithshme dhe u ra dakord që ata do të dorëzojnë 

22 Në Loizidou (meriton), cituar më lart, § 66, Gjykata konstatoi, gjatë interpretimit të konceptit 
të «shtëpi» në nenin 8: «As nuk mund që termi të interpretohet për të mbuluar një sipërfaqe prej 
një shteti ku është rritur dhe ku familja ka rrënjët e saj, por kur ai nuk jeton «. 
23 vetë Shumica pranojnë këto mospërputhje në paragrafin 142, por pranojnë ato në funksion të 
“tërësinë e provave të paraqitura”, që do të thotë deklaratat e ish-fqinjëve dhe dokumentet që 
tregojnë identitetin e ankuesve.
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kopje të dokumenteve zyrtare nga mail në një datë të mëvonshme. Thuhet se, 
deklaratat origjinale janë bërë nga kujtesa, pa qasje në dokumente, dhe për 
këtë arsye është informacioni që përmbahet në «pasaportat teknike” që duhet 
të merren parasysh.

 Shpjegimet e ofruara nga aplikantët nuk janë bindëse, pasi deklaratat e tyre 
origjinale nuk janë të përgjithshme në natyrë por më tepër të detajuara në 
përshkrimin shtrirjen e pasurisë që pretendohet të jetë në madhësinë e tokës 
dhe shtëpive. Gjithashtu, pretendimet origjinale të aplikantëve – tani kanë 
ndryshuar me anë të dorëzimit të “pasaportave teknike” - kishte në disa 
raste që janë konfirmuar në deklaratat e bëra nga ish-fqinjët. Dëshmia e 
dëshmitarëve, të cilët nuk ishin në pyetje, sigurisht që nuk mund të mbushin 
boshllëkun në provat e ankuesve, duke pasur parasysh kontradiktat e tilla të 
zhurmshme.

15. Shumica e pranojnë destinacionin e “paqartë” të shtëpive dhe pronave të tjera 
të luajtshme të pretenduara nga ankuesit24. Në lidhje me vendin, dhe për të 
krijuar ekzistencën e “pronësisë private” ose “pronë personale” në lidhje me 
to, shumica ngatërrohen në një diskutim mbi interpretimin e Kodit të Tokës të 
1970 dhe Kodit të Strehimit 1983 të Republikës Sovjetike e Azerbajxhanit, pa 
asnjë reference të jurisprudencës përkatëse kombëtare apo opinion ligjor. Ky 
ushtrim virtual bëhet edhe më i ndërlikuar kur shumica merr në konsideratë 
procesin e mëvonshëm të privatizimit të tokës që ka ndodhur në maj të vitit 
1992, shkarkimi i shumicës së forcës ligjore të këtij procesi, në fund të fundit 
mbi bazën se ajo buronte nga një Shteti jo- i njohur dhe për këtë arsye nuk është 
ligjërisht i vlefshëm, nuk mund të pranohet, pasi ajo thjesht ngre pyetjen e 
legjitimitetit të procesit të privatizimit, bazuar në supozimin e pavlefshmërisë 
ndërkombëtar të të gjithë legjislacionit të Republikës Nagorno-Karabakut, 
dhe kështu në kundërshtim me, siç u përmend më lart, pozita e mëparshme 
e Gjykatës mbi vlefshmërinë e legjislacionit të miratuar nga Shtetet jo-të 
njohura. Nuk ka asnjë dëshmi në dosje që të justifikojë supozimin se ligji i 
privatizimit është miratuar në mënyrë që të forcohet një pozicion të favorshëm 
të armenëve etnikë apo të paragjykojë qytetarët e Azerit dhe origjinën etnike 
kurde. Së fundi, pjesa më e madhe janë të pavëmendshëm lidhur me të drejtat 
eë banorëve dytësorë të bona fide, pozita juridike e të cilëve është e mbrojtur 
edhe nga e drejta ndërkombëtare, dhe konkretisht nga Parimi 17 i Parimeve 
Pinheiro.

 C. Përfundimi paraprak: kufijtë e Parimeve Pinheiro
16. Kur autoritetet gjyqësore janë të ballafaquar me pretendimet e kthimit të 

pronës pa dokumente nga refugjatët dhe të zhvendosurit, një shkallë e caktuar 
24 Shih paragrafët 146 dhe 149 të aktgjykimit. Si pasojë, çështja e thjeshtë e vetë ekzistencën e 
shtëpive, të cilat u lënë e hapur në vendimin e pranueshmërisë të Gjykatës, mbetet i pavendosur 
edhe tani.
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e fleksibilitetit mund të jetë e nevojshme, në përputhje me Parimet Pinheiro25. 
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, 
tokës, pasurisë e tyre apo edhe vendin e banimit të përhershëm. Megjithatë, 
edhe nëse  fleksibiliteti mund të pranohet në drejtim të standardeve dëshmuese 
të Gjykatës në kontekstin e kërkesave pronësore nga persona veçanërisht 
të ndjeshëm, siç janë refugjatët dhe personat e zhvendosur, duhet të ketë 
kufizime të arsyeshme për qasje fleksibël të Gjykatës, që nga viti që tregon 
se përvoja e zhvendosjes masive të njerëzve nxit kërkesat pronësore të pahijshme 
nga oportunistë që shpresojnë të përfitojnë nga kaosi. Fleksibiliteti përndryshe do 
të diskreditonte vlerësimin faktik të Gjykatës. Pasi nuk arriti të përmbushë barrën 
e tyre të provës, aplikantëtu mbështetën  në fleksibilitetin e Gjykatës, e cila në 
këtë rast tejkalon të gjitha kufijtë e arsyeshme si ajo e pranuar në rekomandimin 
e qartë kontradiktor dhe dëshmi të dokumentuara si të shëndosha dhe të 
besueshme. Kontradikta të tilla flagrante do të sugjeronin fort një version të 
fabrikuar të fakteve, duke minuar statusin e viktimës e ankuesve.

 IV. Mungesa e juridiksionit
 A. Kohëzgjatja e vlerësimit të Gjykatës
17. Më keq akoma se çdo e metë tjetër përmendur më parë e rastit të ankuesve 

është kundërshtimi i mungesës së juridiksionit të ngritur nga shteti i paditur. 
Me provat e mbledhura në dosje, nuk mund seriozisht të vendoset që shteti 
armen ka kontroll efektiv të territorit “ Republikës Nagorno-Karabakh “. 
As nuk mund të konstatohet se Shteti Armen ka autoritet dhe kontroll mbi 
agjentët e shtetit të atij “Republikës”. Nuk është thjesht asnjë bazë faktike për 
këto përfundime.

 Në rrethanat e çështjes në fjalë, Gjykata duhet të konstatojë nëse, si një 
çështje të vërtetë, Armenia ushtroi kontroll faktik mbi territorin e “Republikës 
Nagorno-Karabakh “ dhe rrethet përreth, të paktën pas 18 maj 1992 dmth data 
e marrjes së Lachin dhe fluturimi i banorëve të tij, deri në datën e dorëzimit të 
këtij vendimi26. Si në Šilih, veprimet ushtarake në rrethin e Lachin në kohën 
përkatëse (18 maj 1992) nuk përbëjnë “burimin e mosmarrëveshjes”; në vend 
të kësaj, ata ishin “burimi i të drejtave të pretenduar» nga aplikantët, dhe në 
atë masë ka ardhur nën juridiksionin ratione temporis të kësaj Gjykate27.

25 Shih Parimi 15.7 e Parimeve Pinheiro, thirret në gjykim. Shkalla e konsiderueshme e fleksibi-
litetit të Gjykatës mund të shihet në paragrafët 142, fjalia e fundit, dhe 143, të gjykimit. 
26 Në Ilaşcu dhe të Tjerët k. Moldavisë dhe Rusisë [GC], nr. 48787/99, §§ 330 dhe 392, ECHR 
2004- VII, Gjykata vlerësoi kontrollit efektiv deri në datën e dorëzimit të aktgjykimit të Dhomës 
së Madhe. Kjo qasje u konfirmua në Catan dhe të tjerët kundër Moldavisë dhe Rusisë. [GC], nr. 
43370/04, 8252/05 dhe 18454/06, §§ 109 dhe 111, ECHR 2012.
27 Shih Šilih k. Sllovenisë [GC], nr. 71463/01, §§ 159-163, ECHR 2009. Shih për interpretimin 
tim të juridiksionit ratione temporis të Gjykatës, sipas mendimit tim të veçantë në Mocanu dhe të 
tjerët v. Romania [GC], nr. 10865/09, 45886/07 dhe 32431/08, ECHR 2014.
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 Në fakt, pjesa më e madhe e bëri të pranojë prova në lidhje me ngjarjet që 
kanë ndodhur para hyrjes në fuqi të Konventës në lidhje me Armeninë, mbi 
bazën e “[e] ngjarjeve më të hershme ende mund të jenë tregues i një situatë të 
tillë të vazhdueshme” (paragrafi 193 ). Kjo dëshmi është vlerësuar me qëllim 
të gjetjes së një “shkelje të vazhdueshme”, siç pretendohet nga aplikantët, 
por jo për qëllimin e “justifikimin” për privimin e të drejtave të ankuesve si 
pretendohet nga shteti i paditur (paragrafi 197). Unë nuk mund të pranoj këtë 
qasje të njëanshme ndaj provave.

18. Në bërjen e këtijh vlerësimi, Gjykata mund të marrë për bazë të gjithë 
materialin e vendosur para tij dhe, nëse është e nevojshme, materiale të marra 
proprio motu28. Për fat të keq, të metat e provave të siguruara nga aplikantët 
nuk rregullohen nga ndonjë iniciativë e Gjykatës për të mbledhur prova të 
tjera për iniciativën e saj.

 Unë do të vlerësoj kundërshtimin e mungesës së juridiksionit mbi bazën 
e evidencës së disponueshme, të pranuar nga shumica, që ka të bëjë me 
Argumentet të ndryshme ushtarake, politike, administrative dhe financiare të 
avancuara nga aplikantët për të mbështetur pretendimin e kontrollit ekzistues 
efektiv nga Armenia mbi “ Republikën Nagorno-Karabak”. Për këtë qëllim 
do të shqyrtohet një nga një të gjitha sendet e dëshmive mbështetur mbi 
shumicën në gjykim.
B. Vlerësimi i provave të një natyre ushtarake

 (I) Marrëveshja e Ushtrisë 1994 në mes Armenisë dhe “Republikës Nagorni-
Karabak”

19. Shumica konkludon se Republika e Armenisë, ka qenë i përfshirë në mënyrë 
të konsiderueshme në konfliktin e Nagorno-Karabakut në një datë të hershme. 
Kjo mbështetje ushtarake ka qenë - dhe vazhdon të jetë - vendimtare për 
pushtimin e dhe vazhdoi kontrollin mbi territoret në fjalë “(paragrafi 
180). Në fakt, arsyetimi i shumicës është ndërtuar mbi një ignorantum të 
gabuar argumentum ad, e cila tërheq një përfundim të dëmshëm të shtetit 
të paditur nga mungesa e informacionit ose të burimeve jo të plota apo të 
pamjaftueshme të informacionit dhe pamundësia e supozuar e marrjes 
së informacionit të nevojshëm (shih paragrafin 173: “dhe nuk mund të 
pritet të”), për të argumentuar se pretendimet e ankuesve janë provuar dhe 
pretendimet e kundërta të Qeverisë së paditur nuk janë provuar. Ky arsyetim 
përmbys parimin themelor të onus probandi, duke liruar në aspektin praktik të 
personave të cilët kanë hedhur akuza nga barra e tyre të provës dhe vendosjen 
e barrës mbi palën e paditur në përmbysjen  e këtyre akuzave.

20. Më keq akoma, natyra shumë spekulative e vlerësimit të përgjithshëm të 
realitetit ushtarak të shumicës (shih paragrafin 174: “është vështirë e mundshme 

28 Shih Catan dhe të tjerët, cituar më lart, § 116.



433

që”) tregon qartë se arsyetimi i mëvonshëm kishte për qëllim të provojë 
një përfundim të pashmangshëm. Asnjë nga tre argumentet e mëvonshme 
të shumicës mbështetet në mënyrë adekuate në vlerësimin e përgjithshëm, 
saktësia e të cilit duhet të vihet në pikëpyetje. As marrëveshja ushtarake në 
mes të Republikës së Armenisë dhe “ Republikës Nagorno-Karabak “ (shih 
paragrafin 175), e as deklaratat e ndryshme politike të bëra nga organizatat 
ndërkombëtare (shih paragrafin 176) dhe nga ana e politikanëve armenë 
(paragrafi 177) mund të pranohen si “prova vendimtare” të kontrollit ushtarak 
të “ Republikës Nagorno-Karabak “nga Armenia.

21. Marrëveshja ushtarake e lartpërmendur e vitit 1994 parashikon, ndër të 
tjera, për “ushtrime të përbashkëta ushtarake” dhe “mbështetje të ndërsjellë 
teknike”, duke përfshirë edhe mundësinë për rekrutë armenë për të bërë 
shërbimin e tyre ushtarak në “ Republikën Nagorno-Karabak”. Letra e 
marrëveshjes është e qartë, duke iu referuar në mënyrë të qartë në “të drejtën” 
e rekrutëve të Republikës armene për të kryer shërbimin e tyre me kohë të 
caktuar ushtarak në ushtrinë Nagorno-Karabakut, si dhe të drejtën e rekrutëve 
të “ Republikës Nagorno-Karabak” për të bërë shërbimin e tyre ushtarak në 
ushtrinë armene (paragrafi 4 i kësaj marrëveshjeje). Letra e marrëveshjes nuk 
duhet, pra, të keqinterpretohet si të imponojë një detyrim ligjor për rekrutët 
armene për të shërbyer në “ Republikën Nagorno-Karabak “. Përveç kësaj, 
nuk ka asnjë dëshmi të një politike të shkruar ose të pashkruar të shërbimit 
ushtarak të detyrueshëm të ushtarëve armene në “ Republikën Nagorno-
Karabak “29. Numri i saktë i rekrutëve të Republikës armene që kryejnë 
shërbimin e tyre në “ Republikën Nagorno-Karabak “ nuk ishte shpallur 
nga Qeveria e paditur, duke argumentuar se kjo ishte një sekret ushtarak. Që 
Rregullat e Gjykatës nuk kanë regjim të veçantë të mos-zbulimit të provave të 
palëve, shteti i paditur është shfajësuar në mënyrë të qartë nga detyrimi për t’i 
dhënë Gjykatës me prova shumë konfidenciale që mund të jenë të ndjeshme 
për sigurinë kombëtare dhe ushtarake, dhe kjo nuk mund të kritikohet për 
dështimin për t’a të30. Në çdo rast, shteti i paditur ka dhënë disa të dhëna 
treguese në lidhje me praninë ushtarake të rekrutëve armenë në pajtim të 

29 Referenca për raste të izoluara të dukshme nuk mjafton. Në fakt, në paragrafët 76 dhe 182, 
shumica i referohen tri raste (Zalyan, Sargsyan dhe Serobyan v. Armenisë, nr. 36894/04 dhe 
3521/07), që nuk janë as finalizuar ende, pavarësisht nga koha që ka kaluar që nga dorëzimi i 
vendimit pranueshmërisë. Një rast tjetër i katërt është përmendur, atë të Z. Armen Grigoryan, nga 
të cilat gjykata nuk ka prova të drejtpërdrejta. 
30 Rregulli 33 i Rregullores së Gjykatës parashikon mundësinë e kufizimit të qasjes publike në 
dokumente të caktuara në interes të rendit publik ose sigurisë kombëtare. Ajo nuk përmban ndonjë 
rregull për kufizimin e zbulimin e provave të njërës palë. Udhëzimi i përgjithshëm për Regjistrin 
për trajtimin e dokumenteve të brendshme sekrete të miratuara nga Kryetari i Gjykatës në mars 
të vitit 2002 nuk zbatohet për të dëshmive të ofruara nga palët ose. Së fundi, Drejtimi Praktika në 
deklaratat me shkrim të lëshuara nga Kryetari i Gjykatës në nëntor 2003 dhe ndryshuar në vitin 
2008 dhe 2014 (“Dokumentet sekrete duhet të dorëzohet me postë të regjistruar”) është dukshëm 
i pamjaftueshëm.  
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nenit 4 të marrëveshjes së vitit 1994 (shih paragrafin 75 të vendimit).
 Thënë kjo,  marrëveshja përkatëse ushtarake në vetvete nuk përmban asgjë të 

veçantë. Mijëra ushtarë të vendeve të tjera të Evropës kanë kryer shërbimin 
ushtarak në tokë të huaj, krah për krah me forcat ushtarake vendore, në 
bazë të marrëveshjeve ndërkombëtare ndërmjet Shtetit pritës dhe Shteteve 
vendosjen, disa prej tyre me mbështetjen e Kombeve të Bashkuara31. Në asnjë 
nga këto raste, duke përfshirë ato ku bashkëpunimi ka përfshirë një sasi të 
konsiderueshme të fuqisë punëtore dhe mjeteve financiare, nuk ka ndonjë 
konkluzion të kontrollit nga ana e shtetit vendosjen janë tërhequr.

 (Ii) Gjuha e organizatave ndërkombëtare
22. Shumica e pranojnë se nuk ka “prova bindëse” për përbërjen e forcave të 

armatosura që të pushtojnë dhe të kontrollojnë sigurinë e Nagorno-Karabakh 
dhe ata i referohen gjuhës së dyshimtë të përdorur në Rezolutat e Këshillit të 
Sigurimit të OKB-së (shih paragrafin 173) . Në fakt, formulimi i Rezolutave 
822 (1993) të datës 30 prill 199332, 853 (1993) të 29 korrikut 199333, 874 
(1993) të 14 tetorit 1993 34dhe 884 (1993) të datës 12 nëntor 1993 35dhe të 
Rezolutës së  Asamblesë Përgjithshme 62/243, të datës 14 maj 2008 , me titull 
“situata në territoret e pushtuara të Azerbajxhanit”36, nuk japin mbështetje 
për pretendimin e përfshirjes së drejtpërdrejtë ushtarake të shtetit armen në 
Nagorno-Karabakh, pra, okupimin e territorit të ankuesve në Azerbajxhan. 
Nuk ka referencë të qartë lidhur me përfshirjen e trupave të ushtrisë armene 
të Shtetit në Azerbajxhan apo të luftës si të ishte një konflikt i armatosur 
ndërkombëtar midis Armenisë dhe Azerbajxhanit, tekstet që i referohen vetëm 
“tensione mes Republikës së Armenisë dhe Republikës së Azerbajxhanit”, i 
cili “do të rrezikojë paqen dhe sigurinë në rajon «.

 Për më tepër, Rezoluta e Këshillit të Sigurimit 884 (1993) “[Th] ërret Qeverinë 
e Armenisë për të përdorur ndikimin e saj për të arritur përputhshmërinë nga 
ana e armenëve në rajonin e Republikës Nagorni Karabak të Azerbajxhanit 
me rezolutat 822 (1993), 853 (1993) dhe 874 (1993) “. Duke bërë kështu, 
ai pranon se rezolutat e mëparshme i janë adresuar kryesisht “armenëve të 
rajonit Nagorni Karabak” si palë kundërshtare dhe jo për shtetin armen, e cila 
është portretizuar si një palë e tretë e konfliktit midis armenëve të Nagorno-

31 Shih, për disa shembuj të këtyre marrëveshjeve, http://www.army.mod.uk/operations-
deployments/22753.aspx., Http://www.defense.gouv.fr/operations/rubriques_complementaires/
carte-des- operacionet-exterieures dhe http://www.emgfa.pt/pt/operacoes/estrangeiro.
32 S/RES/882 (1993).
33  S/RES/853 (1993).
34 S/RES/874 (1993).
35 S / RES / 884 (1993). Shprehjet e përdorura janë “forcat lokale armene” (Rezoluta 822) dhe 
“armenët e rajonit Nagorno Karabak të Azerbaixhanit” (Rezolutat 853 dhe 884).
36 A / RES / 62/243. Shprehja e përdorur është “të gjitha forcat armene”. Kështu, referenca të 
kësaj rezolute, në paragrafin 176 të aktgjykimit është çorientues, pasi Asambleja e Përgjithshme 
nuk ka të bëjë me tërheqjen e forcave të armatosura të Republikës së Armenisë.
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Karabakh dhe shteti i Azerbajxhanit.
23. Shumica gjithashtu i referohet “paketës” së propozimit të korrikut 1997 dhe 

qasja “hap pas hapi” e dhjetorit 1997 të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim 
në Evropë (OSBE) Minsk Group (paragrafi 176), por heqjen e detajeve të 
rëndësishme në të dy propozimet. Së pari, “paketa” përfshin sa më poshtë: 
Forcat e armatosura të Nagorni Karabakut “do të tërhiqen  brenda kufijve të 
1988 Nagorni Karabak Autonome Oblast (NKAO, me përjashtimet e detajuar 
më poshtë në klauzolat VIII dhe IX); Forcat e armatosura të Azerbajxhanit do 
të tërhiqen në pozicionet e rëna dakord në shtojcën I në bazë të [ «HLPG»] 
rekomandimet në nivelin e Grupit të Planifikimit të Lartë “. Së dyti, “hap 
pas hapi” Qasja e dhjetor 1997 dhe “Shtetit të përbashkët” Propozimi i 
nëntorit 1998 ishte edhe më i detajuar, me referenca për korridorin Lachin 
dhe pushtimin e Armenisë me Azerbajxhanin: “Forcat e Nagorni Karabak do 
të tërhiqen në vende brenda kufijve  të Nagorno Karabakut Autonome Oblast 
së (NKAO), 1988 me përjashtim të korridorit Lachin. Forcat e armatosura 
Azerbajxhanit do të tërhiqen në vijën e treguar në shtojcën 1 mbi bazën e 
rekomandimeve të HLPG-së, dhe do të tërhiqet nga të gjitha territoret e 
Armenisë. “Këto aspekte tregojnë qartë se situata ushtarake në vitin 1997 dhe 
1998 ka qenë shumë më e komplikuar se sa është portretizuar nga shumica.
(Iii) Retorika politike e shtetarëve armen

24. Deklaratat retorike politike të bëra nga shtetarët armenë dhe zyrtarët publikë, 
të cilët përmenden në gjykim, duhet të trajtohen me maturi të madhe, dhe kjo 
është për dy arsye: së pari, për shkak se ata nuk janë deklarata të dukshme 
me fuqi ligjore, dhe së dyti, sepse kur citohen  këto deklarata politike, 
përgjithësimet nxituara dhe zbritjet meta janë një sprovë e fortë që duhet 
të rezistuar. Tundimi bëhet edhe më e fortë kur këto deklarata janë të de 
contextualised. Një shembull për të ardhur keq është citimi i fjalimit të z 
Serzh Sargsyan (shih paragrafin 178). Është jo e saktë të citoj vetëm fjalët 
“Ushtria jonë” dhe t’a bëj këtë në konfliktin e Nagorno-Karabakut, sikur ato 
fjalë ishin përdorur nga folësi.

 Përdorimi i mëvonshëm i një argumenti ad hominem për të diskredituar 
mendimin e Dr Bucur-Marcu, për shkak të mungesës së tij të supozuar të 
pavarësisë (shih paragrafin 179), pa pyetur ekspertin personalisht ose duke 
i dhënë atij të paktën mundësinë për t’iu përgjigjur dyshimeve të Gjykatës 
, shton më tej në pamje të përgjithshme të vlerësimit të keq-balancuar të 
provave të dosjes.

25. Në fund të fundit, pjesa më e madhe nuk kanë idenë më të vogël për sa 
ushtarë nga Republika e Armenisë kanë shërbyer gjoja, ose janë ende duke 
shërbyer, në “Republikën Nagorno-Karabakut” dhe qarqet përreth (paragrafi 
180: “gjykata nevojë nuk zgjidhur këtë çështje “). Por këto fakte janë të 
rëndësishme. Një krahasim me precedentë përkatës të Gjykatës mund, këtu 
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përsëri, të hedhin dritë mbi këtë çështje në diskutim. Rasti i tanishëm nuk 
mund të asimilohet me pushtimin turk të Qipros, ku Gjykata ka krijuar se 
30,000 forca të fuqishme ushtarake turke kishte pushtuar dhe pushtuan 
Qipron veriore37, as me konfliktin Transdniestrian, ku Gjykata ka vendosur 
gjithashtu se separatistët kanë qenë të armatosur dhe të mbështetur nga njësitë 
ushtarake të Ushtrisë së 14-BRSS vendoset në Transdniestrinë dhe që morrën 
urdhra të drejtpërdrejta nga Moska38. Ky nuk është rasti, ku nuk kishte 
prova të njësive armene të stacionuara në “Republikën Nagorno-Karabakut”, 
transferim masiv të “ Republikës Nagorno-Karabakh “ forcat e mbrojtjes 
së armëve dhe municioneve, urdhra të drejtpërdrejta nga Jerevan të forcave 
në terren në “ republikën Nagorno-Karabak”, apo sulmet e drejtpërdrejta të 
organizuara nga ana e forcës ushtarake armene për të mbështetur separatistët.
C. Vlerësimi i provave të natyrës politike
(I) Qëndrimi zyrtar i Kombeve të Bashkuara

26. Shumica argumentojnë se “ Republika Nagorno-Karabakh” nuk është njohur 
zyrtarisht nga ndonjë shtet anëtar i Kombeve të Bashkuara, duke përfshirë 
Armeni (shih paragrafin 182). 39Për më tepër, Rezolutat e lartpërmendura të 
Këshillit të Sigurimit të OKB-së (822 (1993), 853 (1993), 874 (1993), dhe 
884 (1993)), dhe Rezoluta e përgjithshme 62/243 e 14 mars 2008 Kuvendi, 
referuar Nagorno-Karabakh si një rajon i Republikës Azerbajxhanit. 
Megjithatë, asnjë nga Rezolutat eë Këshillit të Sigurimit janë miratuar 
sipas Kapitullit VII të Kartës së Kombeve të Bashkuara40 dhe Rezolutës së 
Asamblesë së Përgjithshme është miratuar me një shumicë shumë të dobët, një 
numër i konsiderueshëm i abstenimeve dhe opozitës së vendeve të përfshira 
në procesin e bisedimeve të paqes, të tilla si Shtetet e Bashkuara, Franca dhe 

37 Shih paragrafin 16 të aktgjykimit Loizidou, cituar më sipër, për një selie të detajuar të fakteve. 
38  Në gjykimin Ilaşcu dhe të Tjerët (cituar më lart), Dhoma e Madhe e gjeti atë themeluar «përtej 
dyshimit të arsyeshëm» (§ 26) se mbështetja e ofruar për të separatistëve nga trupat e Ushtrisë 14 
dhe transferimi masiv të tyre të armëve dhe municioneve nga dyqane e 14-ushtrisë vënë ushtrinë 
moldave në një pozicion të inferioritetit që ndaloi atë nga rifiton kontrollin e Transdniestrinë. 
Më 1 prill 1992 Presidenti i Federatës Ruse zyrtarisht transferuar Ushtrinë 14 të komandës ruse, 
dhe më pas u bë «Grupi Operativ ruse në rajonin Transdniestrian e Moldavisë» (ROG). Gjykata 
vazhdoi për të përshkruar aktivitetet ushtarake të Rog, në mënyrë që të mbështesë separatistët. Të 
njëjtat kritere dëshmuese është aplikuar në Qipro v. Turqisë, cituar më lart, § 113, dhe në Catan 
dhe të tjerët, të cituar më lart, §§ 19 dhe 118.
39 Megjithatë, ajo ka qenë e njohur nga Transnistria, Abkhazia dhe Osetisë së Jugut, të cilat vetë 
kanë kufizuar njohjen ndërkombëtare.
40 Kjo nuk do të vë në dyshim forcën e tyre detyruese (shihni pasojat ligjore për shtetet e 
praninë e vazhdueshme të Afrikës së Jugut në Namibi (Afrika e Jugut West), pavarësisht 
Rezolutën e Këshillit të Sigurimit 276 (1970), cituar më lart, f. 53, § 113). Gjuha e përdorur 
në këto rezoluta është tregues se ata nuk janë thjesht rekomandime apo porositë, por vendime 
juridikisht të detyrueshme. Për mosmarrëveshje në lidhje me forcën ligjore të Këshillit të 
Sigurimit akteve të miratuara jashtë fushëveprimit të Kapitullit VII, shih për shembull komentet 
e Hervé Cassan dhe Suy / Angelet, në Cot et al., La Charte des Nations Unies, Commentaire 
artikull par artikull, I, edicioni i 3-të, Paris, 2005, respektivisht, f. 896-897 dhe 912-915.
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Rusia41. Të dy rezolutat e mëparshme të Asamblesë së Përgjithshme 48/114, 
të datës 23 mars 1994, “Ndihma ndërkombëtare për refugjatët dhe personat 
e zhvendosur në Azerbajxhan42”, dhe 60/285 të 7 shtatorit 2006, “Situata në 
territoret e pushtuara të Azerbajxhanit43”, nuk i referohen Nagorni Karabak.

 Për më tepër, as Këshilli i Sigurimit, as Asambleja e Përgjithshme kanë 
identifikuar shtetin armen si një “forcë pushtuese” ose “agresor”. Shqetësimi 
kryesor i të dy organeve të Kombeve të Bashkuara ka qenë i “emergjencës 
serioze humanitare në rajon”, që u bëri thirrje të gjitha palëve që të përmbahen 
nga të gjitha shkeljet e të drejtës humanitare ndërkombëtare dhe të lejojë 
hyrjen e papenguar për përpjekjet ndërkombëtare të ndihmave humanitare në 
të gjitha zonat e prekura nga konflikti. Ata gjithashtu riafirmuan sovranitetin 
dhe integritetin territorial jo vetëm të Azerbajxhanit, por edhe “të gjitha 
shtetet e tjera në rajon”, dhe për këtë arsye dënoi “shkelje të armëpushimit”, 
“armiqësive”, “sulme ndaj civilëve dhe bombardimet” dhe i bëri thirrje “të 
gjitha shteteve në rajon» të përmbahen nga çdo akt armiqësor dhe nga çdo 
ndërhyrje apo ndërhyrje e cila do të çojë në zgjerimin e konfliktit dhe të 
minojnë paqen dhe sigurinë në rajon.
(Ii) Qëndrimi zyrtar i Këshillit të Evropës

27. Në vitin 1994 Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës përshëndeti 
marrëveshjen e nënshkruar më 26 korrik 1994 nga ministrat e Mbrojtjes 
të Armenisë dhe Azerbajxhanit dhe komandantit të ushtrisë së Nagorno-
Karabak. Më e rëndësishmja nga të gjitha, ajo e Azerbajxhanit dhe Turqisë 
“që menjëherë t’i japin fund bllokimit të mjeteve të tyre të komunikimit me 
Armeninë” dhe u bëri thirrje palëve në konflikt për të organizuar kthimin 
në shtëpi të refugjatëve në raste urgjente dhe për të respektuar të drejtat e 
pakicave si mbrojtës të  Rekomandimit 120144.

 Në vitin 1997 Kuvendi theksoi se zgjidhja politike e konfliktit duhej të 
negociohet nga të gjitha palët e përfshira, duke tërhequr në mënyrë të veçantë 
në parimet e mëposhtme, në bazë të Aktit të Helsinkit 1975 Final dhe Kartës 
së Parisit 1990: pacenueshmërisë së kufijve; sigurisë së garantuar për të 
gjithë popujt në zonat në fjalë, veçanërisht nëpërmjet forcave paqeruajtëse 
shumëkombëshe; Statusi autonom i gjerë për Nagorno-Karabakh të 
negociohet nga të gjitha palët e interesuara; e drejta e kthimit të refugjatëve 

41 Rezoluta u votohet si më poshtë: 39 Shtetet pro, 7 kundër dhe 100 abstenime. Të tre bashkë-
karrige kundërshtoi “tekstin e njëanshëm” të projekt-rezolutën, për shkak se “kërcënuar për të 
minuar procesin e paqes”. Pjesa më e madhe e Dhomës së Madhe u referohen këtij dokumenti në 
pjesën “fakte”, por hequr rezultatin e votave të marra, dhe nuk e përdorin referencën në pjesën 
“Ligji”. Nuk përmendet është bërë në gjykimin e dy rezolutave të mëparshme të të Asamblesë së 
Përgjithshme të marra pa votim.
42 A/RES/48/114.
43 A/RES/60/285.
44 Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës (PACE) Rezoluta 1047 (1994) mbi konfliktin në 
Nagorno-Karabakh dhe Rekomandimin 1251 (1994) mbi konfliktin në Nagorni-Karabak.
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dhe personave të zhvendosur dhe ri-integrimit të tyre në respektimin e të 
drejtave të njeriut45.

 Në vitin 2002, Kuvendi pranoi dhe përshëndeti “përpjekjet e pamohueshme 
Armene që ka bërë për të mbajtur kontakte të rregullta të nivelit të lartë me 
Azerbajxhanin dhe ndikimin pozitiv që ato kanë me armenët në Nagorno-
Karabakh me qëllim për të arritur në një zgjidhje të përshtatshme paqësore”.46

 Duke deklaruar se “ pjesë e [c] konsiderueshme e territorit të Azerbajxhanit  
ende e pushtuar nga forcat armene, dhe forcave separatiste ende në kontroll të 
rajonit Nagorno-Karabak [kishin]”, ripohuar,  se “pavarësia dhe shkëputja e 
një territori rajonal nga një shtet [mund] të arrihet vetëm nëpërmjet një procesi 
të ligjshëm dhe të qetë në bazë të mbështetjes demokratike të banorëve të atij 
territori dhe jo në prag të një konflikti të armatosur që çon në përjashtimin 
etnik dhe aneksimin de facto të territorit të tillë në një shtet tjetër 47”. 
Kuvendi përsëriti se pushtimi i territorit të huaj nga një shtet anëtar përbënte 
një shkelje të rëndë të detyrimeve të atij shteti si një anëtare e Këshillit të 
Evropës dhe rikonfirmon të drejtën e personave të zhvendosur nga zona e 
konfliktit për t’u kthyer në shtëpitë e tyre në mënyrë të sigurtë dhe me dinjitet. 
Ai gjithashtu iu referua rezolutave 822 (1993), 853 (1993), 874 (1993) dhe 
884 (1993) të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe u bëri 
thirrje palëve të interesuara në përputhje me to, në mënyrë të veçantë duke iu 
përmbajtur çdo luftimi të armatosur dhe nga tërheqja e forcave ushtarake nga 
çdo territor i pushtuar. Kuvendi vëren se si Armenia dhe Azerbajxhani kanë 
kryer vlerësimin  e tyre pas pranimit në Këshillin e Europës në janar 2001 
duke përdorur mjete paqësore për zgjidhjen e konfliktit, duke u përmbajtur 
nga çdo kërcënim i përdorimit të forcës kundër fqinjëve të tyre. Në të njëjtën 
kohë, Armenia u angazhua duke përdorur ndikimin e saj të konsiderueshëm 
mbi Nagorno-Karabakh për të nxitur një zgjidhje për konfliktin. Kuvendi i 
bëri thirrje të dy qeverive në përputhje me këto angazhime dhe të përmbahej 
në përdorimin e forcave të armatosura kundër njëri-tjetrit dhe nga përhapja e 
veprime ushtarake48.
(Iii) Qëndrimi zyrtar i Bashkimit Evropian

28. Bashkimi Evropian (BE) ka katër mjetet kryesore të politikës me të cilën 
ajo kërkon të adresojë konfliktin mbi territorin Nagorno-Karabak: Politika 

45  Rezoluta PACE 1119 (1997) për Konfliktet në Transcaucasia
46 Rezoluta PACE 1304 (2002) mbi Respektimi i detyrimeve dhe angazhimeve nga Armenia.
47 Referenca redaktuar në paragrafin 176 të këtij kalimit të Rezolutës PACE është mashtruese, 
sepse PACE nuk përmend pushtimin e territorit të Azerbajxhanit nga ushtria e Republikës armen, 
as aneksimin e territorit të Azerbajxhanit nga ana e shtetit të Armenisë. Një nuk duhet të lexohet 
në letrën e diçkaje rezolutë e cila në mënyrë të qartë nuk e thonë.
48 PACE Rekomandimi 1690 (2005) 1 në The konfliktit mbi rajonin e Nagorno-Karabakut trajtohen 
nga Konferenca e Minsk të OSBE-së dhe Rezolutën 1416 (2005) në The konfliktit mbi rajonin e 
Nagorno-Karabakut trajtuar nga Konferenca e Minsk të OSBE-së.
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Evropiane e Fqinjësisë, zhvilluar dhe implementuar nga Komisioni Evropian 
përmes planeve të veprimit, 49Strategjia e BE-së për Jugun Kaukazi50, i 
Negociatave të BE- Shoqata  Armene.

 Marrëveshja51 dhe Përfaqësuesi Special i BE-së për Kaukazin Jugor, i cili 
vepron nën një mandat të Këshillit të Bashkimit Evropian.

 Sipas këtyre instrumenteve, qëndrimii BE-së është se pushtimi nga një vend 
i Partneritetit të territorit Lindor të një tjetër shkel parimet dhe objektivat 
e Partneritetit Lindor themelore dhe se zgjidhja e konfliktit të Nagorno-
Karabakut duhet të jetë në përputhje me OKB-në Rezolutat e Këshillit të 
Sigurimit 822, 853, 874 dhe 884 të vitit 1993 dhe Grupit Minsk të Parimeve 
themelore të OSBE-së, e mishëruara në deklaratat e përbashkëta “Aquila”. BE-
ja dënon idenë e një zgjidhje ushtarake dhe pasojat e rënda të forcës ushtarake 
të përdorur tashmë, dhe i bën thirrje të dyja palëve për të shmangur çdo shkelje 
të mëtejshme të armëpushimit të 1994. Ai gjithashtu bën thirrje për tërheqjen 
e “forcave armene” nga të gjitha territoret e pushtuara të Azerbajxhanit, i 
shoqëruar nga vendosja e forcave ndërkombëtare të organizuar në përputhje 
me Kartën e OKB-së në mënyrë që të sigurojë garancitë e duhura të sigurisë 
në një periudhë tranzicioni, i cili do të sigurojë popullsinë e Nagorno-
Karabak dhe të lejojë personat e zhvendosur të kthehen në shtëpitë e tyre, 
me konfliktet e mëtejshme të shkaktuara nga pastrehëve duke u penguar. Së 
fundi, ajo i bën thirrje Armenisë dhe Azerbajxhanit për të ndërmarrë masa 
thelbësore për ndërtimin e besimit, të tilla si çmilitarizimi i përgjithshëm dhe 
tërheqja e snajperëve nga vija e kontaktit.52

 (Iv) Qëndrimi zyrtar i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë
29. OSBE-ja është angazhuar për të punuar për të arritur një marrëveshje të bazuar, 

në veçanti, në parimet e Aktit Final të Helsinkit e jo përdorimin e forcës ose 
kërcënimit të Forcës, të Territorit integritetit dhe të drejtave të barabarta dhe të 
vetëvendosjes së popujve. Kjo përpjekje ka qenë pa sukses deri tani.

49 Shih Rezolutat Parlamentit Evropian të 19 janarit 2006 në Politikën e Fqinjësisë Evropiane 
(ENP), të datës 15 nëntor 2007 në forcimin e ENP, e 6 korrik 2006 mbi Fqinjësisë dhe Partneritetit 
Instrumenti Evropian (ENPI), i datës 7 prill 2011 në shqyrtimin e Politika e Fqinjësisë Evropiane 
- Dimension Lindore, dhe më shumë kohët e fundit, nga 23 tetor 2013 për Politikën Evropiane të 
Fqinjësisë: drejt një forcimin e partneritetit. Pozita e Parlamentit Evropian në raportet e 2012.
50 Shih Rezolutën e Parlamentit Evropian të 20 Maj 2010 për nevojën e një Strategjie të BE-së 
për Kaukazin e Jugut.
51 Rezoluta e Parlamentit Europian të datës 18 prill 2012 që përmban rekomandimet e Parlamentit 
Evropian në Këshillin, Komisionin dhe Shërbimit të Veprimit të Jashtëm Evropian në negociatat e 
Marrëveshjes së EU-Armenia Asociimit.
52 Kështu, referimi në paragrafin 176 të aktgjykimit me Rezolutën e PE-së të vitit 2012 është 
çorientues, pasi PE nuk i referohet pushtimit të territorit të Azerbajxhanit nga ushtria e shtetit të 
Armenisë. Thirrja për Armeninë për të ndaluar dërgimin e rekrutëve për të shërbyer në Nagorno-
Karabakh, e cila është bazuar në marrëveshjen e vitit 1994 të përmendur më sipër, duhet të 
kuptohet në kuadër të propozimit të BE-së demilitarizimit të përgjithshëm të rajonit.
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 Në vitin 1992 Konferenca për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (KSBE) 
krijoi Grupin Minsk, me qëllim të inkurajimit të një, zgjidhje paqësore të 
negociuar për konfliktin e Nagorno-Karabak. Në Samitin e Lisbonës të 
OSBE-së të vitit 1996, shtetet anëtare paraqitën tre parime si bazë ligjore 
për procesin paqësor të zgjidhjes. Parimet ishin si vijon: integritetin 
territorial të Republikës së Armenisë dhe Republikës së Azerbajxhanit; 
Statusi ligjor i Nagorno-Karabakh, të përcaktuara në një marrëveshje në bazë 
të vetëvendosjes, e cila u jep në Nagorno-Karabakh shkallën më e lartë të 
vetëqeverisjes brenda Azerbajxhanit; dhe siguria e garantuar për Nagorno-
Karabakh dhe popullsisë së saj, duke përfshirë edhe detyrimet e ndërsjella për 
të siguruar pajtueshmërinë nga palët e tjera me dispozitat e zgjidhjes.

 Një vit më pas, “paketa” Minsk Group në një marrëveshje gjithëpërfshirëse 
për zgjidhjen e konfliktit të Nagorno-Karabakut dhënë masat e mëposhtme në 
lidhje me korridorin Lachin: “A. Azerbajxhani do të japë me qira korridorin të 
OSBE-së, e cila do të lidhë një kontratë për përdorim ekskluziv të korridorit 
nga autoritetet e Nagorni Karabah (me përjashtim të parashikuara për tranzit, 
shpjegohet më poshtë në pikën E). B. OSBE do të respektojë kushtet e sigurisë 
në bashkëpunim me autoritetet e Nagorni Karabah. C. Kufijtë e korridorit 
Lachin janë pajtuar në Shtojcën II duke marrë në konsideratë rekomandimet 
të HLPG. D. OSBE-ja do të respektojë ndërtimin e rrugëve përreth qytetit 
të Lachin. Me përfundimin e ndërtimit të rrugëve në qytetin e Lachin do 
të përjashtohen nga korridori i Lachin. Ajo do të kthehet në juridiksionin 
Azerbajxhanit (si pjesë e zonës ndarje) dhe banorët e saj të mëparshëm do të 
jenë në gjendje të kthehen. Një zgjidhje e përhershme ose forcat e armatosura 
nuk janë të lejuara në korridor, me përjashtim të lejimit të kontingjenteve të 
forcave të sigurisë. Përfaqësues të organeve zyrtare, vëzhguesit dhe forcat 
paqeruajtëse të OSBE-së kanë të drejtën e subjektit tranzit për njoftim 
paraprak, ashtu si banorët Azerbajxhanit në rajonin tranzit nga rrethi Lachin 
në rrethin Gubatly ose anasjelltas. Territori i qarkut Lachin shtrihet jashtë 
pjesës së formuar në korridor të zonës së ndarjes. “

 Minsk Group “shteti i përbashkët” Propozimi i nëntorit 1998 përfshihet në 
propozimin e mëposhtëm në lidhje me Korridorin Lachin: “Çështja e përdorimit 
të korridorit Lachin nga Nagorni Karabak për komunikim të papenguar mes 
Nagorni Karabakut dhe Armenisë është subjekt i një marrëveshje të veçantë, 
në qoftë se vendimet e tjera në një regjim të veçantë në rrethin Lachin nuk 
merren procedim nga marrëveshja në mes të Azerbajxhanit dhe Nagorni 
Karabak. Rrethi Lachin duhet të mbetet një zonë e përhershme dhe plotësisht 
e çmilitarizuar. “

 Minsk Group OSBE-ja dhe gjetja e fakteve të Mission (FFM) në vendbanimet 
në territoret e pushtuara të Azerbajxhanit (Aghdam, Jabrayil, Fizuli, Zangilan, 
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Gubadly, Kalbajar dhe Lachin), e cila u zhvillua nga 30 janarit deri në 5 
shkurt 2005, arriti në përfundimin se: “ FFM ka parë prova të përfshirjes së 
drejtpërdrejtë nga autoritetet e Armenisë në territoret, përveç për sigurimin e 
energjisë elektrike në pjesët e Qarqeve të Jebrail dhe Kubatly nga Kapan, e 
Armenisë “. Për sa i përket në mënyrë të veçantë situatës në Lachin, “[p] FFM 
bën intervista të shumta mbi të gjithë Qarkun Lachin i cili zbuloi se veprimi 
iniciativës private nuk është qeveria që ka qenë forca lëvizëse duke bërë një 
lëvizje në Lachin. FFM nuk ka gjetur asnjë dëshmi se autoritetet, në mënyrë 
të planifikuar dhe të organizuar, në të vërtetë kërkon ose zgjedh njerëzit që 
të vendosen në qytet Lachin. ... Nuk kishte asnjë provë të Zhvendosjes  ose 
rekrutimit sistematik. ... FFM nuk gjeti prova të përfshirjes së drejtpërdrejtë 
të qeverisë së Armenisë në zgjidhjen Lachin. 53”

 Ministrat e SHBA-së, Franca dhe Rusia paraqitën një version paraprak të 
Parimeve Bazë për një zgjidhje të Armenisë dhe Azerbajxhanit, në nëntor 
të vitit 2007 në Madrid. Parimet themelore kërkuan për, inter alia: kthimin  
e territoreve përreth Nagorno-Karabakh për kontrollin e Azerbajxhanit; një 
status i përkohshëm për Nagorno-Karabakh ka ofruar garanci për sigurinë 
e vetëqeverisjes; një korridor që lidh Armeninë për Nagorni Karabak; 
përcaktimi i ardhshëm i statusit final ligjor të Nagorni Karabak nëpërmjet 
një shprehje ligjërisht detyruese të vullnetit; e drejta e të gjithë personave 
të zhvendosur dhe refugjatëve që kthehen në vendet e tyre të mëparshme 
të banimit; dhe garancitë ndërkombëtare të sigurisë që do të përfshijë një 
operacion paqeruajtës.

 Më 20 korrik 2009, presidentët e vendeve të Co-Çair Minsk Grupit OSBE, 
Franca, Federata Ruse dhe SHBA ka bërë një deklaratë të përbashkët, duke 
riafirmuar angazhimin e tyre për të mbështetur liderët e Armenisë dhe 
Azerbajxhanit kanë finalizuar Parimet themelore për zgjidhjen paqësore të 
konfliktit të Nagorno-Karabak. Ata gjithashtu udhëzuan ndërmjetësit e tyre 
për të paraqitur para presidentëve të Armenisë dhe Azerbajxhanit një version 
të përditësuar të Dokumentit të Madridit nëntor 2007.

 Grupi i dytë OSCE Minsk Group, Co-Karrige, Misioni i  Vlerësimit në shtatë 
territoret e pushtuara të Azerbajxhanit përreth Nagorni Karabahun, e cila u 
zhvillua në tetor 2010, por u botua vetëm në mars të vitit 2011, ka konfirmuar 
se nuk ka pasur rritje të konsiderueshme në popullsinë që nga viti 2005 
.Kolonët, armenët me pjesë etnike që u zhvendos në territoret nga diku tjetër 
në Azerbajxhan, jetojnë në kushte të pasigurta, me infrastrukturën e dobët, 
aktiviteti i vogël ekonomik, dhe qasje të kufizuar në shërbime publike.

 
53 Pjesa më e madhe i referohen kësaj dëshmie në pjesën “fakte”, por nuk e marrin atë në 
konsideratë në pjesën “Ligji”.
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(V) Përfaqësimi i jashtëm i “Republikës Nagorno-Karabak”
30. “Republika Nagorno-Karabakh” u përfaqësua nga përfaqësuesit e saj në 

Protokollin Bishkek të 5 maj 1994, si dhe marrëveshjen e armëpushimit të 
bazuar në dhe e nënshkruar përkatësisht nga M. Mamedov në Baku më 9 maj, 
S. Sargsyan në Yerevan më 10 maj dhe S. Babayan në Stepanakert më 11 maj 
199454. Për më tepër, Përfundimi nr. 9 i Helsinkit i Takimit shtesë të Këshillit 
të KSBE-së 24 mars 1992 parashikohet: “I zgjedhuri dhe përfaqësues të tjerë 
të Nagorno-Karabakh do të ftohen për Konferenca të palëve të interesuara, si 
nga ana e Kryetarit të Konferencës pas konsultimit me shtetet pjesëmarrëse 
në Konferencë”. Përfaqësuesit e Nagorno-Karabakh ishin një palë zyrtare në 
bisedimet e paqes deri në Azerbaijan refuzuan të vazhdojnë në negociatat me 
ta në vitin 1998.

 Komiteti për marrëdhënie me vendet evropiane jo anëtare të Asamblesë 
Parlamentare të Këshillit të Evropës ka organizuar një sërë seancash që nga 
viti 1992 me delegacionet nga armene dhe Parlamenti Azerbajxhanas, me 
“Drejtues Nagorno-Karabakh” dhe “palët e azer të interesuar në  Nagorno-
Karabakh 55”.

 Në vitin 2005, Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës i bëri thirrje 
qeverisë së Azerbajxhanit për të krijuar kontakte, pa parakushte, me 
“përfaqësuesit politikë të dy komuniteteve të rajonit Nagorno Karabakut” 
lidhur me statusin e ardhshëm të rajonit. Ajo shtoi se ishte përgatitur të ofrojë 
lehtësira për kontakte të tilla në Strasburg, duke kujtuar se ai kishte bërë në 
formën e një seance në raste të mëparshme me pjesëmarrjen armen56.
Kështu, përfaqësimi i jashtëm i interesave të “Republikës Nagorno Karabakut 

“ nga përfaqësuesit vendorë është pranuar nga bashkëbisedues të rëndësishëm. 
Nëse shteti armen dhe zyrtarët publikë marrin përsipër detyra të tilla, kjo nuk 
është e pazakontë në drejtim të praktikës diplomatike. As nuk është e pazakontë 
që shtetasit e huaj duhet të emërohen në pozita të nivelit të lartë në shtetet e tjera 
të Evropës Lindore, si në rastin e parë dhe të tretë të ministrave të Punëve të 
Jashtme të Armenisë, të cilët ishin të dy shtetas të SHBA-ve. Kështu, praktika 
të tilla nuk mund vetvetiu të konsiderohet që rrezikojnë pavarësinë e shtetit të 
interesuar.

54 Shih edhe Zheleznovodsk Komunikatën e 23 shtatorit 1991, Marrëveshja Sochi të 19 shtator 
1992 protokolli ushtarake-teknike për zbatimin e Marrëveshjes Soçi të 25 shtator 1992, Orari 
i urgjente Hapat e propozuar nga Kryetari i Grupit të KSBE Minsk të shtator 1993, në të cilën 
Nagorno-Karabakh shfaqet si palë në konflikt për herë të parë.
55 Rekomandimi 1251 (1994) 1 mbi konfliktin në Nagorni-Karabak
56 Rezoluta 1416 (2005) të konfliktit mbi rajonin e Nagorno-Karabakut trajtohen nga Konferen-
ca e Minsk të OSBE-së.
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D. Vlerësimi i provave të një natyre gjyqësore, administrative dhe financiare
(I) Pavarësia e gjyqësorit

31. Kontrolli nga një shtet anëtar mbi organizimin gjyqësor, administrativ dhe 
financiar të një territori të një shteti tjetër anëtar, me ushtrimin e njëkohshëm 
të pushteteve publike, mund të sjellë juridiksionin e ish- territorit të kësaj të 
fundit57. Në rastin konkret, nuk ka “prova bindëse” nëse është paraqitur në 
Gjykatë një kontroll i tillë.
Ligji Armen nuk zbatohet automatikisht në “Republikën Nagorno-Karabak”. 

Për sa kohë që ligjet armene janë miratuar vullnetarisht dhe në mënyrë të pavarur 
zbatohen dhe interpretohen, nuk mund të ketë përfundim të kontrollit. Kështu, 
argumenti i shumicës se “disa ligje të ‘’ NKr kanë qenë miratuar nga legjislacioni 
armen “ nuk provon asgjë (paragrafi 182). Bazuar në prova nga Kryegjykatësi i 
Gjykatës Supreme dhe kreu i Shoqatës së Avokatëve të “Republikës Nagorno-
Karabakut” dhe gjyqtarët e tjerë lokale dhe avokatët, të cilat aplikantët nuk e 
kundërshtojnë dhe shumica e preferuar, duhet të përfundohet se “Republika” nuk 
ka vetëm një sistem të ndryshëm gjyqësor nga Armenia, por edhe nuk pranon 
vendimet e gjykatave armene si precedentë apo edhe si autoritetet. Gjykatat 
e “Republikës” veprojnë krejtësisht të pavarura dhe nuk janë staf  gjyqtarësh, 
prokurorësh apo nëpunës armenë.

(Ii) Autonomia e administratës
32. Dhënia e pasaportave armene për qytetarët e “Republikës së Nagorno-

Karabakh” rregullohet me një marrëveshje ndërkombëtare të 24 shkurt 1999 
ndërmjet shtetit armen dhe “Republika e Nagorno-Karabakh”, e cila lejon 
për këtë mundësi vetëm në “ raste të jashtëzakonshme”  (shih paragrafin 83 të 
vendimit). As lëshimi i pasaportave “të jashtëzakonshme”  armene për qytetarët 
e “Republikës së Nagorni Karabak”, as me përdorimin aktual të DRAM armen 
në territorin e kësaj të fundit nuk dëshmojnë se shteti që ka lëshuar pasaportat apo 
monedhën e kontrollon administrimin ose territorin e “Republikës së Nagorno 
Karabakut”. Evidenca më e mirë e karakterit autonom të administratës 
Nagorno Karabakut është dhënë nga të dy misionet e OSBE-së faktmbledhës 
në territoret nën kontrollin e tij, e cila arriti në përfundimin se nuk kishte 
prova të përfshirjes së drejtpërdrejtë të shtetit armen në administrimin e 
këtyre territoreve58.

(Iii) Mbështetja e jashtme financiare
33. Edhe më pak e besueshme është pretendimi se mbështetja financiare e dhënë 

në “Republika e Nagorno-Karabakh” nga Shteti armen dhe diaspora në mbarë 
botën, ose nga qytetarët e Shteteve të Bashkuara dhe organizatave me origjinë 

57 Shih Al-Skeini dhe të tjerët, cituar më lart, § 139
58Shih referencat e mësipërme të misionit të OSBE-së të vitit 2005, si rezultat i së cilës u konfir-
mua nga misioni 2010.
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armene apo, legjitimon një prezumim ligjor prezumimi i kontrollit efektiv 
të territorit përkatës nga Armenia. Të marra veç e veç ose së bashku, këto 
kontribute të ndryshme financiare nuk japin një argument bindës në funksion 
të praktikave bashkëkohore të bashkëpunimit ndërkombëtar financiar59.

E. Përfundimi paraprak: Al-Skeini dhe të tjerë 
34. Në rastin Al-Skeini dhe të tjerë k. Mbretërisë së Bashkuar, Gjykata ka 

përmbledhur gjendjen e jurisprudencës së saj, në lidhje me “forcën e pranisë 
ushtarake të shtetit në fushën” si element “primar” për të vlerësuar nëse 
kontrollet efektive ekzistuese gjatë një zone jashtë territorit kombëtar60. Tregues 
të tjerë, të tillë si “shkalla në të cilën ushtria e saj, u mbështet ekonomikisht dhe 
politikisht për administratën e varur lokale të siguruar [d] atë me ndikimin dhe 
kontrollin mbi rajonin” ishin “të rëndësishme”, por me sa duket nuk mund të 
zëvendësojë faktorin “primar”. Kjo është pikërisht ajo që ka ndodhur në këtë 
rast. Kriteret e Gjykatës kanë qenë duke kthyer përmbys. Në Chiragov dhe të 
tjerë, pjesa më e madhe e Dhomës së Madhe  heqë dorë nga “faktori kryesor” 
e “i terrenit” dhe ta zëvendësojë atë me një përzierje të paqartë të faktorëve 
të tjerë, përfshirë “mbështetjen ushtarake”. 61Ngatërruar në kontradiktat e tyre, ata 
e braktisin kriteret mirë-përcaktuara të përdorura nga Gjykata në të kaluarën në 
lidhje me kontrollin ushtarak të një territori të huaj,  kanë anashkaluar madhësinë e 
vërtetë dhe fuqinë e  forcës ushtarake që shërbejnë në tokë të huaj. Metodologjia e 
tillë hap portat për një rrugëtë  rrëshqitshme pa ndonjë kufizim të parashikueshëm 
për zgjerimin e konceptit të “kontrollit efektiv” të një territori të huaj.

59 Për shembull, Armenia merr fonde nga Fqinjësisë dhe Partneritetit Instrumentit Evropian 
(ENPI) nëpërmjet një programi kombëtar. Ndihma bilaterale e BE-së në Armeni shkon deri në 
157 m euro për 2011-13 (në krahasim me 98.4 m euro për 2007-10). Si rezultat i përparimit në 
reformat, qeverisjen dhe demokracinë, Armenia përfituar nga ndarjet e BE-shtesë (15 m euro në 
vitin 2012 dhe 25 m euro në vitin 2013), në bazë të të Integrimit dhe Bashkëpunimit programin 
e Partneritetit Lindor (EAPIC), në kuadër të zbatimit të «më shumë për më shumë»parimi i 
Fqinjësisë Europian të rishikuar Politikë. Armenia përfiton edhe nga një numër i programeve 
tematike si Instrumenti Evropian për Demokraci dhe të Drejtat e Njeriut (EIDHR). Askush nuk 
do të pretendojë se Armenia është pra nën kontrollin efektiv të BE-së.
60 Shih Al-Skeini dhe të tjerët k. Mbretërisë së Bashkuar [GC], nr. 55721/07, § 139, KEDNJ 2011.
61Në fund të fundit, shumica e kundërshtojnë vetveten, pasi në pikën 96 të vendimit që ata konsi-
derojnë se pushtimi ushtarak gjithmonë përfshin “prania e trupave të huaja që janë në gjendje 
të ushtrojë kontroll efektiv pa pëlqimin e sovran”, dhe në paragrafin 146 i referohen në mënyrë 
të qartë për të Nagorno-Karabakh, rrethin e Lachin dhe territoreve të tjera përreth si “tani nën 
pushtimin”, ndërsa në paragrafin 180 ata të tërheqë nga “çizme në terren” kriteri në favor të një 
kriter më të vetëkënaqur dhe të rrëshqitshëm e “përfshirjes rëndësishëm “bazuar në mbështetjen 
ushtarake në drejtim të pajisjeve dhe ekspertizës. Kontrasti i paragrafit 180 të Chiragov dhe të 
tjerët me paragrafët 144 dhe 224 të vendimit Sargsyan është edhe më e habitshme. Në paragrafin 
144 të Sargsyan, pjesa më e madhe kthimi në “praninë e trupave të huaja” si kriter të nevojshme 
për të vendosur pushtimit dhe në paragrafin 224 ata pohojnë se Azerbajxhani “humbur kontrollin 
mbi një pjesë të territorit të saj, si pasojë e luftës dhe okupimit”.
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“Shkelja në terren”, në kuptimin e pranisë fizike të ushtrisë armiqësore në 
territorin e pushtuar, nuk janë më një qua non sine kërkesë të pushtimit. Duke 
pranuar një kohë të gjatë-në distancë të largët për të kontrolluar ushtrimin e 
autoritetit nga shteti armen në Nagorno-Karabakh, shumica  largohet edhe nga 
e drejta ndërkombëtare humanitare e vendosur zakonisht dhe traktati, i cili, në 
bazë të nenit 42 të Rregullores së Hagës 1907, pohon se nuk ka asnjë profesion 
pa Praninë fizike të ushtrisë së huaj në terren dhe pa zëvendësuar autoritetin e vet 
për atë të pushtetit lokal62.
35. Në këtë fazë, Gjykata thjesht nuk ka para saj provat për të vendosur me siguri 

të kërkojë faktet që mbështesin pretendimet e ankuesve. Gjykata nuk mund 
të vazhdojë në bazë të pohimeve virtuale dhe akuzave të pabaza, pa dobi e 
as një mision gjyqësor faktmbledhës ose marrjen e provave dëshmuese, apo 
edhe vlerësimin paraprak të fakteve nga ana e gjykatave kompetente në nivel 
kombëtar. Pjesa më e madhe e Dhomës së Madhe nuk kanë pranuar të marrin 
hapa të tillë edhe përkundër faktit se Gjykata, në rastet e rëndësisë të ngjashme, 
kishte treguar vullnetin e saj për të ndërmarrë hetime, për shembull, “drejtuar 
drejt përcaktimit të fakteve relevante në mënyrë që të jenë në gjendje për të 
përcaktuar nëse Moldavia dhe Federata ruse kishte juridiksion, veçanërisht 
në lidhje me situatën në Transdniestrinë, marrëdhëniet mes Transdniestrinë, 
Moldavisë dhe Federatës ruse, dhe kushtet e aplikantëve të ndalimit “(Ilaşcu 
dhe të tjerët, cituar më lart, § 12), i cili është përfshirë në marrjen e provave 
nga ana e gjyqtarëve të Gjykatës nga dëshmitarët që i përkasin forcave 
të armatosura të Federatës ruse në selinë e Grupit operativ rus në rajonin 
Transdniestrian e Moldavisë. Në të vërtetë, as edhe mundësinë e dëgjimit të 
dëshmitarëve në Gjykatë është konsideruar, siç ka ndodhur në rastet e një natyre 
të ngjashme, dhe më së shumti në Gjeorgji k. Rusisë (I) ([GC], nr. 13255/07, 
ECHR 2014 ). Gjykata duke qenë një Gjykatë Kushtetuese Evropiane, dhe në 
funksion të parimit të subsidiaritetit, detyra për gjetjen e fakteve dhe marrjen 
e provave duhet të mbetet e veçantë, e rezervuar, për shembull, për rastet me 

62 Kështu, testi i kontrollit efektiv të së drejtës humanitare ndërkombëtare varet nga kërkesat 
kumulative të pranisë unconsented e trupave armiqësore në terren dhe zëvendësimin e pushtetit 
lokal (shih Aktivitete armatosura në territorin e Kongos (Republika Demokratike e Kongos v. 
Uganda), Gjykimi, ICJ Reports 2005, f 230, § 173, dhe pasojat juridike të Ndërtimi i një mur në 
territorin e pushtuar palestinez, Opinionit Këshillimor, 9 korrik 2004, f 167, § 78;.. shih gjithashtu 
Ferraro, «përcaktimin e fillimi dhe fundi i një profesioni në bazë të ligjit ndërkombëtar humanitar 
«, Rishikimi Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq, 94 (2012), f 143-148,. Koutroulis» Le debutimin et 
la fin de l›application du droit de l›profesion «, Paris 2010, pp 35-41,. dhe Benvenisti, «Ligji 
ndërkombëtar ipushtimit», botimi i dytë, Oxford, 2012, pp 43-54).. Mundësia e një «administratë 
të tërthortë» përmes fraksioneve të ndryshme rebele kongolez është konsideruar të jetë e mundur 
nga ana e Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë në rastin e parë të cituar më sipër, por ka refuzuar 
për shkak të mungesës së provave. Në çdo rast, veprimet specifike të aktorit të jo-shtetëror do të 
duhet të jetë i atribuohet shtetit të huaj në kuptim të nenit 8 të Projekt Neneve të Komisionit të 
drejtës ndërkombëtare mbi Përgjegjësinë e Shteteve për Akte të Padrejta Ndërkombëtarisht.
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një jehonë të rëndë pan-evropiane63. Ky ishte një rast i tillë64.
36. Si përfundim, Gjykata Thjesht nuk e di, si rezultat i mosveprimit të tij, cfare po 

ndodh në territorin e “ Republikës së Nagorno-Karabakh - Tre nga viti 1992. 
37. Si Parim, Nje gjykatë ndërkombëtare nuk mund të vendosë në baze të 

përshtypjeve, por në faktet, e themeluar mundësisht nga gjykatat e brendshme. 
Kjo eshte deklaruar qartë se nje bandë e pakoordinuar e elementeve të dyshimtë 
dëshmuese nuk e bën nje rast. E vërteta nuk mund të arrihet mbi bazen e nje 
prekje të gjerë të pohimeve të dyshimta të viktimave të pretenduara shoqeruar 
me dëshmi kontradiktore të dëshmitarëve, supozime të paqarta faktike nga të 
huajt dhe konkluzione nga dëshmi të dokumentuara. Kriteri dëshmues prej një 
kohe të gjatë për “faktet përtej dyshimit të arsyeshëm” i gjykatës nukmund 
të zëvendësohet nga nje pasqyrë impresioniste e provave. Njëkohësisht, 
kriter thelbësor i «kontrollit efektiv» të gjykatës nuk lihet mënjanë dhe për 
lehtësi të rastit. Chiragov dhe të tjerë në kete mënyrë do të mbahet mend si 
një shembull fatkeq i një korrelacioni negativ të sistemit  gjyqësor, dëshmi e 
munguar, mungesa e fakteve dhe mungesë të kritereve të përcaktuara ligjore.

v. E drejta e shkëputjes përmirësuese në të drejtën ndërkombëtare

a. Prezumimi kundër shkëputjes
38. Ai u afirmua nga shteti i paditur se konfiskimi i Lachin ishte i justifikuar në bazë 

të ligjeve të luftës, pasi ishte padyshim me rendesi të madhe ushtarake strategjike 
për të krijuar nje lidhje midis tokes nagorno-karabakh dhe Armenisë, në mënyrë 
për të transportuar pajisje ushtarake, ushqim dhe furnizime te tjera, me fjalë te 
tjera, konfiskimi i Lachin ishte nje mase e nevojshme e mbrojtjes ushtarake 
për të shmangur bllokimin e rajonit nagorno karabakut nga forcat ushtarake 
azerbajxhanase. Per me teper, shteti i paditur ka pranuar të drejtën e shkëputjes 
se popullsisë armene nga ish-sovjetike nagorno-karabak oblast në funksion të 
krimeve të dyshuara kundër njerëzimit të kryera kundër gomave, domethënë 
sulmet ndaj Stepanakert dhe vende të tjera nga popullata Azerbajxhanit dhe 

63 Në natyrën e Gjykatës, si Gjykata Kushtetuese Evropiane, shih mendimin tim të veçantë në 
rastin e Fabris v. France [GC], nr. 16574/08, ECHR në vitin 2013.
64 Është e vështirë për të kuptuar pse rasti konkret nuk e meritojnë të njëjtin kujdes dhe vëmendje, 
si të tjerët e pasojave më të vogël, të tilla si Davydov dhe të tjerët kundër. Ukrainës, nr. 17674/02 
dhe 39081/02, Naumenko v. Ukraine, no. 42023/98, dhe Tekin Yildiz v. Turkey, no. 22913/04, ku 
hetimet e tilla dëshmuese ndodhi. Gjykata nuk ka edhe të japë arsyet për refuzimin hapat e pro-
vave të propozuara nga palët. Për shembull, në McKerr k. Mbretërisë së Bashkuar, nr. 28883/95, 
§ 117, GJEDNJ 2001-III, Gjykata hodhi poshtë një hetim, sepse ajo konsiderohet se një ushtrim 
faktmbledhës do të kopjuar procedura të vazhdueshme në familje. Kjo nuk do të kishte qenë e 
vërtetë në rastin në fjalë, ku pikërisht mungesa e procedurave të brendshme të bërë hetime të tjera 
dëshmuese të domosdoshme.
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ushtrisë. Këto çështje janë injoruar në gjykimin e shumicës65.
39. Asnjë fjalë nuk është e theksuar për problemin e “vetëmbrojtjes” të popullsisë 

armene në rajonin e Nagorno-Karabakut dhe problemin e lidhur ngushtë të 
shkëputjes përmirësuese në të drejtën ndërkombëtare, e cila është diskutuar 
gjerësisht jo vetëm në literaturë66, por edhe nga gjykatat kombëtare dhe 
ndërkombëtare veçanërisht pas Opinionit Këshillimor të vitit 2010 të Gjykatës 
ndërkombëtare të Drejtësisë mbi shpalljen e njëanshme të pavarësisëe Kosovës 
67dhe rastit të vitit 1998 të Gjykatës së Lartë të Kanadasë për të drejtën e 
shkëputjes së njëanshme të provincës Quebec nga federata kanadeze68. Heshtja 
e Gjykatës është edhe më pak e kuptueshme në fytyrën e praktikës së fundit 
ndërkombëtare duke pranuar shkëputjen përmirësuese si një e drejtë, më së 

65 Edhe pse shumica e mori shënim për problemin e “justifikim për ndërhyrje në të drejtat indivi-
duale të banorëve në zonën” në paragrafin 197 të aktgjykimit, ata shmangen çështje thjesht duke 
supozuar se “arsyetim” për kapjen e Lachin në maj 1992 dhe krijimin e një lidhje të tokës në mes 
Armenisë dhe Nagorno-Karabakh nuk kishin “lidhje të drejtpërdrejtë” në ngjarjet që pasuan ose në 
gjendjen e sotme. Shumica nuk arriti të shpjegojë pse. Ata kanë lënë pas dore edhe për të justifikuar 
pse situata e tanishme nuk është “një situatë emergjente” (paragrafi 200). Ky pozicion nuk është 
koherente me qëndrimin e marrë në paragrafët 231-232 të aktgjykimit Sargsyan, ku i njëjti shumica 
diskutuar rëndësinë e ligjit ndërkombëtar humanitar për qëllime të justifikojnë heqjen e të drejtës 
Konventës. Ndryshe nga shumica në Chiragov dhe të tjerët, por si shumicë në Sargsyan, unë jam 
i bindur se vetëm vlerësimi i “justifikim” për ngjarjet e vitit 1992 mund të sigurojë një bazë solide 
ligjore për vlerësimin e situatës të dy sotme dhe situatës gjatë kohës i cili kaluar në mes të, siç do 
të tregohet më poshtë. Një kritikë e ngjashme metodologjik, sipas të cilit “është e pamundur për të 
ndarë gjendjen e individit nga një zhvillim kompleks historik dhe një situatë jo më pak komplekse 
aktuale”, mund të gjendet në mendimin veçantë të gjyqtarit Bernhardt, u bashkua nga gjykatësi 
Lopes Rocha, në gjykimin Loizidou v. Turqisë (cituar më lart) dhe sipas mendimit të veçantë të 
gjyqtarit Kovler në gjykimin Ilaşcu dhe të tjerët (cituar më lart).
66Shih, në mesin e shumë zërave në letërsinë në favor të një të drejte të riparuese e shkëputjes, Umo-
zurike, Vetë-vendosmëri në të drejtën ndërkombëtare, Hamden, 1972, f. 199; Buchanan, Secession: 
legjitimiteti i Vetëvendosjes, New Haven, 1978, f. 332; Kingsbury, “Kërkesat nga grupet jo-shtetërore 
në të drejtën ndërkombëtare”, në Cornell Juridik Ndërkombëtar Journal, 25 (1992), f. 503; Kirgis, 
“Shkallët e vetëvendosjes në epokën e Kombeve tëBashkuara”, në American Journal of Drejtës 
Ndërkombëtare, 88 (1994), f. 306; McCorquordale, “përcaktimi Self: a Qasje të Drejtave të Njeriut”, 
në Quarterly Ndërkombëtare dhe Krahasuese ligjit, 43 (1994), f 860-861;. Cassese, Vetëvendosja e 
Popujve, Cambridge, 1995, f 112-118. Okafor, “E drejta, Procesi, dhe Legjitimiteti në Ligjin Emer-
gjent Ndërkombëtar të shkëputjes”, në Gazetën Ndërkombëtare të minoritetit dhe të drejtat e Grupit, 
9 (2002), f 53-54. Raič, Shtetësia dhe Ligji i Vetëvendosjes, Leiden, 2002, f 324-332. Doehring, në 
Simma (ed), Karta e Kombeve të Bashkuara, 2002, neni 1, aneksi: vetëvendosje, thekson 40 dhe 61; 
Novak, Konventa e OKB-së në Komentarin të Drejtat Civile dhe Politike, edicioni i 2 i rishikuar, Kehl, 
2005, fq 19-24. Suski, “Mbajtja kapak në kazan shkëputjes: një rishikim të interpretimit ligjor në lidhje 
me pretendimet e vetëvendosjes nga popullsitë minoritare”, në Gazetën Ndërkombëtare të minoritetit 
dhe të Drejtat e Grupit, 12 (2005), f. 225; Tomuschat, shkëputja dhe vetëvendosja, në Kohen, Seces-
sion, të drejtës ndërkombëtare Perspektivat, Cambridge University Press 2006, f 41-45 (ed.). Dugard 
dhe Raič, “Roli i njohjes në ligjin dhe praktikën e shkëputjes”, në Kohen (ed), ibid., P. 103; Dugard, 
“shkëputjen e shteteve dhe Njohja e tyre në prag të Kosovës”, kurse mbledhura e Akademisë së Hagës 
të Drejtës Ndërkombëtare, Leiden 2013, f 116-117. dhe Ben Sauli et al., Konventa Ndërkombëtare mbi 
Ekonomike, Sociale dhe Kulturore, Komentari Drejtat Rastet dhe Materiale, Oxford, 2014, f. 25-52. 
67Përputhje me ligjin ndërkombëtar të shpalljes së njëanshme të Pavarësisë në lidhje me Koso-
vën, Opinioni këshillues, GJND Raportet 2010.
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shumti në Marrëveshjen e vitit 1999 ndërmjet Indonezisë dhe Portugalisë për 
njohjen e të drejtave për vetëvendosje dhe shkëputje përmirësuese e Timor 
Leste përmes një konsultimi popullor me popullin timorez Lindore në formën 
e një referendumi69.

40. E drejta ndërkombëtare rregullon formimin e shteteve të reja, duke përfshirë 
atë të Shteteve separatiste. Që nga formimi i shteteve, nga shkëputja me çdo 
mënyrë tjetër, nuk është një çështje e politikës së pastër, njohja nuk është liri 
për të vepruar, një arbitraritet i lënë më njanë, vendim i çdo shteti70. Ekziston 
një parim në të drejtën ndërkombëtare të ndalimit të ndarjes jo-konsensuale, 
e cila rrjedh nga parimet e integritetit territorial dhe sovranitetit, siç është 
përcaktuar me nenin 10 të Paktit të Lidhjes së Kombeve dhe të nenit 2 § 4 të 
Kartës së Kombeve të Bashkuara. Prezumimi kundër shkëputjes është edhe më 
i fuqishëm në qoftë se ai erdhi me anë të përdorimit të forcës, pasi kjo është në 
kundërshtim me ndalimin zakonor dhe Traktatin e përdorimit të forcës pranuar 
nga Traktati i Përgjithshëm i 1928-s për heqjen dorë nga Lufta, neni 10 dhe 11 i 
Konventës Montevideo 1933 mbi të Drejtat dhe Detyrat e Shteteve dhe të nenit 
2 § 4 të Kartës së OKB-së. E njëjta gjë vlen edhe për përdorimin e “shkeljeve 
të tjera flagrante të normave të së drejtës së përgjithshme ndërkombëtare, në 
veçanti ato me karakter prerë (jus cogens)”. 71Ex injuria jus non oritur.

69 Erga omnes natyra e së drejtës për vetëvendosje u konfirmua me kompetencë nga ana e GJND-
së në Timorin Rasti Lindore (East Timor Case (Portugali v. Australia), ICJ, Aktgjykimi i 30 qer-
shorit 1995, p. 102, § 29). Në këtë rast të veçantë, ndërsa Milicët Indonesian të kontrolluar janë 
masakruar në timorezë Lindore, Sekretari i Përgjithshëm Annan kishte për të kërcënuar qeverinë 
Indonezisht me ndjekjen penale ndërkombëtare për krime kundër njerëzimit në këmbim për ba-
shkëpunim me bashkësinë ndërkombëtare dhe pranimin e parimit të vetë -Përcaktimi i Timor Le-
ste (shih Konferencën Sekretarit të Përgjithshëm për shtyp në selinë e OKB, 10 shtator 1999). Kjo 
është arsyeja pse disa e kanë parë qëndrimin e Indonezisë si një “pëlqim të dhunshme”, e cila do 
të bëjë shkëputjen Timor Leste një shkëputje të vërtetë jo konsensuale (shih Evans, Përgjegjësia 
për të mbrojtur: Përfundimi krime mizorisë masive herë dhe për të gjithë, Uashington, 2008 , p. 
63, dhe Bellami, Përgjegjësia për të mbrojtur, Londër 2009, f. 147 dhe 148).
70Ashtu si Sir Hersch Lauterpacht (njohjen në të Drejtën Ndërkombëtare, Cambridge, 1947, fq. 
1), pika ime e nisjes është se njohja nuk është jashtë orbitës së drejtës ndërkombëtare dhe kjo 
varet nga një vlerësim objektiv ligjor të fakteve të vërteta. Edhe pse i mbushur me implikime po-
litike, kjo çështje nuk bie brenda sferës së politikës pastër.
71 GJND ka referuar rezolutave të Këshillit të Sigurimit të OKB dënuar disa deklarata e pavarës-
isë (shih Rezolutat e Këshillit të Sigurimit 216 (1965) dhe 217 (1965), në lidhje me Southern 
Rodezia, Rezolutën e Këshillit të Sigurimit 541 (1983), në lidhje me Qipron Veriore, dhe Rezoluta 
787 e Këshillit të Sigurimit (1992), në lidhje me republikaSrpska) në mënyrë që të arrijnë në përf-
undimin se “në të gjitha këto raste Këshilli i Sigurimit është duke bërë një përcaktim në lidhje me 
situatën konkrete ekzistuese në kohën kur janë bërë këto deklaratat e pavarësisë; paligjshmëria 
bashkangjitur deklaratave të pavarësisë në këtë mënyrë nuk buronte nga karakteri njëanshme të 
këtyre deklaratave si të tillë, por nga fakti se ata ishin, ose do të ishte, që lidhet me përdorimin 
e paligjshëm të forcës apo shkelje të tjera flagrante të normave të përgjithshme ndërkombëtare 
ligji, në veçanti ato me karakter prerë (jus cogens)... Karakteri i jashtëzakonshëm i rezolutave të 
renditura më lart duket se Gjykata ta konfirmoj që nuk ka ndalesë të përgjithshme kundër dekla-
ratave të njëanshme të pavarësisë, mund të nxirren nga praktika e Këshillit të Sigurimit “. Duke 
vënë në të njëjtin drejtim, shih nenet 40 dhe 41 të Projekt Neneve të ILC-së mbi Përgjegjësinë e 
Shteteve për Akte të Padrejta Ndërkombëtarisht.
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B. Shkëptuja Non-konsensuale si një shprehje e vetëvendosjes
(I) Kërkesat faktike dhe juridike të shkëputjes

41. Si popullatat e kolonizuara72, popullata jo-e kolonizuar ka të drejtë për 
vetëvendosje, siç është pranuar nga 1966  Konventat Ndërkombëtare mbi 
të Drejtat Civile dhe Politike dhe mbi të Drejtat Ekonomike, Sociale73 dhe, 
Rezolutën e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara 2625 
(XXV ), të 24 tetorit 1970, që përmban Deklaratën mbi Parimet e Ligjit 
Ndërkombëtar në lidhje me marrëdhëniet miqësore dhe bashkëpunimi midis 
shteteve në përputhje me Kartën e Kombeve të Bashkuara 74dhe Rezolutën 
e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara 48/121, e 14 shkurt 
199475, miratuar në Deklaratën dhe Programin e Veprimit të Konferencës së 
Vjenës të miratuar nga Konferenca Botërore e Kombeve të Bashkuara për të 
Drejtat e Njeriut76; në kontekstin e Afrikës, në nenin 20 të Kartës Afrikane 
të të Drejtave dhe Popujve të Njeriut; në kontekstin amerikan77, nga Gjykata 
e Lartë Kanadeze ri shkëputjen e Quebec (1998)78; dhe më në fund, në 
kontekstin evropian, me Aktin Final të Konferencës 1975 mbi Sigurimin 
dhe Bashkëpunimin në Evropë (marrëveshjet e Helsinkit79) dhe 1991 të 
Komunitetit Europian, Udhëzimet për njohjen e shteteve të reja në Evropën 
Lindore dhe Bashkimin Sovjetik80.

72Rezoluta e Kombeve të Bashkuara Asamblesë së Përgjithshme 1514 (XV) të vitit 1960 përmban 
Deklaratën për Dhënien e Pavarësisë Vendeve dhe Popujve Kolonialë (A / RES / 1514 (XV), shih 
gjithashtu A / L.323 dhe Add.1-6 (1960) ) dhe, në të vazhdueshëm jurisprudencën e Gjykatës 
Ndërkombëtare të Drejtësisë, Pasojat ligjore për shtetet e praninë e vazhdueshme të Afrikës së 
Jugut në Namibi (Afrika e Jugut) West pavarësisht Rezolutën e Këshillit të Sigurimit 276 (1970), 
Opinionit Këshillimor, cituar më lart, f. 31, § 52; Western Sahara, Mendimi këshillëdhënës, 1CJ 
Raportet 1975 pp 31-33, §§ 54-59. Timori Lindor (Portugali v. Australia), Gjykimi, ICJ Reports 
1995, f. 102, § 29; dhe Pasojat juridike të Ndërtimi i një mur në territorin e pushtuar palestinez, 
Opinionit Këshillimor, cituar më lart, f. 171-172, § 88.
73Komiteti i OKB-së të Drejtave të Njeriut ka pohuar se parimi i vetëvendosjes vlen për të gjithë 
popullsinë dhe jo vetëm për popullsinë kolonizuara (Përfundimtare Komente mbi Azerbajxhanin, 
CCPR / C / 79 / Add.38, § 6 dhe Komentin e Përgjithshëm 12, § 7, e cila i referohet Rezolutës së 
Asamblesë së Përgjithshme 2625 (XXV)).
74A / RES / 25/2625 (XXV) (shih gjithashtu A / 8082 (1970)). Edhe pse i miratuar pa votim, 
Deklarata pasqyron të drejtën ndërkombëtare zakonore (shih ushtarake dhe paraushtarake Akti-
vitetet në dhe kundër Nikaragua (Nicaragua v. Shtetet e Bashkuara të Amerikës), meritat, Aktgjy-
kim, ICJ Reports 1986 f. 101-103, §§ 191- 193).
75 A / RES / 48/121. Rezoluta u miratua pa votim.
76A / CONF.157 / 24 (Part I) në 20 (1993). Deklarata e Vjenës është miratuar me konsensus nga 
përfaqësuesit e 171 shteteve.
77Shih Komisionin Afrikan për të Drejtat e Njeriut dhe të Popujve, Peoples Kongresi Katangese 
v. Zaire, komunikimi nr. 75/92 (2000), dhe Kevin Mgwanga Gunmev. Cameroon, komunikimi nr. 
266/2003, me dy konstatimet e nuk ka shkelje të nenit 20 të Kartës Afrikane.
78Paragrafi 138: “e drejta ndërkombëtare ligji për vetëvendosje vetëm gjeneron, në të mirë, e 
drejta për vetëvendosje të jashtme në situatat e ish-kolonive; ku një popull i shtypur, si për shem-
bull, nën pushtimin e huaj ushtarake; ose kur një grup i caktueshëm i mohohet mundësi të njihet 
me qeverinë për të ndjekur zhvillimin e tyre politik, ekonomik, social dhe kulturor “
79Duke pasur parasysh se Shtetet Palë në KSBE janë ekskluzivisht Evropian, “të drejtat e bara-
barta të popujve dhe të drejtën e tyre për vetëvendosje” nuk mund t’i përshkruhet dukshëm të 
popujve kolonialë.
80 Shih gjithashtu Opinioni nr. 2 i Komisionit të Arbitrazhit të Badinterit në Jugosllavi.
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42. Në ndjekje të të drejtës për vetëvendosje, Shtetet e reja mund të formohen, pa 
shkëputje konsensuale81, nëse dhe kur ata të plotësojnë kërkesat e mëposhtme 
faktike dhe ligjore: (1) Kriteret Montevideo për shtetësi, domethënë një 
popullsi të përhershme, një territor të përcaktuar, një qeveri dhe kapacitet për 
të hyrë në marrëdhënie me shtetet e tjera82; (2) para shkëputjes nuk janë lejuar 
pjesëmarrja e drejtë në një qeveri që përfaqëson të gjithë popullsinë e shtetit 
mëmë; dhe (3) popullsia e shkëputur është trajtuar në mënyrë sistematike 
nga qeveria, ose të një pjese të popullsisë së shtetit mëmë veprimi i të cilit 
u falet nga qeveria, në mënyrë diskriminuese, ose në një mënyrë fyese të të 
drejtave të tyre njerëzore. Në këto kushte kufizuese, e drejta për shkëputje 
përmirësuese nga popullsi jo-i kolonizuar ka fituar vazhdimisht mbështetje 
nga zhvillimi praktik i shtetit dhe opinio juris, duke e kristalizuar në një 
normë të së drejtës ndërkombëtare zakonore83.
(Ii) Kërkesat Montevideo për shtetësinë

43. Diskutimi i natyrës së popullsisë armene të Nagorno-Karabakh, si një “popull” 
është i tepërt, në funksion të identitetit të tij të padiskutueshëm etnik, fetar, 
gjuhësor dhe kulturor dhe lidhjen e saj historike në atë territor. Nëse shqiptarët 
e Kosovës përbëjnë një “popull”, si shprehur ngta GJND-së 84, armenët e 
Nagorno-Karabakh duhet në mënyrë të pashmangshme të konsiderohen si 
të tillë. Përveç kësaj, në qoftë se në logjikën e GJND-së “parimi i integritetit 
territorial është i kufizuar në sferën e marrëdhënieve ndërmjet shteteve”, ajo 
duhet të nxirret një contrario që i njëjti parim nuk e kufizon shkëputjen e 
aktorëve jo-shtetërorë në kuadër të një shteti shumëkombësh në një kontekst 

81Komiteti për Eliminimin e Diskriminimit Racor, Rekomandimi i Përgjithshëm 21 (1996), § 6, ka pra-
nuar “mundësinë e marrëveshjeve nga ana e marrëveshjeve të lirë të të gjitha palëve të interesuara”.
82Shih nenin 1 të Konventës së Montevideo 1933 mbi të Drejtat dhe Detyrat e Shteteve.
83Përveç referencave të bëra më lart, shikoni në mënyrë të veçantë Deklaratën mbi Parimet e së 
Drejtës Ndërkombëtare lidhur me Marrëdhëniet miqësore, cituar më lart, parim V, paragrafi 7, i cili 
kërkon respektimin e parimeve të të drejtave të barabarta dhe të vetëvendosjes së popujve dhe një “ 
qeveria që përfaqëson tërë popullin për territorin, pa dallim race, besimi apo ngjyre “. A contrario 
kjo “klauzolë mbrojtëse” duhet të kuptohet në kuptimin që një qeveri e cila diskriminon një pjesë 
të popullsisë së saj në bazë të racës, besimit apo ngjyra nuk përfaqëson tërë njerëzit dhe nuk mund 
të kërkojnë prej tyre të respektuar integritetin e saj territorial . Të dy interpretime sistematike dhe 
teleogjike e Deklaratës përforcuar këtë përfundim, duke pasur parasysh preambulën dhe njohjen e 
saj të një rëndësie të madhe e të drejtës së vetëvendosjes. Deklarata e Vjenës 1993 mbi të Drejtat 
e Njeriut, të cituar më lart, zgjeruar të drejtën e jashtëm vetëvendosjes në bazë të shkeljeve të të 
drejtave të njeriut, duke iu referuar një “qeveri që përfaqëson tërë popullin për territorin, pa dallim 
të çfarëdo lloji” (A / Conf.157.24 (1993)). Asambleja e Përgjithshme Rezoluta 50/6, I 14 tetor 1995, 
e cila miratohet “me aklamacion” Deklaratën me rastin e pesëdhjetë vjetorit të Kombeve Bashkua-
ra (A / RES / 50/6), përsëriti formulimin Vjenës. Paraardhësi historike e kësaj të drejte për shkëputje 
është qëndrimi i Komitetit të Raportuesit të emëruar nga Lidhja e Kombeve për të dhënë një opinion 
lidhur me kontestin Aaland Ishujt, e cila përfundoi si më poshtë: “The ndarjen e një pakice nga 
shteti të cilat ajo formon pjesë dhe përfshirja e saj në një shtet tjetër mund të konsiderohet vetëm si 
një zgjidhje krejt të jashtëzakonshme, një mjet i fundit, kur shteti i mungon as vullnetin ose fuqinë 
për të miratojnë dhe të zbatojnë vetëm dhe efektive garancitë “(Raporti i Komitetit të Raportuesit, 
16 prill 1921 Lidhja e Kombeve Document Këshillit B7 21/68/106 (1921)). Për referenca shtesë të 
praktikës, shih gjithashtu mendimin tim të veçantë në Sargsyan v. Azerbajxhanin (cituar më lart).
84 Përputhje me ligjin ndërkombëtar të shpalljes së njëanshme të Pavarësisë në lidhje me Koso-
vën, Opinionit Këshillimor, cituar më lart, f. 448, § 109.
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jo-kolonial85. Nën këtë dritë, popullsia dhe të territoret kriteret e Montevideo 
nuk do të paraqesin asnjë problem për njohjen e së drejtës për shkëputje 
të popullsisë armene e Nagorno-Karabakh. Dëshmitë në dispozicion të 
elementeve të tjera ligjore të shtetësisë, dmth, qeverisë dhe kapaciteti për të 
hyrë në marrëdhënie me shtetet e tjera, është edhe përtej mosmarrëveshjes86.

(III) Mungesa e vetëvendosjes së brendshme tëshkëputjes së popullsisë 
44. E drejta për të krijuar një shtet të ri, të pavarur (p.sh., e drejta për vetëvendosje 

e jashtme) lind kur popullsia e shkëputur nuk ka mjete ligjore dhe faktike për 
të shprehur vullnetin e saj politik brenda strukturës kushtetuese të shtetit amë, 
pra, kur e drejta e tyre për vetëvendosje të brendshme ka qenë e shpërfillur87. 
Veprimet ushtarake në rrethin e Lachin në zemër të rastit u mbajt më 18 
maj 1992, tetë muaj pas datës së shpalljes së shkëputjes së 2 shtatorit të vitit 
1991 dhe dy vjet para nënshkrimit të Protokollit Bishkek dhe marrëveshjen e 
armëpushimit të majit 1994 dhe zbatimi i saj më 12 maj 1994.
Për të sqaruar mungesën e pretenduar të vetëvendosjes së brendshme të 

popullsisë armene, pyetjet thelbësore për t’u shtruar janë: para 2 shtator të vitit 1991 
85 ibid., p. 437, § 80. Edhe pse i turpshëm, ky është kontributi kryesor i GJND-së në grindje mbi 
të drejtën e shkëputjes në të drejtën ndërkombëtare. Me këtë interpretim të ngushtë të parimit të 
integritetit territorial, qëndrimi i GJND-së duhet të shihet si miratuar në mënyrë të heshtur këtë 
të drejtë për aktorët jo-shtetërorë në shtetet shumëkombëshe, e cila ishte edhe pozicioni i Shqi-
përisë, Estonia, Finlanda, Gjermania, Irlanda, Jordani, Holandë , Norvegjia, Polonia, Rusia, 
Sllovenia dhe Zvicra. E njëjta linjë e argumentit mund të nxirret nga Neni 11 i Projektligjit Dekla-
ratës së ILC-së për të Drejtat dhe Detyrat e shteteve ( “Çdo shtet ka për detyrë të mos të njohë 
çdo blerjen territorial nga një shtet tjetër që vepron në kundërshtim me nenin 9.”). Gjykatësi 
Antônio Cançado Trindade shprehur pikëpamje të ngjashme në mendimin e tij bindëse të veçantë 
bashkangjitur Opinionit Këshillimor të Kosovës e GJND-së, sipas të cilit shkeljet sistematike të të 
drejtave të njeriut të shqiptarëve të Kosovës dha të rritet në një të drejtë të jashtëm vetëvendosje 
nga shteti mëmë (e ndarë opinioni i gjyqtarit Cançado Trindade, ibid., f. 594-595, §§ 177-181). 
Gjykatësi Abdulqawi Ahmed Yusuf gjithashtu pranoi ekzistencën e një të drejte të tillë, sipas së 
cilës ICJ duhej të shqyrtuar faktet konkrete të rastit (mendim të veçantë të gjyqtarit Jusuf, po aty 
;, f. 622-623, §§ 11-13). Identike, gjykatësi Wildhaber pranuar në mendimin e tij të veçantë në 
Loizidou v. Turqisë (cituar më lart, të shoqëruar nga Presidenti Rysdall) ekzistencën e një “të 
drejtës për vetëvendosje, nëse të drejtat e tyre janë në vazhdimësi dhe në mënyrë flagrante shkelen 
ose në qoftë se ato janë të pa përfaqësim në të gjitha ose janë masivisht të nën-përfaqësuar në 
mënyrë jodemokratike dhe diskriminuese “.
86Në strukturën e shtetit dhe funksionimin e saj, shih Kushtetutën e Republikës përmendur më 
sipër dhe zgjedhje të rregullta shumëpartiake të cilat zhvillohen në territorin. Në kapacitetin për 
të hyrë në marrëdhënie me shtetet e tjera edhe para majit 1994 Bishkek Protokollit dhe marrëv-
eshjes pasuese armëpushimit, shihni prova të përmendura më lart në opinionin e sotme.
87 Shih rastin e sipërcituar të Gjykatës së kanadez Supreme, si dhe rastet e Komisionit Afrikan 
Katangese Popullit Kongresi v. Zaire dhe Kevin Mgwanga Gunme v. Kamerun, ku popullata e 
Quebec, Katanga dhe Jugore Kamerunit u mohuar të drejtën e vetë-jashtme përcaktimi në funk-
sion të vetëvendosjes së tyre të brendshme. Ky qëndrim është konfirmuar nga neni 4 i Deklaratës 
së Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njerëzve Vendës, të miratuar nga Rezoluta e Asamblesë 
së Përgjithshme 61/295, të datës 13 shtator 2007 (A / RES / 61/295), nga shumica e 143 shteteve 
në favor , 4 vota kundër dhe 11 abstenime.
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A e ka përfaqësuar Qeveria Azerbaijanase popullsinë armene të Nagorno-Karabakh? 
A gëzon popullsia armene një status kushtetues që lejoi që ata të shprehin vullnetin e 
tyre politik në kuadër të shtetit të Azerbajxhanit lirisht? A ushtron popullsia armene 
të drejtën e saj të vetëvendosjes së brendshme në këtë kuadër?

(IV) Sulmi sistematik për të drejtat e njeriut të popullsisë së shkëputur
45. E drejta e vetëvendosjes së jashtme më tej kërkon ndodhjen e një sulmi sistematik 

nga qeveria e shtetit amë, apo nga një pjesë e popullatës së saj veprimet e të 
cilëve janë të falur nga qeveria, kundër të drejtave të njeriut të popullsisë së 
shkëputur88. Sipas fjalëve të Grotius, një popull nuk ka të drejtë për shkëputje, 
“nëse nuk duket qartë se është absolutisht e nevojshme për ruajtjen e saj89”.

Me synimin për të sqaruar ekzistencën e kësaj kërkese, pyetjet thelbësore që 
duhet të trajtohen kanë të bëjnë me përplasjet midis Armenisë dhe Azerbajxhanit 
popullsisë së Azerbajxhanit para datës kritike, dhe janë si më poshtë: A angazhohet 
Qeveria Azerbajxhanit, ose fal komisionin nga persona privatë të sulmeve 
sistematike kundër të drejtave të njeriut të popullsisë armene brenda territorit te 
vendit? A ndodhën këto sulme para apo pas datës  e 2 shtatorit të vitit 1991?
46.   Së fundi, për të konstatuar përgjegjësinë e mundshme ndërkombëtare të 

shtetit të paditur për veprime që ndodhin gjatë luftës së shkëputjes dhe në 
veçanti për shkatërrimin e pronës dhe zhvendosjen e popullatës civile, pyetjet 
e mëposhtme janë të një rëndësie të madhe: A ka ndërhyjë ushtarakisht shteti 
Armen para datës kritike të 2 shtatorit 1991 në Nagorno-Karabakh ose në qarqet 
përreth? Ka ndërhyrë shteti armen ushtarakisht në hapjen e korridorit Lachin 
dhe marrjen e, nëse po, e bëri të mos ketë asnjë justifikim për atë veprim, të 
tilla si bllokadë agresioni dhe rrezik të afërt të zhdukjes së popullsisë armene 
në Nagorno -Karabakh? A vazhdoi shteti armen me shkatërrimin e pronës 
civile, duke përfshirë edhe atë të aplikantëve, në këtë rast ose më vonë dhe, 
nëse po, e bëri atë të mos ketë asnjë justifikim për këtë veprim? Nuk i dëboi 
shteti Armenian ose zhvendosi popullsinë lokale, duke përfshirë aplikantët, 
në këtë rast ose më vonë dhe, nëse po, e bëri atë të ketë asnjë justifikim për 
këtë veprim? A shteti Armenian pengojnë kthimin e popullatës lokale, duke 
përfshirë aplikantëve, në rrethin e Lachin dhe, nëse është kështu, e bëri me 
ndonjë arsyetim këtë veprim? A ka ky arsyetim ndonjë të vërtetë sot?

4
88Pajtimin apo pjesëmarrjen e shtetit në aktet e individëve privatë të cilat shkelin të drejtat nga 
Konventa personave të tjerë brenda juridiksionit të saj mund të angazhohen përgjegjësisë së 
shtetit në bazë të Konventës (shih Cyprus v. Turkey, cituar më lart, § 81, dhe Ilaşcu dhe të tjerë, 
cituar më sipër, § 318).
89Grotius, De jure belli ac pacis, Libri tres, 2.6.5
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7. Sikur popullsisë armene t’i jetë mohuar e drejta për përcaktimin e brendshëm të 
shtetit të Azerbajxhanit dhe kishte harruar Qeveria e Azerbajxhanit, kryerjen 
nga persona privatë të sulmeve sistematike kundër të drejtave të njeriut të 
popullsisë armene në territorin kombëtar para datës së 2 shtatorit të vitit 1991, 
ndërhyrja ushtarake e shtetit armen pas kësaj date në favor të popullsisë armene 
të Nagorno-Karabakh, duke përfshirë edhe hapjen e korridorit Lachin, në qoftë 
se ajo ka ndodhur, do të duhet të vlerësohet në dritën e detyrimeve humanitare 
të komunitetit ndërkombëtar dhe “përgjegjësisë për të mbrojtur”.90

C. Përfundimi paraprak: pyetjet pa përgjigje të rastit

48. Sipas mendimit tim, fat i çështjes në fjalë është i lidhur ngushtë me përgjigjet 
që do të jepen për pyetjet e mësipërme. Pa një hartë logjike të qëndrueshme 
për vlerësimin e rastit, rezultati i çrregullt i Gjykatës nuk është i besueshëm. 
Duke e kufizuar shqyrtimin e saj të ngushtë të kufijve, Gjykata shmang 
sqarimin e plotë të arsyetimit të saj, diskreditimin më tej të rezultatit. Duke 
pranuar se ankuesit kishin jetuar në fushën e Lachin dhe kishin në pronësi, 
siç kanë pretenduar, por nuk e kanë provuar në mënyrë të mjaftueshme, çështja 
nuk mund të zgjidhet pa një analizë të plotë të ligjshmërisë së veprimeve 
ushtarake në rrethin e Lachin në kohën përkatëse (18 maj 1992) në kuadrin 
e ndarjes së “Republikës Nagorno-Karabakut”, që përfshin hapjen e një 
korridori humanitar në mes të Nagorno-Karabakh dhe Armenisë për ruajtjen 
e një popullsie të kërcënuar armene dhe përfundimisht radhazi zhvendosja e 

90Në këtë moment, ia vlen të kujtojmë rëndësinë vendimtare të korridorit Lachin, siç e kanë njohur 
në mënyrë eksplicite Këshilli i Sigurimit dhe KSBE / OSBE-së. Rezolutat e Këshillit të Sigurimit 
822 (1993) dhe 853 (1993), duke përsëritur: “Thirrjet edhe një herë për qasje të papenguar 
për përpjekjet ndërkombëtare humanitare të ndihmës në rajon, në veçanti në të gjitha zonat e 
prekura nga konflikti, për të lehtësuar rritjen e vuajtjet e të popullata civile dhe riafirmon se të 
gjitha palët janë të detyruara të jenë në përputhje me parimet dhe rregullatSe drejtës humanitare 
ndërkombëtare “. Rezoluta 874 këmbënguli:” Ben thirrje Të Te Gjitha palëve QE Të përmbahen 
Nga Te Gjitha shkeljet e ligjit ndërkombëtar humanitar dhe rinovon thirrjen e SAJ në rezolutat 
822 (1993) DHE 853 (1993) për qasje Të papenguar PËR përpjekjet ndërkombëtare Të ndihma-
ve humanitare nË Te gjitha zonat e prekura Nga konflikti “. I Helsinkit Takimi shtesë e Këshillit 
Të KSBE-se (Përmbledhje e përfundimeve, Helsinki, 24 mars 1992, § 10),” u beri thirrje Të Te 
gjitha KSBE-shtetet dhe Te gjitha Palet e interesuara pjesëmarrëse PËR Të ndërmarrë Te gjitha 
hapat e nevojshëm për të siguruar që ndihma humanitare ofrohet për të Gjithe ata që kane nevojë 
me mjete të shpejta dhe efektive, duka përfshirë korridoreve Të Siguri Nen kontrollin ndërkomb-
ëtar. “Eshtë e qartë Nga keto thirrje Të QE situata në Kohen përkatëse Beri kerkojne ndërhyrje 
urgjente humanitare, nË qoftë se Hfz Të Jetë me ane të korridoreve Të Siguri. Në ndërhyrjes 
humanitare, TE DY si Nje e drejtë DHE Pergjegjesi e komunitetit ndërkombëtar, Shih mendimin 
tim Të veçantë nË Sargsyan v. Armeninë (cituar mё lart).
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civilëve dhe shkatërrimi i pronës civile për këtë qëllim91.
Vlerësimi i plotë i implikimeve ligjore të hapjes së korridorit Lachin si një 

masë ushtarake e rëndësishme gjatë luftës së shkëputjes është dukshëm e lidhur 
me qëllimet e vendosur mbi ligjshmërinë dhe proporcionalitetin e kufizimeve të 
pretenduara të vazhdueshme të të drejtave të ankuesve të gëzojnë pronën  e tyre 
dhe jeta familjare në rrethin e Lachin. Prandaj, Gjykata nuk duhet të ketë gjykuar 
mbi heqjen e dyshuar të këtyre të drejtave, pa vlerësuar “burimin e të drejtave të 
pretenduara”.92

91Një përgjigje të plotë në këto pyetje do të kërkojnë shqyrtim të vëmendshëm e provave zyrta-
re në dispozicion të shkeljeve të të drejtave të njeriut të popullsisë armene në Azerbajxhan në 
kohën përkatëse, të tilla si, për shembull, Rezoluta e Parlamentit Evropian të datës 7 korrik 1988 
(“ndërsa përkeqësuar situata politike, e cila ka çuar në masakrat kundër armenëve në Sumgait 
dhe akteve të rënda të dhunës në Baku, është në vetvete një kërcënim për sigurinë e armenëve që 
jetojnë në Azerbajxhan ... [Parlamenti Evropian] [c] ondemns dhunën punësuar kundër Armenian 
demonstruesit në Azerbajxhan “), 18 janar 1990 (“ duke pasur parasysh rifillimin e aktiviteteve 
anti-armene nga ana e azerbajxhanasit në Baku (një para bisedimeve vlerësim të viktimave të shu-
mta, disa prej të cilëve kanë vdekur në rrethana veçanërisht të tmerrshme) dhe sulmet mbi fshatrat 
armen jashtë Nagorni Karabak, të tilla si Shaumyan dhe Getashen, ... ndërsa bllokada e Nagorno 
Karabakh është rikthyer nga Azerbajxhani si ashpër si kurrë më parë “), 15 mars 1990 (“ shqetës-
uar situatën e të drejtave të njeriut në Nagorno-Karabakh, e cila administrohet nga Azerbajxhani 
kundër vullnetit të shumicës së banorëve të saj, më shumë se 75% e të cilëve janë armenë, dhe në 
dhunën e vazhdueshme në Azerbajxhan “), 14 mars 1991 (“ masakrën e armenëve në Azerbajxhan 
“), 16 maj 1991 (“ dënonte vazhdueshme Përkeqësimi i dhunës në Kaukaz, në veçanti kundër ar-
menëve në rajonin autonom të Karabakut “), 13 shkurt 1992 (“, ndërsa popullsisë armene që jeton 
në Nagorno-Karabakh ka qenë subjekt i bllokadës të vazhdueshëm dhe agresionit për tri vitet e fun-
dit, ndërsa më së fund të dhjetorit 1991 Azerbaijan nisur një ofensivë të madhe dhe të paprecedent 
kundër armenëve që jetojnë në Nagorno-Karabakh, ndërsa fshatrat armene në Nagorno-Karabakh 
u bombarduan me artileri të rëndë në 34 raste gjatë muajit janar të vitit 1992, me mbi 1 100 raketa 
dhe mortaja gjuajtur në ta, duke plagosur rreth 100 civilë, përfshirë gra dhe fëmijë, ndërsa gjendja 
e njerëzve të Nagorno-Karabakh në lidhje me ushqimin dhe shëndetin është përkeqësuar deri në 
pikën për t’u bërë e paqëndrueshme “) 21 January 1993 (“ vetëdijshëm për situatën tragjike të 300 
000 Armenian e refugjatë të cilët kanë ikur nga masakrat në Azerbajxhan ... [Parlamenti Evropian] 
[t] akes pikëpamjen se bllokimi i pamëshirshëm i kryer nga Azerbajxhani përbën një shkelje të ligjit 
ndërkombëtar dhe këmbëngul se Qeveria Azerbaijani heqë atë menjëherë “), dhe 10 shkurt 1994 ( 
“ndërsa forcave ajrore Azerbajxhanit ka rifilluar bombardimet e saj të civilëve, veçanërisht në qyte-
tin e Stepanakert”); Seksioni 907 i Aktit Shtetet e Bashkuara Freedom Mbështetje të 24 Tetorit 1992 
ende në fuqi ( “ndihma Shtetet e Bashkuara në bazë të këtij apo ndonjë akt tjetër (përveç ndihmës 
në titullin V të këtij ligji), nuk mund të sigurohet në Qeverinë e Azerbajxhanit deri në Presidenti 
përcakton dhe kështu i raporton Kongresit, se Qeveria e Azerbajxhanit po ndërmerr hapa të demon-
strueshme të pushojnë të gjitha bllokadat dhe përdorime të tjera fyese e forcës kundër Armenisë dhe 
Nagorno-Karabakh. “); dhe Rezoluta Senati amerikan e 17 maj 1991 ( “Duke pasur parasysh se 
forcat sovjetike dhe Azerbajxhanit kanë shkatërruar fshatra armene dhe shpopulluar zonat armene 
në dhe rreth Nagorno-Karabakh në shkelje të të drejtave të njeriut të njohura ndërkombëtarisht ... 
[Senati amerikan] dënon sulmet ndaj fëmijëve të pafajshëm, gratë dhe burrat në zonat armene dhe 
komunitetet në dhe rreth Nagorno-Karabakh dhe në Armeni, dënon përdorimin pa dallim të forcës, 
duke përfshirë bombardimin e zonave civile, në kufijtë lindorë dhe jugorë Armenisë, bën thirrje 
për fund të bllokadave dhe përdorime të tjera i forcës dhe frikësimit drejtuar kundër Armenisë dhe 
Nagorno-Karabakh “). Vetë Gjykata pranoi ekzistencën e “dëbimit”, të shoqëruar nga “arresti-
meve dhe dhunës”, të popullatës civile armen, të kryera nga “forcat qeveritare” në territorin e 
Azerbajxhanit në prill-maj 1991 (paragrafi 32 i Sargsyan v. gjykimin Azerbaijan , cituar më lart).
92Shih Šilih v. Slovenia, cituar më lart, §§ 159-163.
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49. Për ta vënë në kontekstin e Konventës, çështja përfundimtare që kjo çështje 
ngre, të cilat shumicën  prej tyre zgjodhi t’i injorojë, është shkalla në të cilën 
“parimet e përgjithshme të së drejtës ndërkombëtare”, duke përfshirë edhe 
ligjin e shkëputjes së shteteve dhe të drejtës ndërkombëtare humanitare, 
mund të kufizojnë gëzimin e të drejtës së pronës sipas nenit 1 të protokollit 
nr.1 (fjalia e dytë). Efekti i një renvoi të tillë është që merr zbatimin e nenit 1 
të protokollit nr.1 të kushtëzuar në rrugën që Gjykata interpreton incidenter 
tantum ligjin e shkëputjes dhe të drejtës ndërkombëtare humanitare. Si mund 
dispozitat e Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe protokollit nr.1 
të saj të pajtohen me imperativat e ligjit të shkëputjes së shteteve dhe të drejtës 
ndërkombëtare humanitare? Si mund të  drejtat e njeriut të mishëruara në 
Konventë dhe në protokollin nr.1 të mbrohen në kontekstin e një shkëputjeje 
përmirësuese të një shteti dhe veprimi ushtarak të kryer nga forcat e mbrojtjes 
së pakicës së kërcënuar etnike dhe fetare? Këto pyetje do të na marrin një 
qasje shumë të ndryshme për rastin.

VI. Përfundimi final
50. Vetëvendosja nuk është passe. Kjo nuk është thjesht një thirrje për unitet 

politik, por një e drejtë ligjore, e cila ka evoluar nga një pretendim historik anti-
kolonialist i një kërkese më të gjerë të drejtave të njeriut me bazë. Si parim, e 
drejta për vetëvendosje e jashtme është e njohur në të drejtën ndërkombëtare, 
jo vetëm në një koloni, por edhe në një kontekst jo-kolonial. Kurdo që një 
pjesë e popullsisë së një shteti nuk është e përfaqësuar nga qeveria e saj dhe e 
të drejtave njerëzore të kësaj popullsie janë shkelur sistematikisht nga qeveria 
e vet, ose nga agjentët privatë veprim të cilit është falur nga kjo qeveri, 
popullsia e viktimizuar mund të ketë rekurs “si një mjet i fundit, kryengritës 
kundër tiranisë dhe shtypjes”, për të përdorur formulimin e fuqishëm të 
preambulën në Deklaratës Universale të të Drejtave të Njeriut.

51. Kjo Gjykatë është kompetente ratione materiae për të konstatuar shkeljet 
e tilla të tё drejtave të njeriut dhe pasojat ligjore që rrjedhin prej tyre, 
përkatësisht në aspektin e të drejtave pronësore të civilëve të zhvendosur. 
Megjithatë, rasti në fjalë duhej të ishte hedhur poshtë për shkak të mos-
shterimit të mjeteve të brendshme ligjore, mungesa e statusit të viktimës dhe 
mungesës së juridiksionit. Sikur Gjykata tё kishte marrë shumë seriozisht 
rolin e saj në mbledhjen e provave, këto kundërshtime ndoshta mund të 
ishin tejkaluar. Atëherë, dhe vetëm atëherë, Gjykata do të kishte qenë në 
një pozicion për të adresuar plotësisht çështjet thelbësore në rrezik në këtë 
rast. Ajo nuk e ka bërë këtë. Ata që vuajnë më shumë nga këto lëshime janë 
pikërisht gratë armene dhe azerbajxhanase dhe njerëzit e vullnetit të mirë që 
thjesht duan të jetojnë në paqe në Nagorno-Karabakh dhe në rajonet përreth.



DHOMA E MADHE

CESHTJA E F.G. KUNDER SUEDISE

(Kërkesa nr. 43611/11)

VENDIM

STRASBURG

23 Mars 2016

Ky vendim është përfundimtar, por mund t’i nënshtrohet rishikimit redaktues.
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Në rastin F.G. kundër Suedisë,

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

Guido Raimondi, Kryetar,
Dean Spielmann,
András Sajo,
Josep Casadevall,
Ineta Ziemele,
Elisabeth Steiner,
George Nicolaou,
Ledi Bianku,
Vincent A. De Gaetano,
Julia Laffranque,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Helena Jäderblom,
Aleš Pejchal,
Krzysztof Wojtyczek,
Dmitry Dedov,
Robert Spano, gjyqtarë
dhe Johan Callewaert, Zëvendës Kancelar i Dhomës së Madhe,

Pas shqyrtimit me dyer të mbyllura më 3 Dhjetor 2014 dhe më 7 Janar 2016, 
Jep vendimin e mëposhtëm, i cili u mor në datën e fundit të lart përmendur:

PROCEDURA
1.  Çështja e ka zanafillën në bazë të kërkesës (nr. 43611/11) kundër Mbretërisë 

së Suedisë depozituar në Gjykatë sipas nenit 34 të Konventës për Mbrojtjen 
e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore (“Konventa”) nga një shtetas 
iranian, Z. FG ( “Kërkuesi”), më 12 korrik 2011. Kryetari i Dhomës së Madhe 
e pranoi kërkesën e kërkuesit për të mos publikuar emrin e tij (Rregulli 47 § 
4 i Rregullores së Gjykatës).

2.  Kërkuesit, të cilit iu dha ndihmë ligjore, u përfaqësua nga Z. D. Loveday, 
anëtar i Dhomës së Avokatëve të Anglisë dhe Uellsit, praktikuar në Suedi. 
Qeveria suedeze (“Qeveria”) u përfaqësua nga Agjenti tyre, Z. A. Rönquist, 
Ambasador dhe Drejtor i Përgjithshëm për Çështjet Ligjore, Ministria e 
Punëve të Jashtme.
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3.  Ankuesi pretendon, në veçanti, se dëbimi i tij në Iran është shkelje e neneve 
2 dhe 3 të Konventës.

4.  Kërkesa iu caktua seksionit të pestë të Gjykatës (Rregulli 52 § 1). Më 25 tetor 
2011 Kryetar i Seksionit, të cilit i është vendosur të zbatojë Rregullin 39, 
duke i  treguar Qeverisë se kërkuesi nuk duhet të përjashtohet për në Iran gjatë 
gjykimit në Gjykatë. Më 16 janar 2014 Dhoma e përbërë nga Mark Villiger, 
Kryetar, Angelika Nußberger, Boštjan M. Zupancic, Ann Power-Forde, André 
Potocki, Paul LEMMENS, Helena Jäderblom, gjyqtarë, gjithashtu Claudia 
Westerdiek, Kancelar Seksioni, shpalli vendimin. Ai u shpreh se zbatimi i 
urdhrit të dëbimit kundër kërkuesit nuk shkakton shkelje të nenit 2 ose 3 të 
Konventës. Mendimi i përbashkët mospajtues i gjyqtarëve Zupančič, Power-
Forde dhe Lemmens iu bashkangjit vendimit.

5.  Më 16 prill 2014, ankuesi kërkoi që çështja t’i kalojë Dhomës së Madhe, 
bazuar në nenin 43 të Konventës, dhe kolegji i Dhomës së Madhe e pranoi 
kërkesën më 2 qershor 2014.

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

7.  Kërkuesi dhe Qeveria paraqitën observimet e tyre me shkrim lidhur me 
themelin  (rregulli 59 § 1).

8.  Përveç kësaj, u morën dhe komentet e palës së tretë nga Qendra Evropiane 
për Ligj dhe Drejtësi, Aleanca për mbrojtjes e lirisë, ndihmuar nga Fushata 
Jubilee, Këshillimi mbi të drejtat individuale në Evropë («Qendra AIRE»), 
Këshilli Evropian për Refugjatët dhe mërgimtarët («ECRE»), Komisioni 
Ndërkombëtar i Juristëve, dhe Zyra e Komisionerit të Kombeve të Bashkuara 
për Refugjatët (“UNHCR-së”), të cilëve iu dha leje nga Kryetari i Dhomës së 
Madhe për të ndërhyrë në procedim me shkrim (Neni 36 § 2 të Konventës dhe 
rregulli 44 § 3).

9.  Një seancë u zhvillua në publik në GJEDNJ, Strasburg, më 3 dhjetor 2014 
(Rregulli 59 § 3).

U paraqitën para Gjykatës:
(A) për Qeverinë
Z. Anders RÖNQUIST, Ambasador dhe Drejtor i Përgjithshëm
për Çështjet Ligjore, Ministria e Punëve të Jashtme, Agjent;
Z. Helen Lindquist,
Znj. Maria westman-Clément,
Znj. Linda Oman BRISTOË, Këshilltarë;

(B) për kërkuesin
Z. David Loveday, anëtar i Dhomёs së Avokatëve të Anglisë
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dhe Wales, praktikuar në Suedi, Avokat,
Znj. Hanna Pettersson,
Znj. Angela EVANS, Këshilltarë.

Gjykata dëgjoi parashtrimet nga Z. Rönquist dhe Z. Loveday, si dhe përgjigjet 
e tyre në pyetjet e Gjyqtarëve Spano, Jäderblom, Bianku, Pinto de Albuquerque 
dhe De Gaetano.

FAKTET
I. RRETHANAT E ÇËSHTJES

10. Ankuesi ka lindur në vitin 1962 dhe jeton në Suedi.
11. Ai hyri në Suedi më 16 nëntor 2009 dhe aplikoi për azil politik.
12. Më 19 shkurt 2010, avokati i emëruar nga kërkuesi paraqiti parashtrime  

me shkrim tek Bordi i Migracionit (Migrationsverket), ku shpjegoi arsyet e 
kërkesës së kërkuesit për strehim politik.

13. Më 24 mars 2010 Bordi i Migracionit zhvilloi një intervistë me gojë me 
kërkuesin, në prani të avokatit të tij dhe një përkthyesi. Kërkuesi dorëzoi 
një deklaratë të datës 15 mars 2010 nga një pastor në Suedi, që vërteton se 
kërkuesi ka qenë pjesëtar i kongregacionit të tij që nga dhjetori i vitit 2009 
ku dhe është pagëzuar. Zyra e Bordit tё Migracionit për këtë arsye filloi 
intervistën duke e pyetur në lidhje me këtë çështje. Kërkuesi u përgjigj se 
kjo ishte një çështje private “në zemrën [e tij]”, duke shtuar: “Nuk ka të bëjë 
me këtë, por në qoftë se ju doni të bëni pyetje ju duhet të dini se problemet 
në vendin tim janë të shkaktuara  që kur Islami hyri Iran ... “. Zyrtari i Bordit 
tё Migracionit shpjegoi se arsyeja pse po merrej në pyetje kishte lidhje me 
mënyrën se si ai e kishte kuptuar interpretimin e certifikatës që ishte sikur 
kërkuesi kishte mbështetur konvertimin e tij si bazë për kërkesën për azil. 
Kërkuesi deklaroi: 
“Jo, kjo nuk është arsyeja ku unë dua të mbështetem. Kjo është diçka private“. 
Zyrtari i Bordit të Migrimit sugjeroi një pushim të intervistës në mënyrë 

që kërkuesi dhe mbrojtësi i tij tё këshilloheshin. Pas një ndërprerje prej dhjetë 
minutash, avokati deklaroi: 

“Kërkuesi dëshiron të theksojё se ai nuk ka ndryshuar fenë në mënyrë që të 
rrisë shanset e tij për të marrë një leje qëndrimi, por për bindje personale”. 

Kur e pyetën si ishte konvertuar, kërkuesi u përgjigj se kjo kishte ndodhur 
pasi ai kishte mbërritur në qytetin suedez të X, ku nuk kishte shumë iranianë. Ai 
kishte marrë dijeni nga një person i cili shkonte në kishë katër herë në javë. Ky 
person e dinte se kërkuesi e urrente Islamin. kërkuesi vazhdoi: 

“Unë nuk e konsideroj krishterimin si fe”. 
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Kur e pyetën se pse ishte kështu, kërkuesi u përgjigj: 
“Në qoftë se konsiderohet si një fe do të ishte si Islami, por Krishterimi është 

një lloj dashurie që kemi për Perëndinë”. 
Ai shpjegoi se shkonte në mbledhjet e kongregacionit dy deri katër herë në 

javë dhe se lexonte Biblën. Kërkuesi dha shembuj të mrekullive dhe profecive 
të Biblës të cilat e kishin tërhequr në të krishterë. Zyrtari i Bordit tё Migracionit 
pyeti se përse Kërkuesi nuk ka dashur të mbështesë konvertimin e tij si bazë të 
kërkesës për azil, për më tepër dorëzoi një certifikatë nga pastori, për të cilën 
kërkuesi u përgjigj: 

“Nuk e di. Nuk e kam kërkuar këtë, nuk e kisha menduar dorëzimin e saj, 
por ju ma kërkuat. Të gjithëve që u konvertuan i dhanë nga një vërtetim të tillë “.
14. Pjesa tjetër e intervistës kishte të bënte me të kaluarën politike të kërkuesit. 

Kërkuesi shpjegoi se në Iran kishte punuar me personat e lidhur me universitete 
të ndryshme të cilët janë të njohur për kundërshtimin ndaj regjimit. Ai kishte 
punuar kryesisht në krijimin dhe publikimin e faqeve të Web-it. Ai dhe një 
nga personat e tjerë janë arrestuar në prill 2007. Ishte liruar pas 24 orësh ku 
më pas u shtrua në spital për dhjetë ditë për shkak të presionit të tensionit.

15. Para zgjedhjeve të datës 12 qershor 2009, kërkuesi kishte punuar me Lëvizjen 
e Gjelbër, i cili kishte mbështetur Musavin për president, duke përhapur 
mesazhin nëpërmjet internetit. Një ditë para zgjedhjeve, ai dhe shokët e tij 
ishin ndaluar, ishin marrё në pyetje dhe ishin arrestuar gjatë natës nё qendrën  
e votimit.

16.Pas zgjedhjeve, kërkuesi kishte marrë pjesë në demonstrata dhe aktivitete 
të tjera. Ai ishte arrestuar edhe një herë në shtator 2009 ku u burgos për 
njëzet ditë. Ai u keqtrajtua në burg. Në tetor 2009 ai u paraqit para Gjykatës 
Revolucionare, e cila e lëshoi pas një dite, me kusht që ai të bashkëpunonte 
me autoritetet dhe të spiunonte shokët e tij. Ai kishte rënë dakord me kërkesat 
duke vënë objektin e biznesit të tij si garanci. Ai i kishte siguruar se nuk 
do të marrte pjesë në asnjë demonstratë dhe se do t’u përgjigjej thirrjeve 
të tyre. Pas lirimit të tij në një park, ai mori vesh se lokalet e tij të biznesit 
ishin kontrolluar. Ai kishte ruajtur materiale me ndikim politik atje, të cilat 
autoritetet duhet t’i kenë vënë re, si dhe pasaporta dhe dokumente të tjera të 
tij mungonin.

17. Më pas, kërkuesi u thirr të paraqitej më 2 nëntor 2009 para Gjykatës Revolu-
cionare. Ai kishte kontaktuar një mik i cili, nga ana tjetër, kishte marrë ndihmën 
e një trafikanti për t’i mundësuar që të largohet nga vendi. Kërkuesi paraqiti një 
fletë thirrje të Gjykatës Revolucionare të datës 21 tetor 2009 duke shprehur se 
ai duhet të paraqitej në burgun Evin në Teheran më 2 nëntor 2009.

18. Intervista para Bordit të Migracionit zgjati rreth dy orë dhe procesverbali më 
pas iu dërgua kërkuesit dhe mbrojtësit të tij për komente. Avokati komentoi 
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se ankuesi nuk e kishte lexuar certifikatën nga pastori i kongregacionit para 
intervistës, pasi nuk ishte përkthyer dhe kërkuesi kishte si qëllim të paraqesë 
certifikatën zyrtare tё pagëzimit.

19.Më 29 prill 2010, Bordi i Migracionit hodhi poshtë kërkesën e ankuesit për 
azil. Nga mënyra e prezantimit thuhet se ndërsa kërkuesi nuk kishte provuar 
identitetin ose shtetësinë e tij, e kishte  krijuar këtë mundësi.

20. Në lidhje me kërkesën për azil politik, Bordi i Migrimit u shpreh se pjesëmarrja 
në demonstrata ose përkatësia me Lëvizjen e Gjelbër nuk mund, në vetvete, 
të shkaktojë një rrezik persekutimi, keq-trajtimi ose dënimi të kthimit të tij 
në Iran. Bordi i Migrimit vërejti se kërkuesi kishte ndryshuar historinë e tij 
në disa pjesë gjatë procedimit, dhe në mënyrë të veçantë, ai kishte ndryshuar 
deklaratat e tij në lidhje me numrin e herëve qё kishte qenë i arrestuar. Për 
më tepër, ai nuk kishte qenë në gjendje të përmendte emrin e parkut ku ishte 
lëshuar në tetor 2009. Kështu, Bordit të Migracionit i lindi dyshimi nëse  
ishte arrestuar ndonjëherë. Bordi i Migrimit mё tej konsideroi se veprimtaritë 
politike tё kërkuesit ishin tё  kufizuara. Pas marrjes në pyetje në vitin 2007 
dhe deri në zgjedhjet e vitit 2009, ai kishte qenë në gjendje të punonte në 
faqet e internetit që përmbante materiale kritike, edhe pse, sipas kërkuesit, 
tashmë në atë kohë autoritetet kishin qenë në dijeni të aktiviteteve të tij. Për 
këto arsye, Bordi Migracionit konstatoi se kërkuesi nuk mund të ishte me 
interes për autoritetet për shkak të aktiviteteve të tij apo materialit që kishte 
në posedim.

21. Për sa i përket konvertimit të kërkuesit në të krishterë, Bordi i Migracionit 
vuri në dukje se konvertimi dhe pagëzimi nuk kishin ndodhur në Kishën e 
Suedisë dhe se kërkuesi nuk ka dorëzuar ndonjë provë të pagëzimit të tij. 
Certifikata nga pastori i kongregacionit mund të konsiderohet vetëm si një 
kërkesë për Bordin e Migracionit që t’i jepte kërkuesit azil. Kërkuesi nuk 
kishte dashur fillimisht kërkesën për azil të bazuar në kthimin e besimit dhe 
kishte deklaruar se besimi i tij i ri ishte një çështje private. Për të ndjekur 
besimin e tij në jetën private nuk  është një arsye bindëse për të besuar se ai 
do të rrezikonte persekutimin pas kthimit. Në përfundim, Bordi Migracionit 
konstatoi se kërkuesi nuk kishte pasqyruar  se kishte nevojë për mbrojtje në 
Suedi.

22.Kërkuesi ankimoi në Gjykatën e Migracionit (Migrationsdomstolen), duke 
ruajtur pretendimet e tij dhe duke u mbështetur në dy baza politike dhe fetare 
për azil. Në lidhje me këtë të fundit ai i dorëzoi një certifikatë pagëzimi tё 31 
janarit 2010. Ai reagoi kundër vendimit të Bordit të Migracionit, i cili sipas tij 
nënkupton se konvertimi në një “kishë të lirë” ishte me më pak rëndësi sesa 
të kishte qenë brenda Kishёs sё Suedisë. Ai shpjegoi se arsyeja pse nuk kishte 
dashur fillimisht të mbështetet në konvertimin e tij ishte se ai nuk donte të 
nënvlerësojë seriozitetin e bindjeve të tij.
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23. Më 16 shkurt 2011, Gjykata e Migracionit mbajti një seancë dëgjimore në 
prani të kërkuesit, mbrojtësit të tij, një përkthyesi dhe një përfaqësuesi të 
Bordit të Migracionit.

24. Bordi i Migracionit nuk vuri në dyshim faktin se kërkuesi, në atë kohë, 
ushtronte besimin e krishterë, por konstatoi se kjo, në vetvete, nuk ishte e 
mjaftueshme për t’u marrë parasysh që ka nevojë për mbrojtje. Bordi iu referua 
shënimit të udhëzimit operativ të Home Office britanik, të janarit 2009.

25. Kërkuesi deklaroi se nuk donte të mbështetej në konvertimin e tij si një arsye 
për azil, pasi  e ka konsideruar si diçka personale. Ai shtoi se “kjo, megjithatë, 
natyrisht që do t’i shkaktonte [atij] probleme pas kthimit”.

26. Në lidhje me të kaluarën e tij politike ai shpjegoi, ndër të tjera, se ai kishte 
pasur kontakte me lëvizjen studentore dhe me shumicën  e nxënësve dhe i 
kishte ndihmuar ata me detyrat e tyre. Kompjuteri i tij ishte marrë në lokalin e 
biznesit të tij ndërsa ishte në burg. Materiali kritik ndaj regjimit ka qenë ruajtur 
në kompjuterin e tij. Ndërsa ai nuk e kishte kritikuar personalisht regjimin, 
ose presidentin Ahmadinexhad, apo udhëheqësit më të lartë, kërkuesi kishte 
vizituar disa faqe të internetit dhe kishte marrë karikatura me anë të e-mail. 
Prandaj, sipas mendimit të tij, nuk kishte prova të mjaftueshme për të provuar 
se ai ishte një kundërshtar i sistemit. Ishte pothuajse e njëjtë me materialin që 
ka pasur në kompjuterin e tij në vitin 2007.

27. Fletëthirrja  për të dalë para Gjykatës Revolucionare më 2 nëntor 2009 është 
paraqitur edhe në Gjykatën e Migracionit. Kërkuesi shpjegoi se fletëthirrja 
ishte dorëzuar në shtëpinë e tij dhe motra ia kishte sjellë. Ai kishte lënë 
fletëthirrjen tek një mik, kur u largua nga Irani. Më pas, shoku i tha se ia 
kishte dërguar fletëthirrjen një shoku tjetër i cili ishte larguar në Ukrainë, 
dhe e  kishte siguruar se fletëthirrja do t’i dërgohej kërkuesit të Suedi. Ai 
nuk është thirrur më dhe familja e tij nuk është shënjestruar. Diçka do të ketë 
ndodhur, edhe pse, familja e tij nuk ka dashur të ngarkojë atë.

28. Më 9 mars 2011, Gjykata e Migracionit refuzoi ankesën. Ajo vërejti se kërkuesi 
nuk është mbështetur në pikëpamjet e tij fetare, si bazë për persekutimin dhe 
kjo nuk i referohej më tej për këtë çështje konkluzioneve të tij.

29. Gjykata e Migracionit konstatoi se historia e kërkuesit në mbështetje të 
kërkesës së tij për azil politik në pikat e saj kryesore ka qenë koherente dhe 
e besueshme. Ajo konstatoi se pasiguritë që ishin vënë në dukje nga Bordi i 
Migracionit ishin shpjeguar më së miri. Megjithatë, sa i përket fletëthirrjes 
për të dalë para Gjykatës Revolucionare, Gjykata e Migracionit konstatoi 
se, pavarësisht vërtetësisë së dokumentit, nuk ka qenë thelbësore nevoja për 
mbrojte. Gjykata e Migracionit theksoi në këtë drejtim se dokumenti ishte 
thjesht një fletëthirrje dhe se nuk u dha asnjë arsye pse kërkuesi duhet të 
paraqitej në burgun Evin. Për më tepër, informacioni në lidhje me aktivitetet 
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politike të kërkuesit kanë qenë përgjithësisht të paqarta dhe i mungojnë 
detajet. Kërkuesi kishte deklaruar vetëm se ai kishte marrë pjesë në fushatën 
për opozitën para zgjedhjeve të vitit 2009 duke u bashkuar me demonstrata 
dhe kontakteve me lëvizjen e studentëve dhe nxënësve në mënyrë që t’i 
ndihmonte me faqet e tyre të  Web-it. Për më tepër, kërkuesi kishte deklaruar 
se materiali që kishte pasur në posedim, kur ai është marrë në pyetje 
në vitin 2007 nuk ndryshonte nga materiali që kishte në vitin 2009. Këto 
rrethana, së bashku me faktin se ai nuk ishte thirrur përsëri të paraqitet para 
Gjykatës Revolucionare pas nëntorit të vitit 2009 dhe se familja e tij nuk 
ishin në shënjestër, e bëri Gjykatën e Migracionit të dyshojë nëse aktivitetet 
e tij politike kishin qenë të natyrës dhe në atë masë që të kenë rezultuar me 
pasojat e pretenduara. Gjykata e Migracionit konstatoi se kërkuesi e kishte 
ekzagjeruar rëndësinë e aktiviteteve të tij politike dhe pasojat e tyre dhe për 
këtë arsye edhe interesin e autoriteteve të tij. Për këto arsye, konsiderohet 
se kërkuesi nuk kishte plotësuar  arsyen pse autoritetet iraniane kishin një 
interes të veçantë për të dhe se për këtë arsye ai kishte  nevojë për mbrojtje.

30. Më 30 mars dhe 19 prill 2011, kërkuesi kërkoi apelim në Gjykatën e Apelit 
Migracionit (Migrationsöverdomstolen). Ai mbrojti nevojën e tij për azil 
politik. Gjithashtu pohoi se në Gjykatën e Migracionit ishte mbështetur në 
konvertimin e tij. Ai parashtroi se çështja e fundit ka qenë e ndjeshme,  e 
konsideruar si një çështje private dhe se nuk e kishte kërkuar të dëmtojë 
seriozitetin e besimin e tij. Kjo ishte arsyeja pse ai, në përgjigje të një pyetje 
të drejtpërdrejtë nga Gjykata e Migracionit, kishte deklaruar se ai nuk 
mbështeste konvertimin e tij si arsyetim për azil. Pas seancës verbale para 
Gjykatës së Migracionit ishte bërë anëtar i një kongregacioni të krishterë 
dhe kishin marrë pjesë në një ceremoni fillestare të transmetuar në internet. 
Prandaj, frika e tij se konvertimi ishte bërë i njohur për autoritetet iraniane 
ishte rritur. Ai paraqiti letrën e datës 13 prill 2011, nga kongregacioni i tij 
i ri që mbështeste shpjegimin. Në veçanti, ajo deklaroi se kërkuesi ishte 
konvertuar menjëherë pas mbërritjes së tij në Suedi, se ai e kishte treguar 
ndershmërisht që ishte i gatshëm të mësonte më shumë rreth krishterimit, dhe 
se ka marrë pjesë shërbimet e kishës, takime, lutje dhe aktivitete sociale. Ajo 
gjithashtu deklaroi se kërkuesi u bë një anëtar i kongregacionit në shkurt të 
vitit 2011 dhe se bindjet e tij krishtere nuk ishin private, si shërbimet që ai 
mori pjesë ishin transmetuar në internet.

31. Më 8 qershor 2011, Gjykata e Migracionit e Apelit ka refuzuar kërkesën e 
kërkuesit për apel. Në këtë mënyrë urdhri i largimit  u bë i ekzekutueshëm.

32. Më 6 korrik 2011, kërkuesi ka kërkuar nga Bordi Migracionit për të pezulluar 
zbatimin e dëbimit të tij dhe të rishqyrtojë vendimin e saj të mëparshëm nën 
dritën e rrethanave të reja. Ai tha, ndër të tjera, se akti i konvertimit nga Islami 
në një fe tjetër ishte një tabu dhe e dënueshme me vdekje në Iran. Kërkuesi 
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dorëzoi letrën e sipërpërmendur të 13 prill 2011 nga kongregacioni i tij i ri.
33.Më 13 shtator 2011, Bordi Migracionit refuzoi të rishqyrtojë kërkesën e 

kërkuesit për azil në bazë të konvertimit të tij. Bordi i Migracionit vuri në 
dukje se në procedimin e mëparshëm për azil kërkuesi kishte deklaruar se ai 
kishte qenë i pagëzuar dhe ishte konvertuar në të krishterë. Ai kishte deklaruar 
gjithashtu se konvertimi i tij ishte një çështje personale që ai nuk ka dashur të 
mbështetet në arsyetimin për azil. Bordi i Migracionit konstatoi të rëndësishëm 
që kërkuesi tani ka ngritur çështjen e konvertimit, kur ai ka pasur mundësinë 
për ta përpunonte gjatë seancës verbale pranë Gjykatës së Migracionit, por 
kishte refuzuar ta bënte. U arrit në  përfundimin se konvertimi i kërkuesit nuk 
mund të konsiderohet si një rrethanë e re, e cila ishte një parakusht për Bordin 
e Migracionit për rishqyrtimin e kërkesës.

34. Kërkuesi apeloi kundër vendimit të Gjykatës së Migracionit, duke ruajtur 
pretendimet e tij. Ai parashtroi se pasi ishte mbështetur më parë në konvertimin 
e tij, ai duhet ta konsideronte si një rrethanë të re.

35. Më 6 tetor 2011, Gjykata e Migracionit refuzoi ankesën. Është vënë re se 
autoritetet tashmë ishin në dijeni të konvertimit të kërkuesit në procedimin 
e parë që në vendimin për ta përzënë. Prandaj, konvertimi nuk mund të 
konsiderohet si një «rrethanë e re». Fakti se kërkuesi kishte zgjedhur më 
parë të mos mbështetej në konvertimin e tij si një arsyetim për azil nuk ka 
ndryshuar vlerësimin e gjykatës në këtë drejtim.

36. Kërkesa e kërkuesit për apelim u refuzua nga Gjykata e Migracionit e Apelit 
më 22 nëntor 2011.

37. Bazuar në  Kapitullin 12, neni 22 i Ligjit mbi të Huajt, vlefshmëria e një 
urdhër dëbimi përfundon katër vjet pas datës së hyrjes në fuqi, në këtë rast 
dëbimi në fjalë ka skaduar më 8 qershor 2015.

II. LIGJI PËRKATËS DHE PRAKTIKA E BRENDSHME
38. Dispozitat përkatëse në lidhje me të drejtën e të Huajve për të hyrë dhe për të 

qëndruar në Suedi janë të përcaktuara në Ligjin pёr tё Huajt (Utlänningslagen, 
2005: 716), i ndryshuar më 1 janar 2010.

39. Kapitulli 5, neni 1, i Ligjit për të Huajt përcakton se një i huaj i cili konsiderohet 
të jetë një refugjat ose ndryshe në nevojë për mbrojtje, me përjashtime të 
caktuara, ka të drejtë për një leje qëndrimi në Suedi. Sipas Kapitullit 4, pika 
1, e Ligjit mbi të Huajt, termi “refugjat” i referohet një të huaji i cili është 
jashtë vendit të tij ose i shtetësisë së tij  ku për shkak të frikës së bazuar në 
persekutim për shkak të racës, kombësisë, fetare apo bindjet politike, apo 
për shkak të gjinisë, orientimit seksual ose anëtarësisë tjetër të një grupi të 
caktuar shoqëror dhe i cili nuk është në gjendje ose për shkak të frikës së tillë, 
nuk është i gatshëm që të mbrojë veten e vendin e tij. Kjo vlen pavarësisht 
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nëse persekutimi është në duart e autoriteteve të vendit ose dhe në rastin 
kur këto autoritete nuk mund të ofrojnë mbrojtje kundër persekutimit nga 
individë privatë. Nga “një i huaj tjetër që ka nevojë për mbrojtje” nënkupton, 
ndër të tjera, një person i cili është larguar nga vendi i shtetësisë së tij për 
shkak të frikës së bazuar në dënimin me vdekje ose ndëshkimin fizik, ose të 
bëhet subjekt i torturave ose trajtimit dhe ndëshkimit çnjerëzor ose degradues 
(shih Kapitullin 4, neni 2, i Ligjit për të Huajt).

40. Për më tepër, në qoftë se leja e qëndrimit nuk mund të jepet mbi arsyetimet e 
mësipërme, një leje e tillë mund t’i lëshohet një të huaji, nëse, pas një vlerësimi 
të përgjithshëm të gjendjes së tij, ekzistojnë rrethana veçanërisht shqetësuese 
(synnerligen omständigheter ömmande) për të lejuar atë të qëndrojë në Suedi 
(shih kapitullin 5, paragrafin 6, të Ligjit për të Huajt).

41. Sa i përket zbatimit të urdhrit të një dëbimi ose largimi,  duhet të merret 
parasysh rreziku i dënimit kapital apo torturës dhe trajtimit çnjerëzor ose 
degradues. Sipas një dispozite të veçantë në pengesa për zbatimin, një i huaj 
nuk duhet të dërgohet në një vend ku ka baza të arsyeshme për të besuar se ai 
ose ajo do të jetë në rrezik të vuajnë ndëshkimin kapital ose fizik ose për t’iu 
nënshtruar torturës çnjerëzore ose trajtimit degradues apo ndëshkimit (shih 
Kapitullin 12, pika 1, të Ligjit për të Huajt). Përveç kësaj, një i huaj nuk 
duhet, në parim, të dërgohet në një vend ku ai ose ajo rrezikon persekutimin 
(shih Kapitullin 12, neni 2, të Ligjit për të Huajt).

42. Nën kushte të caktuara, një të huaji mund t’i jepet një leje qëndrimi edhe në 
qoftë se urdhri i dëbimit ka fituar fuqi ligjore. Kjo vlen, sipas Kapitullit 12, 
nenin 18, të Ligjit për të Huajt, ku rrethana të reja kanë dalë që të thonë se ka 
baza të arsyeshme për të besuar, ndër të tjera, se zbatimi do të vëre të huajin 
në rrezik lidhur me nënshtrimin e ndëshkimit kapital ose fizik, torturës ose 
trajtim tjetër çnjerëzor ose degradues apo ndëshkimit, ose ka arsye mjekësore 
ose  arsye të tjera të veçanta, pse nuk duhet të zbatohet urdhri.

43. Në qoftë se leja e qëndrimit nuk mund të jepet sipas Kapitullit 12, nenit 18, 
të Ligjit mbi të Huajt, Bordi i Migracionit mund të vendosë të rishqyrtojë 
çështjen. Të tilla ri-ekzaminime duhet të kryhen aty ku mund të supozohet, në 
bazë të rrethanave të reja të kërkuara nga i huaji, se ka pengesa në zbatimin 
e natyrës së përmendur në ligjin Mbi të Huajt, në Kapitullin 12, pikat 1 dhe 
2, dhe se këto rrethana nuk janë kërkuar më parë, ose i huaji tregon se ai 
ose ajo ka një arsyetim të vlefshëm për të mos e bërë këtë. Nëse kushtet e 
aplikueshme nuk plotësohen, Bordi i  Migracionit do të vendosë të mos lejojë 
rishqyrtimin (shih Kapitullin 12, neni 19, i Ligjit për të Huajt).

44. Në bazë të Ligjit mbi të Huajt, çështjet në lidhje me të drejtën e të huajve për 
të hyrë dhe qëndruar në Suedi trajtohen nga tre organe: Bordi i Migracionit, 
Gjykata e Migracionit dhe Gjykata Migracionit e Apelit. Megjithatë, asnjë 
ankesë nuk qëndron kundër një vendimi nga ana e Bordit të Migracionit për 
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të mos dhënë një leje qëndrimi në bazë të Kapitullit 12, nenin 18, të Ligjit 
mbi të Huajt (shih, a contrario, Kapitullin 14 të Ligjit për të Huajt). Sipas 
kapitullit 16, nenit 11 të Ligjit për të Huajt leja për apelim është një kusht për 
t’u gjykuar në themel nga Gjykata e Migracionit e Apelit. Leja për të apeluar 
jepet në qoftë se është me rëndësi drejtimi i  zbatimit të ligjit që Gjykata e 
Migrimit e Apelit e konsideron ankimin ose ka arsye të jashtëzakonshme për 
një shqyrtim të tillë.
Sipas Kapitullit 12, nenit 22, të Ligjit për të Huajt, vlefshmëria e një urdhri 

dëbimi, i cili nuk ka është lëshuar nga një gjykatë e përgjithshme (d.m.th jo si 
pasojë e një dënimi penal), përfundon katër vjet pas datës së marrjes së forcës 
ligjore. Kur një urdhër dëbimi i ka kaluar afati ligjor, i huaji mund të aplikojë 
përsëri për azil dhe leje qëndrimi. Një kërkesë e re kërkon një ekzaminim të plotë 
nga ana e Bordit të Migracionit të arsyeve të paraqitura me vendim të Këshillit 
për të huajin dhe, nëse është negative, apelohet në Gjykatën e Migracionit 
dhe Gjykatën e Migracionit të Apelit në përputhje me rregullat e zakonshme 
të procedimit  për azil dhe leje qëndrimi. Ankesa kundër një vendimi negativ 
nga Bordi ka efekt pezullues dhe i huaji nuk mund të dëbohet në përputhje me 
rrethanat, ndërkohë që procedimi është në pritje.
45. Më 30 nëntor 2011, Gjykata suedeze Migracionit e Apelit shpalli vendimin 

(MIG 5 (25), 2011: 29) duke vendosur në lidhje me vlerësimin e rrezikut 
të persekutimit në rastet e kthimit sur place. Ai u shpreh se kur vlerësohet 
nëse një i huaj në mënyrë të bindshme ka treguar konvertimin e tij nga një 
fe në një tjetër ishte e vërtetë në kuptimin që është i bazuar në një bindje të 
mirëfilltë fetare personale, një vlerësim individual duhet të bëhet në përputhje 
me Manualin e UNHCR-së mbi Procedurat dhe Kriteret për Përcaktimin e 
Statusit të Refugjatit sipas Konventës së vitit 1951, të Protokollit të vitit 
1967 në lidhje me Statusin e Refugjatëve (më tej “Doracaku i UNHCR”) dhe 
Udhëzimet e UNHCR-së për Mbrojtjen Ndërkombëtare lidhur me kërkesat e 
refugjateve me bazë fenë (më tej “Udhëzimet e UNHCR-së” ). Një vlerësim 
i përgjithshëm duhet të bëhet në bazë të rrethanave në të cilat ka ndodhur 
konvertimi dhe nëse paditësi mund jetojë si i konvertuar dhe të kthehet në 
vendin e tij ose të saj. Për më tepër, në rastin e personave që janë konvertuar 
pas largimit nga vendi i tyre i origjinës (konvertim sur place), çështja e 
besueshmërisë kërkon një vëmendje të veçantë. Në një rast kur konvertimi 
kryhet menjëherë pas vendimit përfundimtar për përjashtimin e paditësit 
dhe nuk është apeluar, vëmendje e veçantë i kushtohet besueshmërisë  së 
deklarimeve të bëra në lidhje me konvertimin. Kërkuesi, konvertimi i të cilit 
nuk konsiderohet se është bërë në bazë të bindjes së vërtetë nuk ka treguar 
bindshëm se, pas kthimit në vendin e tij të origjinës, ai ose ajo ka ndërmend 
të jetojë atje si një i konvertuar dhe rrjedhimisht ka tërhequr interesin e 
autoriteteve ose individëve.
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46. Më 12 nëntor 2012, Drejtori i Përgjithshëm për Çështjet Ligjore në Bordin 
e Migrimit suedez ka lëshuar një “qëndrim të përgjithshëm ligjor” lidhur me 
fenë, si bazë për azil, duke përfshirë konvertimin (Rättsligt ställningstagande 
angående feja som asylskäl inklusive konvertering, RCI 26/2012). Bazuar 
në vendimin e lartpërmendur nga Gjykata e Migracionit të Apelit (MIG 5 
(25) 2011: 29), Udhëzimet e UNHCR-së dhe vendimi datës i 5 shtator 2012 
të Gjykatës së Drejtësisë të Bashkimit Evropian në rastin e Bundesrepublik 
Deutschland k. Y (C-71/11) dhe Z (C-99/11) (shih § 50 më poshtë). Sipas 
qëndrimit ligjor, besueshmëria e konvertimit duhet të vlerësohet me kujdes 
në mënyrë që të përcaktohet nëse një konvertim ka ndodhur me të vërtetë; 
një person konvertimi i të cilit nuk është i bazuar në bindjen e vërtetë me 
shumë gjasa nuk do të praktikojë fenë e tij  të re pas kthimit në vendin e tij 
të origjinës. Për më tepër, nëse kërkuesi nuk është i besueshëm, një vlerësim 
duhet të bëhet nëse respektimi i fesë së re i atribuohet individit pas kthimit 
në vendin e tij të origjinës. Në këtë vlerësim është e rëndësishme të merret 
në konsideratë nëse konvertimi mund të ketë apo do të ketë vëmendjen e 
autoriteteve apo ndonjë aktori tjetër që mund të përbëjë një kërcënim. Së 
fundi, një person i cili ka pësuar një ndryshim të vërtetë në besimin e tij ose 
të saj që ka një besim të ri fetar dhe i cili për këtë arsye rrezikon persekutimin 
nuk duhet të jetë i detyruar të fshehë besimin e tij ose të saj vetëm për të 
shmangur persekutimin.

47. Më 10 qershor 2013 Drejtori i Përgjithshëm për Çështjet Ligjore në Bordin 
e Migrimit suedez ka lëshuar një “qëndrim ligjor të përgjithshëm” në lidhje 
me metodologjinë për vlerësimin e besueshmërisë dhe besueshmërinë e 
kërkesave për mbrojtje ndërkombëtare (Rättsligt ställningstagande angående 
Metod för prövningen av tillförlitlighet och trovärdighet, RCI 09/2013), i cili 
është bazuar në, ndër të tjera, vlerësimin nga ana e UNHCR-së në raportin e 
tij “Përtej argumenteve; Vlerësimi i besueshmërisë në sistemet e azilit në BE 
“, prej majit 2013. Ajo përcakton se është detyrë e kërkuesit për të paraqitur 
të gjitha elementet e nevojshëm për të mbështetur kërkesën e tij ose të saj për 
mbrojtje ndërkombëtare, dhe se barra e parë e provave rendon mbi kërkuesin. 
Megjithatë, përgjegjësia për vlerësimin e kërkesës për mbrojtje ndërkombëtare 
qëndron së bashku me kërkuesin dhe autoritetit shqyrtues. Për më tepër, ajo 
gjithashtu e ndjekur nga pozita juridike se provat në rastin e azilit përbëhen 
jo vetëm nga deklaratat e ankuesit, por edhe dëshmi mbështetëse, të tilla si 
dokumente, dëshmi dhe informacione lidhur me vendin.

III. LIGJI PËRKATËS I BASHKIMIT EUROPIAN DHE PRAKTIKA  
              E GJYKATËS SË DREJTËSISË SË BASHKIMIT EUROPIAN
48. Direktiva e Këshillit 2004/83 / EC e 29 prillit 2004 mbi standardet minimale 

për kualifikimin dhe statusin e shtetasve të vendeve të treta ose të personave pa 
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shtetësi si refugjatë ose si persona që kanë nevojë për mbrojtje ndërkombëtare 
dhe përmbajtja e mbrojtjes së dhënë (Direktiva Kualifikimi) , zëvendësohet 
nga Direktiva e Këshillit 2011/95 / BE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit 
e datës 13 dhjetor 2011 mbi standardet për kualifikimin e shtetasve të vendeve 
të treta ose personat pa shtetësi si përfitues të mbrojtjes ndërkombëtare, për 
një status uniform për refugjatët ose për personat  e pranuar  për mbrojtje 
shtesë, dhe për përmbajtjen e mbrojtjes së dhënë, e cila vlen prej 9 janar 2012 
deri tani si më poshtë:

Neni 4: Vlerësimi i fakteve dhe rrethanave
“1. Shtetet Anëtare mund të marrin në konsideratë detyrën e kërkuesit të 

paraqesë sa më shpejt të jetë e mundur të gjitha elementet e nevojshme për 
të mbështetur kërkesën për mbrojtje ndërkombëtare. Në bashkëpunim me 
kërkuesit është detyrë e shtetit anëtar për të vlerësuar elementet përkatëse 
të aplikimit.

2.  Elementet e përmendura në paragrafin 1 përbëjnë rrethanat e kërkuesit dhe 
gjithë dokumentacionin e kërkuesit në dispozicion në lidhje me moshën, 
prejardhjen e kërkuesit duke përfshirë edhe atë të afërmve të rëndësishëm, 
identitetin, kombësinë  vendin dhe vendin e vendbanimit të mëparshëm, 
aplikimet e mëparshme për azil, rrugët e udhëtimit, dokumente të identitetit 
dhe të udhëtimit si  dhe arsyet për të aplikuar për mbrojtje ndërkombëtare.

3. Vlerësimi i kërkesës për mbrojtje ndërkombëtare duhet të bëhet në bazë 
individuale dhe përfshin duke marrë parasysh:

(A) të gjitha faktet që kanë lidhje si ato që kanë të bëjnë me vendin e 
origjinës në kohën e marrjes së një vendimi për kërkesën; duke 
përfshirë ligjet dhe rregulloret e vendit të origjinës dhe mënyrën në 
të cilën ato janë aplikuar;

(B) rrethanat përkatëse dhe dokumentacioni i paraqitur nga kërkuesi, 
duke përfshirë informacionin nëse kërkuesi ka qenë ose mund të jetë 
objekt persekutimi ose lëndimi serioz;

(C) pozicioni individual dhe rrethanat personale të kërkuesit, duke 
përfshirë edhe faktorë të tillë si , gjinia dhe mosha, në mënyrë që të 
vlerësojë nëse, në bazë të rrethanave personale të kërkuesit, aktet 
për të cilat kërkuesi ka qenë ose mund të jetë i ekspozuar ndaj 
persekutimit ose lëndimi serioz;

(D) nëse aktivitetet e ankuesit që prej largimit nga vendi i origjinës janë 
të lidhura me qëllimin e vetëm ose kryesor të krijimit të kushteve të 
nevojshme për të aplikuar për mbrojtje ndërkombëtare, në mënyrë 
që të vlerësojnë nëse këto aktivitete do të ekspozojnë kërkuesin ndaj 
persekutimit ose lëndimit serioz nëse kthehet në vend;

(E)  nëse kërkuesi në mënyrë të arsyeshme ndihmohet të mbrohet nga 
një vend tjetër ku ai mund të pohojë shtetësinë.
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4. Fakti që një kërkues ka qenë tashmë objekt persekutimi ose lëndimi serioz ose 
për të drejtuar kërcënimet e persekutimit ose dëmeve, është një tregues serioz 
i frikës së kërkuesit  për persekutimin apo rrezikun real të vuajtjes së një dëmi 
serioz, nëse nuk ka arsye të  forta për të marrë parasysh se një persekutim i 
tillë ose dëmtimi rëndë nuk do të përsëritet.

5. Kur Shtetet Anëtare zbatojnë parimin sipas të cilit kjo është detyrë e kërkuesit 
për të mbështetur kërkesën e tij për mbrojtje ndërkombëtare dhe ku aspekte 
të deklaratave të kërkuesit nuk janë mbështetur nga dokumentarë apo prova 
të tjera, këto aspekte nuk do të kenë nevojë për konfirmim, kur plotësohen 
kushtet e mëposhtme:
(A) kërkuesi ka bërë një përpjekje të vërtetë për të provuar kërkesën e 

tij;
(B) të gjitha elementet mbështetëse, në dispozicion të kërkuesit, janë 

para-qitur, si dhe një shpjegim i arsyetuar në lidhje me ndonjë 
mungesë të elementeve të tjera të rëndësishme të dhëna;

(C) deklaratat e ankuesit janë koherente dhe të besueshme dhe nuk bien 
ndesh me informacion specifik dhe të përgjithshëm në dispozicion 
për rastin e kërkuesit;

(D) kërkuesi ka aplikuar për mbrojtje ndërkombëtare në kohën më të 
parë të mundshme, përveç nëse kërkuesi mund të tregojë arsye për 
të mos e bërë; dhe

(E)  krijimi i kredibilitetit të përgjithshëm të kërkuesit. “

Neni 5: Nevojat e mbrojtjes ndërkombëtare që rrjedhin nga sur place
“1. Një frikë e bazuar mbi persekutimin, ose një rrezik real që vuan dëme të rënda 

mund të bazohet në ngjarjet që kanë ndodhur që kur kërkuesi u largua nga 
vendi i origjinës.

2. Një frikë e bazuar e persekutimit, ose një rrezik real që vuan dëme të rënda 
mund të bazohet në aktivitete të cilat kanë qenë të angazhuar nga kërkuesi që 
kur ai u largua nga vendi i origjinës, në mënyrë të veçantë ku është themeluar 
aktiviteti  përbëjnë shprehjen dhe vazhdimin e bindjeve apo orientimeve të 
mbajtura në vendin e origjinës.

3. Pa rënë ndesh me Konventën e Gjenevës, Shtetet Anëtare mund të përcaktojnë 
se një kërkues i cili paraqet një aplikim të mëvonshëm nuk do i jepet statusi 
i refugjatit, në qoftë se rreziku i persekutimit është i bazuar në rrethanat që 
kërkuesi ka krijuar me vendimin e tij duke e lënë vendin e origjinës. “

Neni 9: Aktet e persekutimit
“1. Aktet e persekutimit në kuptimin e nenit 1 A të Konventës së Gjenevës duhet të:

(A) të jetë mjaft e rëndë për nga natyra ose përsëritja e tyre që të përbëjë 
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një shkelje të rëndë të të drejtave themelore të njeriut, në veçanti të 
drejtat nga të cilat derogim nuk mund të bëhen në bazë të nenit 15 
(2) të Konventës Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut 
dhe Lirive Themelore; ose

 (B) të jetë një grumbullim i masave të ndryshme, duke përfshirë edhe 
shkeljet e të drejtave të njeriut, e cila është mjaft e rëndë që të 
ndikojnë në një individ në të njëjtën mënyrë siç përmendet në (a).

2. Aktet e persekutimit si janё kualifikuar në paragrafin 1, mund, inter alia, të 
marrin formën e:
(A)  aktet e dhunës fizike ose mendore, përfshirë aktet e dhunës seksuale;
(B)  ligjore, administrative, policore, dhe / ose masat gjyqësore të cilat 

janë në vetvete diskriminuese apo të cilat janë zbatuar në mënyrë 
diskriminuese;

(C)  ndjekja penale ose dënimi, i cili është i tepruar ose diskriminuese;
(D)  mohimi i kompensimit gjyqësore rezulton me një dënim të 

shpërpjesëtuar ose diskriminuese;
(E)  ndjekja penale ose dënimi për refuzimin për të kryer shërbimin 

ushtarak në një konflikt, ku kryerja e shërbimit ushtarak do të 
përfshinte krimet ose veprime që bien nën klauzolave përjashtimit 
siç është përcaktuar në nenin 12 (2);

(F) vepron të natyrës së fëmijëve specifike specifike gjinore apo.
3. Në përputhje me Nenin 2 (c), nuk duhet të jetë një lidhje në mes shkaqet e 

përmendura në nenin 10 dhe aktet e persekutimit si kualifikuar në paragrafin 1. “

Neni 10: Arsyet për persekutim
“1. Shtetet Anëtare marrin elementet e mëposhtme parasysh kur vlerësohet arsyet 

e persekutimit:
(A) koncepti i racës në veçanti të përfshijë konsideratat e ngjyrës, 

prejardhjes, ose anëtarësisë në një grup të caktuar etnik;
(B) koncepti i fesë në veçanti do të përfshijë mbajtjen e besimeve teiste, 

jo-teiste dhe ateiste, pjesëmarrjen në, ose abstenimin nga, adhurim 
formal në privat apo në publik, qoftë vetëm apo në bashkësi me të 
tjerët, aktet e tjera fetare ose shprehje të mendimit, ose forma të 
sjelljes personale ose të komunës në bazë të ose të mandatuara nga 
ndonjë besimi fetar;... “

49. Direktiva e Këshillit 2005/85 / EC e 1 dhjetor 2005 (Procedurat e azilit Direktiva 
e) mbi standardet minimale mbi procedurat në Shtetet Anëtare për dhënien 
dhe tërheqjen e statusit të refugjatit, u zëvendësua nga Direktiva 2013/32 / 
EU e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e 26 qershorit 2013 për procedurat 
e përbashkëta për dhënien dhe tërheqjen e mbrojtjes ndërkombëtare, që kanë 
nga 19 korrik 2013. ish, të përcaktuara, si më poshtë:
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KREU III: PROCEDURAT NE SHKALLEN E PARE
SEKSIONI II

Neni 25: Aplikimet papranueshme
“1. Përveç rasteve në të cilat një kërkesë nuk është shqyrtuar në përputhje me 

Rregulloren (KE) Nr. 343/2003, Shtetet Anëtare nuk e kanë të nevojshme për 
të shqyrtuar nëse aplikanti kualifikohet si refugjat në përputhje me Direktivën 
2004/83 / EC, ku kërkesa është konsiderohet e papranueshme sipas këtij neni.

2. Shtetet Anëtare mund të marrin në konsideratë kërkesën për azil, si 
papranueshëm në përputhje me këtë nen, nëse:
(...)
(F)  aplikanti ka depozituar një kërkesë identike pas një vendimi të 

formës së prerë;
(...) “

SEKSIONI IV
Neni 32: Aplikimi Pasardhës

“1. Kur një person i cili ka aplikuar për azil në një shtet anëtar bën përfaqësime 
të mëtejshme ose një aplikim të mëvonshëm në të njëjtin shtet anëtar, ai Shtet 
Anëtar mund të shqyrtojë këto përfaqësime të mëtejshme ose elementet e 
aplikimit të mëtejshëm në kuadër të shqyrtimit të aplikimit të mëparshëm ose 
në kuadër të shqyrtimit të vendimit në shqyrtim apo apelimit, aq sa autoritetet 
kompetente mund të marrin parasysh të gjitha elementet themelore të 
përfaqësime të mëtejshme ose aplikimit të mëvonshëm brenda kësaj kornize.

2. Për më tepër, Shtetet Anëtare mund të zbatojnë një procedurë të veçantë siç 
referohet në paragrafin 3, kur një person bën një aplikim të mëvonshëm për azil:
(A), pasi aplikimi i tij / saj i mëparshëm ka qenë i tërhequr ose të braktisur 

në bazë të neneve 19 ose 20;
(B) pasi vendimi është marrë për aplikimin e mëparshëm. Shtetet Anëtare 

mund të vendosin të zbatojnë këtë procedurë vetëm pas një vendimi 
përfundimtar të marrë.

3. Aplikimi i mëvonshëm për azil do të jenë subjekt i parë për një shqyrtim 
paraprak nëse aktivitetet, pas tërheqjes së aplikimit të mëparshëm, ose pas 
marrjes së vendimit të përmendur në paragrafin 2 (b) të këtij neni në këtë 
aplikim, elemente të reja ose gjetjet në lidhje me shqyrtimin e nëse ai / ajo e 
cilëson si një refugjat në bazë të Direktivës 2004/83 / EC kanë lindur ose janë 
paraqitur nga kërkuesi.
(...) “
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KAPITULLI V:  PROCEDURAT E ANKIMIT

Neni 39: E drejta për zgjidhje efektive
“1. Shtetet Anëtare sigurojnë që kërkuesit për azil kanë të drejtë për mjete juridike 

të frytshme para një gjykate, ndaj sa më poshtë:
(A) një vendim i marrë në aplikimin e tyre për azil, duke përfshirë një 

vendim:
(I) të marrë në konsideratë një kërkesë të papranueshme sipas Nenit 25 

(2),
... “

50. Më 5 shtator 2012 Dhoma e Madhe e Gjykatës së Drejtësisë e Bashkimit 
Europian ( “GJED”) dha vendimin e saj në rastin e Bundesrepublik Deutschland 
k. Y (C-71/11) dhe Z (C-99 / 11). Dy azilkërkuesve nga Pakistani, të cilët 
pretendonin se ishin trajtuar keq për shkak të anëtarësisë së tyre të komunitetit 
Musliman Ahmedia, një lëvizje reformiste islame, dhe për këtë arsye ishin të 
detyruar të lënë vendin e tyre të origjinës. Autoritetet gjermane kanë gjetur 
se Y dhe Z ishin thellësisht të përkushtuar në besimin e tyre dhe se jeta e tyre 
ka qenë në mënyrë aktive e formuar prej saj në Pakistan. Ata vazhduan të 
praktikojnë fenë e tyre në Gjermani dhe konsiderohet se praktika publike e 
besimit të tyre ishte e domosdoshme në mënyrë që ata të ruajnë identitetin e 
tyre fetar. Referencat për një vendim paraprak e bërë me interpretimin e neneve 
2 (c) dhe 9 (1) (a) të Direktivës së Këshillit 2004/83 / EC e 29 prillit 2004 mbi 
standardet minimale për kualifikimin dhe statusin e shtetasve të vendeve të 
treta apo të personave pa shtetësi si refugjatë ose si persona që kanë nevojë 
për mbrojtje ndërkombëtare dhe përmbajtja e mbrojtjes së dhënë  Gjykata 
Administrative Federale (Bundesverëaltungsgericht) GJED kishte paraqitur tre 
pyetje. Së pari, u kërkua se deri në çfarë mase një shkelje e lirisë së fesë, dhe në 
veçanti të drejtën e individit për të jetuar në besimin e tij në mënyrë të hapur dhe 
të plotë, ka të ngjarë të jetë një “akt i persekutimit” brenda kuptimit të nenit 9 
(1) (a) të Direktivës 2004/83 / EC. Më pas, gjykata kombëtare kishte kërkuar 
se koncepti i një akti të persekutimit ishte i kufizuar për shkeljet që prekin 
vetëm atë që është përmendur si një “zonë thelbësore” e lirisë së fesë. Së 
fundi, ajo kërkonte nëse frika e një refugjati për persekutimin është e bazuar 
në kuptimin e nenit 2 (c) të Direktivës 2004/83 / EC, ku refugjati për qëllim, 
në kthimin e tij në vendin e tij të origjinës, për të kryer aktet fetare të cilat do 
të ekspozojnë atë në rrezik të jetës së tij, lirinë e vet ose për ndershmërinë e tij, 
ose nëse ishte, në të kundërtën, e arsyeshme të presin që ai të heqë dorë nga 
praktika e akteve të tilla. Në përfundim të saj GJED u shpreh si më poshtë:

“1. Artikuj 9 (1) (a) të Direktivës së Këshillit 2004/83 / EC e 29 prillit 2004 mbi 
standardet minimale për kualifikimin dhe statusin e shtetasve të vendeve të 
treta apo të personave pa shtetësi si refugjatë ose si persona që kanë nevojë 
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për mbrojtje ndërkombëtare dhe përmbajtjen e mbrojtjes së dhënë duhet të 
interpretohen si:
- Jo të gjithë ndërhyrjet në të drejtën e lirisë së fesë e cila shkel Nenin 10 

(1) të Kartës së të Drejtave Themelore të Bashkimit Evropian janë në gjendje të 
përbëjnë një «akt të persekutimi» brenda kuptimit të kësaj dispozite të Direktivës;

- Nuk mund të jetë një akt i persekutimit si rezultat i ndërhyrjes me 
manifestimin e jashtëm të kësaj lirie, dhe

- Me qëllim të përcaktimit nëse një ndërhyrje në të drejtën e lirisë së fesë e 
cila shkel Nenin 10 (1) të Kartës së të Drejtave Themelore të Bashkimit Evropian 
mund të përbëjë një “akt të persekutimi ‘, autoritetet kompetente duhet të 
konstatojnë, në dritën nga rrethanat personale të personit në fjalë, qoftë ai person, 
si rezultat i ushtrimit që liria në vendin e tij të origjinës, shkon një rrezik të 
vërtetë të, ndër të tjera, ndiqet ose subjekt dënimeve ose trajtimeve çnjerëzore ose 
poshtëruese nga një prej aktorëve të përmendur në nenin 6 të Direktivës 2004/83.

2.  Neni 2 (c) i Direktivës 2004/83 duhet të interpretohet se do të thotë 
se frika e kërkuesit për të qenë i përndjekur është krijuar edhe në 
qoftë se, në dritën e rrethanave personale të ankuesit, autoritetet 
kompetente e konsiderojnë që me arsye mund të mendohet se, 
pas kthimit të tij në vendin e tij të origjinës, ai do të angazhohet 
në praktika fetare që do të ekspozojnë atë me një rrezik real të 
persekutimit. Në vlerësimin e një kërkese për statusin e refugjatit në 
baza individuale, këto autoritete nuk mund të presin që kërkuesi të 
frenohet nga praktikat fetare. “

51. Më 2 dhjetor 2014, Dhoma e Madhe e GJED dha vendimin e saj në rastin e 
A (C 148/13), B (C 149/13), C (C 150/13) k. Staatssecretaris van Veiligheid 
en Justitie. Shtetasit në fjalë të vendeve të treta të cilët kishin paraqitur një 
kërkesë për azil në Holandë, sepse kishin frikë nga persekutimi në vendet e 
tyre përkatëse të origjinës për shkak, në veçanti, të homoseksualitetit të tyre. 
Këshilli Holandez i Shtetit (Raad van State) kërkoi një vendim paraprak në 
lidhje me interpretimin e Nenit 4 të Direktivës së Këshillit 2004/83 / EC 
e 29 prillit 2004 në se ligji i BE-së kufizuar veprimet e Shteteve Anëtare 
gjatë vlerësimit të kërkesave për azil të bërë nga një kërkues që kishte frikë 
nga persekutimi në vendin e tij të origjinës në bazë të orientimit seksual. Në 
përfundim të saj, GJED ka mbajtur si më poshtë:
“Neni 4 (3) (c) të Direktivës 2004/83 / EC e 29 prillit 2004 mbi standardet 

minimale për kualifikimin dhe statusin e shtetasve të vendeve të treta ose të 
personave pa shtetësi si refugjatë ose si persona që kanë nevojë për mbrojtje 
ndërkombëtare dhe përmbajtjen e mbrojtjes së dhënë dhe Neni 13 (3) (a) 
i Direktivës 2005/85 / EC e 1 dhjetor 2005, në standardet minimale mbi 
procedurat në Shtetet Anëtare për dhënien dhe tërheqjen e statusit të refugjatit, 
duhet të interpretohet se përjashton, në kontekstin e vlerësimit nga autoritetet 



474

kompetente kombëtare, duke vepruar nën mbikëqyrjen e gjykatave, të fakteve dhe 
rrethanave që kanë të bëjnë me orientimin e  deklaruar seksual të një kërkuesi 
për azil, kërkesa e të cilit është i bazuar në një frikë nga persekutimi për shkak të 
orientimit seksual, deklaratat e provat e kërkuesit dhe dokumentarë dhe të tjera 
dorëzuar në mbështetje të kërkesës së tij iu nënshtruan një vlerësimi nga ato 
autoritete, e hartuar në pyetje të bazuara vetëm mbi nocionet stereotipe në lidhje 
me homoseksualët.

Neni 4 i Direktivës 2004/83, lexohet në dritën e nenit 7 të Kartës së të 
Drejtave Themelore të Bashkimit Evropian, duhet të interpretohet se përjashton, 
në kontekstin e këtij vlerësimi, autoritetet kompetente kombëtare nga kryerja e 
pyetjeve të detajuara për praktikat seksuale të një kërkuesi për azil.

Neni 4 i Direktivës 2004/83, lexohet në dritën e Nenit 1 të Kartës së të 
Drejtave Themelore të Bashkimit Evropian, duhet të interpretohet se përjashton, 
në kontekstin e këtij vlerësimi, pranimin nga ana e këtyre autoriteteve të provave 
të tilla si performancës nga kërkuesi për azil i akteve homoseksuale, nënshtrimin 
e tij ndaj “testeve”, me qëllim vërtetimit të homoseksualitetit të tij.

Neni 4 (3) të Direktivës 2004/83 dhe Nenit 13 (3) (a) të Direktivës 
2005/85 duhet të interpretohet si përjashtim, në kontekstin e këtij vlerësimi, 
autoritetet kompetente kombëtare kanë konstatuar se deklaratat e kërkuesit për 
besueshmërinë dhe  mungesa e azilit vetëm për shkak se ankuesi nuk mbështetet 
në orientimin e deklaruar të tij seksual me rastin e parë që i është dhënë për të 
përcaktuar terrenin e persekutimit. “

IV. UDHËZIME PËRKATËSE DHE MATERIALE TE TJERA NGA
  ZYRA E KOMISARIATIT TË LARTË TË KOMBEVE TË   

 BASHKUARA PER REFUGJATET (UNHCR)
52. Më 28 prill 2004, UNCHR lëshoi Udhëzimet mbi Mbrojtjen 

Ndërkombëtare lidhur me Kërkesat e Refugjatëve me Bazë Fenë, e 
cila nën titullin, “Analiza materiale, A. Përcaktimin e” fesë «, shpreh 
ndër të tjera:

“... 9. Vendosja e sinqertë e besimit, identitetit dhe/ose një mënyrë e caktuar 
e jetës mund të mos jetë e rëndësishme në çdo rast. Ajo nuk mund të jetë e 
nevojshme, për shembull, për një individ që (ose grup) të deklarojë se ai ose 
ajo i përket një feje, dhe një besimi të caktuar fetar, ose i përmbahet praktikave 
fetare, të besimit apo praktika të individit apo grupit. Siç është diskutuar më 
poshtë në paragrafin 31, mund të mos jetë e nevojshme që paditësi të di ose nuk 
kupton asgjë në lidhje me fenë, nëse ai ose ajo është identifikuar nga të tjerët se i 
përket atij grupi dhe frika e persekutimit si rezultat. Një individ (ose grup) mund 
të përndiqet në bazë të fesë, edhe në qoftë se anëtarët individualë apo të tjerë 
të grupit fuqimisht mohojnë se besimi i tyre, identiteti dhe / ose mënyra e jetës 
përbëjnë një “fe”. “
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Sipas udhëzimeve, besimi fetar, identiteti apo mënyra e jetës është 
konsideruar si thelbësore për identitetin e njeriut që nuk duhet të detyrohet të 
fshehë, të ndryshojë ose të heqë dorë për të shmangur persekutimin. Kufizimet 
në lirinë për të manifestuar fenë ose besimin lejohen nëse këto kufizime janë të 
përcaktuara me ligj dhe janë të domosdoshme për të mbrojtur sigurinë publike, 
rendin, shëndetin, ose moralin ose të drejtat themelore dhe liritë e të tjerëve. 
Edhe pse diskriminimi për arsye të fesë është i ndaluar sipas ligjit ndërkombëtar 
të të drejtave të njeriut, diskriminimi nuk do të rritet në nivelin e kërkuar për 
njohjen e statusit të refugjatit. Për më tepër, kur individët pas largimit të tyre 
nga vendi i origjinës, ka efektin e krijimit të një kërkese sur place. Në situata 
të tilla, shqetësimet e veçanta të besueshmërisë priren të lindin dhe një provim 
rigoroz dhe në thellësi të rrethanave dhe vërtetësinë e konvertimit do të jetë e 
nevojshme. Çështjet të cilat duhet të vlerësohen përfshijnë natyrën dhe lidhjen 
midis çdo bindje fetare të mbajtur në vendin e origjinës dhe ato tani mbahen, 
ndonjë pakënaqësi me fenë mbajtur në vendin e origjinës, për shembull, për 
shkak të pozicionit të saj në çështjet gjinore ose orientimit seksual, si paditësi 
erdhi në dijeni në lidhje me fenë e re në vendin e azilit, përvojën e tij/ saj për 
këtë fe, gjendjen e tij mendore dhe ekzistencën e dëshmisë konfirmuese në lidhje 
me përfshirjen dhe anëtarësimin në fenë së re. I ashtuquajturi aktivitet “vetë-
shërbim”  nuk krijon një frikë të bazuar në persekutim në një terren të Konventës 
në vendin e origjinës së paditësit, nëse natyra oportuniste e aktiviteteve të tilla 
do të jetë e dukshme për të gjithë, duke përfshirë edhe autoritetet, dhe  pasojat 
serioze negative nuk do të rezultonin nëse personi do të kthehej.
53. UNCHR gjithashtu ka publikuar një manual mbi procedurat dhe kriteret 

për përcaktimin e statusit të refugjatëve në bazë të Konventës së vitit 1951 
mbi Protokollin e vitit 1967 në lidhje me Statusin e Refugjatëve (Manualit 
UNHCR). Paragrafi 67 i doracakut thotë si më poshtë:
“Është pjesë e vlerësuesit, kur heton faktet e rastit, për të konstatuar arsyen 

ose arsyet për frikën  e persekutimit dhe për të vendosur nëse definicioni në 
Konventën e vitit 1951 janë mbivendosur në këtë drejtim. Është e qartë se arsyet 
për persekutimin nën këto tituj të ndryshëm shpesh do të përputhen. Zakonisht ka 
më shumë se një element të kombinuar në një person, psh një kundërshtar politik 
i cili i përket një grupi fetar apo kombëtar, ose të dyja, dhe kombinimi i arsyeve të 
tilla në të njëjtin personin mund të jenë të rëndësishme në vlerësimin e frikës së tij.“

Me rëndësi është dhe raporti i UNHCR “Përtej Dëshmisë: Vlerësimi i 
kredibilitetit në sistemet e azilit të BE-së» të majit 2013.

V. VENDIMET PËRKATËSE TË GJYKATËS SUPREME
54. Vendimet e Gjykatës Supreme të SHBA, Shtetet e Bashkuara k. Steeger, 380 

US 163 (1965) dhe Ëelsh k. Shteteve të Bashkuara 15 Qershor 1970 lidhur 
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me kundërshtinë e vetëdijshme të  “testit të besimit fetar”, dhënë nga Gjykata 
e Lartë e SHBA-së në bazë të § 6 (j) të trajnimit Universal Ushtarak dhe Ligjit 
të Shërbimit. Në gjykimin e mëparshëm të Gjykatës së Lartë u vendos se testi 
i besimit fetar në bazë të § 6 (j) se është një besim i sinqertë dhe kuptimplotë 
që zë  jetën e zotëruesit të saj një vend paralel me atë të mbushur nga Perëndia 
e atyre. Kështu statusi i ndërgjegjshëm i Kundërshtarit nuk ishte i rezervuar 
për individët e një historiku tradicional fetar. Në gjykimin e fundit, Gjykata 
Supreme gjeti se megjithëse Welsh mohoi çdo bazë fetare për bindjet e tij, 
ndërsa Seeger kishte karakterizuar bindjet e tij pacifiste si “fetare” Bindja e 
Uellsit ishte megjithatë e vlefshme. Më konkretisht thuhet, ndër të tjera:
Gjykata e bëri të qartë [në Steeger] se këto besime të sinqerta dhe kuptimplote 

që të shkaktonin kundërshtimin regjistrues për të gjitha luftërat nuk duhet të 
kufizohen në asnjë burim apo përmbajtje të koncepteve tradicionale ose famullore 
të fesë. Ajo u shpreh se § 6 (j) «nuk bën dallim mes besimeve jashtë dhe brenda,» 
id. në 186, dhe u shpreh gjithashtu se dënimet “intensivisht personale” të cilat 
disa mund t’i gjeni “të pakuptueshme” ose “jo korrekte” të vijnë në kuptimin e 
“besimit fetar” në Aktin. Id. në 184-185. Ajo që është e nevojshme sipas Seeger 
për arsye ndërgjegjeje një regjistrues për të gjithë luftën për jetë «fetare» brenda 
kuptimit të § 6 (j) është se kjo opozitë rrjedh prej luftës morale, etike, apo 
besimeve fetare të të regjistruarit në lidhje me atë që është e drejtë dhe e gabuar 
dhe se këto besime mbahen me forcën e bindjeve fetare tradicionale. Shumica 
e feve të mëdha të sotme dhe të së kaluarës kanë mishëruar idenë e një Qenie 
Supreme apo Realitet Suprem - një Perëndi - që komunikon me njeriun në një 
farë mënyre një vetëdije e asaj që është e drejtë dhe duhet të bëhet, e çfarë është e 
gabuar dhe prandaj duhet të shmangej. Nëse një individ thellësisht dhe sinqerisht 
mban besimin që është i pastër dhe etik apo moral në burim dhe përmbajtje, por 
që megjithatë  vendos mbi një detyrë  ndërgjegjeje për të mos marrë pjesë në çdo 
luftë, në çdo kohë, këto besime sigurisht zënë në jetën e atij individi «një vend 
paralel me atë të mbushur me ... Perëndinë» në personat tradicionalisht fetare. Për 
shkak se bindjet e tij funksionojnë si një fe në jetën e tij, një person i tillë është sa 
më shumë i drejtë për një “fetar” përjashtim të ndërgjegjshëm të kundërshtarit 
në bazë të § 6 (j), si dikush që paraqet kundërshtimin e tij të ndërgjegjshëm ndaj 
luftës për bindjet tradicionale fetare.

VI. MATERIALE TË PËRSHTATSHME PER KËRKUESIT QE         
             KERKOJNË AZIL PËR ARSYE POLITIKE
55. Materiali historik përkatës përfshin Zyrën qendrore të  Mbretërisë së Bashkuar 

“Irani, Raport i vendit  të origjinës së Informacionit (COI)” të 26 shtator 2013 
që përshkruan, ndër të tjera, se “Historia dhe zhvillimet e fundit” (kapitujt 3 
dhe 4), “Thirrjet “(kapitulli 11.53) dhe” Lëvizja e gjelbër “(kapitulli 15.49). 
Me interes është edhe raporti i Raportuesit Special të OKB-së për gjendjen e 
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të drejtave të njeriut në Republikën Islamike të Iranit së 13 Mars 2014, dhe 
Raportit të Zyrës së jashtme të Commonwealth në Mbretërinë e Bashkuar”, 
Iran, Vendi përkatës” i datës 10 Prill 2014.

56. Vetëm pas zgjedhjeve në Iran më 12 qershor 2009, Komiteti i Çështjeve 
Politike të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës (APKE) në 1 tetor 
2009 miratoi një deklaratë në të cilën konsideroi reagimet e dhunshme të 
autoriteteve iraniane ndaj protestave paqësore të jenë shkelje e rëndë e të 
drejtave të njeriut të qytetarëve iranianë. Ai gjithashtu u bëri thirrje qeverive 
të vendeve të tjera për të mos dëbuar qytetarët iranianë në Iran. Për më tepër, 
Raporti i Departamenti i Shtetit të Shteteve të Bashkuara për të drejtat e 
njeriut në Iran, në Pjesën 2 «Liria e fjalës dhe e shtypit / Lirisë së Internetit (8 
prill 2011) vuri në dukje:
“Qeveria monitoroi komunikimet në Internet, veçanërisht nëpërmjet faqeve 

të rrjeteve sociale të tilla si Facebook, Twitter dhe YouTube, dhe i mblodhi 
individëve informacion personal të identifikueshëm në lidhje me shprehjen 
paqësore të pikëpamjeve. Qeveria kërcënoi, keqtrajtoi dhe arrestoi persona të 
cilët kanë postuar komente kritike të qeverisë në internet ... “

Shënimet mbi Udhëzime Operacionale  të zyrës qendrore të MB-së mbi 
Iranin, të datës Nëntor 2011 deklaroi si më poshtë: “3.7.11 ... Ekziston një rrezik 
real që aktivistë të profilit të lartë dhe kundërshtarët politikë të cilët kanë ardhur 
në vëmendjen e autoriteteve, me kthimin në Iran, përballen me një rrezik të 
vërtetë persekutimi dhe u duhet të jepet azil për shkak të mendimit të tij politik “.

VII. MATERIALE PËRKATËSE LIDHUR ME KËRKESËN PËR  
   AZIL TË BAZUAR NË KONVERITMIN  E TIJ
57. Shërbimi Danez i Emigracionit është “Përditësim mbi situatën për të konve-

rtuarit e krishterë në Iran”, Qershor 2014, shpreh, ndër të tjera, si më poshtë:
“1.2.1 Akuzat e përdorura në kohë kundër të krishterëve të konvertuar
Sipas një organizatë ndërkombëtare në Turqi, edhe pse braktisja nuk figuron 

në kodin penal iranian, ka pasur raste ku gjyqtarët kanë bërë vendime të braktisjes 
duke i bazuar këto vendime në njohuritë e gjyqtarit dhe të ligjit të ndërthurur 
islamik. Referenca është bërë në rastin e Pastor Soodmand i cili, në vitin 1990, 
është ekzekutuar pasi u akuzua për braktisje. U shtua një tjetër referencë në vitin 
1994, ku Pastori Mehdi Dibaj, është akuzuar për braktisje, lëshuar dhe gjetur i 
vrarë në një pyll. Që nga viti 1990, nuk ka pasur raporte të konvertimit nga Islami 
në krishterim duke qenë i dënuar me vdekje për braktisje në Iran. Rasti i fundit, 
ku një i konvertuar është akuzuar për braktisje është ai i Yousef Naderkhani, një 
pastor i Kishës së Iranit, e cila ishte e mbuluar gjerësisht në mediat ndërkombëtare. 
Ai u dënua me tre vjet burgim.

Në 2009-2010, kur doli rasti i Naderkhanit, gjykatat ishin nën presion nga 
regjimi për të përdorur akuzat për braktisje në lidhje me rastet për të konvertuarit. 
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Megjithatë, gjykatat kanë qenë të gatshme meqë rastet e braktisjes ishin të 
rezervuara për gjykatat speciale fetare. Gjykatat fetare ishin ligjërisht të vetmet 
gjykata që mund të provojnë akuzat për braktisje dhe për këtë arsye vetëm në rast 
kur një klerik fetar është konvertuar, një akuzë e tillë mund të jetë e zbatueshme. 
Në vend të kësaj, në gjykatat jashtë gjykatave fetare, rastet që përfshijnë të 
konvertuar më pas do të jenë me akuzën e prishjes së rendit publik dhe braktisje.

Që nga viti 2011, i vetmi ndryshim i rëndësishëm në mënyrën se si autoritetet 
po trajtojnë të konvertuarit në të krishterë është kristalizimi se braktisja nuk 
është e zbatueshme për të konvertuarit në të krishterë. Autoritetet iraniane kanë 
deklaruar nga viti 2009  deri në vitin 2011 se kishat ishin të lidhura me lëvizjet 
jashtë, për shembull lëvizjet sioniste dhe organizatat jashtë vendit, si për shembull 
në SHBA. Regjimi i sheh përpjekjet e lëvizjeve ungjillore si një makinë kundër 
regjimit iranian. Si rezultat, kisha ungjillore dhe kishat  shihen në një kornizë të 
sigurisë kombëtare. Kjo pikëpamje e regjimit shpjegon pse disa raste përfshirë 
dhe të konvertuarit, veçanërisht udhëheqësit e kishave, përfshihen në akuzat e një 
natyre më shumë politike.

Lidhur me rastin e Yousef Nadarkhani, Solidariteti Botëror i Kristianizmit 
(SBK), u shpreh  se në bazë të njohurive të organizatës, Nadarkhani është ende 
duke jetuar në Rasht dhe është duke vazhduar me biznesin e tij si një pastor. Nuk 
ka pasur raste të braktisjes mbi të  krishterët në Iran pas rastit të Naderkhani-t 
në të cilin akuzat e tij u përmbysën. Sot, të gjitha akuzat kundër të konvertuarve 
dhe udhëheqësve pastorë / kishës janë të natyrës politike, që lidh me akuzat për 
kërcënimet ndaj sigurisë kombëtare apo spiunazh, duke përfshirë edhe lidhjet me 
organet e huaja dhe armiqve të Islamit, duke përfshirë sionistët.

...
1.6 Gjendja e konvertuarve që janë kthyer në Iran pas konvertimit jashtë vendit, 

dmth në Evropë / vendet perëndimore
Mansour Borji shpjegoi se 20 vjet më parë, ishte e mundur që një i konvertuar 

i krishterë të pagëzohej në një kishë në Iran. Me kalimin e kohës, kishat pagëzonin 
duke paguar një çmim dhe për shkak të presionit gradual, kjo mundësi tani ishte 
eliminuar. Që nga viti 2006-2007, të konvertuarit nuk pagëzohen më në kishat 
iraniane se askush nuk ishte i gatshëm për të rrezikuar kryerjen e një pagëzimi. 
Të konvertuarit e krishterë si pasojë filluan të udhëtojnë për në Turqi dhe vende të 
tjera fqinje për t’u pagëzuar. të pyetur nëse kisha  kryen pagëzimin, burimi është 
shprehur se disa kisha edhe mundet. Në lidhje me situatën e të konvertuarve që 
kthehen në Iran pasi pagëzohen jashtë vendit, qoftë në Turqi, Armenia, Emiratet 
e Bashkuara Arabe ose një vend tjetër, burimi shprehet se ata mund të kthehen 
në Iran në heshtje dhe nuk hasin ndonjë problem. Nëse personi është monitoruar 
tashmë nga autoritetet, ai ose ajo mund të rrezikojë pasojat pas kthimit në Iran. 
Sipas AIIS është e vështirë për të marrë informacion mbi rreziqet e mundshme 
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të një individi që mund të përballet me kthimin në Iran pas konvertimit jashtë 
vendit. Nëse informatorët iranianë kanë mbledhur informacion në lidhje me një 
individ i cili është kthyer në Iran, autoritetet mund të arrestojnë ata për ta pyetur. 
Është e mundur që të akuzuar dhe dënimi do të pasojë arrestimin dhe marrjen 
në pyetje. Një grup të gjerë të njerëzve mund të jetë në atë pozitë: i studentëve, 
aktivistë politikë, anëtarët e familjes së personave politike mund edhe të merret 
në pyetje si dhe konverton krishterë. Sa i përket nëse pagëzimi jashtë vendit do 
të vinte një person në rrezik nga autoritetet në Iran, AIIS konsideron se rëndësia 
e pagëzimit duhet të jetë e balancuar kundrejt perceptimit që autoritetet iraniane 
kanë për një të konvertuar. Një person i cili ka marrë pjesë në trajnime dhe 
seanca jashtë vendit mund të konsiderohet i konvertuar, edhe pse ai ose ajo nuk 
mund të jenë zyrtarisht të pagëzuar. I pyetur në lidhje me situatën për një të 
konvertuar që kthehet në Iran pas konvertimit jashtë vendit, d.m.th në Evropë 
ose në një vend perëndimor, Mansour Borji konstatoi se nuk do të ketë asnjë 
ndryshim në mënyrën si autoritetet iraniane do të merreshin me çështjen. Nëse 
personi është i njohur për autoritetet dhe ata kanë treguar një interes para se ai 
ose ajo të largohej nga vendi, ka rrezik për atë pas kthimit. Nëse personi është i 
panjohur për autoritetet, burimi  informon se kjo nuk  mund të ketë një  kërcënim 
të madh për të. Burimi përmend një rast të një familje që u kthye në Iran dhe pas 
kthimit, ato u kërcënuan dhe u ndoqën. U konsiderua se ndoshta të afërmit apo të 
tjerët kishin raportuar tek autoritetet duke shkaktuar ngacmim. Në fund të fundit, 
familja u largua nga Irani përsëri. Ata kishin filluar në fshehtësi të merrnin pjesë 
në një kishë. Lidhur me pasojat për një individ mbi kthimin në Iran pasi është 
konvertuar jashtë vendit, QPS-ja shprehet se çdo i konvertuar i cili dëshiron të 
praktikojë besimin e tij ose të saj pas kthimit, do të përballet me një rrezik serioz. 
Nëse një individ është pagëzuar në një vend të afërt ose në Evropë apo SHBA, 
nuk do të bëjë ndonjë ndryshim. Nëse një individ kthehet në Iran dhe nuk është 
në të vërtetë duke promovuar krishterimin, fakti mbeten që një individ i tillë 
e ka lënë «besimin» (Shia Islam) dhe kështu është kërcënues i regjimit. Kur u 
pyetën në lidhje me pasojat e kthimit në Iran pasi u pagëzua jashtë vendit, Elami 
Ministries tha se shumë iranianë do të shkonin jashtë dhe të kthehen në Iran 
pas një kohe. Në qoftë se autoritetet në Iran bëhen të vetëdijshëm për faktin se 
një person është pagëzuar jashtë një individ i tillë mund të rrezikojë marrjen në 
pyetje dhe pasoja të tjera. Burimi konsideron se autoritetet mund të gjejnë nëse 
një individ është pagëzuar me anë të informatorëve dhe përgjimit të telefonit / 
e internetit. Kur u pyet se si persona të cilët kanë qenë të pagëzuar jashtë vendit 
vazhdojnë me një jetë të krishterë pas kthimit në Iran, është konsideruar se të 
konvertuarit iranianë kanë nevojë për pagëzim, për shkak të përkatësisë së tyre 
islame. Është më e lehtë mendërisht për të jetuar si i krishterë, pasi është kryer 
pagëzimi. Pas pagëzimit një individ shpesh do të shfaqë një ndryshim të madh në 
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sjellje që do të jetë e qartë për të tjerët. Duke folur nga përvoja, një udhëheqës i 
rrjetit iranian tha se pasi ai ishte kthyer në të krishterë, nuk blasfemoi më ose të 
zemërohej si më parë i këtyre dhe ky ndryshim në sjellje ishte sigurisht vënë re 
nga anëtarët e familjes  dhe njerëzit rreth tij. Gjithashtu, pasi u bë një i krishterë ai 
duhej të ndante besimin  e tij me njerëzit e tjerë. Një pjesë e mësimeve të Biblës 
është ungjillëzimi dhe ungjilli i Mateut është se duhet të shkuar dhe t’i tregohet 
njerëzve për Jezusin. Të konvertuarit dëshirojnë t’i binden kësaj dhe kjo është 
çfarë autoritetet kërkojnë të ndalojnë. Konsiderohet se personat që kthehen nga 
vendet perëndimore pas konvertimin do të duhet të jenë shumë të kujdesshëm 
për të bërë ndonjë ungjillëzim. Në qoftë se konvertimi i tyre është zbuluar dhe 
autoritetet janë njoftuar, ekziston rreziku që një individ i tillë do të jetë i dyshuar 
për lidhje me organizata të huaja shumë të njëjta si një i konvertuar i cili ka jetuar 
në Iran. Burimi shton se ata që janë jashtë Iranit për periudha të zgjatura kohe 
mund të jenë në rrezik në se autoritetet mund të dyshojnë ata për spiunazh. Ai 
shtoi më tej se kjo ka rëndësi jo vetëm për të konvertuar të krishterët, por edhe 
për iranianët e tjerë. I pyetur në lidhje me situatën e të konvertuarve të  krishterë, 
të cilët kthehen në Iran, pasi vijnë në Turqi apo një vend tjetër, dhe takimi me 
besimtarët e tjerë, përfaqësuesit e Unionit të Kishës informuan delegacionin se në 
qoftë se të konvertuarit qëndrojnë  ‘qetë’; d.m.th, ata nuk lidhen me besimtarët e 
tjerë, d.m.th ata nuk mund të zbulohen dhe vizita në një vend të huaj, atëherë nuk 
bën një ndryshim shumë të madh për ta. Burimi nuk ka marrë parasysh se do të 
ketë më pak rrezik për një individ i cili kthehet në Iran pasi pagëzohet në një vend 
perëndimor, në qoftë se individi heq dorë nga pagëzimi dhe shpjegon që është 
pjesë e një strategjie për të ardhur në Perëndim. Kjo funksionon për familjet e 
tyre, por ndoshta jo për autoritetet qeveritare. Të konvertuarit në  Iran janë subjekt 
për t’u arrestuar, tortura dhe ekzekutimi; ata normalisht nuk do të deklarojnë fenë 
e tyre. Sipas përfaqësuesve të Unionit  të Kishës, edhe në qoftë se jo të njohur 
për autoritetet, të konvertuarit mund të përballen me  shmangien dhe ‘vrasjen 
për nder’ nga familjet e tyre. Pakicat etnike të krishterë (armenëve, asirianëve) 
janë lejuar të takohen dhe adhurojnë në kushte rreptësisht të rregulluara. Burimi 
shprehet se dëgjojmë që edhe këta të fundit kanë vështirësi, disa prej të cilave 
janë të raportuara në media. “
58. “Irani, Vendi i origjinës së Informacionit (COI) Raporti i” Zyrës Qendrore të 

Mbretërisë së Bashkuar më datë 26 Shtator 2013, thuhet, ndër të tjera:
“19,01 Të krishterët në Grupit Parlamentar (APPG)” Raport mbi persekutimin 

e të krishterëve në Iran “botuar në tetor të vitit 2012, deklaron: Para-revolucioni, 
Irani është parë si dashamirës ndaj pakicave fetare, dhe kushtetuta iraniane 
përmban garanci mbi të drejtat themelore të njeriut, duke përfshirë edhe lirinë 
e mendimit, dhe mbrojtjen nga tortura dhe arrestimet arbitrare. Neni 23 i 
Kushtetutës iraniane thekson se: 
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“Hetimi i individëve besimeve është e ndaluar, dhe askush nuk mund të 
ngacmojё apo të merren për detyrë thjesht për mbajtjen e një besimi të caktuar. 
Megjithatë, këto të drejta janë subjekt i një parimi më të përgjithshëm se ligji Sharia 
merr përparësi në çdo konflikt të ligjit, dhe kështu këto dispozita kushtetuese nuk 
e kanë ndaluar marrjen në pyetje të gjerë dhe dënimin e iranianëve thjesht për 
shkak të bindjeve të tyre fetare “.

19.02. Raporti i APPG mё tej vuri në dukje se, kushtetuta iraniane mishëron 
mbrojtjen e lirisë së fesë për të krishterët, hebrenjtë dhe zoroastrianët, dhe ka 
një sistem të regjistrimit për vendet jo-myslimane të adhurimit. Në realitet, 
megjithatë, edhe kishat e njohura zyrtarisht përballen me kufizime të rënda në 
lirinë e tyre për të adhuruar.

... “
Demografia fetare
“19.09 Agjencia e Inteligjencës Kriminale (CIA) Libri Fakte Botërore, i 

përditësuar më 22 gusht 2013, i marrë më 11 shtator 2013, me kusht ndarjen e 
mëposhtme të grupeve fetare në Iran: Muslim (zyrtare) 98% (Shia 89%, Sunni 
9%), të tjera (përfshin Zoroastrian, çifute, të krishterë, dhe Bahá’í) 2%. “

...
Ligji i propozuar për braktisjen 
“19.21 Raporti i vitit 2013 ICHRI:” Kostoja e Besimit “, vuri në dukje se,” 

Në pritje të kodit të ri penal iranian në pritje të miratimit përfundimtar, braktisja 
mbetet i pa kodifikuar. Megjithatë, kodi përfshin një dispozitë që i referohet 
nenit 167 të kushtetutës iraniane që në mënyrë eksplicite udhëzon gjyqtarët të 
shfrytëzojnë burimet ligjore islame ku krimet apo dënimet nuk janë të mbuluara 
nga kodi. Kjo lë derën hapur për praktikën e vazhdueshme  duke u mbështetur në 
jurisprudencën që mban braktisjen të jetë një krim kapital. «

...
Përndjekja e Braktisësve
“19.23 Në ndjekje të të braktisurve, Raporti Landinfo 2011 vuri në dukje “ Në 

praktikë, njerëzit janë të dënuar për ndërrim feje vetëm shumë rrallë”. I njëjti burim 
ka vazhduar,: “Akuzat e të konvertuarve duket se janë bërë më të zakonshme ... 
akuza formale e braktisjes kundër të konvertuarve kanë ndodhur relativisht rrallë 
në Iran, por kërcënimet e akuza të tilla janë rritur gjatë gjykimit, si një mjet për 
presion të konvertuarit të deklarojnë se ata pendohen dhe dëshirojnë të kthehen 
në Islam. Në shumë raste, gjykata ka vendosur për lirimin e të konvertuarve pa 
akuza, ose të ngrejë akuza të tjera, të tilla si pjesëmarrja në kishat e paligjshme 
apo për të pasur kontakt me mediat e huaja “.

19.24 Raporti i vitit 2013 ICHRI, Kostoja e Besimit, njoftoi se: “Fushata ka 
qenë në gjendje të dokumentojë tri rastet e të krishterëve të akuzuar për braktisje: 
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ato të Mehdi Dibaj, Youcef Nadarkhani dhe Hossein Soodmand, dhe një rast, 
ajo e Hossein Soodmand , në të cilën një i krishterë u ekzekutua nga shtet për 
braktisje. Soodmand, një i konvertuar dhe pastor, u arrestua në vitin 1990. Pas dy 
muaj burg, gjatë së cilës kohë thuhet se ka refuzuar të heqë dorë nga besimi i tij, 
Soodmand u ekzekutua me varje. Nuk dihet nëse ai kishte vendim. Nadarkhani, 
edhe një i konvertuar dhe pastor, u arrestua në vitin 2009 dhe më pas u dënua me 
vdekje. Rigjykimi i tij, i vendosur pas ankesës, mori vëmendjen ndërkombëtare; pas 
presionit nga OKB-ja, Bashkimi Evropian, organizatat ndërkombëtare për të drejtat 
e njeriut, dhe Vatikanit, ai u shpall i pafajshëm për akuzat e braktisjes dhe u dënua 
me tre vjet burg për akuza të lidhura me ungjillëzimin. Ai u lirua në vitin 2012. “

...
Të krishterët
“Ky seksion duhet të lexohet së bashku me seksionet në Braktisjes, Përndjekja 

e braktisësve dhe Myslimanëve të konvertuar në të Krishterë.
19.31 Raporti i Fushatës Ndërkombëtare për të Drejtat e Njeriut në Iran 

(ICHRI) 2013 Kostoja e Besimit, deklaron: “Nuk ka statistika përfundimtare 
për numrin e të krishterëve, dhe të krishterët konvertohen në veçanti, në Iran 
për shkak të mungesës së votimit të besueshëm. Në vitin 2010, grupi i studimit 
Botëror Kristian, Baza e të dhënave (ËCD) regjistroi 270,057  të krishterë në Iran, 
ose rreth 0.36 për qind e të gjithë popullsisë iraniane prej 74.7 milion. Në Iran, ka 
dy kategori kryesore të krishterëve: etnike dhe jo-etnike. Pjesa më e madhe janë 
të krishterë etnike, e cila i referohet armenëve dhe asirianët (ose Kaldeasve) të 
cilët posedojnë traditat e tyre gjuhësore dhe kulturore. Shumica e të krishterëve 
etnike janë anëtarë të kishës ortodokse të komunitetit të tyre. Të krishterët jo 
etnike janë  pjesa më e madhe e kishave protestante  dhe të gjithë që janë të 
kthyer kanë prejardhje myslimane. ËCD në vitin 2010 raportohet rreth 66.700 të 
krishterë protestantë në Iran, i cili përfaqëson rreth 25 për qind të komunitetit të 
krishterë iranian. Qeveria iraniane nuk i  njeh të konvertuarit si të krishterë dhe 
shumë të konvertuar nuk raportojnë besimin e tyre publikisht për shkak të frikës 
nga ndjekja penale. Kështu, numri i të konvertuarve në Iran është e mundur të jetë 
i falsifikuar. Disa organizata të krishtera iraniane tregojnë  për Fushatën se numri 
i të konvertuarve krishterë mund të jetë më i madh se 500.000, por vlerësimet e 
tilla nuk mund të konfirmohen në mënyrë të pavarur. «

Myslimanët e konvertuar në të Krishterë
...
“19.53 Raport, Qershor 2012 (Solidariteti Kristian Botëror) QPS, deklaron:
“Ka pasur një rritje të dukshme të ngacmimeve, arrestimeve, gjykimeve 

dhe burgosjeve të konvertuarve në të krishterë që nga fillimi i vitit 2012 në 
qytete të ndryshme në të gjithë Iranin, me një përballje të veçantë në individët 
dhe grupet në Teheran, Kermanshah, Esfahan dhe Shiraz. Edhe pse disa prej 
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këtyre të burgosurve janë liruar pasi u kërkohet të nënshkruajnë dokumente për  
parandalimin e tyre nga pjesëmarrja në mbledhjet e krishtere, shumë të tjerë 
mbeten të arrestuar, duke përfshirë gratë dhe të moshuarit. Nuk ishte e  një rritje 
e shpejtë e veçantë e arrestimeve gjatë muajit shkurt të vitit 2012, e cila vazhdoi 
në mars. Edhe një herë, pagesat e tepruara janë kërkuar për të siguruar lirimin e 
përkohshëm për të krishterët ndaluar. Vala e ripërtërirë e represionit ka ndikuar 
edhe lëvizjen e kishës dhe prerje të miratuara, ky i fundit, një vazhdim i ngjarjeve 
që kanë ndodhur në fund të vitit 2011, kur qeveria bastisi një kishë që i përket 
Kuvendeve të sanksionuara  të Perëndisë (AOG) lëvizjen në Ahwaz, burgosjen e të 
gjithë të pranishmëve, duke përfshirë edhe fëmijët e Shkollës të së Dielës. Ndërsa 
sulmet e drejtpërdrejta ndaj kishave sanksionuara ishin të rralla në vitin 2011, 
deri më tani në vitin 2012, kanë parë arrestimin e krerëve të Kishave Anglikane 
e Shën Palit dhe Shën Pjetrit në qytetin e tretë më të madh të Iranit, Esfahan. Në 
maj [2012] është raportuar se kreu i Kishës së Shën Palit, Pastor Hekmat Salimi, 
ishin liruar përkohësisht me kusht prej rreth $ 40,000. Shih raportin e QPS-së për 
informacion të mëtejshëm.

19.54 Me 8 shtator 2012, Guardian raportoi lirimin nga burgu të pastorit të 
krishterë Youcef Nadarkhani, por gjithashtu vuri në dukje se, “Në prill [2012], 
një tjetër pastor, Farshid Fathi, 33, u bë viktima e fundit e persekutimit shtetëror 
të krishterit të konvertuar, pasi u dënuar me gjashtë vjet burg nga një gjykatë 
revolucionare, Iran Agjencia e lajmeve Christian raportuar ‘. Raporti i USCIRF 
2013 vuri në dukje se, “Një pjesë e provave të paraqitura në gjykim ishte se 
Fathi poseduar dhe shpërndarë në mënyrë të paligjshme Farsi gjuhës Bibla dhe 
literaturë të krishterë. Ai ka kaluar disa muaj në izolim dhe mbetet në burg ‘.

19.55 Raporti i përbashkët nga Shërbimi i Emigracionit danez, të LANDINFO 
norvegjez dhe misionit fakt mbledhës Këshillit Danez për Refugjatë në Teheran, 
Iran, Ankara, Turqi dhe Londër, Mbretëria e Bashkuar, “Për konvertimin në 
krishterim, çështjet që kanë të bëjnë me kurdët dhe protestues të Post zgjedhjeve 
-2009 si dhe Çështje Ligjore dhe Procedurat Exit “, 9 nëntor deri më 20 nëntor 
2012 dhe 8 janar deri në 9 janar 2013, botuar shkurt 2013 [fakte Daneze të 
gjetjeve në raportin  2013], raportoi mbi rrezikun e persekutimit të konvertuarve 
krishterë. Pjesa më e madhe e burimeve të konsultuara dëshiroi të mbetet anonim. 
Raporti përfshiu vërejtjet e mëposhtme:

“Një organizatë ndërkombëtare në Ankara tha se autoritetet e perceptojnë 
rrjetet ungjillëzuese si një lloj rrjeti inteligjence i cili do të shkojë pas  
ungjillëzuesve. Autoritetet nuk do të shkojnë pas të konvertuarve të veçantë, 
por në qoftë se kthehet në veprimtari më të organizuara, kjo është një çështje 
tjetër. Ajo shtoi se autoritetet për shembull, nuk  kanë prerë kanalet televizive 
satelitore që shpërndajnë emisione të krishterë. Sipas burimit, autoritetet nuk 
janë përpjekur për të kapur anëtarët e kishës, por përkundrazi do të shkojnë pas 
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“peshkut të madh”, d.m.th ata që organizojnë dhe konvertojnë, pasi ato janë parë 
si një kërcënim për shoqërinë. Ungjillëzues të cilët shpërndajnë informacione 
të krishterë janë më në rrezik se të tjerët, dhe një përpjekje ekstreme është vënë 
në përpjekje për të kapur ungjillëzues, d.m.th pastorë, sipas burimit. I pyetur në 
lidhje me atë që mund të çojë në persekutimin e një të konvertuari të krishterë, 
një ambasadë perëndimore ka theksuar se të angazhohen në veprimtari ungjillore 
apo manifestim aktiv të identitetit të krishterë të dikujt në sferën publike do të 
rrezikojnë vëmendje negative nga autoritetet dhe të krijojnë probleme. I veshur 
me një kryq nuk do të jetë një problem në vetvete. Rritja e rrezikut të një personi 
megjithatë, mund të varet nga ajo që individi ka bërë në të kaluarën, për shembull, 
nëse aktiviteti i mëparshëm është regjistruar nga autoritetet. “

...
19.58 Me 16 qershor 2013, Mohabat raportuar se:
Sipas Mohabat News, Gjykata Revolucionare në Shiraz publikoi dënimet 

e Mojtaba Sejid-Alaedin Hossein, Mohammad-Reza Partoei (Koorosh), Vahid 
Hakkani dhe Homayoun Shokouhi dhe ia dorëzoi avokatit të tyre. Të katër burrat 
e krishterë u gjetën fajtorë për marrë pjesë në një shtëpi, përhapjen e krishterimit, 
duke pasur kontakte me ministritë e jashtme, propagandë kundër regjimit dhe 
prishjes së sigurisë kombëtare. Secili u dënua me tre vjet dhe tetë muaj burg. “

...

LIGJI

I. VËZHGIME PARAPRAKE

A. Qeveria
59. Në seancën e datës 3 dhjetor 2014, Qeveria vuri në dukje se do të ishte në 

interes të procedimit për Gjykatën për të kaluar vendimin e saj para 8 qershor 
2015, për sa kohë urdhri i dëbimit në fjalë skadon atë ditë në bazë të Kapitullit 
12 , neni 22, i Ligjit suedez për te Huajt.

60. Në vëzhgimet e tyre të mëtejshme të 23 qershorit 2015, Qeveria ka kërkuar që 
Dhoma e Madhe të nxjerrë çështjen nga lista e rasteve në përputhje me, për 
shembull, P.Z. dhe të tjerët kundër. Suedisë ((nxjerrë nga lista (, nr. 68194/10, 
§§ 14 17, 18 dhjetor 2012).

61. Ata theksuan se urdhri i dëbimit nuk është më i detyrueshëm, që kërkuesi 
nuk mund të përjashtohet nga Suedia në bazë të atij urdhri, dhe se do t’i jepej 
një vlerësim i plotë të zakonshëm mbi themelin e çështjes me dorëzimin e 
një kërkesë të re për azil. Kështu, duke pasur parasysh nenin 37 § 1 (c) të 
Konventës, Qeveria u shpreh se kjo nuk justifikon vazhdimin e shqyrtimit 
të kërkesës dhe se nuk ka rrethana të veçanta në lidhje me respektimin e të 
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drejtave të njeriut sipas përcaktimit në Konventë dhe protokollet e saj të cilat 
kërkojnë shqyrtimin e vazhdueshëm të çështjes (neni 37 § 1 in fine).

62. Në qoftë se Dhoma e Madhe nuk e heq rastin nga lista e çështjeve, Qeveria 
u shpreh se ky rast duhet të shpallet i papranueshëm pasi kërkuesi nuk mund 
të pretendojë të jetë viktimë brenda kuptimit të nenit 34 të Konventës së një 
urdhër dëbimi i cili nuk është i zbatueshëm. Prandaj, kërkesa është e papajtueshme 
ratione personae me dispozitat e Konventës brenda kuptimit të nenit 35 § 3 (a) 
dhe duhet të deklarohet e papranueshme në përputhje me nenin 35 § 4.

63. Në çdo rast, meqenëse kërkuesi tani mund të nisë një kërkesë të re për azil, 
e cila do të shqyrtohet në themel nga të gjitha autoritetet përkatëse, ai nuk 
i ka shteruar mjetet e brendshme. Në alternativë, Qeveria parashtroi se për 
këtë arsye aplikimi në fjalë duhet të shpallet i papranueshëm për dështim të  
shterimit të mjeteve të brendshme sipas nenit 35 §§ 1 dhe 4 të Konventës.

B. Kërkuesi
64. Kërkuesi deklaroi se ai dëshironte të mbrojë kërkesën dhe kërkoi nga Gjykata 

që të vazhdojë të marrë në shqyrtim kërkesën në bazë të themelit. Nëse 
Gjykata ndërpret shqyrtimin e rastit të tij, ai do të duhet të aplikojë sërish 
për azil. Në këtë rast ai ka ndërmend të mbështetet në konvertimin e tij në të 
krishterë, si arsye për azil.

65. Sipas mendimit të kërkuesit, “çështja” para Dhomës së Madhe nuk mund të 
konsiderohet si e zgjidhur për qëllimet e nenit 37 § 1 (b) nga skadimi më 8 
qershor 2015 i vlefshmërisë së urdhrit të dëbimit të kërkuesit. Ai theksoi se 
autoritetet suedeze nuk i kanë dhënë atij azil ose një leje qëndrimi në Suedi 
ndryshe, për shembull, kërkuesit në M.E k. Suedisë (nxjerrë nga lista) [GC], 
nr. 71398/12, 8 prill 2015) dhe ËH k. Suedisë ((nxjerrë nga lista) [GC], nr. 
49341/10, 8 prill 2015). Kështu ajo nuk mund të përfundojë sepse ai nuk 
rrezikon të përjashtohet.

66. Gjithashtu nuk mund të përfundojë se kjo nuk justifikon vazhdimin e shqy-
rtimit të kërkesës për qëllimet e nenit 37 § 1 (c).

67. Në çdo rast, çështja ngre probleme serioze të një rëndësie themelore dhe re-
spektimin e të drejtave të njeriut duke kërkuar në këtë mënyrë që Dhoma e 
Madhe të vazhdojë shqyrtimin e çështjes.

68. Ankuesi theksoi se kur çështjet janë nxjerrë nga lista, ndër të tjera, Atayeva 
dhe Burman k. Suedisë ((nxjerrë nga lista), nr. 17471/11, 31 tetor në 2013.). 
P.Z. . Dhe të tjerë kundër Suedisë, (cituar më lart); dhe B.Z. k. Suedisë 
((nxjerrë nga lista), nr. 74352/11, 18 dhjetor 2012) në bazë të nenit 37 § 1 (c), 
Gjykata nuk kishte dalë me vendim në nivel Dhome.

69. Në rastin në fjalë, gjithsesi Gjykata doli me vendim, çështja i është referuar 
Dhomës së Madhe, dhe është mbajtur një seancë. Gjatë secilës prej këtyre 
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fazave, qeveria i kundërshtoi fuqishëm pretendimet e kërkuesit dhe Dhoma 
vendosi kundër tij. Për të nxjerrë nga lista ankesën mund të shkaktojë paragjykim 
të konsiderueshëm të kërkuesit.

70. Për më tepër, ankuesi deklaroi se procedura e azilit ka qenë me të meta. Nëse 
Dhoma e Madhe nuk vendos lidhur me ato të meta të pretenduara, ekziston 
një rrezik i dukshëm se vendimet e mëparshme, duke përfshirë edhe gjykimit 
të Dhomës, do të shihen në mënyrë jo kritike nga autoritetet kombëtare dhe 
gjykatat të lira nga faji. Në çdo rast, ajo e vendos kërkuesin në disavantazh 
themelor që duhet të ushtrojë një kërkesë të re për azil kundër historikut të 
një sërë vendimesh potencialisht me të meta, si dhe për rreziqet me të cilat 
do të përballet me kthimin në Iran. Sipas pikëpamjes së ankuesit është e 
pajustifikuar që ai të varet nga një procedurë e tillë, kur Dhoma e Madhe ka 
mundësi të vendosë për ato të meta të pretenduara tani dhe që është kaq afër 
përfundimit të çështjes.

71. Së fundi, ai vuri në dukje se palët dhe palët e treta kanë kaluar vështirësi 
të konsiderueshme për të përgatitur dhe dorëzuar parashtresa të detajuara 
për rastin, dhe Dhoma e Madhe ka pasur problemin dhe shpenzimet për 
mbajtjen  e një seance dëgjimore për këtë rast. Ato shpenzime dhe përpjekje 
do të shkonin dëm nëse  rasti do të nxirrej nga lista tani. Kjo nuk mund të 
justifikohet.

C. Vlerësimi i Gjykatës 
72. Neni 37 § 1 i Konventës parashikon:

1.  Në çdo fazë të procedimit, Gjykata mund të vendosë të çregjistrojë 
një kërkesë, kur rrethanat çojnë në përfundimin se:

a.  kërkuesi nuk ka ndërmend ta vazhdojë çështjen; ose
b.  çështja është zgjidhur; ose
c.  për çdo arsye tjetër që, sipas Gjykatës, nuk justifikon vazhdimin e 

shqyrtimit të kërkesës.
Megjithatë, Gjykata vazhdon shqyrtimin e kërkesës kur këtë e kërkon 

respektimi i të drejtave të njeriut të garantuara nga Konventa dhe protokollet e 
saj.”
73. Gjykata vëren se, sipas jurisprudencës së saj, në rastet lidhur me dëbimin 

e një kërkuesi nga një shtet i paditur, pasi kërkuesit i është dhënë një leje 
qëndrimi dhe nuk rrezikon të përjashtohet nga ky shtet, Gjykata vlerëson 
se rasti është zgjidhur brenda kuptimit të nenit 37 § 1 (b) të Konventës dhe 
nxjerr çështjen jashtë liste, pavarësisht nëse kërkuesi pranon (shih, ndër të 
tjera, M.E k. Sweden, cituar më lart, § 32;. H k Norvegjisë, nr. 51666/13, 
17 Shkurt 2015 (dec.),. IA k. Holandës (dec.), nr 76660/12, 27 maj 2014;.. 
Ogo kundër Mbretërisë së Bashkuar (dec. .), nr 13950/12, 18 shkurt 2014;.. 
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Isman kundër Zvicrës (vendim), nr 23604/11, 21 janar 2014;... MA k. Suedisë 
(vendim), nr 28361/12, 19 nëntor në vitin 2013.. ,. AG k. Suedisë (dec.), nr 
22107/08, 6 dhjetor 2011;.. dhe Sarwari k. Austrisë (dec.), nr. 21662/10, 3 
nëntor 2011).. Arsyeja për këtë është se Gjykata e ka përqasur vazhdimisht 
çështjen si një shkelje të mundshme të Konventës, duke qenë të mendimit 
se kërcënimi i shkeljes është hequr për shkak të vendimit për dhënien  e 
të drejtës ankuesit për qëndrim në shtetin  e paditur në fjalë (shih, ME k. 
Suedisë, cituar më lart, § 33).

74. Gjithashtu, në disa raste, kur paditësit nuk i është dhënë një leje qëndrimi, 
Gjykata konsideroi se nuk është më e arsyeshme që të vazhdojë shqyrtimin e 
çështjes në bazë të nenit 37 § 1 (c) të Konventës dhe vendosi të ta heqë atë nga 
lista e çështjeve, sepse ishte e qartë nga të dhënat në dispozicion që kërkuesi 
në këtë moment dhe për një kohë të konsiderueshme në të ardhmen nuk do 
të jetë në rrezik për t’u dëbuar dhe nënshtruar trajtimit që thuhet në shkelje 
të nenit 3 të Konventës, dhe për shkak se ankuesi mund të kundërshtojë një 
largim në të ardhmen para organeve të brendshme, (shih, ndër të tjera, IA 
kundër Holandës, cituar më lart,. PZ dhe të tjerë kundër Suedisë, cituar më 
lart, §§ 14-17; BZ k. Suedisë, cituar më lart, §§ 17 20 dhe, mutatis mutandis, 
sipas nenit 8, Atayeva dhe Burman kundër Suedisë, cituar më lart, §§ 19-
24)..

75. Në të gjitha rastet e sipërcituara, Gjykata konstatoi se nuk ka pasur rrethana 
të veçanta në lidhje me respektimin e të drejtave të njeriut sipas përcaktimit 
në Konventë dhe Protokollet e saj të cilat kërkonin vazhdimin  e shqyrtimit të 
çështjes (neni 37 § 1 in fine).

76. Megjithatë, në rastet e përmendura në paragrafin 74 më sipër, ku rreziku i 
dëbimit zhduket para çdo vendimi mbi pranueshmërinë e kërkesës, gjykata 
ndonjëherë këtë të fundit e ka shpallur të papranueshme për shkak se kërkuesi 
nuk mund të pretendojë të jetë një viktimë brenda kuptimit të nenit 34 të 
Konventës (shih, ndër të tjera, Atsaev k. Republikës Çeke (vendim), nr 
14021/10, 7 korrik 2015;.... Tukhtamurodov kundër Rusisë (vendim), nr 
21762/14, 20.. Janar 2015;. Andreyev k. Estonisë (dec.), nr 42987/09, 22 janar 
2013;.. Etanji kundër Francës (dec.), nr 60411/00, më 1 mars 2005;.. Pellumbi 
kundër Francës (dec.), nr 65730/01, 18 janar 2005;.. dhe Vijayanathan dhe 
Pusparajah kundër Francës, 27 gusht 1992 § 46, seria A nr 241 B).. Fjala 
“viktimë” në nenin 34 të Konventës në të vërtetë nënkupton një person i 
prekur drejtpërdrejt - ose në rrezik për t’u prekur direkt - nga veprimi ose 
mosveprimi në fjalë.

77. Në rastin konkret, Gjykata vëren se sipas Kapitullit 12, nenit 22, të Ligjit 
për të Huajt, urdhri i dëbimit, i cili mori fuqi ligjore më 8 qershor 2011, kur 
Gjykata e Migracionit e Apelit refuzoi  apelimin (shih paragrafin 31 më lart), 
përfundoi katër vjet më vonë, që do të thotë më 8 qershor 2015. Urdhri i 
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dëbimit është bërë në këtë mënyrë  e ndaluar dhe nuk mund të zbatohet.
78. Është e pakontestueshme se kërkuesi mund të ngre procedime të reja dhe të 

plota për azil. Kur kjo kryhet, kërkesa e tij do të shqyrtohet në themel nga 
ana e Bordit të Migracionit dhe, në rast të ankesës, nga gjykatat. Kërkuesi 
ka deklaruar (shih paragrafin 64 më sipër) se në qoftë se gjykata ndërpret 
shqyrtimin e çështjes, ai do të paraqesë një kërkesë të re për azil dhe të 
mbështetet në konvertimin e tij në krishterim, si arsyetim.

79. Aktualisht, megjithatë, kërkuesi është i harruar. Atij nuk i është dhënë azil 
ose një leje qëndrimi në Suedi dhe gjatë procedimeve të reja për azil, ai do 
të mbetet në mënyrë të pashmangshme në një situatë të pasigurt në lidhje me 
çështjet e mbështetur në bazë të neneve 2 dhe 3 të Konventës në aplikimin 
e tanishëm. Po kështu, Gjykata nuk është e bindur se kërkuesi e ka humbur 
plotësisht statusin e tij viktimës. Megjithatë, në përputhje me praktikën 
gjyqësore të cituar më lart në paragrafin 74, Gjykata vëren se, në parim, ajo 
më nuk mund të shpjegojë për vazhdimin e shqyrtimit të aplikimit (neni 37 § 
1 (c) të Konventës).

80. Mbetet për t’u përcaktuar, nëse në rastin konkret ekzistojnë rrethana të 
veçanta në lidhje me respektimin e të drejtave të njeriut sipas përcaktimit të 
Konventës dhe Protokollet e saj të cilat kërkojnë vazhdimin  e shqyrtimit të 
çështjes (neni 37 § 1 in fine).

81. Sjellim në vëmendje se më 2 qershor 2014, çështja iu referua Dhomës së 
Madhe, në përputhje me nenin 43 të Konventës, i cili parashikon që rastet 
mund të referohen në qoftë se ata ngrenë “një problem të rëndësishëm për 
interpretimin ose zbatimin e Konventës ose protokolleve të saj, ose një çështje 
serioze të një rëndësie të përgjithshme “.

82. Gjykata vëren se ka çështje të rëndësishme të përfshira në rastin në fjalë, 
sidomos në lidhje me detyrat që duhet të respektohen nga palët në procedurat 
e azilit. Kështu, ndikimi i çështjes aktuale shkon përtej situatës së veçantë 
të kërkuesit, ndryshe nga shumica e rasteve të ngjashme mbi përjashtimin e 
vendosur nga një Dhomë.

83. Në këto kushte, në përputhje me nenin 37 § 1 in fine, Gjykata konstaton se 
ekzistojnë rrethana të veçanta në lidhje me respektimin e të drejtave të njeriut 
të përcaktuara në Konventë dhe Protokollet e saj të cilat kërkojnë shqyrtimin 
e vazhdueshëm të rastit.

84. Rrjedhimisht, Gjykata hedh poshtë kërkesën e qeverisë për të nxjerrë çështjen 
jashtë listës së rasteve.

II. SHKELJA E PRETENDUAR E NENIT 2 DHE 3 TË KONVENTËS
85. Kërkuesi u ankua se për shkak të së kaluarës së tij politike në Iran dhe 

konvertimit të tij nga Islami në të krishterë në Suedi dëbimi i tij për në Iran 
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do të ishte në kundërshtim me nenet 2 dhe 3 të Konventës. Këto dispozita 
janë si më poshtë:

Neni 2
 E drejta e çdo njeriu për jetën mbrohet me ligj. Askujt nuk mund t’i merret 

jeta qëllimisht, me përjashtim të rastit kur zbatohet një vendim gjyqësor me 
vdekje, pas dënimit për një krim për të cilin ky dënim është parashikuar me ligj.
2. Marrja e jetës nuk konsiderohet të jetë shkaktuar në kundërshtim me këtë nen 

në rastet kur ajo vjen si 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 të cilit i është hequr liria ligjërisht;
c.  për të kundërshtuar, në përputhje me ligjin, një trazirë ose 

kryengritje.

Neni 3
“Askush nuk mund t’i nënshtrohet torturës ose dënimeve ose trajtimeve 

çnjerëzore ose poshtëruese.”

A. Gjykimi i Dhomës
86. Në vendimin e saj të datës 16 janar 2014, Dhoma u shpreh se zbatimi i 

urdhrit të dëbimit kundër kërkuesit nuk do të shkaktojë shkelje të nenit 2 ose 
3 të Konventës. Ai shqyrtoi dy dispozitat së bashku dhe bëri një vlerësim të 
përgjithshëm të rreziqeve që lidhen me të kaluarën politike të kërkuesit dhe 
konvertimit të tij në të krishterë.

87. Dhoma vuri në dukje se kërkesa e ankuesit për azil ishte shqyrtuar me kujdes 
nga autoritetet vendase dhe se nuk ka pasur shenja se në këto procedime 
kishte munguar garancia efektive për të mbrojtur kërkuesin kundër dëbimit 
arbitrar ose ndryshe të kishte të meta.

88. Për sa i përket aktiviteteve politike të kundërshtuara të ankuesit në Iran, Gjykata 
konstatoi se asnjë informacion nuk ka dalë për të treguar se aktivitetet politike 
të kërkuesit dhe angazhimi i tij ka qenë më së shumti periferike. Gjithashtu u 
pajtua me vlerësimin e autoriteteve vendase se deklaratat e ankuesit në lidhje 
me aktivitetet e tij politike kanë qenë të paqarta dhe i mungon detajimi dhe 
se edhe para Dhomës, ankuesi nuk ka paraqitur ndonjë përshkrim të detajuar 
të faqeve të internetit të cilit i referohet ose e supozuar të tyre përmbajtja 
kritike. Kërkuesi nuk kishte paraqitur asgjë, përveç deklaratave të tij, për 
të vërtetuar ekzistencën e këtyre faqeve Web. Ai gjithashtu vuri në dukje se 
ankuesi kishte deklaruar se familja e tij në Iran nuk ishte në shënjestër për 
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shkak të aktiviteteve të tij politike. Së fundi, ajo vërejti se kërkuesi nuk kishte 
pretenduar se ka vazhduar aktivitetet e tij politike pas arritjes së tij në Suedi.

89. Në lidhje me konvertimin e kërkuesit, Dhoma vërejti se ai ishte deklaruar 
shprehimisht, para autoriteteve të brendshme, se nuk dëshiron të mbështetet 
në përkatësinë e tij fetare si arsyetim për azil, pasi mendonte se kjo është një 
çështje private. Në veçanti, ai kishte pasur mundësinë për ta ngritur çështjen 
e konvertimit të tij gjatë seancës dëgjimore para Gjykatës së Migracionit, por 
kishte zgjedhur të mos e bënte. Ky qëndrim kishte ndryshuar vetëm kur urdhri 
i dëbimit ndaj tij u bë i ekzekutueshëm. Dhoma më tej vërejti se kërkuesi 
kishte pretenduar se kishte konvertuar në të krishterë vetëm pas mbërritjes në 
Suedi dhe se ai kishte ruajtur besimin e tij si një çështje private. Duke pasur 
parasysh sa më sipër, Dhoma konkludoi se nuk kishte asgjë për të treguar se 
autoritetet iraniane ishin në dijeni të konvertimit të tij.

B. Parashtrimet e palëve

1. Kërkuesi
90. Kërkuesi pohoi se është në shkelje të neneve 2 dhe 3 të Konventës  lidhur me 

ekzekutimin e urdhrit të largimit ndaj tij për arsyet e mëposhtme.
91. Për sa i përket aktiviteteve të tij politike në Iran, nuk është marrë parasysh, 

për shembull, se ai ka qenë i keqtrajtuar gjatë ndalimit të tij njëzet ditësh në 
shtator 2009, të cilin  e kishte përshkruar në detaje në seancën e tetorit 2009 
para Gjykatës Revolucionare dhe emrin e kryetarit të trupit gjykues, se ai 
kishte dorëzuar fletëthirrjet origjinale të ri dërguara më 2 nëntor të vitit 2009, 
apo se ai kishte ikur nga vendi në mënyrë të paligjshme.

92. Ai pohoi se ka qenë i ekspozuar ndaj rrezikut të lartë duke kaluar përmes 
aeroportit pas kthimit të tij. Rreziku i rritur për shkak se autoritetet iraniane 
tani mund ta identifikonin nga vendimi i Dhomës dhe gjithashtu mund ta 
identifikojnë dhe nga vendimi i Dhomës së Madhe.

93. Kërkuesi nuk donte të mbështetej në konvertimin e tij lidhur me procedimin 
e mëparshëm për azil, sepse ai e konsideronte fenë si një çështje private dhe 
për shkak se “ nuk ka dashur të shfrytëzojë besimin e tij të ri si një mjet për 
blerjen e azilit”. Pas kësaj ai vlerësoi se nuk kishte marrë ndihmën e duhur 
ligjore dhe mbështetje për të kuptuar rrezikun lidhur me konvertimin e tij. 
Megjithatë, në aspektin formal, konvertimi i tij është përmendur në mënyrë të 
përsëritur si arsyeja për azil në procedimin fillestar nga ana e përfaqësuesve të 
tij. Kërkuesi i është përgjigjur me dëshirë pyetjeve në lidhje me konvertimin 
e tij, por Bordi i Migracionit kishte ardhur në përfundimin se ai nuk kishte 
kredibilitet në këtë drejtim, për shkak se ai nuk i përkiste «Kishës së Suedisë», 
dhe  faktin që ai nuk e kishte dorëzuar certifikatën e tij të pagëzimit, por vetëm 
një deklaratë nga pastori i kishës së tij. Po ashtu, gjatë seancës dëgjimore para 
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Gjykatës së Migracionit kërkuesi kishte paraqitur se konvertimi i shkaktoi 
probleme lidhur me kthimin në Iran.

94. Për më tepër, më 6 korrik 2011, kur kërkuesi ka aplikuar shtyrjen e ekzekutimit 
të urdhrit të largimit, ai i bashkëngjiti një letër në të cilën asambleja fetare 
shpjegoi se pse ai nuk kishte dashur të shfrytëzojë kalimin e tij në procedimin 
origjinal të azilit. Kongregacioni kishte deklaruar gjithashtu se rreziku për 
kërkuesin është rritur për shkak se ai kontaktohej me “gazetarët apo spiunët”, 
që mund të kalojnë informacionin për konvertimin e tij tek autoritetet iraniane, 
dhe për shkak se kisha të cilës i përkiste prej vitit 2011 i transmetoi shërbimet 
e saj në internet (shih paragrafët 30 dhe 32 më lart).

95. Para Dhomës së Madhe, kërkuesi shtoi se rreziku është rritur më tej për shkak 
të punës së tij të veçantë me kishën. Ai gjithashtu theksoi se pas konvertimit 
në Iran do t’i tregonte familjes dhe miqve të tij në lidhje me konvertimin e tij. 
Ata nuk do të mund ta kuptonin ose ta pranonin.

96. Në një deklaratë me shkrim të datës 13 shtator 2014 në Dhomën e Madhe, 
kërkuesi shpjegon në lidhje me konvertimin e tij, mënyrën se si ai aktualisht 
shfaqi besimin e tij të krishterë në Suedi dhe se si ai ka pasur si qëllim ta tregojë 
edhe në Iran, në qoftë se urdhri i largimit ishte për t’u ekzekutuar . Sipas tij 
konvertimi kishte arritur nivelin e forcës bindëse, seriozitetit, kohezionit dhe 
rëndësinë siç është ajo në kuadër të nenit 9. Ai kishte qenë mysliman në Iran, 
por që nuk beson. Miqtë e tij në atë kohë kishin qenë të vetëdijshëm për këtë. 
Kur erdhi në Suedi, një mbrëmje të ftohtë, ai dhe disa miq kishin hyrë në një 
mbledhje ku kishte çaj të ngrohtë. Kjo ishte mënyra sesi u njoh për herë të 
parë me kongregacionin e të krishterë. Ai kishte shkuar në shtëpi, mori një 
Bibël në Farsi, dhe që në fillim  kishte pasur impakt në zemrën  e tij. Ai kishte 
vazhduar të shkojë në klasat e Biblës dhe të marrë pjesë në takime lutjeje 
dhe u pagëzua në janar të vitit 2010. Është e saktë se në mars të vitit 2010 
ai i kishte deklaruar Bordit të Migracionit se nuk e mendonte krishterimit si 
një fe, por për shkak të mënyrës së përcaktimit të fesë si besim, si Islami, e 
cila kërkonte një ndërmjetës, në krahasim me krishterimin ku kontakti me 
Perëndinë ishte e drejtpërdrejtë. Ai kishte lëvizur në një kishë tjetër, ku kishte 
vazhduar mësimet biblike dhe takimet e lutjes. Në qoftë se kthehej në Iran ai 
do të ndihej i detyruar nga një energji  e brendshme për të treguar dashurinë 
e tij hapur  për Jezusin dhe për Biblën. Në shtëpi, nëse është e mundur, në 
mënyrë ideale, do të ketë libra mbi  krishterimit dhe një kryq, dhe ndoshta 
do të angazhohej në aktivitetet e Kishës ose të këtë kontakt me të krishterë 
të tjerë. Ai gjithashtu do të dojë të shpërndajë literaturë të krishterë në Farsi, 
sidomos në internet.

97. Deklarata e kërkuesit u mbështet nga një deklaratë me shkrim të datës 15 
shtator 2014 të Dhomës së Madhe, nga një ish-pastor në kishën e kërkuesit, i 
cili deklaroi, ndër të tjera, se ai e kishte njohur ankuesin që nga fillimi i vitit 
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2012, që kërkuesi ishte një intelektual në besimin e tij të krishterë, se ai fliste 
anglisht mirë, se ata kishin diskutuar për fenë, dhe se pasi  është kthyer në 
të krishterë për rreth katër vjet kërkuesi kishte marrë aftësitë dhe pjekurinë e 
duhur për të udhëhequr një grup në mësimin e Biblës në kishën e tij.

98. Së fundi, ankuesi argumentoi se procedura e azilit ka qenë me të meta, kryesisht 
për shkak se autoritetet suedeze kishin dështuar të jepnin konsideratën e duhur 
ndaj rreziqeve me të cilat përballet si rezultat i konvertimit të tij.

99. Në veçanti, ai argumentoi se në procedimin origjinal nuk ishte ekspozuar për 
autoritetet rreziku në lidhje me konvertimin e tij, nga të cilat ata ishin në dijeni, 
duke iu referuar faktit se kërkuesi nuk ishte mbështetur në të. Së pari, sepse 
nuk ishte e mundur që një individ të heqë dorë nga mbrojtja që i akordohet 
sipas nenit 3 (shih MS k. Belgjikës, nr. 50012/08, §§ 121-125, 31 janar 2012) 
dhe së dyti, sepse, edhe nëse mjetet mbrojtëse të nenit 3 ishin në parim të 
hapura ndaj heqjes dorë, kërkuesit nuk i ishte dhënë asnjë paralajmërim 
për pasojat e mundshme ndaj tij nëse ai zgjedh të mos mbështetet tek feja e 
tij si arsyetim për azil. Autoritetet nuk e kishin shqyrtuar nëse ka pasur një 
dorëheqje për rastin në fjalë ose, nëse po, nga çfarë saktësisht bëhej fjalë.

100. Sa për grupin e dytë të procedimeve, në të cilin ankuesi kishte kërkuar në 
mënyrë aktive të mbështetej në konvertimin e tij, kërkesa e tij ishte hedhur 
poshtë për shkak se konvertimi i tij nuk është konsideruar një “rrethanë e 
re”. Megjithatë, autoritetet kishin dështuar të shqyrtonin nëse kërkuesi ka 
një arsyetim të vlefshëm për të mos u mbështetur  më herët në konvertimin e 
tij. Ata kishin dështuar t’i kushtonin vëmendje për faktin se kërkuesi kishte 
sjellë rrethanën e re të transferimit të tij në një kishë të re në një qytet të ri dhe 
transmetimin e një shërbimi në Internet në të cilën ai do të mund të shihej.

2. Qeveria
101. Qeveria pretendoi se, për këto arsye, nuk do të kishte shkelje të Neneve 2 

dhe 3 për të ekzekutuar urdhrin e largimit në fjalë.
102. Aktivitetet politike në të cilat kërkuesi është angazhuar në Iran mund të 

konsiderohen të  kenë ndodhur në një shkallë të ulët. Kjo është e mbështetur 
nga fakti se që nga viti 2009 ankuesi nuk kishte marrë asnjë thirrje të re nga 
Gjykata Revolucionare dhe se asnjë prej anëtarëve të mbetur të familjes 
së kërkuesit në Iran, sipas informatave të tij, nuk i është nënshtruar ndonjë 
hakmarrjeje nga autoritetet iraniane.

103. Për më tepër, në procedimin fillestar për azil kërkuesi ka deklaruar në mënyrë 
specifike se ai nuk dëshiron të mbështetet në konvertimin e tij si arsyetim 
për azil, pasi ai e konsideronte një çështje private. Kërkesa e tij për azil për 
arsye politike është refuzuar së fundmi më 8 qershor 2011, kur Gjykata e 
Apelit e Migracionit refuzoi lejen për të apeluar. Deri më 6 korrik 2011 kur 
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kërkuesi paraqiti frikën e tij nga persekutimi për shkak të konvertimit të tij, 
pavarësisht nga fakti se ai ishte konvertuar në dhjetor 2009 dhe pavarësisht 
kontaktit të tij të gjerë me të konvertuarit e tjerë iranianë dhe kongregacionit 
të tij suedez, nëpërmjet të cilit ai duhet të ketë qenë në dijeni të qasjes që 
shteti iranian ka ndaj të konvertuarve. Kwrkuesi nuk kishte shpjeguar se 
pse kjo frikë e persekutimit kishte lindur vetëm pasi vendimi i dëbimit jo 
apelues ishte bërë i formës së prerë, dhe sipas mendimit të Qeverisë kjo 
justifikohet duke i kushtuar vëmendje të veçantë besueshmërisë së tij. Në 
procedurat e ri-hapjes, konvertimi i ankuesit nuk ishte një rrethanë e re të 
cilës nuk mund t’i mbështeteshin më parë, as arsyetim të vlefshëm për të 
mos vepruar, siç kërkohet nga kushtet e përcaktuara në Kapitullin 12, neni 
18 dhe 19, i Ligjit mbi të Huajt për  rishqyrtim të çështjes.

104. Në lidhje me procedurën e aplikuar në rastet e azilit, Qeveria parashtroi se 
në përgjithësi autoritetet suedeze kanë ndjekur manualin UNCHR-së dhe 
Udhëzimet e UNHCR-së mbi Mbrojtjen Ndërkombëtare lidhur me kërkesat 
e refugjatëve me bazë Fenë duke bërë një vlerësim individual nëse një i huaj 
kishte demonstruar bindshëm sur place që konvertimi i tij është i vërtetë në 
kuptimin që është i bazuar në një bindje të mirëfilltë fetare personale. Kjo 
përfshin një vlerësim të rrethanave në të cilat konvertimi kishte ndodhur 
dhe nëse paditësi mund të jetojë si një i konvertuar pas kthimit në vendin 
e origjinës. Për më tepër, më 12 nëntor 2012, Drejtori i Përgjithshëm 
Suedez për Çështjet Ligjore në Bordin e Migrimit ka lëshuar një “qëndrim 
të përgjithshëm ligjor” lidhur me fenë, si arsyetim për azil, duke përfshirë 
kthimin, në bazë të një vendimi të Gjykatës Migracionit e Apelit (MIG 2011: 
29 ), Udhëzimet e UNHCR-së dhe vendimi nga GJED në Bundesrepublik 
Deutschland k. Y (C-71/11) dhe Z (C-99/11), 5 shtator 2012. Në bazë të 
pozitës juridike, besueshmëria e konvertimit duhet të vlerësohet me kujdes 
në mënyrë që të përcaktohet nëse në të vërtetë ka ndodhur një konvertim. Një 
person i cili kishte pësuar një ndryshim të vërtetë të besimit ose që rrezikonte 
t’i jepej një besim i ri fetar dhe të cilët për këtë arsye rrezikojnë persekutimin 
nuk duhet të jenë të detyruar të fshehin besimin e tyre vetëm për të shmangur 
persekutimin. Përveç kësaj, më 10 qershor 2013 Drejtori i Përgjithshëm për 
Çështje Ligjore kishte lëshuar një “qëndrim të përgjithshëm ligjor” në lidhje 
me metodologjinë për vlerësimin e besueshmërisë së kërkesave për mbrojtje 
ndërkombëtare në bazë të, ndër të tjera, vlerësimit nga ana e UNHCR-së në 
raportin e saj, “Përtej vërtetësisë: Vlerësimi i Kredibilitetit në sistemet e 
BE-së për azilet», maj 2013.

105. Në rastin konkret, megjithatë, kërkuesi nuk ka dashur të mbështetet 
në konvertimin e tij në procedurat fillestare për azil. Megjithatë, ishte e 
dukshme që ai ka qenë një mysliman për gati pesëdhjetë vjet në Iran dhe 
ishte i konvertuar në të krishterë sur place menjëherë pas mbërritjes së tij 
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në Suedi. Prandaj, çështja e kredibilitetit  kërkonte vëmendje të veçantë. 
Ashtu si Gjykata e Migracionit, Bordi i Migracionit në procedurat para 
Gjykatës së Migracionit, Qeveria nuk e ka vënë në dyshim faktin se ankuesi 
është konvertuar  zyrtarisht në të krishterë në Suedi apo është pagëzuar 
më 31 janar 2010, por vuri në dukje se për shkak të kërkuesit i cili kishte 
deklaruar në mënyrë specifike se e konsideron konvertimin e tij një çështje 
private, të cilën ai nuk ka dashur të mbështetet, si një arsye për të kërkuar 
azil, asnjë nga autoritetet vendase nuk e ka marrë në shqyrtim vërtetësinë e 
konvertimit të tij apo të çfarëdo lloj praktike fetare që ai e ka konsideruar të 
domosdoshme,  për të ruajtur identitetin e tij fetar.

106. Në lidhje me rrezikun e përgjithshëm të të konvertuarve në Iran, qeveria 
vuri në dukje raportet e ndryshme ndërkombëtare, dhe pretendoi se ishte 
e mundur që një i konvertuar i  krishterë mund të jetojë në Iran dhe të 
praktikojë fenë e tij në sferën private ose së bashku me të tjerë të të njëjtit 
besim fetar. Kërkuesi në mënyrë të vazhdueshme është shprehur se besimi i 
tij ishte një çështje private dhe ka vepruar në përputhje me rrethanat. Përveç 
kësaj, në një intervistë me Bordin Migracionit në mars të vitit 2010 ai kishte 
deklaruar se ai nuk e konsideron krishterimin si fe. Në funksion të kësaj, Për 
Qeverinë ishte e paarsyeshme të besoje se pas kthimit të tij në Iran ankuesi 
do të angazhohej në praktika fetare që do ta ekspozonin ndaj rrezikut real 
të persekutimit.

3. Vëzhgimet e Palëve të Treta
107. Qendra Evropiane për Ligj dhe Drejtësi, Aleanca e mbrojtjes së lirisë 

ndihmuar nga  Fushata Jubilare, Qendra AIRE, ECRE, Komisioni 
Ndërkombëtar i Juristëve, dhe UNHCR paraqitën ndër të tjera, se të 
konvertuarit e krishterë kanë qenë një nga më të persekutuarit e pakicave 
fetare në Iran. Regjimi islam ka pasur mekanizma sistematike në përpjekje 
për të identifikuar të gjithë anëtarët në shoqërinë e tyre që ishin konvertuar 
nga Islami në të  krishterë. Këto mekanizma kishin bërë atë gjithnjë e më 
shumë të mundshme që qeveria të identifikojë një të konvertuar të krishterë 
në Iran, edhe nëse ka praktikuar në fshehtësi. Nëse identifikohen nga qeveria 
iraniane, të konvertuarit e krishterë shpesh, më së shumti, vuajnë dëme të 
konsiderueshme ose ndërhyrje në jetën e tyre nëpërmjet heqjes së lirisë, 
sulmeve dhe ngacmimeve të vazhdueshme, dhe në rastin më të keq individi 
mund të përballet me keqtrajtim dhe vdekje.

108. Ata gjithashtu pohuan se në kontekstin e vlerësimit të rrezikut pas largimit, 
në përputhje me jurisprudencën e caktuar të Gjykatës, një vlerësim i plotë 
dhe ex nunc ishte i nevojshëm. Për të mbikëqyrur faktin se rrethanat mund 
të kenë ndryshuar me kalimin e kohës duke i kthyer të drejtat e ankuesit 
teorike dhe iluzive. Vlerësimi duhet të marrë në konsideratë  ligjin në fuqi 
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të BE dhe refugjatët. Prandaj ata ftuan Gjykatën të vendosë, bazuar në 
vendimin e  të GJED-së në Bundesrepublik Deutschland k. Y (C-71/11) 
dhe Z (C-99/11), 5 shtator 2012, prej ankuesit nuk mund të pritet të fshehë 
fenë e tij për të shmangur persekutimin e mbrojtur nga neni 3 i Konventës. 
I detyruar, të fshehë konvertimin fetar të dikujt direkt si pasojë, e zbatimit 
të parashikueshëm për heqjen e individëve në vendet ku ata do të përballen 
me një rrezik real të dënimit me vdekje si tradhtarë do të sjellë një rrezik 
të vërtetë mendor, vuajtje psikologjike e cila bie brenda objektit të nenit 
3 të Konventës. Më tej, në bazë të ligjit për refugjatët, kërkesa  për vetë-
zbatim, shtypje e detyruar e një aspekti themelor të identitetit të dikujt, të 
tilla si  besimi fetar, orientimi seksual apo opinioni politik është mbajtur në 
kundërshtim me parimet themelore të Konventës për Refugjatët.

109. Në lidhje me aspektin procedural, UNHCR theksoi se detyrimet e Konventës 
së vitit 1951 kërkojnë nga autoriteti shtetëror konstatimin e të gjitha fakteve 
përkatëse në mënyrë që të identifikojnë dhe njohin refugjatët të cilët kishin 
të drejtën e mbrojtjes nga Konventa. Prandaj, përcaktimi nëse një kërkues 
kishte frikë të bazuar nga persekutimi ose përballej me rrezikun e lëndimeve 
të tjera serioze ishte i bazuar në fakte që ishin materiale të kërkesës për 
azil, duke përfshirë, për shembull, faktet që kërkuesi kishte paraqitur, por 
kërkohet që të të merret parasysh natyra e tyre private ose kur kërkuesi i 
konsideron ato të parëndësishme. Është pjesë e vlerësuesit që të vendosë 
se cilat fakte ishin përkatëse dhe materiale për vlerësimin e përgjithshëm. 
Në lidhje me barrën e provës në përgjithësi ajo i përkiste personit që bënte 
pohimin. Megjithatë, duke pasur parasysh veçantitë e situatës së refugjatit 
dhe pozitën e tij/saj të pambrojtur, ata mund të mos jenë në gjendje të 
sigurojnë informacionin e duhur. Prandaj, ka pasur një detyrë të përbashkët 
midis kërkuesit dhe vlerësuesit për të konstatuar dhe vlerësuar të gjitha 
faktet përkatëse. Në përmbushjen e kësaj detyre të përbashkët, vlerësuesit 
mund, në disa raste, të përdorin të gjitha mjetet në dispozicion të tyre për të 
mbledhur provat e nevojshme në mbështetje të aplikimit.

C. Vlerësimi i Gjykatës
1. Hyrje

110. Në fillim, Gjykata vëren se në kontekstin e dëbimit, ku ka arsye serioze për të 
besuar se personi në fjalë, nëse është dëbuar, do të përballet me një rrezik real 
të dënimit me vdekje, torturë apo trajtim çnjerëzor ose degradues ose dënim 
në vendin e destinacionit, të dy nenet 2 dhe 3 përfshijnë se shteti kontraktues 
nuk duhet të dëbojë këtë person. Gjykata, pra, do të shqyrtojë të dy nenet 
së bashku (shih, midis autoriteteve të tjera, mutatis mutandis, Mocanu dhe 
të tjerët v. Rumanisë [GC], nr. 10865/09, 45886/07 dhe 32431/08, § 314, 
KEDNJ 2014 ( ekstrakte);. TA k Suedisë, nr 48866/10, § 37, 19 Dhjetor 2013;.. 
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KAB k Suedisë, nr 886/11, § 67, 5 Shtator 2013;... Kaboulov k Ukrainës, nr 
41015/04, § 99, 19 nëntor 2009;.. dhe FH k Suedisë, nr 32621/06, § 72, 20 
janar 2009).

2. Parimet e përgjithshme në lidhje me vlerësimin e kërkesave për azil  
    sipas neneve 2 dhe 3 të Konventës

(A) Vlerësimi i rrezikut
111. Gjykata thekson se Shtetet Kontraktuese kanë të drejtë, si një çështje e 

jurisprudencës së  ligjit ndërkombëtar dhe subjekt i detyrimeve të traktatit, 
duke përfshirë Konventën, për të kontrolluar hyrjen, qëndrimin dhe dëbimin 
e të huajve (shih, për shembull, Hirsi Jamaa .. dhe të tjerë kundër Italisë 
[GC], nr 27765/09, § 113, ECHR 2012;.. Uner kundër Holandës [GC], nr 
46410/99, § 54, ECHR 2006- XII, Abdulaziz, Cabales dhe Balkandali k . 
Mbretërisë së Bashkuar, 28 maj 1985, § 67, seria A nr 94,.. dhe Boujlifa 
kundër Francës, 21 tetor 1997 § 42, Raportet e Vendimeve 1997 VI). 
Megjithatë, dëbimi i një të huaji nga një Shtet Kontraktues mund të ngrejë 
një çështje sipas nenit 3, dhe kështu të marrë përsipër përgjegjësinë e atij 
shteti në bazë të Konventës, ku baza thelbësore është treguar për të besuar 
se personi në fjalë, nëse deportohet, do të përballet me një rrezik real për të 
qenë subjekt i trajtimit në kundërshtim me nenin 3 në vendin e destinacionit. 
Në këto rrethana, neni 3 nënkupton një detyrim për të mos dëbuar personin 
në fjalë në atë vend (shih, midis autoriteteve të tjera, Saadi k. Italisë [GC], 
nr. 37201/06, §§ 124-125, KEDNJ 2008).

112. Vlerësimi lidhur me faktin nëse ka arsye serioze për të besuar se kërkuesi 
përballet me një rrezik të tillë të vërtetë në mënyrë të pashmangshme 
kërkon nga Gjykata të shqyrtojë kushtet në vendin e destinacionit në dritën 
e standardeve të nenit 3 të Konventës (shih Mamatkulov dhe Askarov 
kundër . Turqisë [GC], nr. 46827/99 dhe 46951/99, § 67, ECHR 2005- I). 
Këto standarde tregojnë që keqtrajtimi i pretenduar nga kërkuesi se nëse 
kthehet do të përballet me një nivel minimal ashpërsie nëse është brenda 
fushëveprimit të nenit 3. Vlerësimi i këtij niveli është relativ, në varësi 
të të gjithë rrethanave të rastit (shih Hilal k. Mbretërisë së Bashkuar, nr. 
45276/99, § 60, GJEDNJ 2001-II).

113. Vlerësimi i ekzistencës së një rreziku të vërtetë duhet të jetë domosdoshmërisht 
i fortë (shih Chahal k. Mbretërisë së Bashkuar, 15 nëntor 1996, § 96, 
Raportet 1996-V, dhe Saadi k. Italisë, cituar më sipër, § 128) . Në parim, 
kur kërkuesi sjell fakte që provojnë se ka arsye serioze për të besuar se, nëse 
masa e ankuar që duhej zbatuar, do të ekspozohej ndaj një rreziku real për 
të qenë subjekt i trajtimit në kundërshtim me nenin 3 ( shih, për shembull, 
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Saadi k. Italisë, cituar më lart, § 129, dhe N. k. Finlandës, nr. 38885/02, 
§ 167, 26 korrik 2005). Në lidhje me këtë, Gjykata pranon se, për shkak 
të situatës së veçantë në të cilën azilkërkuesit e gjejnë veten, është shpesh 
e nevojshme t’i jepet mundësia e dyshimit, kur është fjala për vlerësimin 
e besueshmërisë së deklaratave të tyre dhe dokumenteve e paraqitura në 
mbështetje të saj. Megjithatë, kur paraqitet informacioni i cili i jep arsye 
të forta për të vënë në dyshim vërtetësinë e aplikimeve të një azilkërkuesi, 
individi duhet të sigurojë një shpjegim të mjaftueshëm për mospërputhjet e 
supozuara (shih, midis autoriteteve të tjera, N. k Suedisë, nr. 23505/09, 20 
korrik 2010;. Hakizimana k. Suedisë (dec.), nr 37913/05, 27 mars 2008:.. 
dhe Collins dhe Akaziebie k Suedisë (dec.), nr 23944/05, 8 mars 2007)..

114. Vlerësimi duhet të përqendrohet në pasojat e parashikueshme të largimit të 
kërkuesit në vendin e destinacionit, të gjendjes së përgjithshme të situatës 
atje dhe të rrethanave personale të tij apo të saj (shih Vilvarajah dhe të tjerë 
k. Mbretërisë së Bashkuar, 30 tetor 1991, § 108, Seria A nr. 215). Në lidhje 
me këtë, ku është e rëndësishme për ta bërë, gjykata do të ketë parasysh 
se nuk është një situatë e përgjithshme e dhunës në vendin e destinacionit 
(shih, Sufi dhe Elmi k. Mbretërisë së Bashkuar, nr. 8319/07 dhe 11449/07, § 
216, 28 qershor 2011).

115. Nëse kërkuesi nuk është tashmë i deportuar, ana materiale në kohë për 
vlerësimin duhet të jetë ajo e vlerësimit të çështjes nga ana e Gjykatës  
(shih Chahal, cituar më lart, § 86). Një vlerësim i plotë dhe ex nunc është 
i nevojshëm aty ku nevojitet të marret në konsideratë informacioni që 
është prezantuar pas marrjes së vendimit të formës së prerë nga autoritetet 
vendase  (shih, për shembull, Maslov k. Austrisë [GC], nr. 1638 / 03, §§ 
87-95, ECHR 2008 e Sufi dhe Elmi, k. Mbretërisë së Bashkuar, cituar më 
lart, § 215). Kjo situatë zakonisht lind kur, si në rastin në fjalë, dëbimi është 
i vonuar si pasojë e sugjerimit nga Gjykata për masën e përkohshme sipas 
Rregullës 39 të Rregullores së Gjykatës. Meqenëse natyra e përgjegjësisë e 
Shteteve Kontraktuese sipas Nenit 3 në rastet e këtij lloji qëndron në aktin e 
ekspozimit të një individi ndaj rrezikut te keqtrajtimit, ekzistenca e rrezikut 
duhet të vlerësohet kryesisht duke iu referuar atyre fakteve të cilat janë të 
njohura ose duhej ishin të njohura nga Shteti Kontraktues në momentin 
e dëbimit. Vlerësimi duhet të përqendrohet në pasojat e parashikueshme 
të largimit të kërkuesit në vendin e destinacionit, në dritën e gjendjes së 
përgjithshme atje dhe të rrethanave personale të tij/ saj (shih, për shembull, 
Salah Sheekh k. Holandës, nr. 1948 / 04, § 136, 11 janar 2007 dhe Vilvarajah 
dhe të tjerët k. Mbretërisë së Bashkuar, cituar më lart, §§ 107 dhe 108).

116. Gjykata duhet të marrë në konsideratë në një rast dëbimi, të gjitha rrethanat 
e rastit para saj, arsye serioze janë treguar për të besuar se personi në fjalë, 
nëse kthehet, do të përballet me një rrezik real për të qenë subjekt i trajtimit 
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në kundërshtim me nenin 3 të Konventës. Nëse ekzistenca e një rreziku të 
tillë është vendosur, deportimi i kërkuesit domosdoshmërisht do të shkelte 
Nenin 3, pavarësisht nëse rreziku buron nga një situatë e përgjithshme e 
dhunës, një karakteristikë personale e kërkuesit, ose një kombinim i të dyjave. 
Megjithatë, është e qartë se jo çdo situatë dhune e përgjithshme do të çojë 
në një rrezik të tillë. Në të kundërtën, Gjykata e ka bërë të qartë se gjendja 
e përgjithshme e dhunës do të jetë vetëm e intensitetit të mjaftueshëm për 
të krijuar një rrezik të tillë «në rastet më ekstreme» ku ka pasur një rrezik 
të vërtetë keqtrajtimi thjesht me anë të një individi duke u ekspozuar ndaj 
një dhune të tillë në kthim (shih, Sufi dhe Elmi, cituar më lart, §§ 216 dhe 
218. Shih po ashtu, ndër të tjera, LM dhe të tjerët k. Rusisë, nr. 40081/14, 
40088/14 dhe 40127/14, § 108, 15 tetor 2015 dhe Mamazhonov k. Rusisë, 
nr. 17239/13, §§ 132 133, 23 tetor 2014).

(B) Natyra e shqyrtimit të Gjykatës
117. Në rastet lidhur me dëbimin e azilkërkuesve, Gjykata nuk e shqyrton 

vetë aplikimin aktuale për azil ose të verifikojë se si Shtetet i respektojnë 
detyrimet e tyre sipas Konventës së Gjenevës në lidhje me statusin e 
refugjatëve. Shqetësimi i saj kryesor është nëse ekzistojnë garanci efektive 
që mbrojnë kërkuesin kundër dëbimit arbitrar, qoftë direkt apo indirekt, 
në vendin nga i cili ai ose ajo ka ikur. Në bazë të nenit 1 të Konventës 
përgjegjësia kryesore për implementimin dhe zbatimin e të drejtave dhe 
lirive të garantuara e kanë autoritetet kombëtare. Makineria e kërkesës para 
Gjykatës është  degë e sistemeve kombëtare të mbrojtjes së të drejtave të 
njeriut. Ky karakter është artikuluar në nenet 13 dhe 35 § 1 të Konventës 
(shih M.S.S. k. Belgjikës dhe Greqisë [GC], nr. 30696/09, §§ 286 287, 
ECHR 2011). Gjykata duhet të jetë e kënaqur, megjithatë, vlerësimi i bërë 
nga autoritetet e Shtetit Kontraktues është i përshtatshëm dhe mbështetur 
mjaftueshëm nga materialet e brendshme, si dhe nga materiale me origjinë 
nga burime të tjera të besueshme dhe objektive të tilla si, për shembull, shtete 
të tjera Kontraktuese ose shtete të treta, agjencitë e Kombeve të Bashkuara 
dhe organizatat me reputacion jo-qeveritar (shih, midis autoriteteve të tjera, 
NA. k. Mbretërisë së Bashkuar, nr. 25904/07, § 119, 17 korrik 2008).

118. Për më tepër, aty ku kanë ndodhur procedimet e brendshme, nuk është detyrë 
e Gjykatës të zëvendësojë vlerësimin e saj të fakteve me atë të gjykatave të 
brendshme dhe, si rregull i përgjithshëm, është detyrë e këtyre gjykatave 
të vlerësojnë provat para tyre ( shih, midis autoriteteve të tjera, Giuliani 
dhe Gaggio kundër Italisë [GC], nr 23458/02, §§ 179-80, 24 mars 2011;.... 
Nizomkhon Dzhurayev kundër Rusisë, nr 31890/11, § 113, 3 tetor 2013 
,... dhe Savriddin Dzhurayev kundër Rusisë, nr 71386/10, § 155, KEDNJ 
2013 (ekstrakte) Si parim i përgjithshëm, autoritetet kombëtare janë mirë 
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vendosur për të vlerësuar jo vetëm faktet, por, më në veçanti, besueshmërinë 
e dëshmitarëve për ata të cilët kanë pasur një mundësi për të parë, dëgjuar 
dhe vlerësuar sjelljen e individit në fjalë (shih, për shembull, RC k. Suedisë, 
nr. 41827/07, § 52, 9 mars 2010).

(C) Detyrat procedurale në shqyrtimin e kërkesave për azil
119. Në kuadër të deportimit, Gjykata në raste të ndryshme ka përcaktuar 

detyrimet e caktuara të Shteteve në lidhje me aspektin procedural të neneve 
2 dhe 3 të Konventës (shih, ndër të tjera, Hirsi Jamaa dhe të tjerët kundër. 
Italisë, cituar më sipër, §198;.. ME k Danimarkës, nr 58363/10, § 51, 8 
korrik 2014, dhe Sufi dhe Elmi, cituar më lart, § 214).

120. Në lidhje me barrën e provës, Gjykata konstatoi në Saadi k Italisë (cituar 
më lart, §§ 129-32;... Shih gjithashtu, ndër të tjera, Ouabour k Belgjikës, 
nr 26417/10, § 65, 2 qershor 2015 dhe Othman (Abu Qatada) k. Mbretërisë 
së Bashkuar, nr. 8139/09, § 261, ECHR 2012 (ekstrakte)), se ishte në parim 
për kërkuesin që të sjellë fakte të mundshme për t’u provuar se nuk ka pasur 
arsye serioze për të besuar se, nëse masa e ankuar për t’u zbatuar, ai do 
të ishte i ekspozuar ndaj një rreziku real për t’iu nënshtruar trajtimit në 
kundërshtim me nenin 3; dhe ku janë paraqitur prova të tilla, ishte detyrë 
e Qeverisë të largojë çdo dyshim të ngritur prej saj (ibid., § 129). Për të 
përcaktuar nëse ekziston rreziku i keqtrajtimit, Gjykata duhet të shqyrtojë 
pasojat e parashikueshme duke dërguar kërkuesin në vendin e destinacionit, 
duke pasur parasysh situatën e përgjithshme atje dhe rrethanat e tij personale 
(ibid., § 130). Kur burimet në dispozicion përshkruajnë një situatë të 
përgjithshme, akuzat specifike të kërkuesit në një rast të veçantë  kërkojnë 
vërtetim nga provat e tjera (ibid., § 131). Në rastet kur një Parashtrues 
pretendon se ai ose ajo është anëtar i një grupi të ekspozuar në mënyrë 
sistematike të një praktike keqtrajtimi, Gjykata konsideron se mbrojtja e 
nenit 3 të Konventës hyn në lojë kur kërkuesi vendos, kur është e nevojshme 
nga ana e burimeve të lartpërmendura, se ka arsye serioze për të besuar në 
ekzistencën e praktikave në fjalë dhe në anëtarësimin e tij ose të saj në grup 
(ibid., § 132).

121. Për sa i përket procedurave të azilit, Gjykata vëren se neni 4 (1) i Direktivës 
Kualifikimeve (shih paragrafin 48 më lart) parashikon që Shtetet anëtare të 
Bashkimit Evropian mund të marrin në konsideratë detyrën e kërkuesit të 
paraqesë sa më shpejt të jetë e mundur të gjithë elementet e nevojshme për 
të mbështetur kërkesën për mbrojtje ndërkombëtare, dhe se paragrafi 67 i 
manualit të UNHCR-së (shih paragrafin 53 më lart) thotë si në vijim:

“Është për shqyrtim, kur janë hetuar faktet e rastit, për të konstatuar arsyen 
ose arsyet për frikën e persekutimit dhe për të vendosur nëse përkufizimi në 
Konventën e vitit 1951 përputhet në këtë drejtim. Është e qartë se arsyet për 
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persekutim nën këto tituj të ndryshëm shpesh do të mbivendosen. Zakonisht nuk 
do të jetë më shumë se një element i kombinuar në një person, për shembull, një 
kundërshtar politik i cili i përket një grupi fetar apo kombëtar, ose të dyja, dhe 
kombinimi i arsyeve të tilla në personin e tij mund të jenë të përshtatshme në 
vlerësimin e frikës së tij “ .
122. Gjykata gjithashtu vëren se UNHCR, në vëzhgimet e saj të palës së tretë (shih 

paragrafin 109 më lart), parashtroi se edhe pse barra e provës përgjithësisht 
mbështetej nga personi që bën pohimin, ka pasur një detyrë të përbashkët 
mes kërkuesit dhe shqyrtuesit për të konstatuar dhe vlerësuar të gjitha faktet 
përkatëse; që në përmbushjen e kësaj detyre të përbashkët, vlerësuesit mund, 
në disa raste, duhet të përdorin të gjitha mjetet në dispozicion të tyre për të 
provojnë provat e nevojshme në mbështetje të aplikimit.

123. Në lidhje me aktivitetet sur place Gjykata ka pranuar se në përgjithësi 
është shumë e vështirë për të vlerësuar nëse një person është i interesuar 
në aktivitetin në fjalë, i një kauze politike apo fetare, ose nëse personi është 
bërë vetëm i përfshirë në mënyrë që të krijojë bazë pas fluturimit (shih, për 
shembull, AA v. Zvicrës, nr. 58802/12, § 41, 7 janar 2014). Se arsyetimi 
është në përputhje me Udhëzimet e UNHCR mbi Mbrojtjen Ndërkombëtare 
lidhur Kërkesave e Refugjatëve me Bazë Fenë të 28 prillit 2004, të cilat shteti 
«se shqetësimet e veçanta të besueshmërisë priren të lindin në lidhje me Sur 
place pretendimet dhe se një provim rigoroz dhe në thellësi të rrethanave 
dhe vërtetësinë e konvertimit do të jetë i nevojshëm ... të ashtuquajturat 
“vetë-shërbejnë” aktivitete nuk krijojnë një frikë të bazuar nga persekutimi 
në një terren të Konventës në vendin e paditësit të origjinës, nëse natyra 
oportuniste e aktiviteteve të tilla do të jetë e qartë për të gjithë, duke përfshirë 
edhe autoritetet atje, dhe pasoja të rënda negative nuk do të rezultonte nëse 
personi i janë kthyer “(shih paragrafin 52 më lart). Shih gjithashtu Gjykata e 
gjetur në, për shembull, Ali Muradi dhe Selma Alieva v. Sweden ((dec.), Nr 
11243/13, §§ 44-45, 25 qershor 2013) për këtë qëllim.

124. Për më tepër, Gjykata vëren se në lidhje me një vendosmëri të shkallës së 
parë të drejtën për mbrojtje ndërkombëtare, GJED, në një gjykim (A, B, C 
v. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, cituar më lart), mbajtur, ndër të 
tjera , se Neni 4 (3) të Direktivës 2004/83 dhe nenin 13 (3) (a) të Direktivës 
2005/85 duhej të interpretohet si përjashton autoritetet kompetente 
kombëtare, në kontekstin e këtij vlerësimi, nga gjetja se deklaratat e kërkuesit 
për azil i mungonte besueshmëria thjesht për shkak se ankuesi nuk kishte 
mbështetur në orientimin e tij seksual deklaruar me rastin e parë që ai kishte 
dhënë për të përcaktuar terrenin për përndjekje (shih paragrafin 51 më lart).

125. Është në parim për personin që kërkon mbrojtje ndërkombëtare në një shtet 
kontraktues për të paraqesë, sa më shpejt të jetë e mundur, kërkesa e tij 
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për azil me arsyet në mbështetje të saj, dhe që të sjell fakte të aftë për të 
provuar se ka arsye serioze për të besuar se dëbimi në vendin e tij ose të saj 
në shtëpi do të sjellë një rrezik real dhe konkret të ekspozimit në një situatë 
të rrezikshme për jetën e mbuluar nga neni 2, ose për trajtim në shkelje të 
nenit 3.

126. Megjithatë, në lidhje me kërkesat për azil në bazë të një rrezik të njohur të 
përgjithshëm, kur informacioni në lidhje me një rrezik të tillë është lirisht 
i përcaktuar nga një numër të gjerë të burimeve, të detyrimeve detyrë në 
Shtetet sipas neneve 2 dhe 3 të Konventës në përjashtimin raste të kërkojë 
që autoritetet të kryejnë një vlerësim të asaj rrezikut të lëvizjes së tyre (shih, 
për shembull, Hirsi Jamaa dhe të tjerët k. Italisë [GC], cituar më lart, §§ 
131-133, dhe MSS v. Belgjikës dhe Greqisë [ GC], cituar më lart, § 366).

127. Në të kundërt, në lidhje me kërkesat për azil në bazë të një rreziku individual, 
duhet të jetë për personin që kërkon azil dhe që mbështetet arsyetimin  e tij 
në këtë rrezik. Prandaj, në qoftë se një kërkues nuk zgjedh të mbështetet ose 
të zbulojë arsyetimin e veçantë individual për azil qëllimisht u përmbahet 
qoftë besimet fetare ose politike, orientimin seksual apo arsye të tjera, shteti 
në fjalë nuk mund të zbulojë këtë arsye vetë. Megjithatë, duke marrë parasysh 
natyrën absolute të të drejtave të garantuara me nenet 2 dhe 3 të Konventës, 
dhe duke pasur parasysh pozitën e ndjeshmërisë që azilkërkuesit shpesh e 
gjejnë veten, në qoftë se një shtet kontraktues është vënë në dijeni të fakteve, 
në lidhje me një individ të caktuar , që mund të ekspozohet atë ndaj rrezikut 
të keqtrajtimit në kundërshtim me dispozitat në fjalë pas kthimit në vendin 
në fjalë, obligimet në detyrë në shtetet sipas neneve 2 dhe 3 të Konventës 
kërkojnë që autoritetet të kryejnë një vlerësim të rrezikut në rast  lëvizje. Kjo 
vlen në veçanti për situata ku autoritetet kombëtare janë bërë të vetëdijshëm 
për faktin se azilkërkuesi mund të, jetë një anëtar i një grupi të ekspozuar në 
mënyrë sistematike me një praktikë të keqtrajtimit dhe ka arsye serioze për të 
besuar në ekzistencën e praktikës në fjalë dhe në anëtarësimin e tij ose të saj 
të grupit në fjalë (shih paragrafin 120 më lart).
3. Zbatimi i parimeve për çështjen në fjalë

128. Në zbatim të parimeve të mësipërme për rastin konkret, Gjykata konstaton 
se është e përshtatshme të ndajë shqyrtimin e çështjes në dy pjesë: e para, 
aktivitetet politike të kërkuesit në Iran; dhe së dyti konvertimi i tij në të 
krishterë në Suedi.

(a) veprimtaritë politike e ankuesit
i. Situata e përgjithshme në Iran

129. Ankuesi nuk pretendon se rrethanat e përgjithshme të siguruara në Iran do 



502

të parandalojnë rikthimin e tij në atë vend. Për më tepër, Gjykata vëren se 
gjendja e përgjithshme e dhunës normalisht në vetvete nuk do të të sjellë 
një shkelje të nenit 3 në rast të një dëbimi në vendin në fjalë (shih HLR 
k. Francës, 29 prill 1997, §41, Raportet 1997 III ). Megjithatë, Gjykata 
nuk e ka përjashtuar mundësinë se gjendja e përgjithshme e dhunës në 
vendin e destinacionit mund të jetë e një niveli të mjaftueshëm të intensitetit 
për të sjellë se çdo largim i tij domosdoshmërisht do të shkelte Nenin 3 
të Konventës. Megjithatë, Gjykata e miraton një qasje të tillë vetëm në 
rastet më ekstreme të dhunës së përgjithshme, ku ekziston rreziku i vërtetë 
i keqtrajtimit thjesht sepse individi në fjalë është ekspozuar ndaj një dhune 
në atë vend (shih Sufi dhe Elmi, cituar më lart, § 218 dhe NA. k. Mbretërisë 
së Bashkuar, cituar më lart, § 115).

130. Në rastin konkret, duke qenë të vetëdijshëm për raportet e shkeljeve të rënda 
të të drejtave të njeriut në Iran, (shih paragrafët 55-58 më lart), Gjykata nuk 
i gjen të jenë të një natyre të tillë që të tregojë, më vete, që nuk do të jetë një 
shkelje të Konventës nëse kërkuesi kthehet në atë vend (shih gjithashtu, SF 
dhe të tjerët k. Suedisë, nr. 52077/10, § 64, 15 maj 2012). Gjykata në këtë 
mënyrë do të vazhdojë të verifikojë nëse gjendja personale e kërkuesit është 
e tillë që kthimi i tij në Iran do të shkelë nenet 2 dhe 3 të Konventës.

ii. Rrethanat e veçanta të gjendjes së ankuesit
131. Gjykata vëren se kërkuesi ka dhënë dëshmi në prani të avokatit të tij dhe 

një përkthyesi gjatë një interviste dy-orëshe para Bordit të Migracionit më 
24 mars 2010 dhe para Gjykatës Migracionit më 16 shkurt 2011. Rasti i tij 
është shqyrtuar në themel nga dy organet dhe apelimi i tij që iu refuzua nga 
Gjykata e Migracionit e Apelit.

132. Nga të dhënat mund të shihet se edhe Bordi i Migracionit dhe Gjykata e 
Migracionit morën parasysh se që nga viti 2007, ankuesi kishte punuar me 
individë, lidhur me universitete të ndryshme, të cilët ishin të njohur për 
kundërshtimin ndaj regjimit. Ai kishte punuar kryesisht për krijimin dhe 
publikimin e faqeve të web. Kompjuteri i tij është marrë në lokalet e tij 
të biznesit, ndërsa ai ishte në burg në Shtator / Tetor 2009. Materiali ishte 
kritik ndaj regjimit  ishte i ruajtur në kompjuterin e tij. Ndërsa ai nuk e kishte 
kritikuar personalisht regjimin, presidentin Ahmadinexhad, apo udhëheqësit 
më të lartë, ankuesi kishte vizituar disa faqe të internetit dhe kishte marrë 
karikatura me anë të e-mail. Prandaj, sipas mendimit të ankuesit, nuk 
kishte prova të mjaftueshme për të provuar se ai ishte një kundërshtar i 
sistemit. Ishte pothuajse i njëjti material i ngjashëm me atë që ai kishte 
pasur në kompjuterin e tij në vitin 2007. Autoritetet vendase konstatuan se 
informacioni në lidhje me aktivitetet politike të ankuesit ishin të paqartë 



503

dhe i mungonin detaje. Për më tepër, ai nuk e kishte theksuar ose vërtetuar 
ekzistencën e ndonjë faqe ëeb-i gjoja të krijuara prej tij për një periudhë prej 
dy vjetësh. Ata gjithashtu e konstatuan të jashtëzakonshëm faktin se ankuesi 
kishte qenë në gjendje të vazhdojë të botojë materiale kritike të regjimit 
nga viti 2007 deri në zgjedhjet në vitin 2009, në qoftë se vërtet autoritetet 
iraniane kishin qenë në dijeni të aktiviteteve të tij në vitin 2007.

133. Autoritetet vendore gjithashtu morën parasysh faktin se ankuesi ishte 
arrestuar për 24 orë në prill 2007.

134. Ata nuk e vunë në dyshim faktin që, një ditë para zgjedhjeve më 12 qershor 
2009, kërkuesi dhe miqtë e tij ishin arrestuar, marrë në pyetje dhe ndaluar 
në qendrën e votimit brenda natës.

135. Ata gjithashtu konstatuan se ankuesi kishte marrë pjesë në një demonstratë 
dhe ishte arrestuar dhe burgosur përsëri në shtator 2009 për njëzet ditë dhe 
ishte keqtrajtuar, dhe se ai ishte sjellë para Gjykatës Revolucionare në tetor 
2009, e cila më pas e kishte lëshuar.

136. Autoritetet vendore më tej morën parasysh faktin se ankuesi kishte paraqitur 
një fletë thirrje origjinale të paraqitur më 2 nëntor 2009 para Gjykatës 
Revolucionare. Ata gjetën, megjithatë, se fletëthirrja nuk ka mundur në 
vetvete të mbështesë një nevojë për mbrojtje. Ajo ishte thjesht një fletë 
thirrje dhe nuk ka pasur arsye e të dhëna se pse ankuesi duhej të paraqitej.

137. Bërja e një vlerësimi të përgjithshëm, autoritetet kombëtare konstatuan që 
aktivitetet politike në të cilat kërkuesi ka qenë i angazhuar në Iran mund të 
konsiderohet të ketë ndodhur në një nivel të ulët, e cila u mbështet nga fakti 
se që nga viti 2009 ankuesi nuk kishte marrë ndonjë fletëparaqitje të re nga 
Gjykata Revolucionare dhe se asnjë prej anëtarëve të familjes së kërkuesit 
e mbetur në Iran nuk i ishte nënshtruar ndonjë hakmarrjeje  nga autoritetet 
iraniane.

138. Në këto rrethana, Gjykata nuk është e bindur nga pretendimi i ankuesit 
se autoritetet suedeze kanë dështuar të marrin në mënyrë të rregullt në 
konsideratë keqtrajtimin, ndalimin e tij njëzet ditësh në shtator 2009, 
përshkrimin e tij të hollësishëm të seancës para Gjykatës Revolucionare në 
tetor të vitit 2009 apo faktin se ai kishte paraqitur thirrjen origjinale të ri-
shfaqur në 2 nëntor 2009.

139. Nuk ka ndonjë dëshmi në këtë rast të tregojë se autoritetet suedeze nuk 
e kanë marrë parasysh në mënyrë të rregullt rrezikun e paraburgimit në 
aeroport  kur vlerësohet globalisht rreziku i ballafaquar nga kërkuesi.

140. Gjykata konstaton se nuk mund të përcaktohet as se procedurat para 
autoriteteve suedeze ishin të pamjaftueshme dhe të mbështetura sa duhet nga 
ana materiale vendase ose  nga burime të tjera të besueshme dhe objektive.
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141. Për më tepër, dhe për sa i përket vlerësimit të rrezikut, nuk ka prova 
për të mbështetur pretendimin se autoritetet suedeze ishin të gabuara 
në përfundimin se kërkuesi nuk ishte një aktivist i profilit të lartë apo 
kundërshtar politik. Rasti është i dallueshëm, ndër të tjera, S.F. dhe të tjerë 
kundër Suedisë (cituar më lart), në të cilin kërkuesi ka qenë i përfshirë në 
veprimtari të gjera politike dhe është vendosur nën vëzhgim nga regjimi 
iranian. K.K. k. Francës (. Nr 18913/11, 10 tetor 2013), në të cilin kërkuesi 
ka qenë një ish-anëtar i shërbimeve të inteligjencës iraniane; dhe R.C. k. 
Suedisë (cituar më lart), i cili, ndër të tjera, kishte të bënte me rrezikun e 
paraburgimit në aeroport pas kthimit.

142. Së fundi, bazuar në pretendimet e kërkuesit para Dhomës së Madhe se 
autoritetet iraniane mund ta identifikojnë ankuesin nga vendimi i Dhomës dhe 
do të jenë në gjendje ta bëjnë këtë edhe në të ardhmen nga vendimi i Dhomës 
së Madhe, Gjykata thekson se kërkuesit i është dhënë anonimati kur kërkesa 
e tij, bazuar në Rregulli 39, është miratuar në tetor të vitit 2011 dhe se, në 
bazë të materialit para Gjykatës, nuk ka indikacione të fuqishme të një rreziku 
të identifikimit (shih, nga ana tjetër, SF dhe të tjerët k. Suedisë, cituar më lart, § 
§ 67-70, dhe NA. k. Mbretërisë së Bashkuar, cituar më lart, §143).

143. Ai vijon se nenet 2 dhe 3 të Konventës nuk do të shkelen për shkak të 
kaluarës politike të kërkuesit në Iran, nëse ai do të dëbohet nga ky vend.

(B) konvertimi i kërkuesit
144. Në rastin konkret, autoritetet suedeze u përballën me një sur place konvertim. 

Fillimisht, ata, kishin për të vlerësuar nëse konvertimi i ankuesit ishte i 
vërtetë dhe kishte arritur një nivel të caktuar të forcës bindëse, seriozitetin, 
kohezion dhe rëndësi (shih, ndër të tjera, SAS k. Francës [GC], nr. 43835/11, 
§ 55, 1 Korrik 2014;.... Eëeida dhe të tjerë kundër Mbretërisë së Bashkuar, 
nr 48420/10, 59842/10, 51671/10 dhe 36516/10, § 81, KEDNJ 2013, dhe 
Bayatyan k. Armenisë [GC], nr 23459 / 03, § 110, ECHR 2011), përpara 
se të vlerësohej nëse ankuesi ishte në rrezik të trajtimit në kundërshtim me 
nenin 2 dhe 3 të Konventës mbi kthimin e tij në Iran.

145. Gjykata vëren se, në bazë të Qeverisë Suedeze (shih paragrafin 104 më 
lart), në rastet e azilit, autoritetet suedeze në përgjithësi ndjekin manualin 
e UNCHR dhe Udhëzimet e UNHCR-së mbi Mbrojtjen Ndërkombëtare 
lidhur me Kërkesat e Refugjatëve me bazë Fenë për të bërë një vlerësim 
individual nëse një i huaj ka treguar bindshëm se sur place për dënimin e tij 
ose është e vërtetë në kuptimin që është bazuar në bindjen e vërtetë fetare 
personale. Kjo përfshin një vlerësim të rrethanave në të cilat konvertimi 
ndodh dhe nëse paditësi mund të jetojë si një i konvertuar pas kthimit në 
vendin e origjinës. Për më tepër, më 12 nëntor 2012 Drejtori i Përgjithshëm 
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suedez për Çështjet Ligjore në Bordin e Migrimit ka lëshuar një «qëndrim 
të përgjithshëm ligjor» (shih paragrafin 46 më lart) me bazë fenë për azil, 
duke përfshirë kthimin, në bazë të një vendimi nga Gjykata e Migracionit 
e Apelit (MIG 2011: 29)., Udhëzimet e UNHCR-së dhe vendimi i GJED në 
Bundesrepublik Deutschland k Y (C-71/11) dhe Z (C-99/11), 5 shtator 2012. 
Sipas situatës ligjore, besueshmëria e konvertimit duhet të vlerësohet me 
kujdes në mënyrë që të përcaktohet nëse një konvertim i vërtetë ka ndodhur. 
Një person i cili ka pësuar një ndryshim të vërtetë të besimit ose që rrezikon t 
i jepet një besim i ri fetar dhe për këtë arsye rrezikon persekutimin nuk duhet 
të jetë i detyruar për të fshehur besimin e tij ose të saj vetëm për t iu shmangur 
persekutimit. Përveç kësaj, më 10 qershor 2013 Drejtori i Përgjithshëm për 
Çështje Ligjore ka lëshuar një “qëndrim të përgjithshëm ligjor” (shih paragrafin 
47 më lart), në lidhje me metodologjinë për vlerësimin e besueshmërisë dhe 
besueshmërinë e kërkesave për mbrojtje ndërkombëtare në bazë të, ndër të 
tjera, vlerësimit nga UNHCR në raportin e saj “Përtej vërtetësisë: vlerësimi 
i Kredibilitetit në sistemet e azilit të BE-së» të majit 2013.

146. Në procedurën fillestare për azil, para Bordit të Migracionit, ankuesi nuk 
dëshiroi të mbështetej në konvertimin e tij. Çështja u referua nga Bordi i 
Migracionit, por ankuesi shpjegoi se ai e konsideronte fenë e tij një çështje 
private dhe “nuk do të shfrytëzojë besimin e tij të ri e të vlefshëm si një mjet 
për blerjen e azilit”. Në atë kohë ai vlerësoi se nuk ka qenë i pajisur me mbro-
jtje ligjore e mbështetje për të kuptuar rrezikun e lidhur me konvertimin e tij.

147. Gjykata vëren se ankuesi kishte jetuar pothuajse të gjithë jetën e tij në 
Iran, flet anglisht mirë (shih paragrafin 97 më lart) dhe kishte përvojë në 
kompjuter, në faqet e ëebit dhe internet. Ai ishte gjithashtu është një kritik 
i regjimit.  Prandaj është e vështirë të pranosh se nuk do të ishte bërë i 
vetëdijshëm për rrezikun për të konvertuarit në Iran vetë ose nëpërmjet 
kongregacionit në kishë, ku ai u pagëzua menjëherë pas mbërritjes në Suedi, 
ose nëpërmjet pastorit i cili e pajisi me deklarimin e datës 15 mars 2010 që 
iu dorëzua Bordit të Migracionit. As gjykata nuk është e bindur se ankuesit 
nuk i është dhënë këshilla e mjaftueshme ligjore dhe mbështetja për të 
kuptuar rrezikun lidhur me konvertimin e tij. Ajo vëren se kërkuesi nuk u 
ankua kurrë lidhur me këto çështje në proceset vendase. Për më tepër, gjatë 
seancës para Bordit të Migracionit më 24 mars 2010, zyrtari ka ndërprerë 
takimin në mënyrë që kërkuesi të  të bisedojë me avokatin e tij në këtë pikë 
të veçantë. Ankuesi deklaroi se konvertimi i tij ishte një çështje private, 
por kjo nuk duket t a ketë penguar të flasë për fenë e tij (shih paragrafin 13 
më lart). Për më tepër, në ankesën e tij në Gjykatën e Migracionit kërkuesi 
nuk mbështetet në konvertimin e tij si arsye për azil, dhe ka dorëzuar 
certifikatën pagëzimin të 31 janar 2010, duke shpjeguar se arsyeja pse ai 
nuk kishte dashur fillimisht të mbështetej në konvertimin e tij ishte se ai nuk 
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do të nënvlerësojë seriozitetin e bindjeve të tij. Përveç kësaj, para Gjykatës 
së Migracionit më 16 shkurt 2011, edhe pse ka deklaruar përsëri se nuk 
dëshiron të mbështetet në konvertimin e tij si një arsye për azil, ai u shpreh 
se “do t i shkaktojë  probleme pas kthimit” .

148. Duke u kthyer tek autoritetet suedeze, më 24 mars 2010 ata u bënë të 
vetëdijshëm se nuk ishte një çështje e konvertimit të kërkuesit sur place, 
kur Bordi i Migracionit zhvilloi një intervistë dëgjimore me të, në prani të 
avokatit të tij dhe një përkthyesi. Më konkretisht, Bordi u bë i vetëdijshëm 
për këtë, sepse parashtruesi dorëzoi deklaratën e 15 marsit 2010 nga një 
pastor i kongregacionin të tij që vërteton se kërkuesi kishte qenë një anëtar 
që prej dhjetorit të vitit 2009 dhe është pagëzuar. Zyrtari Bordi Migracionit 
mori në pyetje ankuesin në mënyrë aktive në lidhje me konvertimin e tij dhe 
e inkurajoi atë dhe mbrojtësin e tij të diskutojnë për këtë dhe më pas mësoi 
se kërkuesi nuk dëshiron të mbështetet tek konvertimi si arsye për azil (shih 
paragrafin 13 më lart).

149. Më 29 prill 2010, Bordi i Migracionit hodhi poshtë kërkesën e ankuesit 
për azil. Si për konvertimin e kërkuesit në të krishterë, Bordi i Migracionit 
vendosi se certifikata nga pastori i  asamblesë mund të konsiderohet vetëm 
si një lutje ndaj Bordit të Migracionit për t i dhënë ankuesit azil. Ai vuri në 
dukje se ankuesi nuk kishte dashur fillimisht të përdorë kthimin e tij si arsye 
për azil duke deklaruar se besimi i tij i ri ishte një çështje private. Ai arriti në 
përfundimin se për të ndjekur besimin e tij nuk kishte një arsye bindëse për 
të besuar se ai do të rrezikonte persekutimin pas kthimit dhe se ai nuk kishte 
treguar se kishte nevojë për mbrojtje në Suedi për këtë arsye.

150. Prandaj, pavarësisht nga fakti se kërkuesi nuk dëshiron të mbështetet në 
konvertimin e tij, Bordi Migracionit megjithatë ka bërë një vlerësim të 
rrezikut që mund të hasë mbi këtë bazë pas kthimit të tij në Iran.

151. Në ankesën e tij në Gjykatën e Migracionit ankuesi u mbështet në konvertimin 
e tij dhe shpjegoi se pse ai nuk kishte dashur më parë të mbështetej në të.

152. Gjatë seancës dëgjimore para Gjykatës së Migracionit, ankuesi ka vendosur 
që të mos mbështetet në konvertimin e tij si arsye për azil, por shtoi se “kjo, 
natyrisht që do të shkaktojë probleme pas kthimit”. Pikëpamjet e Bordit të 
Migracionit u dëgjuan gjithashtu. Ajo nuk e ka vënë në dyshim faktin se 
ankuesi, në atë kohë, ushtronte besimin e krishterë, por nuk konstatoi nëse 
ky fakt në vetvete ishte i mjaftueshëm për të që të konsiderohej në nevojë 
për mbrojtje. Ajo iu referua Shënimit të Udhëzimeve Operacionale  të Zyrës 
kryesore  britanike të janarit 2009.

153. Megjithatë, Gjykata e Migracionit nuk e konsideroi më tej pyetjen në lidhje 
me konvertimin e kërkuesit, mënyrën se si ai manifeston besimin e tij të 
krishterë në Suedi në atë kohë, si ai synoi ta tregojë në Iran, nëse urdhri 
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i largimit ishte për t’u ekzekutuar, ose rreth çfarë “problemesh” mund t 
i shkaktojë konvertimi pas kthimit. Në vendimin e datës 9 Mars 2011 të 
rrëzimit të kërkesës për apel, Gjykata e Migracionit vërejti se kërkuesi nuk u 
mbështet në pikëpamjet e tij fetare, si arsye të persekutimit. Prandaj, Gjykata 
e Migracionit nuk ka kryer një vlerësim të rrezikut që ankuesi mund të hasë, 
si rezultat të konvertimit të tij, pas kthimit në Iran.

154. Në kërkesën e tij për leje për të apeluar në Gjykatën e Migracionit të Apelit, 
ankuesi pretendoi se ai ishte bazuar në konvertimin e tij në Gjykatën e 
Migracionit. Për më tepër, ai pohoi se frika e tij është rritur pasi konvertimi 
ishte bërë i njohur për autoritetet iraniane. Këto parashtresa janë konsideruar 
jo të mjaftueshme për leje për të apeluar dhe Gjykata e Apelit e Migracionit 
për këtë arsye ka refuzuar kërkesën e ankuesit për këtë qëllim më 8 qershor 
2011 pas së cilës urdhri i largimit u bë i ekzekutueshëm.

155. Më 6 korrik 2011, kërkuesi ka kërkuar që Bordi i Migracionit të pezullojë 
ekzekutimin e urdhrit të largimit. Ai u mbështet në konvertimin e tij. Kërkesa 
e tij u refuzua nga Bordi i Migracionit dhe Gjykata e Migracionit, e cila gjeti 
se konvertimi nuk mund të konsiderohet si një “rrethanë e re”, që mund 
të justifikojë një rishqyrtim të rastit të tij. Më 17 nëntor 2011, Gjykata e 
Migracionit e Apelit e refuzoi apelin e tij.

156. Kështu, pavarësisht të qenit i vetëdijshëm se ankuesi ishte i konvertuar nga 
Mysliman në të krishterë në Suedi dhe për këtë arsye ai i përket një grupi 
personash të cilët, në varësi të faktorëve të ndryshëm, mund të jenë në rrezik 
të trajtimit në kundërshtim me nenet 2 dhe 3 të Konventës me kthimin në 
Iran, Bordi i Migracionit dhe Gjykata e Migracionit, për shkak të faktit se 
kërkuesi kishte pranuar të kërkojë kthimin si arsye për azil, nuk ka kryer një 
ekzaminim të plotë të konvertimit të ankuesit, seriozitetin e besimit të tij , 
mënyrën se si ai shfaqi besimin e tij të krishterë në Suedi, dhe se ai ka për 
qëllim ta tregojë atë në Iran, nëse urdhri i largimit ishte për t’u ekzekutuar. 
Për më tepër, në rihapjen  e procedurave konvertimi nuk u konsiderua si një 
“rrethanë e re”, e cila mund të justifikojë rishqyrtimin e rastit të tij. Autoritetet 
suedeze për këtë arsye nuk bënë një vlerësim të rrezikut që ankuesi mund të 
hasë, si rezultat i konvertimit të tij, pas kthimit në Iran. Duke pasur parasysh 
natyrën absolute të neneve 2 dhe 3 të Konventës, edhe pse, është e vështirë 
që individi në fjalë të heqë dorë nga mbrojtja e ofruar në përputhje me to. 
Prandaj vijon se, pavarësisht sjelljes së kërkuesit, autoritetet kompetente 
kombëtare kanë një detyrim për të vlerësuar, me anë të mocionit të tyre, çdo 
gjë që sjell në vëmendjen e tyre para se të marrë një vendim për largimin e 
tij në Iran (shih paragrafin 127 më lart).

157. Për më tepër, para Dhomës së Madhe ankuesi ka dorëzuar dokumente 
të ndryshme të cilat nuk janë paraqitur tek autoritetet kombëtare, për shembull, 
deklarata e tij me shkrim e datës 13 shtator 2014 (rreth konvertimit të tij, mënyrën 
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se si ai aktualisht shfaq besimin e tij të krishterë në Suedi dhe se si ai ka për 
qëllim t’a tregojë në Iran, nëse urdhri i largimit është ekzekutuar), dhe deklarata 
me shkrim e 15 shtator 2014 nga ish-pastori në kishën e kërkuesit (shih më lart 
§§ 96-97). Nën dritën e materialit të paraqitur para Gjykatës dhe materialeve të 
paraqitur më parë nga kërkuesi para autoriteteve nacionale, Gjykata konstaton se 
kërkuesi ka prezantuar në mënyrë të mjaftueshme se kërkesa e tij për azil në bazë të 
meritave të tij të konvertimit meriton një vlerësim nga autoritetet kombëtare. Kjo 
është përgjegjësi e autoriteteve vendore për të marrë këtë material në konsideratë, 
si dhe çdo zhvillim të mëtejshëm në lidhje me situatën e përgjithshme në Iran dhe 
rrethanat e veçanta të gjendjes së ankuesit.
158. Ajo vijon se do të jetë shkelje e nenit 2 dhe 3 të Konventës nëse ankuesi 

kthehet në Iran, pa një vlerësim ex nunc nga autoritetet suedeze lidhur me 
pasojat e konvertimit të tij.

III. ZBATIMI I NENIT 41 TË KONVENTËS
159. 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, nëse është e nevojshme, i 
akordon shpërblim të drejtë palës së dëmtuar. “

A. Dëmi
160. Ankuesi nuk ka bërë asnjë pretendim lidhur me dëmin jo pasuror. Prandaj, 

Gjykata nuk jep vlerësim lidhur me këtë. Në çdo rast, Gjykata vlerëson se 
përfundimi i tij lidhur me këtë vendim përbën në vetvete dëmshpërblimin 
e drejtë të mjaftueshëm për çdo dëm jo material pësuar nga ankuesi (shih, 
për këtë qëllim, Tarakhel k. Zvicrës [GC], nr. 29217/12 , § 137, ECHR 2014 
(ekstrakte); Beldjoudi k. Francës, 26 mars 1992, §§ 79 dhe 86, Seria A nr 
234-A;... M. dhe të tjerë kundër Bullgarisë, nr 41416/08, §§ 105. dhe 143, 
26 korrik 2011;.. dhe Nizamov dhe të tjerë kundër Rusisë, nr 22636/13, 
24034/13, 24334/13 dhe 24528/13, § 50, 7 maj 2014).

161. Para Dhomës, ankuesi bëri një kërkesë në lidhje me dëmin financiar për 
humbjen e pretenduar të të ardhurave si një projektues web me 19.000 
Kroner suedeze (SEK) në muaj nga 9 mars 2011, derisa ti jepet azili.

162. Qeveria vlerëson se ky pretendim duhet të refuzohet pasi ankuesi ka dështuar 
në vendosjen e një dëmi material dhe se ka një lidhje shkakësore midis 
konstatimin e shkeljes dhe dëmit të pretenduar financiar.

163. Gjykata përsërit se ajo është në gjendje të bëjë çmime me mënyrën e 
shpërblimit të drejtë e parashikuar në nenin 41, ku humbja ose dëmtimi mbi 
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të cilat është bazuar kërkesa është shkaktuar për shkak të shkeljes së gjetur, 
por se shtetit nuk i kërkohet të bëjë harxhime të mira që nuk i takojnë  (shih 
Saadi k. Italisë [GC], cituar më lart, § 186).

164. Ankuesi nuk ka vërtetuar në asnjë mënyrë humbje të të ardhurave. Për më 
tepër, duke pasur parasysh gjetjet e gjykatave në rastin konkret, se do të 
kishte shkelje të neneve 2 dhe 3 të Konventës nëse ankuesi do të kthehet në 
Iran, pa një vlerësim të duhur ex nunc nga autoritetet suedeze të pasojave të 
konvertimi të tij fetar, ai nuk sheh asnjë lidhje shkakësore midis shkeljes me 
kusht dhe dëmit material të pretenduar nga ankuesi.

B. Kostot dhe shpenzimet
165. Ankuesi pretendoi 67,175 Euro (EUR) duke përfshirë tatimin mbi vlerën e 

shtuar (TVSH) për kostot dhe shpenzimet, të cilat përbëhen:
1)  1,415 EUR për tarifat e avokatit të shkaktuara në procedurën para 

Dhomës, të barabartë me 8.4 orë në një normë për orë prej 1.205 SEK 
(TVSH);

2)  42.683 EUR për tarifat e avokatëve të shkaktuara në procedurën 
para Dhomës së Madhe, të barabartë me 311 orë të tëra në një normë 
për orë prej 134,05 EUR (pa TVSH) dhe 7 orë në një normë për orë 
prej 136 EUR;

3)  9860 euro për shpenzimet e udhëtimit dhe një pagesë për shpenzimet 
e bëra nga avokati i tij në tre pjesë në seancë para Dhomës së Madhe, 
duke përfshirë faturat e hotelit për dy netë (1,190 euro) dhe lejimi  
për bagazhe të tepërta (235 EUR);

4)  319 EUR për shpenzimet që lidhen me një takim ndërmjet kërkuesit 
dhe avokatit të tij;

5)  12.898 euro, e barabartë me 25% TVSH-së në pikat 2) dhe 3).
166. Qeveria nuk e ka vënë në dyshim normën për orë të marra nga ankuesi 

që i përgjigjet tarifës së përgjithshme suedeze për orë lidhur me ndihmën 
juridike, por ata zbuluan se numri i orëve të faturuara para Dhomës së 
Madhe është i tepërt në lidhje me lëndën dhe kompleksitetin e rastit. Ata  
konsideruan se një sasi që korrespondon me 120 orë do të jetë e arsyeshme, 
kështu afërsisht EUR 16.231 (pa TVSH). Për më tepër, Qeveria përcakton 
se shpenzimet e udhëtimit dhe shpenzimet ishin të tepërta.

167. Sipas jurisprudencës së Gjykatës, një ankues ka të drejtën e rimbursimit të 
kostove dhe shpenzimeve vetëm në masën që ajo ka treguar se këto ishin 
vërtet të nevojshme të paguara dhe janë të arsyeshme.

168. Në lidhje me tarifat e avokatit, si para Dhomës dhe Dhomës së Madhe, 
Gjykata mund të pranojë një normë për orë siç pretendohet nga ankuesi. 
Në rastin në fjalë, duke pasur parasysh dokumentet në pronësi të tij dhe 
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kriteret e mësipërme, Gjykata çmon të arsyeshme të caktojë shumën prej 
25,000 EUR përfshirë TVSH-në (shih, për shembull, Soderman k. Suedisë 
[GC], nr. 5786 / 08, § 125, ECHR 2013;. Tarakhel k Zvicrës, cituar më lart, 
§ 142;.. X dhe të tjerë kundër Austrisë [GC], nr 19010/07, § 163, ECHR 
2013;. Nada k. Zvicrës [GC], . nr 10593/08, § 245, KEDNJ 2012, dhe Al-
Jedda kundër Mbretërisë së Bashkuar [GC], nr 27021/08, § 117, KEDNJ 
2011)...

169. Duke iu kthyer kostove dhe shpenzimeve të tjera para Dhomës së Madhe, 
Gjykata është e mendimit se ato ishin në të vërtetë të nevojshme të 
paguheshin, dhe të arsyeshme.

170. Në përfundim, Gjykata i jep ankuesit shumën prej 37.644 euro përfshirë 
TVSH-në kosto dhe shpenzime. Kjo shumë përfshin shumën e dhënë si 
ndihmë ligjore nga Gjykata, përkatësisht 3.902 euro. Shuma e mbetur, prej 
EUR 33.742 duhet të paguhet nga shteti i paditur.

C. Interesi i munguar
171. Gjykata çmon të nevojshme se interesi i mospagimit duhet të bazohet në 

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

PËR KËTO ARSYE, GJYKATA,
1.  Rrëzon, me  gjashtëmbëdhjetë vota pro kundër një, kërkesёn e qeverisë për të 

hequr çështjen nga lista e çështjeve.
2.  Vendos, njëzëri, se nuk ka shkelje të neneve 2 dhe 3 të Konventës, për shkak 

të kaluarës politike të ankuesit në Iran, nëse ai do të të dërgohet në atë vend;
3. Vendos, njëzëri, se ka shkelje të neneve 2 dhe 3 të Konventës nëse ankuesi do 

të kthehet në Iran, pa një vlerësim ex nunc të autoriteteve suedeze mbi pasojat 
e konvertimit të tij fetar;

4.  Vendos, njëzëri,
(A) se shteti i paditur duhet t’i paguajë ankuesit, brenda tre muajsh, 

33.742 euro (tridhjetë e tre mijë e shtatëqind e dyzet e dy euro), plus 
çdo taksë që mund të jetë në ngarkim të kërkuesit, në lidhje me 
kostot dhe shpenzimet, që do të konvertohet në monedhën e shtetit 
të paditur në normën e zbatueshme në datën e shlyerjes.

 (B) që nga skadimi i afatit prej tre muaj i përmendur më lart deri në 
vendosjen e interesit të thjeshtë do të paguhet mbi shumat e mësipërme 
në një normë të barabartë me normën marzhinale të huadhënies të 
Bankës Qendrore Europiane gjatë periudhës së mospagimit, plus tre 
për qind;
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5. Rrëzon, njëzëri, pjesën tjetër të pretendimit të ankuesit për shpërblimin e drejtë.
Bërë në anglisht dhe frëngjisht, dhe është dërguar për seancë publike në 

ndërtesën e të Drejtave të Njeriut, Strasbourg, më 23 mars 2016.

Johan Callewaert          Guido Raimondi
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 Bianku;
(B)  Mendimi i gjyqtarit Jäderblom pjesërisht alternativ, pjesërisht 

mospajtues në lidhje me pjesën 1 nga gjykatësi Spano;
(C)  mendimi i veçantë i gjyqtarit Sajo;
(D)  Mendimi i veçantë, i bashkuar  i gjyqtareve Ziemele, De Gaetano, 

Pinto de Albuquerque dhe Ëojtyczek.

         G.R.A.
         J.C.

OPINION ALTERNATIV I GJYQTARIT BIANKU

Unë pajtohem me konstatimin e shkeljes në këtë rast. Megjithatë unë do të 
doja të shtoj vërejtjet e mëposhtme.

Vendimi i sotëm konfirmon saktësisht qëndrimin e Gjykatës në paragrafin 
115, duke nënvizuar se kërkohet “[një] vlerësim i plotë dhe ex nunc aty ku është 
e nevojshme për të marrë në konsideratë informacionin që ka dalë në dritë pas 
marrjes së vendimit të formës së prerë nga autoritetet vendase”. Kjo ka qenë 
një qasje e vazhdueshme e Gjykatës në lidhje sidomos me rastet e dëbimit, në 
mënyrë që të bëjë mbrojtjen praktike dhe efektive.

Unë e konsideroj të nevojshme të kujtojmë se Gjykata ka vendosur parimet 
përkatëse për vlerësimin e rrezikut të keqtrajtimit në vendimin  Cruz Varas dhe të 
tjerë k. Suedisë  (20 mars 1991, §§ 74-76 dhe 83, Seria A nr. 201), dhe ka sqaruar 
dhe konsoliduar më tej këto parime në Vilvarajah dhe të tjerë k. Mbretërisë së 
Bashkuar (30 tetor 1991, §§ 107-108, Seria A nr. 215).

Prandaj është e qartë, deri sa këto 1991 vendime, që për qëllime të analizës 
së vlerësimit të riskut sipas nenit 3 të Konventës, qasja e analizës ex nunc është 
përdorur nga Gjykata në lidhje me zhvillimet në vendin e destinacionit dhe 
për zhvillimin e situatave të vetë ankuesve, ndërkohë që në vendin ku ata kanë 
kërkuar azil - të ashtuquajturat aktivitete sur place (shih. SF dhe të tjerë kundër 
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Suedisë, nr 52077/10, §§ 68-71, 15 Maj 2012.)1.  Vendimi i sotëm është një 
konfirmim i aplikimit të analizës së ex nunc lidhur me rikthimin si dhe zhvillimit 
të aktiviteteve Sur place .

Paragrafi 156 i vendimit pohon se “pavarësisht sjelljes së ankuesit, autoritetet 
kompetente kombëtare kanë detyrim për të vlerësuar, për mocionin e tyre, çdo 
gjë që sillet në vëmendjen e tyre para marrjes së vendimit për largimin në Iran” 
(theksim i shtuar) .

Unë vetëm dëshiroj të theksoj se kjo duhet të ketë qenë e qartë për autoritetet 
kombëtare, pasi për më shumë se njëzet vjet tani ata kanë pasur një detyrim 
të tillë procedural. Në pikëpamje të qasjes së qëndrueshme të analizës ex nunc 
të marra në Strasburg, të përdorura nga gjykatat kombëtare për shumë vite 
në vlerësimin e rrezikut2, dhe tani kodifikuar në nivel të BE-së3 , do të kisha 
preferuar, nëse gjykimi i sotëm do të kishte vendosur në mënyrë të qartë se, për 
shkak të mungesës së vlerësimit ex nunc të rrezikut, e kombinuar me një hetim ex 
proprio motu dhe analizën e materialit nga autoritetet Suedeze (shih Vilvarajah 
dhe të tjerë, cituar më lart, § 1074) , kjo e fundit nuk e kishte kryer një vlerësim 
në përputhje me situatën  e ankuesit në nenin 3. Unë besoj se vetëm një vlerësim 
në nivel kombëtar që është në përputhje me nenin 3, siç është vendosur nga 
Gjykata, do të reduktojë gradualisht nevojën e Strasburgut që të ndërhyjë dhe për 
të vazhduar vetë me një analizë ex nunc të situatave zhvilluese të vazhdueshme 
dhe të vështira në një fazë të dytë.

MENDIMI PJESËRISHT ALTERNATIV, PJESËRISHT 
MOSPAJTUES  I GJYQTARIT JÄDERBLOM, NË LIDHJE 

ME PJESEN E PARE NGA GJYQTARI SPANO

1. Shkelja e mundshme e neneve 2 dhe 3 të Konventës
Kur vlerësohet një rrezik në nivel individual, në një rast azili rrethanat e 

1 Shih gjithashtu Nenin 5 të Direktivës 2011/95 / BE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e 
datës 13 dhjetor 2011 mbi standardet për kualifikimin e shtetasve të vendeve të treta apo të per-
sonave pa shtetësi si përfitues të mbrojtjes ndërkombëtare, për një status uniform për refugjatët 
ose për personat që kualifikohen për mbrojtje shtesë, dhe për përmbajtjen e mbrojtjes së dhënë.
2 Shih në mesin e shumë vendimeve të tjerë, Gjykata e Apelit e Anglisë dhe Uellsit, 28 tetor 1999, 
Danian k Sekretarit të  Shtetit për Departamentin e Brendshëm [1999] EWCA CIV 3000; Vendimi 
i Gjykatës Administrative të Helsinkit, 25 Tetor 2010, 10/1389/1; Vendimi i Gjykatës së Lartë 
irlandeze, 21 janar 2011 H.M. Ministri k .për Drejtësi, Barazi, Reformë Ligjore, [2011] IEHC 
16; dhe vendimi i Gjykatës së Migracionit të Suedisë 1 mars 2011, UM 20938-10 (të gjitha janë 
raportuar në http://www.asylumlawdatabase.eu/en)
3   Neni 46 § 3 të Direktivës 2013/32 / EU e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 26 qer-
shor 2013 mbi procedurat e përbashkëta për dhënien dhe tërheqjen e mbrojtje ndërkombëtare.
4Shih gjithashtu, për nevojën e një hetimi të tillë, vendimi i Gjykatës së Migracionit suedeze e 
Apelit, 18 shtator 2006, UM 122-06 (http://www.asylumlawdatabase.eu/en).
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konsideruara mund të jenë të një natyre më së shumti e një natyre të përgjithshme. 
Për sa i përket myslimanëve të cilët janë konvertuar në të krishterë në Iran, 
raportet e vendeve tregojnë se ka rreziqe në situata të caktuara. Megjithatë për një 
të konvertuar i cili mban një profil të ulët, në kuptimin që ai nuk ka bindjen apo 
nuk ka manifestuar Krishterimin e tij në një kontekst politik, por ndjek shërbimet 
dhe mban materiale fetare në shtëpi, nuk është normalisht një rrezik për keq- 
trajtimin në një shkallë apo natyrë të mjaftueshme për të përfshirë nenet 2 dhe 3. 
Mungesa e vullnetit fillestar të ankuesit për t’u mbështetur në konvertimin e tij 
në krishterim do të thotë se ai de facto është trajtuar në të njëjtën mënyrë siç do të 
trajtohej çdo ish-mysliman i cili mbështetet në një praktikim të krishterimit  me 
“profil të ulët.

Një parim themelor i zhvilluar në jurisprudencën e Gjykatës për të vlerësuar 
rrezikun që të çon në ndalimin e dëbimit është detyrë e ankuesit që të sjellë fakte 
të cilat të mundësojnë që të provojnë se ka arsye serioze për të besuar se ai do të 
jetë i ekspozuar ndaj një rreziku real keqtrajtimi. Sipas parimeve të UNHCR-së, 
edhe pse barra e provës në përgjithësi mbështetet tek personi që bën pohimin, 
nuk është një detyrë e përbashkët mes ankuesit dhe vlerësuesit për të konstatuar 
dhe vlerësuar të gjitha faktet përkatëse (shih paragrafin 109 të vendimit. Unë 
pajtohem me këtë pikëpamje.

Ka dy shpjegime se pse parashtruesi i kërkesës nuk e ka paraqitur konvertimin 
e tij në grupin e parë të procedimit para Bordit të Migracionit dhe Gjykatës 
së Migracionit. (Në lidhje me ankimin në Gjykatën e Migracionit të Apelit, 
është përsëritur se gjykata funksionon kryesisht si një organ për zhvillimin e 
jurisprudencës dhe nuk merret me çështjen në themel.) Përveç mundësisë se 
konvertimit nuk ishte e vërtetë në kohën kur është vlerësuar kërkesa e tij për 
azil - të cilat nuk i sugjeroj -, ankuesi ose nuk e ka kuptuar peshën e rrezikut të 
shndërrimit të tij dhe mënyrën se si ai e ka planifikuar për të praktikuar fenë e tij 
të re, ose ai nuk ka ndërmend të praktikojë në ndonjë mënyrë që do të përbëjë një 
rrezik për të në Iran.

Pyetja është se për çfarë rreziku duhet të kishte dijeni ankuesi në kohën 
e procedimit në nivel kombëtar, dhe më pas çfarë rreziku duhet të vlerësonin 
autoritetet. Në këtë drejtim dallimi duhet bërë mes një personi që ka ikur nga 
vendi i tij ose i saj për shkak të persekutimit mbi baza fetare dhe një personi, si 
kërkuesi, i cili është konvertuar sur place. Në situatën e dytë, nuk është vetëm 
ankuesi ai i cili duhet të imagjinojë se si do të jetë gjendja e tij pas kthimit, në 
bazë të aktiviteteve të tij të parashikuara fetare, por autoritetet kombëtare duhet 
gjithashtu të përpiqen dhe të vlerësojnë, jo vështirësitë e përjetuara tashmë, por ato 
të cilat mund të pritet të ndodhin. Duhet të theksohet se rasti GJED e Gjermanisë 
k. Y dhe Z (shih paragrafin 50 të vendimit) nuk pati shqetësim të konvertimit sur 
place, por një vlerësim i rreziqeve në të ardhmen që kanë të bëjnë me personat 
të cilët dyshohet se tashmë janë viktima të persekutimit në bazë të besimit dhe 
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praktikimit të tyre fetar. Ai rast nuk u mor me kërkesat procedurale të autoriteteve 
kombëtare. Në të kundërt, GJED në rastet  A, B, dhe C (shih paragrafin 51 të 
vendimit) nuk e miratoi praktikën e kryer të pyetjeve lidhur me praktikat seksuale 
të personave që kërkojnë azil në bazë të rrezikut të persekutimit të bazuar mbi 
homoseksualitetin e tyre , dhe vendosi se mungesa e besueshmërisë nuk mund 
të mbyllet vetëm për faktin se një ankues për azil nuk mbështetet në orientimin 
e tij seksual të deklaruar me rastin më të parë që i është dhënë për të përcaktuar 
terrenin për persekutim. Megjithatë, sipas mendimit tim, ai rast nuk mund të 
krahasohet me rastin konkret. Përkatësia seksuale e një personi mund të jetë një 
aspekt i ndjeshëm dhe intim në jetën e një individi dhe GJED pranon se mund 
të jetë e vështirë për të sjellë një çështje të tillë në publik ose para autoritetit 
të vendimmarrësve. Ky nuk është rasti i situatës sonë, ku ankuesi nga fillimi 
i konvertimit të tij merrte pjesë në mbledhjet dhe shërbimet publike në kishat 
suedeze. Për më tepër, në rastin në fjalë besueshmëria e ankuesit nuk është një 
çështje, por më tepër paqartësi e tij në lidhje me praktikën në të ardhmen të një 
feje të re të gjetur dhe mungesa e hetimit të menjëhershëm  në këtë drejtim nga 
ana e autoriteteve suedeze.

Kërkuesi nuk  ka shpjeguar, qoftë edhe para Bordit të Migracionit ose në 
ndonjë nga gjykatat kombëtare, si ai synon të respektojë fenë e tij të re në Iran. 
Ai nuk përmendi kurrë se synon të publikojë tekste të krishtera. Ankuesi, pasi 
kërkesa e tij u soll për herë të parë në Gjykatë, pohoi se ai ka për qëllim të 
praktikojë besimin e tij të ri në një mënyrë extroverte. Nëse kjo aplikohet në çdo 
kohë, ndërkohë që kërkesa e tij për azil ishte duke u trajtuar në grupin e parë të 
procedimeve nga autoritetet suedeze nuk është e ditur, për shkak se ai nuk e ka 
shpjeguar këtë. Fakti që ai përmend në Gjykatën e Migracionit se konvertimi do 
të jetë një problem me kthimin  e tij në Iran është sigurisht diçka që gjykata mund 
të ketë përpunuar mbi të, por siç e kemi parë mund të ketë shpjegime të tjera për 
këtë. Është e qartë nga ajo që avokati i tij u përgjigj në seancën dëgjimore para 
Dhomës së Madhe që ankuesi do të hasë probleme me familjen e tij dhe me miqtë 
në Iran, të cilët nuk do të pranojnë kthimin e tij, dhe se për këtë arsye ai do të 
vuajë konvertimin. Pasojat e tilla, megjithatë, nuk janë arsye për azil.

Kërkuesi kishte jetuar shumicën e jetës së tij në Iran, është me përvojë në 
përdorimin e internetit dhe fliste anglisht. Për më tepër ai ishte përfaqësuar 
gjatë procedurës për azil nga mbrojtësi i tij ligjor. Ankuesi diskutoi çështjen 
e konvertimit me avokatin  e tij disa herë duke filluar në fazën e intervistave 
fillestare para Bordit të Migracionit. Prandaj është e vështirë të imagjinohet se 
kërkuesi, duke u këshilluar nga avokati, në asnjë mënyrë nuk mund të sjellë 
ndonjë fakt apo rrezik të rëndësishëm në vëmendjen e autoriteteve dhe gjykatave. 
Për më tepër, Bordi i Migracionit e pyeti në lidhje me konvertimin e tij (tashmë 
në intervistën e 24 Mars 2010) dhe kështu solli në mënyrë aktive këtë çështje në 
këtë rast, dhe iu dha mundësia për të reflektuar mbi të.
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Është e ditur se konvertimi në krishterim nuk është, në vetvete, i mjaftueshëm 
për të provokuar keqtrajtimin e autoriteteve iraniane. Nuk duhet të jetë një element 
i respektimit extrovert të besimit, në mënyrë që kjo të jetë në këtë mënyrë. Kjo 
ishte e ditur  me siguri nga kërkuesi dhe autoritetet suedeze. Në Suedi dhjetëra 
mijëra kërkesa për azil trajtohen zakonisht çdo vit nga Bordi i Migracionit, dhe 
katër Gjykatat e Migracionit merren me disa mijëra raste të azilit në vit. Zyrtarët 
dhe gjykatësit janë të specializuar me situatën në vende të veçanta, duke përfshirë 
Iranin.

Duke pasur parasysh situatën specifike të ankuesit, në veçanti njohuritë e 
situatës në vendin e tij, ndihma juridike e ofruar dhe rrezikun në nivel të ulët për 
të konvertuarit që praktikojnë krishterimin në mënyrë të fshehtë, sipas mendimit 
tim është e arsyeshme që të pritet nga ankuesit se duhet të paktën të përmendë 
se ka për qëllim të ndjekë besimin e tij të ri në një mënyrë të hapur e për këtë 
arsye të rrezikshme. Sikur kërkuesi të paraqiste këto rrethana, do të kishte qenë 
përgjegjësi e autoriteteve për të hetuar se si do të ndikojë në vlerësimin e rrezikut 
dhe në vlerësimin e këtyre fakte. Kjo, sipas mendimit tim, është sa larg nga parimi 
UNHCR-së lidhur me detyrën e përbashkët do të shkojë në një situatë të tillë. Si 
rrjedhojë unë nuk jam i bindur se autoritetet suedeze kanë dështuar në detyrimin 
e tyre për të kryer një vlerësim të fakteve përkatëse ose rreziqeve në procedimin 
fillestar për azil.

Pyetja është nëse ka pasur rrethana, të tilla si zhvillimet në lidhje me 
respektimin e fesë së tij të re, e cila kërkoi për një vlerësim të dytë të freskët 
të kërkesës për azil të ankuesit në bazë të konvertimit të tij. Në grupin e dytë të 
procedimit do të ishte e rëndësishme për të vlerësuar nëse ka pasur një zhvillim 
në të cilën ankuesi mund të pritet të zbatojë fenë e tij të re në Iran, ashtu siç duhet 
të vlerësohet ndonjë aktivitet tjetër sur place. Kërkuesi nuk ka dhënë vetë ndonjë 
shpjegim të mëtejshëm në setin e dytë të procedurave në lidhje me mënyrën se si 
ai parashikoi se  do të praktikonte fenë e tij të re në Iran; Ai nuk dha llogari për 
ndonjë aktivitet përtej praktikave të profilit të ulët që është pranuar në përgjithësi 
në atë vend. Prandaj nuk është për t’u habitur se kërkuesi ka konsideruar të 
paraqesë rrethanat e reja në këtë drejtim dhe unë për këtë arsye nuk jam në gjendje 
të arrij në një përfundim se autoritetet suedeze dështuan lidhur me detyrimin e 
tyre në lidhje me grupin e dytë të procedimeve.

Megjithatë, kërkuesi ka sjellë materiale të reja para Gjykatës në të cilat ai 
shpjegon se si ai do të praktikojë fenë e tij në Iran, nëse dëbohet. Rrethanat e 
paraqitura në Gjykatë janë të një lloji që mund të zbulojnë rrezikun e keqtrajtimit 
dhe për këtë arsye duhet të merren parasysh nga autoritetet suedeze para se të 
merret ndonjë vendim i ri në lidhje me dëbimin e tij të mundshëm. Për këtë arsye 
unë kam votuar me shumicë për një shkelje të mundshme të neneve 2 dhe 3 të 
Konventës.
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2. Nuk justifikohet më vazhdimi i shqyrtimit të kërkesës
Edhe pse unë kam votuar me shumicën në lidhje me nenet 2 dhe 3, do të 

kisha preferuar që aplikimi të hiqet nga lista e çështjeve të Gjykatës për arsyet e 
mëposhtme.

Neni 37 § 1 i Konventës parashikon:
1.  Në çdo fazë të procedimit, Gjykata mund të vendosë të çregjistrojë një 

kërkesë, kur rrethanat çojnë në përfundimin se:
a.  kërkuesi nuk ka ndërmend ta vazhdojë çështjen; ose
b.  çështja është zgjidhur; ose
c.  për çdo arsye tjetër që, sipas Gjykatës, nuk justifikon vazhdimin e 

shqyrtimit të kërkesës.
Megjithatë, Gjykata vazhdon shqyrtimin e kërkesës kur këtë e kërkon respe-

ktimi i të drejtave të njeriut të garantuara nga Konventa dhe protokollet e saj.
Sipas jurisprudencës së Gjykatës, në rastet lidhur me dëbimin e një kërkuesi 

nga shteti i paditur, kur kërkuesit i është dhënë një leje qëndrimi dhe nuk rrezikon 
të dëbohet nga ky shtet, Gjykata konsideron se rasti ka gjetur zgjidhje brenda 
kuptimit të nenit 37 § 1 (b) të Konventës dhe e heq atë nga lista e çështjeve, 
pavarësisht nëse kërkuesi pajtohet (shih, ndër të tjera, M.E. k. Suedisë (hequr 
nga lista) [DHM], nr. 71398 / 12, § 32, 8 prill 2015; H k.Norvegjisë (dec.) nr. 
51666/13, 17 shkurt 2015;. I.A. k, Holandës (dec.), nr. 76660/12, 27 maj 2014; 
O.G.O. K . Mbretërisë së Bashkuar (dec.), nr. 13950/12, 18 shkurt 2014;.. Isman 
k. Zvicrës (dec.), nr. 23604/11, 21 janar 2014;... M.A. K. Suedisë (dec.), nr. 28361 
/ 12, 19 nëntor 2013;. A.G. k. Suedisë (dec.), nr. 22107/08, 6 dhjetor 2011; dhe 
Sarëari k. Austrisë (dec.), nr. 21662/10, 3 nëntor 2011). Arsyeja për këtë është 
se Gjykata ka konsideruar vazhdimisht çështjen si një shkelje të mundshme të 
Konventës, duke qenë e mendimit se kërcënimi i shkeljes është larguar për shkak 
të vendimit për dhënien e të drejtës së ankuesit për qëndrim në Shtetin e paditur  
në fjalë (shih M.E. k. Suedisë, cituar më lart, § 33). Në rastet lidhur me dëbimin e 
një kërkuesi nga një shtet i paditur, ku është e qartë nga informatat në dispozicion 
që ai ose ajo nuk është, në këtë moment dhe për një kohë të konsiderueshme në 
të ardhmen, në rrezik për t’u dëbuar dhe nënshtruar trajtimit të pretenduar në 
shkelje të nenit 3 të Konventës, dhe kërkuesi mund të kundërshtojë një vendim 
në të ardhmen për dëbim përpara autoriteteve të brendshme dhe Gjykatës, kjo e 
fundit ka, në disa raste, konsideruar se nuk është e arsyeshme për të vazhduar 
shqyrtimin e çështjes dhe se duhet të hiqet nga lista e çështjeve për arsye të nenit 
37 § 1 (c) të Konventës (shih, ndër të tjera, I.A. k. Holandës, nr. 76660/12, 27 
maj 2014; mutatis mutandis, sipas nenit 8, Atayeva dhe Burman k. Suedisë (heqje 
nga lista), nr. 17471/11, §§ 19-24, 31 tetor 2013;... P.Z. dhe të tjerët k. Suedisë 
(heqje nga lista), nr. 68194/10, §§ 14-17, 18 dhjetor 2012;. dhe B.Z. k. Suedisë 
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(heqje nga lista), nr. 74352/11, §§ 17 20, 18 dhjetor 2012). Në të gjitha këto raste, 
Gjykata konstatoi se nuk ka pasur rrethana të veçanta në lidhje me respektimin 
e të drejtave të njeriut, të përcaktuara në Konventë dhe protokollet e saj, e cila 
kërkonte shqyrtimin e mëtejshëm të çështjes (neni 37 § 1 in fine).

Gjykimi në fjalë është dhënë më shumë se katër vjet pas marrjes së vendimit 
përfundimtar në nivel kombëtar dhe pasi urdhri i largimit ka skaduar. Rendi në 
këtë mënyrë nuk mund të zbatohet. Kërkuesi mund të hapë procedura të reja dhe 
të plota për azil duke shpjeguar se si praktika e tij fetare do të çojë në keqtrajtim 
në Iran, dhe pretendimet e tij do të shqyrtohen në themel nga ana e Bordit të 
Migracionit dhe, në rast të ankesës, nga një gjykatë. Në të vërtetë, kërkuesi ka 
deklaruar se nëse Gjykata ndërpret shqyrtimin e çështjes, ai do të paraqesë një 
kërkesë të re për azil dhe do të mbështetet në konvertimin e tij në krishterim, 
si një pikë gjyqësore. Kërkuesi nuk është, në këtë moment dhe për një kohë të 
konsiderueshme në të ardhmen, në rrezik për t’u deportuar në Iran. Duhet që 
kërkesa e tij për azil të refuzohet nga autoritetet dhe gjykatat vendase, që ai të jetë 
në gjendje të paraqesë një kërkesë të re pranë Gjykatës.

Efektet praktike të skadimit të urdhrit të largimit dhe gjetja e një shkelje të 
mundshme në rastin në fjalë janë të njëjta, domethënë se do të zhvillohet një 
vlerësim ex nunc i pasojave të konvertimit të kërkuesit. Arsyetimi i shumicës nuk 
sjell përpara asnjë princip të ri të konsiderueshëm në jurisprudencën e Gjykatës. 
Në këto rrethana nuk është më i justifikueshëm vazhdimi i shqyrtimit të kërkesës 
së pranishme dhe unë nuk mund të gjej ndonjë rrethanë të veçantë në lidhje me 
respektimin e të drejtave të njeriut, të përcaktuara në Konventë dhe protokollet e 
saj, e cila kërkon shqyrtimin e mëtejshëm të rastit. Prandaj, është e përshtatshme 
që të hiqet çështja nga lista, në bazë të nenin 37 § 1 (c) të Konventës.

MENDIM I VEÇANTË I GJYQTARIT SAJO

Jam i të njëjtit qëndrim si  konkluzionet e opinionit të veçantë të gjyqtarë të 
tjerë Ziemele, De Gaetano, Pinto de Albuquerque dhe Ëojtyczek.

Unë jam i mendimit se autoritetet kombëtare kanë një detyrim pozitiv për të 
vlerësuar gjendjen e kandidatit azilkërkues nga perspektiva e neneve 2 dhe 3 të 
Konventës, kryesisht, duke u mbështetur në informacionin e disponueshëm. Ata 
duhet të kenë njohur se parashtruesi i kërkesës do të përballet me dënimin me 
vdekje, nëse dëbohet për në Iran. Ato duhet të kenë ditur këtë në funksion të të 
dhënave personale të ofruara nga vetë kërkuesi. Ekziston material i konsiderueshëm 
për persekutimin e jo-myslimanëve, duke përfshirë edhe të krishterët, në Iranin 
e sotëm. Megjithatë, autoritetet kombëtare nuk kanë shqyrtuar informacionin në 
dispozicion ndërkombëtarisht, dhe ky dështim në vetvete e bëri vendimin të jetë 
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marrë në kundërshtim të rregullave të sundimit të ligjit dhe ka shkaktuar shkelje 
të kërkesave procedurale të nenit 2 dhe 3. Urdhri i mëpasshëm për deportimin e 
detyrueshëm rezultoi të jetë i rrezikshëm për jetën  e kërkuesit.

Për më tepër, unë do të kisha preferuar një analizë të veçantë të shkallës në 
të cilën e drejta e Konventës për të manifestuar fenë lirshëm (p.sh., në rastin në 
fjalë, në vend të të fshehurit të besimit të krishterë të dikujt në Iran, siç u sugjerua 
nga autoritetet vendase) ka implementim jashtë teritorial.

MENDIMI I PËRBASHKËT KUNDËRSHTUES I GJYQTARËVE 
ZIEMELE, DE GAETANO, PINTO DE ALBUQUERQUE DHE 

WOJTYCZEK

1.  Sipas mendimit tonë, ka pasur shkelje të neneve 2 dhe 3 të Konventës 
Evropiane për të Drejtat e Njeriut (Konventa) për shkak të urdhrit të dëbimit 
të lëshuar në lidhje me ankuesin, në të dy bazat, materiale dhe procedurale. 
Proceduralisht, ne gjejmë se procedurat për azil ishin të prekura nga mangësi 
serioze të cilat paragjykuan vendimin përfundimtar të brendshëm. Në thelb, 
ne gjejmë se gjykatat kombëtare nuk ishin në përputhje me standardet e 
Konventës, kur u shprehën se kërkuesi nuk do të jetë në rrezik, si rezultat i 
konvertimit të tij në të krishterë, nëse dëbohet në Iran. Meqenëse ne nuk e 
kontestojmë se kërkuesi nuk do të jetë tani më në rrezik në Iran për shkak të 
bindjeve të tij politike, qëllimi i këtij opinioni të veçantë është i kufizuar për 
të diskutuar përputhshmërinë ose jo të urdhrit dhe procedurave të brendshme 
të dëbimit me Konventën, në dritën e konvertimit të tij fetar.

Statusi i viktimës
2. Edhe pse vlefshmëria e dëbimit ka skaduar më 8 qershor 2015, ne jemi të 

mendimit se statusi i viktimës i ankuesit mbetet i paprekur, pasi atij nuk i 
është dhënë një leje qëndrimi në Suedi, dhe si rezultat i ndonjë procedure 
të re të azilit që ai mund të fillojë të sjellë ende pasiguri. Sikur Gjykata të 
kishte ndërprerë shqyrtimin e rastit të kërkuesit, vendimi i Dhomës do të 
bëhej operativ, me mundësinë e fortë të saj duke u konsideruar në mënyrë jo 
kritike në çdo procedurë të ardhshme nga autoritetet dhe gjykatat kombëtare. 
Në funksion të rezistencës së fortë të Qeverisë së paditur ndaj ankesave të 
kërkuesit në të dy nivelet, të Dhomës dhe Dhomës së Madhe, vendimi i 
Dhomës do të kishte rritur dukshëm rrezikun e deportimit të kërkuesit, në 
shkelje të qartë të të drejtave të tij themelore të njeriut. 

Shkelja procedurale
3.  Është e pakontestueshme se në procedurën e mëparshme të azilit, kërkuesi 
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në mënyrë specifike ka deklaruar se ai nuk ka dashur të mbështetet në 
konvertimin e tij në të  krishterë, si arsyetim për azil. Thelbi i çështjes 
është, se pasi autoritetet ishin në dijeni të konvertimit të kërkuesit, ata duhet 
megjithatë, kryesisht, të kryenin një vlerësim të këtij rreziku.
Ne jemi të mendimit se autoritetet kombëtare dhe gjykatat kishin një detyrim 

për të vlerësuar, kryesisht, nevojat e kërkuesit për mbrojtje ndërkombëtare në 
dritën e të gjitha rrethanave që janë të njohura, ose mund të kenë qenë të njohura 
për ta. Autoritetet kombëtare nuk e kishin të drejtën për të zgjedhur për të mos 
marrë parasysh një rrezik të njohur sipas nenit 3, për arsye fetare, thjesht sepse 
azilkërkuesi nuk e ngiti në mënyrë aktive atë në procedimet e brendshme ose 
nuk kuptoi plotësisht pasojat e mos përdorimit të kësaj arsyeje formalisht për të 
kërkuar azil. Në vend të kësaj, autoritetet kombëtare kanë preferuar të trajtojnë 
gjendjen e kërkuesit si në qoftë se ai kishte hequr dorë nga çdo mbështetje mbi 
rrezikun si rezultat i konvertimit të tij fetar.

Ne nuk e pranojnë, si fakt, se kërkuesi ka hequr dorë nga mbështetja në 
një rrezik të tillë. Dosja nuk ofron dëshmi të ndonjë heqje dorë të informuar 
dhe vullnetare nga ana e kërkuesit. Për më tepër, duke marrë parasysh natyrën 
absolute të ndalimit të dëbimit dhe të drejtat e pacenueshme në nenet 2 dhe 3 
të Konventës, një dokument i tillë i heqjes dorë, edhe nëse është provuar, e cila 
nuk ishte e vërtetë, nuk do të kishte qenë një konsideratë relevante. Autoritetet 
kombëtare dhe gjykatat, për këtë arsye, kishin një detyrim për të marrë parasysh 
rrezikun për kërkuesin, pas konvertimit të tij, në rast të kthimit të tij në Iran. Ata 
nuk e bënë këtë.
4. Në fakt, Bordi Migracionit vërejti se kërkuesi nuk kishte dashur fillimisht 

të kërkojë konvertimin e tij si arsye për azil dhe kishte deklaruar se besimi 
i tij ishte një çështje private dhe se për këtë arsye ai nuk ishte në nevojë 
për mbrojtje në Suedi5. Më pas, Gjykata e Migracionit as që i referohet 
kësaj çështjeje, duke pasur parasysh faktin se kërkuesi nuk u mbështet në 
pikëpamjet e tij fetare, si bazë për persekutim6. Përkundër argumentit të qartë 
të kërkuesit në bazë të rrezikut që rrjedh nga bindjet e tij fetare, siç përdoret 
në kërkesën e tij për leje për të apeluar në Gjykatën Migracionit të Apelit, 
gjykata e apelit ka injoruar argumentin dhe refuzoi kërkesën e ankuesit për 
leje për të apeluar7. Më vonë, kur kërkoi rishqyrtimin e rastit të tij, kërkuesi 
këmbënguli për rrezikun për jetën, si pasojë e konvertimit nga Islami në një 
tjetër fe, me të cilën ai do të përballet në Iran8. Përsëri Bordi i Migracionit 
mbajti qëndrimin e tij dhe deklaroi se ankuesi kishte hequr fillimisht dorë 
nga ideja për paraqitjen e  bindjeve të tij të reja fetare dhe se ai ishte, pra, 

5Shih paragrafin 21 te gjykimit mё lart
6 Shih paragrafin 28 te gjykimit mё lart
7 Shih paragrafin 30-31 te gjykimit mё lart
8 Shih paragrafin 32 te gjykimit mё lart
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përjashtuar nga ngritja e çështjes sikur të ishte një rrethanë të re9.
Pozicioni i Bordit të Migracionit, i cili u konfirmua nga Gjykata e Migracionit 

dhe Gjykata e Migracionit e Apelit10 , u refuzua më pas në vitin 2013 nga 
“pozicioni i përgjithshëm ligjor” i Drejtorit të Përgjithshëm për Çështjet Ligjore 
në Bordit të Migracionit të Suedisë në lidhje me metodologjinë për vlerësimin e 
besueshmërisë së kërkesave për mbrojtje ndërkombëtare. Ky dokument në fuqi, 
parashikon se barra e parë e provave rendon mbi kërkuesin, duke theksuar në 
të njëjtën kohë se përgjegjësia për vlerësimin e një kërkese qëndron së bashku 
me kërkuesin dhe autoritetit shqyrtues11. Në lidhje me këtë, tha se “pozicioni 
i përgjithshëm ligjor” është në përputhje me standardet e barrës së provës të 
vendosura nga kjo Gjykatë12  dhe nga Zyra e Komisionerit të Lartë të Kombeve 
të Bashkuara për Refugjatë (UNHCR)13. 
5.  Edhe pse ata pranuan karakterin e vërtetë të konvertimit të kërkuesit, autoritetet 

kombëtare dhe gjykatat proceduan në supozimin se kërkuesi nuk do të jetë në 
rrezik, nëse dëbohet për në Iran, për shkak se ai mund të ndryshojë sjelljen e 
tij shoqërore, në mënyrë për të mbajtur besimin e tij të ri një çështje rreptësisht 
private. Me fjalë të tjera, autoritetet suedeze dhe gjykatat presupozuan se 
kërkuesi duhet, apo me të vërtetë ishte i detyruar, të kufizonte veten në Iran 
nga marrja pjesë në shërbimet e kishës, takimet e lutjeve dhe aktivitetet 
sociale, ndryshe nga ajo që ai kishte bërë në Suedi. Ky pozicion i tillë është 
deklaruar në mënyrë eksplicite nga Bordi i Migracionit, i cili konsideroi se 
ndjekja e besimit të tij në mënyrë private nuk është konsideruar të jetë një 
arsye bindëse për të besuar se ai do të rrezikonte persekutimin pas kthimit14.
As Gjykata e Migracionit dhe as Gjykata e Migracionit e Apelit nuk e hodhën 

poshtë këtë pozicion. Megjithatë, disa muaj më vonë Drejtori i Përgjithshëm 
për Çështjet Ligjore në Bordin e Migracionit të Suedisë mbajti një “pozicion të 
përgjithshëm ligjor” të ri, të datës 12 nëntor 2012, në lidhje me fenë si bazë për 
azil, i cili pohoi qartë se një person i konvertuar nuk duhet “të jetë i detyruar të 
fshehë besimin e tij apo të saj vetëm për të shmangur persekutimin15”. Rastësisht, 
Dhoma e Madhe e Gjykatës së Drejtësisë e Bashkimit Europian (GJED) sapo dha 
vendimin e saj në rastin e Bundesrepublik Deutschland k. Y. (C-71/11) dhe Z (C-
99/11), në 5 shtator 2012, që parashikon:

“Frika e kërkuesit për të qenë i përndjekur është e themeluar edhe në qoftë se, 
në dritën e rrethanave personale të ankuesit, autoritetet kompetente e konsiderojnë që 
9 Shih paragrafin 33 te gjykimit mё lart
10 Shih paragrafin 36 te gjykimit mё lart 
11 Shih paragrafin 47 te gjykimit mё lart
12 R.C. k. Sweden, no. 41827/07, § 53, 9 March 2010
13 UNHCR, Note në Barra dhe standardi i provës në Refugjatëve Kërkesave, 16 dhjetor 1998 
para. 6; dhe Doracak për Procedurat dhe kriteret e përcaktimit të statusit të refugjatit, HCR / IP 
/ 4 / Eng / Rev.1, 1992, par. 196-197
14 Shih paragrafin 21 të vendimit më lart
15 Shih paragrafin 46 te gjykimit mё lart
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me arsye mund të mendohet se, pas kthimit të tij në vendin e tij të origjinës, ai do të 
angazhohet në praktikat fetare të cilat do e vënë atë në një rrezik real të persekutimit. 
Në vlerësimin e një kërkese për statusin e refugjatit në baza individuale, këto 
autoritete nuk mund të presin që kërkuesi të abstenojnë nga praktikat fetare.»

Të dyja, pozita e përgjithshme ligjore e Drejtorit të Përgjithshëm dhe gjykimi 
i GJED janë bazuar në udhëzimin tashmë të mirënjohur të UNHCR-së për 
mbrojtjen ndërkombëtare në lidhje me pretendimet e refugjatëve me baza fetare, 
të datës 28 prill 2004, sipas të cilit ai duhet të mos jetë i detyruar për të fshehur, 
të ndryshojë ose heqë dorë nga besimet fetare për të shmangur persekutimin16.
6.  Ne jemi dakord me këtë pozicion parimor, i cili është tërësisht në përputhje 

me jurisprudencën e Gjykatës mbi detyrën e shtetit për neutralitet në çështjet 
fetare dhe papajtueshmërinë e kësaj detyre me ndonjë fuqi nga ana e shtetit 
për të vlerësuar legjitimitetin e besimeve fetare apo mënyrat dhe format 
në të cilat këto besime janë të shprehura17. Ashtu siç Gjykata Supreme e 
Mbretërisë së Bashkuar vendosi në rastin kur kërkesa për azil u bazuar mbi 
homoseksualitetin, duke përdorur një aluzion bindës historik, për të mbajtur 
pranimin e kthimit të Anne Frank në Holandën e pushtuar nga nazistët, nëse 
ajo do të kishte arritur të ikë nga aty, mbi arsyetimin  se  mund të jetë fshehur në 
papafingo dhe për këtë arsye mund të kishte shmangur me sukses mundësinë 
e burgimit nazist.18 Gjykata Supreme konstatoi se një pozicion i tillë do të 
ishte “absurd dhe joreal”. Kështu, ne nuk mund të pranojmë supozimin e 
shtetit të paditur se kërkuesi nuk do të ishte përndjekur në Iran për shkak se 
ai mund të angazhohet në praktikimin e besimit të tij fetar në një profil të ulët 
apo praktikave diskrete apo edhe të fshehta. Manifestimi i jashtëm i një të 
besimi jo vetëm që është një element thelbësor i lirisë shumë të mbrojtur me 
nenin 9 të Konventës, por të paktën - dhe sigurisht - në rastin e krishterimit, 
praktikimi i hapur i besimit është “një mision thelbësor dhe një përgjegjësi e 
çdo të krishteri dhe çdo Kishe19  “.
Si pasojë, ne konkludojmë se ka pasur shkelje procedurale të nenit 2 dhe 

3 të Konventës për shkak të mangësive serioze që ndikojnë në procedurat e 
brendshme dhe vendimit përfundimtar pasardhës.

Shkelja thelbësore
7. Sipas Konventës, një azilkërkues nuk mund të jetë subjekt i dëbimit për në 

vendin e tij të origjinës ose në ndonjë vend tjetër ku atij ose asaj rrezikon ti 
shkaktohen dëmtime të rënda të shkaktuara nga ndonjë person apo subjekt 
publik ose privat, të identifikuar apo të paidentifikuar. Akti i prapësimit 

16 Shih paragrafin 52 te gjykimit mё lart
17 Eweida dhe të tjerë k. Mbretërisë së Bashkuar, nr. 48420/10, 59842/10, 51671/10 dhe 36516/10, 
§ 81, ECHR 2013 dhe referencat treguar aty.
18 Sekretari HJ (Iran) dhe HT (Kamerun) v. E Shtetit për Departamentin e Brendshëm, (2010) 
UKSC 31, 7 korrik 2010, § 107.
19 Kokkinakis v. Greece, no. 14307/88, §§ 31 and 48, 25 May 1993
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mund të konsistojë në dëbim, dëbim, heqje, ekstradim, transferim formal ose 
joformal, “interpretim”, refuzim, refuzim i hyrjes apo ndonjë masë tjetër e 
cila do të rezultojë në imponim të personit për të qëndruar në, ose të kthehet 
në vendin e tij ose të saj të origjinës. Rreziku i dëmtimit serioz mund të 
rezultojë nga agresioni i huaj, konfliktit të brendshëm të armatosur, vrasjet 
jashtëgjyqësore, zhdukjet me forcë, dënimi me vdekje, tortura, trajtimi 
çnjerëzor ose poshtërues, puna e detyruar, trafikimi i qenieve njerëzore, 
persekutimi, gjykimi në bazë të ligjit penal retroaktiv ose të pacaktuar ose në 
provat e siguruara nga tortura apo trajtimi çnjerëzor dhe degradues, në këtë 
mënyrë nga një “shkelje flagrante” e thelbit të ndonjë të drejte të Konventës në 
destinacion Shtetin (prapësim të drejtpërdrejtë) ose nga dorëzimi i mëtejshëm 
i personit nga Shteti me destinacion në një shtet të tretë, ku ka një rrezik të 
tillë (prapësim i tërthortë). Ne konstatojmë se ndalimi i dëbimit është një 
rregull traktat në lidhje me të cilat nuk ka përjashtime të lejuara dhe nuk ka 
rezerva. 20Për më tepër, ndalimi i dëbimit është një parim i të drejtës zakonore 
ndërkombëtare, e detyrueshme për të gjitha shtetet, madje edhe ato që nuk janë 
palë të Konventës për Refugjatët e Kombeve të Bashkuara ose ndonjë traktat 
tjetër për mbrojtjen e refugjatëve. Gjykata e ka njohur në mënyrë të qartë 
parimin e moskthimit si një rregull të detyrueshëm të së drejtës ndërkombëtare 
në, mes rasteve të të tjera, Hirsi Jamaa dhe të tjerë k. Italisë [GC].21 

8.  I lindur në Iran, kërkuesi u bë i krishterë shpejt pas hyrjes në Suedi, të paktën 
deri në dhjetor të vitit 2009. Konvertimi i i tij u evidentua në mënyrë të 
mjaftueshme nga certifikata e tij e pagëzimit i datës 31 janarit 2010, deklarata 
e 15 marsit 2010, nga një pastor në Suedi që vërteton se ankuesi kishte qenë 
një anëtar i bashkësisë së tij që nga dhjetori i vitit 2009 dhe u pagëzua, dhe 
letra e 13 prillit 2011 nga asambleja e tij të re, e cila ka deklaruar se ankuesi 
ishte konvertuar menjëherë pas mbërritjes së tij në Suedi, se ai e kishte treguar 
me qëllim të ndershëm dhe interes se ai ishte i gatshëm për të mësuar më 
shumë për besimin e tij të ri dhe se ai mori pjesë në shërbimet e kishës, takime 
lutje dhe aktivitete sociale . Pala shtetërore nuk ka kontestuar asnjë nga këto.

9.  Konvertimi i ankuesit në të krishterë është një vepër penale e dënueshme 
me vdekje në Iran.22 Përveç rrezikut të persekutimit shoqëror si i krishterë23, 

20 Nenet 33 dhe 42 § 1 të Konventës së Gjenevës të vitit 1951 në lidhje me Statusin e Refugjatëve, Neni 
VII § 1 i Protokollit të vitit 1967 dhe nenit 53 të Konventës së Vjenës mbi të Drejtën e Traktateve.
21 Hirsi Jamaa dhe të tjerët kundër. Italisë [GC], nr.27765/09, § 134, 23 shkurt 2012, e cila i refero-
het Shënim UNHCR-së mbi Mbrojtjen Ndërkombëtare të 13 shtator 2001 (A / AC.96 / 951, § 16).
22 Hirsi Jamaa dhe të tjerët kundër. Italisë [GC], nr.27765/09, § 134, 23 shkurt 2012, e cila i refero-
het Shënim UNHCR-së mbi Mbrojtjen Ndërkombëtare të 13 shtator 2001 (A / AC.96 / 951, § 16).
23 I konvertuari I fundit të krishterimit në Iran për t’u dënuar gjyqësisht i braktisjes dhe u dënua 
me vdekje ishte Mehdi Dijab në vitin 1994, edhe pse dënimi nuk është kryer. Kjo mungesë e 
ndëshkimit të fundit nuk do të thotë se nuk ka pasur ekzekutim të të krishterëve të konvertuar 
jashtë sistemit gjyqësor. Për shembull, Mehdi Dijab dhe pastorë të tjerë protestant u vranë jashtë 
sistemit gjyqësor.Sipas burimeve ndërkombëtare, dënimi i fundit me vdekje për braktisjen që 
është kryer në fakt nga ka ndodhur në vitin 1990 (shih, për shembull, Biblioteka Ligji i Kongresit, 
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kërkuesi rrezikon ndjekje penale për krimin e braktisjes. Edhe pse shteti 
iranian asnjëherë nuk ka kodifikuar krimin e braktisjes, që autorizon zbatimin 
e ligjeve të caktuara islame edhe kur krimi nuk është përmendur në mënyrë të 
veçantë në Kodin Penal. Meqë braktisje nuk është e ndaluar shprehimisht në 
Kodin Penal iranian dhe ka shumë interpretime të ndryshme të ligjit islamik 
në braktisje, gjyqtarët kanë të drejtën për të gjykuar rastet e braktisjes bazuar 
në të kuptuarit të tyre të ligjit islamik, ku ata mund të imponojnë nenin 167 
të Kushtetutës iraniane.

Për më tepër, krimi i braktisjes dënohet edhe kur nuk ka trazira sociale24, i 
Global Research Center, “Ligjet mbi kriminalizimin e Braktisjes në juridiksione të zgjedhura”, 
Maj 2014). Të tjerë jo-krishterë për “mosbesim” janë përballur me dënimin me vdekje, si Seyed 
Ali Gharabat, një ish-komandant i Trupave të Gardës Revolucionare Islamike i cili ishte dënuar 
për braktisje dhe ekzekutuar në vitin 2011, Hasan Yousefi Eshkevari, një ish-anëtar i parlamentit 
i cili u dënua për braktisje dhe u dënua me vdekje në vitin 2000, por në fund të lëshuar në vitin 
2005, dhe Hashem Aghajari, një profesor universiteti shpallur fajtor për braktisje dhe u dënua 
me vdekje në vitin 2002, por dënimi i të cilit u hodh poshtë nga Gjykata e Lartë në vitin 2004.
24 Shih kalimin e cituar në paragrafin 57 të vendimit aktual: “çdo I konvertuar që dëshiron të prak-
tikojë besimin e tij ose të saj pas kthimit do të përballet me rrezik serioz”. Situata për personat 
konvertuar në të krishterë përfshin monitorim nga informatorët dhe shërbimin e inteligjencës ira-
niane, raportimin nga familja dhe të njohurit, kërkim të shtëpi-kishave dhe ndalimit të anëtarëve 
shtëpi kishës. Dokumentet më autoritative ndërkombëtare mbi gjendjen e të drejtave të njeriut në 
Iran dhe rrezikun që vjen për të krishterë e konvertuar në këtë vend janë raportet e raportuesit 
special të caktuar të Këshillit të Drejtave të Njeriut për gjendjen e të drejtave të njeriut në Repub-
likën Islamike të Iranit, nga 18 mars 2014, A / HRC / 25/61, i cili në mënyrë specifike i referohet 
krimit të braktisjes në paragrafin e tij të 41, dhe 12 mars 2015 A / HRC / 28/70, i cili thotë në 
paragrafin 52: “që nga 1 janar 2015, në paktën 92 të krishterë mbeten në paraburgim gjoja për 
shkak të besimit dhe aktivitetet e  tyre të krishtera. Vetëm në vitin 2014, 69 të konvertuar krishterë 
thuhet se janë arrestuar dhe paraburgosur për të paktën 24 orë në të gjithë Iranin. Autoritetet 
thuhet se kanë vazhduar për të synuar udhëheqësit e kishave shtëpi, në përgjithësi me prejardhje 
myslimane. Të konvertuarit e krishterë gjithashtu thuhet se vazhdojnë të përballen me kufizime në 
respektimin e festave të tyre fetare. “Komiteti i të Drejtave të Njeriut në vetvete po ashtu i është 
referuar këtij problemi në vërejtjet e tij përmbyllëse në Iran, të datës 29 nëntor 2011 CCPR / C 
/ IRN / CO / 3, paragrafi 23 . Përveç dokumenteve të përmendura në aktgjykim, persekutimi i të 
krishterëve dhe veçanërisht të myslimanëve që janë konvertuar në të krishterë është analizuar 
plotësisht në dokumentet e mëposhtme: Red Austrian Cross Accord (Qendra austriake për vendin 
e origjinës dhe azilit Hulumtim dhe Dokumentim) “Liria e fesë; Trajtimi I pakicave etnike dhe 
fetare “, COI Përpilimi, shtator 2015; Human Rights Ëatch Përmbledhje: Irani, Janar 2015; 
Shtetet e Bashkuara Komisioni në raportin Ndërkombëtar Liria Fetare vjetore në Iran, në vitin 
2015; Shtetet e Bashkuara Departamenti i Shtetit, Byroja e Demokracisë, të Drejtave të Njeriut 
dhe Punës, lirive ndërkombëtare fetare Raportit për vitin 2015: Iran; Mbretëria e Bashkuar Home 
Office, Vendi informacionit dhe Udhëzime”, Iran: Të krishterët dhe të konvertuarit e krishterë”, 
dhjetor 2014; Biblioteka Ligjore e Kongresit të Shteteve të Bashkuara, Global Research Center 
“, ligje që kriminalizojnë Braktisjen në juridiksione të zgjedhura”, maj 2014; Brian O’Con-
nell “Braktisja Kushtetuese: paraqitje e ligjit islam pas Pranverës Arabe”, në Northwestern 
Journal për të Drejtat Ndërkombëtare të Njeriut, Fall 2012; Shtetet e Bashkuara Komisioni për 
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cili më tej përkeqëson karakterin thelbësisht meditues25 të dënimit penal. Për më 
tepër, krimi i braktisjes zbatohet në mënyra të ndryshme për burrat dhe gratë, 
myslimanëve dhe jo-myslimanëve, shiitë dhe suni dhe myslimanëve të lindur 
nga prindër myslimanë dhe myslimanëve të lindur nga prindër jo myslimanë.26 
Pjesëtarët e komuniteteve të tjera fetare dhe jo-besimtarët mund të bëhen 
myslimanë, pa pasur frikë nga ndonjë ndjekje penale.27 Gratë e konvertuara nuk 
i nënshtrohen dënimit me vdekje si burrat.
10. Sipas mendimit tonë, kriminalizimi i braktisjes shkel ligjin ndërkombëtar 

për të drejtat e njeriut28 . Dënimi i tillë është i natyrës arbitrare, për aq sa 

Liritë Fetare Ndërkombëtare, «Feja-Shteti Lidhja dhe e drejta për Lirinë e Fesë apo Besimit: Një 
analizë krahasuese tekstuale nga kushtetutat e vendeve myslimane me shumicë dhe pjesëtarëve të 
tjerë të OKI», 2012; Kamran Hashemi, Traditat fetare Ligjore, E drejta ndërkombëtare Të drejtat 
e njeriut dhe Shtetet Muslimane, Martinus Nijhoff Publishers 2008; dhe Qendra Evropiane për 
Ligj dhe Drejtësi dhe Qendra Amerikane për Ligj dhe Drejtësi, “Mbrojtja juridike ndërkombëtare 
e të drejtës për të zgjedhur fenë dhe për të ndryshuar përkatësinë fetare: Iran”, shtator 2007. 
25 Shih raportin e 2014 të Qendrës së Dokumentimit të të Drejtave të Njeriut Iran, “Braktisja në 
Republikën Islamike të Iranit”, i cili detajon të frymëzuar, si dhe kontekstin ligjor në cilat raste 
braktisja hetohet dhe ndiqet në Iran. Raporti hedh një vështrim në thellësi në një numër të rasteve 
të braktisjes përfshirë një gamë të larmishme të të pandehurve, dhe ofron një narrativë të çësht-
jeve ligjore dhe fetare të ngritura në çdo rast. Është gjithashtu e rëndësishme të theksohet se disa 
gjykata të shquara kombëtare kanë dhënë tashmë statusin e refugjatit iranianëve të krishterë të 
konvertuar në bazë të frikës së persekutimit, Tribunali I Emigracionit dhe Mbrojtjes së Zelandës 
së Re në (AP (Iran), (2011) NZIPT 800.012, 29 shtator 2011), Australian Refugee Tribunali (Rrt 
Lënda nr. 1002841, (2010) RRTA 681), Gjykata e Apelit e Anglisë dhe Uellsit (MM (Iran) v. Sek-
retari i Shtetit për Departamentin Kryesor, [2010] EËCA Civ 1457, 17 nëntor 2010), dhe Gjykata 
Kanadeze Federale (Mostafa Ejtehadian v. Canada (Ministri i Shtetësisë dhe Imigrimit), 2007 
FC 158, 12 shkurt 2007).
26 Në dënimin e braktisjes sipas ligjit islamik, shih Ahmed Akgündüz, Ligji Publik islamik, IUR 
Press, 2011, f. 370-377.
27 Neni 167 i Kushtetutës iraniane parashikon: “Gjykatësi është i detyruar të përpiqet për të 
gjykuar çdo rast në bazë të ligjit të kodifikuar. Në rast të mungesës së ndonjë ligji të tillë, ai ka për 
të dhënë gjykimin e tij në bazë të burimeve autoritare islame dhe fetë autentike. Ai, me pretekstin 
e heshtjes apo në mungesë të ligjit në një çështje specifike, ose shkurtësinë e saj apo natyra kon-
tradiktore, nuk mund të mos pranojë dhe shqyrtojë rastet e dhëna nën gjykimin e tij.”
28 I njëjti qëndrim është marrë nga Raporti i Raportuesit Special të Kombeve të Bashkuara për 
lirinë e fesë apo besimit, Heiner Bielefeldt, A / HRC / 22/51, 24 dhjetor 2012, i cili rekomandon 
që “Shtetet duhet të shfuqizojnë dispozitat e ligjit penal që penalizojnë braktisjen”, duke dhënë 
në faqen 17 shembullin e Pastor Youcef Nadarkhani, i cili u shpall fajtor për braktisje në Iran 
dhe iu dha një dënim me vdekje në vitin 2010, por më vonë u dënua për vepër më të vogël. Më tej 
konkludon: “Raportuesi Special do të donte të përsëriste se ekstradimet apo dëbimet të cilat ka 
të ngjarë të rezultojnë në shkelje të lirisë së fesë apo besimit në vetvete përbëjnë një shkelje të të 
drejtave të njeriut. Përveç kësaj, dëbimet e tilla shkelin parimin e moskthimit, siç parashikohet në 
nenin 33 të Konventës së Gjenevës të vitit 1951 në lidhje me Statusin e Refugjatëve. “Qëndrimi 
anti - kriminalizimi ka qenë gjithmonë qëndrimi i Komitetit të të Drejtave të Njeriut, që nga Ko-
menti I Përgjithshëm 22 mbi të drejtën e lirisë së mendimit, ndërgjegjes dhe fesë, CCPR / C / 21 / 
Rev.1 / ADD.4, 27 shtator 1993, § 5: “Neni 18 (2) ndalon imponimet që do të dëmtojnë të drejtën 
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kriminalizimi i aktit për ndryshim e fesë shkel të drejtën e lirisë së fesë dhe 
në mënyrë efektive shtyn qytetarët myslimanë që të përmbahen nga miratimi 
i një besimi tjetër. Ashtu siç Neni 18 i Deklaratës Universale të të Drejtave 
të Njeriut parashikon, liria e fesë përfshin domosdoshmërish “lirinë për të 
ndryshuar fenë apo besimin»29. Për më tepër, si një çështje e së drejtës, si 
objektive dhe subjektive, kërkesat për dënimin penal të aktit të braktisjes 
janë të pasigurta dhe të paqarta, siç janë ndëshkimet e aplikueshme, dallimet 
e trajtimit ndërmjet kategorive të subjekteve juridike diskriminuese.

11. Së fundi, kryerja e një vepre të tillë mund të provohet në përputhje me 
rregullat dëshmuese të cilat janë në kundërshtim me parimet themelore 
të barazisë dhe drejtësisë. Jo vetëm që rregullat dëshmuese diskriminojnë 
mes dëshmisë së dhënë nga meshkuj dhe femra, ose nga Myslimanët 
dhe dëshmitarët jomyslimanë, më keq akoma, ata pranojnë përdorimin 
e “njohurive të  gjyqtarit” private si bazë të një dënimi penal. Në dritën e 
mësipërme, hetimi dhe gjyqi për braktisjen si vepër penale përbën një mohim 
flagrant të drejtësisë.30

12. Si përfundim, urdhri për dëbim i kërkuesit në Iran, ku ai mund të gjykohet 
në bazë të ligjit të sipërpërmendur penal dhe procedural, barazohet me një 
shkelje të parimeve të mishëruara thellë në ndërgjegjen universale ligjore. 
Urdhri i dëbimit e ka nënshtruar atë në rrezik serioz të gjykohet në bazë të 
ligjit penal në shkelje flagrante të së drejtës për lirinë e fesë dhe të parimit të 
ligjshmërisë penale, dhe në një gjykim penal i cili do të përbënte një mohim 
flagrant të drejtësisë. Zbatimi i një urdhri të tillë dëbimi do të përbënte një 
shkelje të rëndë të parimit të moskthimit.
Si pasojë, ne konkludojmë se ka pasur shkelje reale të neneve 2 dhe 3 të 

Konventës për shkak të urdhrit të dëbimit të lëshuar kundër kërkuesit. Në dritën 
e sa më sipër, ne më tej shtojmë se, stantibus sic rebus, shteti i paditur duhet të 
mos dëbojë kërkuesin për në Iran.

që të ketë ose të miratojë një fe apo besim, duke përfshirë përdorimin e kërcënimit të forcës fizike 
ose sanksioneve penale për të detyruar besimtarët apo jo-besimtarët ti përmbahen besimeve të 
tyre fetare dhe kongregacioneve, të tërheqin mbrapsht besimin ose bindjen e tyre.”
29 Në fakt, edhe vetë Kurani garanton lirinë e fesë («Presioni nuk është i lejuar në fe, pasi rruga 
është bërë e qartë nga gënjeshtra» (Kur’ani, 2: 256)) dhe asnjë ajet në Kuran parasheh dënimin 
për konvertimin në besimet e tjera.
30 Rudolph Peters, Krimi dhe Ndëshkimi në ligjin islamik:. Teoria dhe Praktika nga shekulli  i 
gjashtëmbëdhjetë në shekullin e njëzet e një, Cambridge University Press, 2005, fq 177-179, dhe 
Abdullah Saeed dhe Hassan Saeed, Liria e fesë, braktisja dhe Islami, Ashgate, 2004, f. 99-108.



DHOMA E MADHE

ÇËSHTJA SCHATSCHASCHWILI KUNDËR GJERMANISË

(Kërkesa nr. 9154/10)

GJYKIMI

STRASBURG

15 Dhjetor 2015

Ky vendim është përfundimtar, por mund t’i nënshtrohet rishikimit redaktues.



527

Në rastin e Schatschaschwili kundёr Gjermanisё,

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

Dean Spielmann, Kryetar,
ISIL Karakaş,
András Sajo,
Luis López Guerra,
Päivi Hirvelä,
Khanlar Hajiyev,
Dragoljub Popović,
Nona Tsotsoria,
Kristina Pardalos,
Angelika Nußberger,
Julia Laffranque,
Helen Keller,
André Potocki,
Paul Mahoney,
Valeriu Griţco,
Egidijus Kuris,
Jon Fridrik Kjølbro, gjyqtarë,
dhe Lawrence Early, Këshilltar Juridik,

Pas shqyrtimit me dyer të mbyllura më 4 mars 2015 dhe më 8 tetor 2015,
Jep vendimin e mëposhtëm, i cili u miratua në datën e fundit që është  

përmendur:

PROCEDURË

1.  Çështja e ka zanafillën në ankimin (nr. 9154/10) kundër Republikës Federale të 
Gjermanisë, depozituar në Gjykatë sipas nenit 34 të Konventës për Mbrojtjen 
e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore (“Konventa”) nga një shtetas 
gjeorgjian, Z.Swiadi Schatschaschwili ( “aplikanti”), më 12 shkurt 2010.

2.  Me letrën e datës 29 dhjetor 2013 avokati i kërkuesit njoftoi Gjykatën se 
kërkuesi e kishte informuar atë se emri i tij i vërtetë ishte Avtandil Sisvadze. 
Gjykata këshilloi palët më 14 janar 2014 se do të vazhdoj procesin gjyqësor 
me  emrin Schatschaschwili k. Gjermanisë. Ky emer korrespondon me emrin 
e aplikantit siç përmendet në procedurat gjyqësore të vendit në fjalë, si dhe në 
aplikimin e tij, depozituar në Gjykatë.    
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3.  Kërkuesi, të cilit i është dhënë  ndihmë ligjore, u përfaqësua nga  Z. H. Meyer-
Mews, avokat në Bremen  Qeveria gjermane ( “Qeveria”) u përfaqësua nga 
agjentët e saj, Znj A. Wittling- Vogel, Z. H.-J. Behrens dhe Znj. K. Behr, të  
Ministrisë Federale të Drejtësisë dhe të  Mbrojtjes së Konsumatorit. 

4.  Kërkuesi pretendoi në mënyrë të veçantë, duke u mbështetur në nenin 6 § 
3 (d) të Konventës, që gjyqi i tij kishte qenë i padrejtë pasi as ai dhe as 
avokati i tij nuk ju  ishte dhënë një mundësi, në çdo fazë të procedimit penal 
kundër tij, për të pyetur dëshmitarët e viktimave dhe dëshmitarin e vetëm të 
drejtpërdrejtë të veprës, në deklaratat e të cilit Gjykata Rajonale Göttingen 
kishte mbështetur  dënimin e tij për krimin që dyshohet se është kryer prej tij 
në Göttingen në shkurt të vitit 2007.

5.  Kërkesa u caktua seksionit të pestë të Gjykatës ( sipas Rregullit 52 § 1 të 
rregullores së Gjykatës). Qeveria është vënë në dijeni të aplikimit më 15 janar 
të vitit 2013. Më 17 prill 2014, Dhoma  e seksionit të pestë e  përbërë nga Mark 
Villiger, President, Angelika Nußberger, Boštjan M. Zupancic, Ann Power 
-Forde, Ganna Yudkivska, Helena Jäderblom dhe Ales   Pejchal, gjyqtarë, 
dhe Claudia Westerdiek, regjistrues i seksionit, deklaroi njëzëri kërkesën si 
pjesërisht të pranueshme dhe dha vendimin e saj. Gjykata  vendosi, me pesë 
vota kundër dy, se nuk ka pasur shkelje të nenit 6 § 1 lexuar  në lidhje me 
nenin 6 § 3 (d) të Konventës.

6.  Më 15 korrik 2014, kërkuesi ka bërë kërkesë që rasti t›i referohet Dhomës së 
Madhe, në përputhje me nenin 43 të Konventës dhe rregullin 73 të  Rregullores 
së Gjykatës. Më 8 shtator 2014, Paneli i Dhomës së Madhe e pranoi këtë 
kërkesë.

7.  Përbërja e Dhomës së Madhe është përcaktuar në përputhje me dispozitat e 
nenit 26 §§ 4 dhe 5 të Konventës dhe rregullit 24 të Rregullores së Gjykatës. 
Në diskutimet përfundimtare, Jon Fridrik Kjølbro dhe András Sajo, gjyqtarët 
zëvendësues, zëvendësuan Josep Casadevall dhe Isabelle Berro, të cilët nuk 
ishin në gjendje për të marrë pjesë në shqyrtimin e mëtejshëm të çështjes 
(Rregulli 24 § 3).

8.  Kërkuesi dhe Qeveria paraqitën secili një kujtesë (Rregulli 59 § 1) në bazë të 
meritave. Përveç kësaj, u morën komentet e palës së tretë nga Qeveria Çeke, 
e cila ishte autorizuar nga Presidenti më 3 nëntor 2014, për të ndërhyrë në 
procedurën me shkrim (Neni 36 § 2 të Konventës dhe rregulli 44 § 3).

9.  Qeveria e Gjeorgjisë, është informuar për të drejtën e saj për të ndërhyrë 
në procedim (Neni 36 § 1 të Konventës dhe rregulli 44 §§ 1 dhe 4), nuk ka 
treguar asnjë indicje për ta ushtruar këtë të drejtë.

10. U zhvillua një seancë publike në ndërtesën e të Drejtave të Njeriut, në 
Strasburg, më 4 mars 2015 (Rregulli 59 § 3).
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U paraqitën para Gjykatës:

(a) Pёr Qeverinë pёrgjegjёse
Z. H.-J. BEHRENS, Ministria Federale e Drejtësisë dhe Mbrojtjes së Konsumatorit, 
                   Agjent,
Z. H. SATZGER, Profesor i së Drejtës Penale në Universitetin e Mynihut,
Z. F. ZIMMERMANN, Asistent Ligjor në Universitetin e Mynihut,
Z. H. PAETZOLD, Ministria Federale e Drejtësisë dhe Mbrojtjes së Konsumatorit,
Z. C. TEGETHOFF, Gjykatës, Saksonia e Ulët Ministria e Drejtësisë, Këshilltar;
              Këshilltar.
(b) Për kërkuesin
Z. H. MEYER- MEËS, Avokat,              Këshilltar
Z. A. ROTTER, Avokat,            
Z. J. LAM,Avokat,                                                                                              Këshilltar.

Gjykata dëgjoi pretendimet nga Z. Meyer-Mews dhe Z. Behrens dhe përgjigjet 
e tyre për pyetjet e bëra nga gjyqtarët.

FAKTET
I. RRETHANAT E ÇËSHTJES

11. Ankuesi ka lindur në vitin 1978. Kur ai paraqiti kërkesën e tij ai vuante 
dënimin  në burgun Rosdorf, Gjermani. Tani ai jeton në Khashuri / Surami, 
Georgia.

A. Ngjarjet në Kassel dhe Göttingen siç është vendosur nga gjykatat vendase

1. Vepra e kryer në Kassel
12. Në mbrëmjen e 14 tetorit 2006 kërkuesi dhe bashkëpunëtori i tij i paidentifikuar 

kanë grabitur L. dhe I., dy shtetase lituaneze, në banesën e  tyre në Kassel.
13. Autorët e krimit  kanë qenë në dijeni se banesa është përdorur për prostitucion 

dhe kanë pritur që dy banoret e saj femra të mbajnë gjërat e vlefshme dhe të 
holla atje. Ata kaluan  rrotull apartamentit herët në mbrëmje për t’u siguruar 
se nuk kishte klientë apo ndërmjetës  të pranishëm.  Pak kohë më pas  ata u 
kthyen dhe mbikëqyrën  L-në ., e cila ishte përgjigjur ziles së derës. Kërkuesi 
i drejtoj grave  një  pistoletë  gazi, e cila i ngjante një arme  të vërtetë duke 
kërcënuar të dyja gratë se do qëllonte mbi to nëse ato nuk binin dakord të 
tregonin vendodhjen  e  parave të  tyre. Ndërsa bashkëpunëtori i tij ishte duke 
vëzhguar  gratë, kërkuesi mblodhi në apartament duke i detyruar  pjesërisht 
gratë të dorëzonin  rreth 1.100 euro dhe gjashtë telefona celularë.
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2. Vepra penale e kryer në Göttingen
     

14. Më 3 shkurt 2007, kërkuesi, duke vepruar së bashku me disa bashkëpunëtorë, 
grabiti  O. dhe P., dy shtetase femra letoneze që ishin me qëndrim të 
përkohshëm në Gjermani dhe që punonin  si prostituta, në apartamentin e 
tyre në Göttingen.

15. Në mbrëmjen e 2 shkurtit 2007, një ditë para veprës penale, një nga  të 
bashkakuzuarit e aplikantit kishte kaluar nga apartamenti i O. dhe P. në 
Göttingen, së bashku me një bashkëpunëtor,  R., një të njohur të O. dhe P.  
Synimi i tyre ishte  të verifikonin nëse, të dy gratë ishin banore të  vetme të 
apartamentit  dhe nëse ato mbanin  atje ndonjë gjë me vlerë, dhe të  zbulonin  
një vend të sigurt  në kuzhinë.

16. Më 3 shkurt 2007  rreth orës 8 pasdite  aplikanti së bashku me një bashkëpunëtor   
B., fituan qasje në apartamentin e  O-së  dhe P-së  duke pretenduar të jenë 
klientët e tyre  të mundshëm, ndërsa njëri  prej të  bashkakuzuarve ka pritur  
në makinë të parkuar afër shtëpisë së banimit dhe një tjetër ka pritur përpara 
ndërtesës. Ndërsa B-ja brenda banesës nxori  një thikë që e kishte mbajtur  në 
xhaketën e tij. Kurse  P.-ja, në mënyrë që të shpëtonte  nga autorët, u hodh 
nga ballkoni me lartësi rreth dy metra nga toka dhe iku me vrap. Aplikanti 
kërceu pas saj, por ndaloj  ndjekjen  pas disa minutash  pasi  disa kalimtarë u  
shfaqën papritur në rrugë. Ai  i  telefonojë  të bashkakuzuarit, i cili ishte duke 
pritur përpara ndërtesës së apartamentit të  grave në telefonin e tij celular 
dhe i tha atij se një nga gratë ishte hedhur  nga ballkoni dhe se ai e kishte 
ndjekur atë po nuk mundi ta kapte. Aplikanti ra dakord në  një pikë takimi 
me të bashkakuzuarit, se  ata do ta merrnin në makinë kur B.-ja ti largohej 
vendngjarjes  dhe të bashkohej me to.  

17.Ndërkohë brenda apartamentit , B-ja., pasi e kishte vënë përfund O., e  kërcënoi 
se do ta vriste me thikën e tij, nëse ajo nuk bënte të ditur, ku ato i mbanin 
paratë e tyre dhe nëse refuzonte dhënien e kursimeve të tyre.  Nga frika për 
jetën e saj, O-ja  morri kursimet e saja nga të cilat B-ja, morri  300 EURO, 
dhe gjithashtu ajo i dorëzojë pjesën e mbetur të parave që kishte në portofolin 
e saj, 250 EURO.  B-ja . u largua nga apartamenti  rreth orës 8.30 të pasdites, 
duke marrë paratë dhe telefonin  celular si dhe telefonin  fiks të  apartamentit  
me vete , dhe ju bashkua të  bashkakuzuarve. Të bashkakuzuarit së bashku 
me B., morën aplikantin ashtu siç kishin  rënë  dakord  në makinën e tyre. 
Rreth orës  9.30 të darkës P-ja u bashkua me  O.-në  në apartament.

18. O-ja  dhe P-ja i  bënë një pasqyrim të ngjarjes  komshiut të tyre  E-së , 
në mëngjes pas sulmit që ju kishte ndodhur .  Më pas ato u larguan nga 
apartamenti i tyre në Göttingen nga frika dhe qëndruan  për disa ditë tek  
mikja  e tyre  L.,  një prej viktimave të veprës penale të kryer në Kassel, me  
të cilin kishin përshkruar  në detaje  sulmin një ditë pasi kishte  ndodhur.
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 B. Procedurat hetimore në lidhje me ngjarjet në Göttingen

19. Më 12 shkurt 2007 L. informoi policinë për veprën e kryer kundër O. dhe P. 
në Göttingen. Midis 15 dhe 18 shkurtit  2007  O. dhe P. u morën në pyetje 
në mënyrë të përsëritur nga policia për ngjarjet e 2 dhe 3 shkurtit  2007. Në 
këto intervista ato  përshkruan  rrjedhën e ngjarjeve, siç përcaktohet më sipër. 
Policia, kontrolloj  dokumentat  e  O. dhe  P.  vendbanimin dhe profesionet 
e tyre në Gjermani për të qenë në përputhje me emigracionin  gjerman dhe 
ligjin e tregtisë.

20. Si dëshmitare  ato  kishin shpjeguar gjatë intervistave të tyre në polici se 
synimi i tyre ishte kthimi në   Letoni në ditët e ardhshme, më 19 shkurt 2007 
prokuroria  i kërkoi gjykatësit  hetues në pyeste  dëshmitarët  në mënyrë 
që  të merrte një  deklaratë të vërtetë e cila mund të përdoret në gjykimin 
e  mëvonshëm ( «eine [r] im späteren Hauptverfahren verwertbare [n] 
wahrheitsgemäße [n] Aussage”). 

21. Për këtë arsye, më 19 shkurt 2007, O. dhe P. u morën në pyetje nga gjykatësi 
hetues dhe përsëri përshkruan  rrjedhën e ngjarjeve, siç përcaktohet më sipër. 
Në atë kohë, kërkuesi  ende nuk ishte informuar për procedurat hetimore të 
nisura kundër tij, në mënyrë për të mos e vënë hetimin në rrezik. Asnjë urdhër 
për arrestimin e tij  ende nuk  ishte  lëshuar dhe ai nuk ishte përfaqësuar 
nga asnjë  avokat. Gjykatësi hetues  e përjashtoj  aplikantin nga dëgjimi i 
dëshmitarit para tij në përputhje me Nenin 168c të Kodit të Procedurës Penale 
(shih paragrafin 56 më poshtë) pasi ai ishte i shqetësuar se dëshmitaret , të 
cilat i  kishte gjetur shumë të tronditura dhe të pikëlluara  nga sulmi, do të 
ishin të frikësuara  për të thënë të vërtetën në prani të aplikantit. Dëshmitaret  
konfirmuan në atë seancë që synonin  të ktheheshin  në Letoni sa më shpejt 
të ishte e mundur.

22. Dëshmitaret  O. dhe P. u kthyen  në Letoni menjëherë pas kësaj seance. 
Kërkuesi u arrestua më pas, më 6 mars 2007.

C. Gjykimi në Gjykatën Rajonale Göttingen

1. Përpjekjet e gjykatës për të marrë në pyetje  O. dhe P. dhe pranimi  i O.  
          dhe P. në deklaratat para gjykimit.
23. Gjykata Rajonale e Göttingen ftoj në gjyq O. dhe P.  me njoftim  me anë të 

postës   të regjistruara  për të dalë në gjyq më 24 gusht 2007. Megjithatë, të 
dy dëshmitaret  refuzuan të marrin pjesë në seancën dëgjimore para Gjykatës 
Rajonale, duke u mbështetur në certifikatat mjekësore të datës 9 gusht  2007, 
të cilat tregonin se ata ishin në një gjendje të paqëndrueshme, post-traumatike 
emocionale dhe psikologjike.  
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24. Më 29 gusht 2007, Gjykata Rajonale, dërgoi letra me postë rekomande  të dy 
dëshmitareve  duke i informuar  se  gjykata  nuk i detyron ato të paraqiten 
në një seancë gjyqësore në Gjermani, duke mos qenë në gjendje për të marrë 
pjesë, megjithatë dëshironte ti  dëgjonte  si dëshmitare  në gjykim. Gjykata 
theksoi se ata do të marrin mbrojtje në Gjermani dhe se të gjitha kostot e 
shkaktuara  në seancë do të rimbursohen dhe propozuan  disa opsione të 
ndryshme , duke  kërkuar se në çfarë rrethanash ata do të ishin  të gatshme  
për të dëshmuar në gjyq. Ndërsa konfirmimi i marrjes  është kthyer për të 
dyja  letrat , asnjë përgjigje nuk është dhënë nga P. O. , nga ana e saj, njoftoi 
Gjykatën Rajonale me shkrim që ajo ishte ende e traumatizuar nga sulmi  
dhe për këtë arsye nuk do të binte dakord për të dalë në gjyq personalisht  
dhe gjithashtu nuk do të ishte dakord të dëshmonte  me mjete audio-vizuale. 
O.-ja  më tej deklaroi se ajo  nuk  kishte asgjë për të shtuar më shumë se  sa 
ishte shprehur gjatë  intervistave të kryera nga policia dhe gjykatësi hetues 
në shkurt 2007. 

25. Gjykata Rajonale megjithatë vendosi të kërkojë ndihmë ligjore nga autoritetet 
e Letonisë në bazë të Konventës Evropiane për Ndihmën e Ndërsjellët në 
Çështjet Penale  të  datës 20 prill 1959, si plotësuese e  Konventës  mbi Ndihmën 
e Ndërsjellët  në Çështjet Penale mes shteteve anëtare të Bashkimit Evropian 
të 29 Majit  2000 (shih paragrafët 64-66 më poshtë), duke marrë parasysh se 
O. dhe P. u detyruar sipas ligjit të Letonisë të paraqitet para një gjykate  në 
Letoni pas një kërkese për ndihmë juridike. Gjykata  kërkoi që dëshmitaret të 
thirreshin  përpara një gjykate në Letoni dhe për një lidhje audio-vizuale në 
mënyrë që seanca të kryhet nga kryetari i trupit gjykues  i Gjykatës Rajonale 
(audiovisuelle Vernehmung). Ajo konsiderohet, si referencë e nenit 6 § 3 (d) 
të Konventës, që mbrojtësi dhe i akuzuari, ashtu si gjyqtarët dhe prokurorët, 
duhet të kenë të drejtë të ngrenë  pyetje  dëshmitarëve për herë të parë.

26. Megjithatë, dëgjimi i dëshmitarëve  të  O. dhe P. caktuar nga gjykata 
kompetente e Letonisë më 13 shkurt 2008 u anulua pak para kësaj date nga 
ana e trupit gjykues  të Letonisë. Ky i fundit ka gjetur se dëshmitaret, duke 
u mbështetur në certifikatat mjekësore të tyre ,të cilat tregonin se ata ishin 
ende duke vuajtur nga çrregullimi post-traumatik si pasojë e veprës që ishte 
kryer  dhe se konfrontimi i tyre i  mëtejshëm me ngjarjet në Göttingen do 
të rrezikonte rëndueshëm gjendjen e tyre.  O. kishte pohuar më tej se, pas 
kërcënimeve nga të akuzuarit, ajo i frikësohej një hakmarrjeje të mundshme.

27. Me letrën  e datës 21 shkurt 2008, Gjykata Rajonale, e cila kishte marrë kopjet e 
certifikatave mjekësore të  dëshmitareve të cilat i kishin  dorëzuar në gjykatën 
e  Letonisë me kërkesën e Gjykatës Rajonale Gjermane , informoi homologen 
e  saj në Letonisht se , sipas standardeve të procedurës së të drejtës penale  
gjermane , dëshmitaret  nuk e kishin arsyetuar sa duhet  refuzimin e tyre për të 
dëshmuar. Gjykata i sugjeroi gjyqtarit kompetent  të Letonisë që dëshmitaret 
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nga ana mjekësore të vizitoheshin nga një mjek publik  (Amtsarzt) ose, në të 
kundërt  ato do të ishin të detyruara të  merrnin  pjesë  në seancë. Letra mbeti 
pa ju dhënë asnjë  përgjigje.

28. Me vendimin  e  datës 21 shkurt 2008, Gjykata Rajonale, hodhi  poshtë 
kundërshtimin  për pranimin e deklaratave paraprake të  dëshmitareve   
ngritur nga avokati për një nga të bashkakuzuarit,  duke urdhëruar  që të 
dhënat e intervistave  O. dhe P.  marrë nga policia  dhe gjykatësi hetues të 
lexohet në gjyq, në përputhje me nenin 251 §§ 1 (2) dhe 2 (1) të Kodit të 
Procedurës Penale (shih paragrafin 61 më poshtë). Ai vlerësoi se, ashtu siç 
kërkohet me dispozitat në fjalë, ka pasur pengesa të pakapërcyeshme që e 
bënin  të pamundur dëgjimin  e dëshmitareve në të ardhmen e afërt si  dhe ato  
ishin të paarritshme. Nuk ishte e mundur për të dëgjuar dëshmitaret  O. dhe 
P. gjatë gjykimit qëkur ato  u kthyen në vendin e tyre, Letoni, menjëherë pas 
intervistave të tyre në fazën e hetimit, dhe të gjitha përpjekjet për të dëgjuar 
dëshmitë e tyre në seancën kryesore , të cilat gjykata nuk ka pasur mjete të 
zbatueshme , ka qenë të pa dobishme . Duke theksuar se gjykatat ishin nën 
detyrimin për të kryer procedurat që përfshijnë heqjen e lirisë në mënyrë të 
shpejtë, dhe në funksion të faktit se i akuzuari ka qenë tashmë në paraburgim 
për një periudhë të konsiderueshme kohore, gjykata ishte e mendimit se ajo 
nuk ishte e justifikuar për shtyrje të mëtejshme të procedurës. 

29. Gjykata Rajonale theksoi se në fazën e hetimit nuk ka  pasur asnjë tregues se 
O. dhe P., të cilat  kishin   dëshmuar në disa raste para policisë dhe më pas 
para gjyqtarit hetues,  do  të refuzonin  për të përsëritur deklaratat e tyre në 
një gjykim të mëvonshëm. Gjykata, vlerësoi se, pavarësisht nga kufizimet që 
rrjedhin për mbrojtjen  e  pranimit të deklaratave paraprake  të O-së, dhe P-së  
si dëshmitare  gjatë procedimit gjyqësor , gjykimi duhet të bëhet  në mënyrë 
të drejtë dhe në përputhje me kërkesat e Neni 6 § 3 (d) të Konventës.

2. Gjykimi i Gjykatës Rajonale
30. Me vendimin e datës  25 prill 2008, Gjykata Rajonale Göttingen, duke pasur 

parasysh faktet e vendosura siç përshkruhet më sipër, e  dënoj  kërkuesin për 
dy akuza për vjedhje të rëndë kombinuar me grabitje të rëndë që përfshin 
shtrëngim, kryer në bashkëpunim me autorët e tjerë në Kassel më 14 tetor 
2006 dhe në Göttingen më 3 shkurt 2007. Ajo dënoi ankuesin, i cili kishte 
qenë i përfaqësuar nga avokati në gjyq, për nëntë vjet e gjashtë muaj burg.

(a) Vlerësimi i evidencës së disponueshme në lidhje me veprën penale 
      në Kassel

31. Gjykata Rajonale bazuar  në gjetjet e veta të fakteve në lidhje me veprën e 
kryer nga aplikanti në Kassel në deklaratat e bëra në gjyq nga viktimat e L. 
dhe I., e cila kishte identifikuar aplikuesin pa asnjë hezitim. Gjykata, më tej  
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theksoi se,  deklaratat e tyre janë mbështetur nga deklaratat e bëra në gjyq nga 
ana e punonjësve të policisë që e kishin  ndjekur ngjarjen  nga vendngjarja  
dhe kishin  intervistuar  L. dhe I. gjatë hetimeve paraprake. Në funksion të 
këtyre elementeve, Gjykata Rajonale morri parasysh se parashtresat e bëra 
nga aplikanti, i cili kishte pretenduar fillimisht pafajësinë e tij dhe pranoi  
më pas se ai kishte qenë  në apartamentin e L. dhe I. por  fshehurazi  kishte  
vjedhur  750 Euro vetëm  pas një sherri me gratë, ishte hedhur poshtë. 

(b) Vlerësimi i evidencës së disponueshme në lidhje me veprën 
      penale në Göttingen

(i) Deklaratat e O. dhe P. 
32. Në përcaktimin e fakteve në lidhje me veprën në Göttingen, Gjykata Rajonale  

u mbështet në mënyrë të veçantë në deklaratat paraprake të bëra nga viktimat 
O. dhe P., të cilat konsiderohen të jenë dëshmitare  kyçe  për prokurorinë 
(maßgebliche [n ] Belastungszeuginnen), gjatë intervistave të tyre të policisë 
dhe para gjyqtarit hetues.

33. Në vendimin e saj, të përbërë prej 152 faqesh , Gjykata Rajonale theksoi 
se ishte në dijeni të vlerës së reduktimit të provave të dhëna  nga O. dhe P. të 
dëshmive paraprake. Më tej mori parasysh faktin se as kërkuesi  dhe as avokatit   
mbrojtës iu  ishte dhënë një mundësi për të shqyrtuar  dëshmitaren e vetme  të 
drejtpërdrejtë të veprës në Göttingen në çdo fazë të procedimit gjyqësor.

34. Gjykata Rajonale vuri në dukje se të dhënat e O. dhe P.-së  gjatë intervistave  
në fazën e hetimit paraprak  treguan se ata kishin dhënë përshkrime të 
hollësishme dhe koherente për rrethanat e veprës. Kontradiktatat e vogla 
në deklaratat e tyre mund të shpjegohen me shqetësimin e tyre për të mos 
zbuluar vendbanimin dhe aktivitetet e tyre tek  autoritetet dhe nga tendosja  
psikologjike në të cilën ata ishin nënshtruar gjatë dhe pas incidentit. 
Dëshmitaret   i druheshin problemeve që mund të kishin  me policinë dhe 
veprimeve hakmarrëse  nga ana e autorëve të krimit. Kjo shpjegon  se pse 
ata nuk kishin raportuar sulmin  menjëherë pas ngjarjes dhe se policia ishte 
informuar  më 12 shkurt 2007 nga mikja e  tyre L.

35. Gjykata Rajonale  mori parasysh faktin se O. dhe P. nuk  kishin  arritur të 
identifikonin  ankuesin kur u  përballen me disa fotografi të të dyshuarve 
të mundshëm gjatë intervistave policore. Është vënë re se, vëmendja e 
dëshmitareve  gjatë incidentit ishte fokusuar nga autori tjetër i krimit  tjetër që 
ishte duke mbajtur  thikën  dhe se aplikanti vetë ishte duke qëndruar  vetëm një 
periudhë të shkurtër kohe në apartament. Paaftësia e tyre për të identifikuar 
aplikantin gjithashtu tregoi se, në kundërshtim me pretendimet e mbrojtjes, 
dëshmitaret  nuk kanë dëshmuar me qëllim që ta akuzonin  atë. Gjykata morri 
në  konsideratë  më tej se,  faktin që  dëshmitaret  kishin dështuar për të marrë 
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pjesë në gjykim mund të shpjegohet me shqetësimin e  tyre për të kujtuar , 
dhe duke u marrë në pyetje në lidhje me sulmin  dhe për këtë arsye, nuk u 
ndikua në besueshmërinë e tyre.

(ii) Dëshmi të tjera në dispozicion
36. Në themelimin e  saj  të fakteve, Gjykata Rajonale duke  pasur parasysh 

dëshmitë e mëposhtme plotësuese : deklaratat e bëra në gjyq nga disa  
dëshmitare   të  cilat  O. dhe P. kishin  raportuar  veprën menjëherë pasi kishte 
ndodhur  , domethënë  “viktimat ‘’  fqinji E. dhe mikja e tyre  L., si dhe oficerët 
e policisë dhe gjykatësi hetues i cili kishin shqyrtuar  ngjarjen e   O. dhe P. 
në fazën e procedurës paraprake; të dhënat gjeografike dhe informacionet e 
marra nga përgjimi i  aplikuesit  dhe të  bashkakuzuarve  i  telefonave  celularë 
dhe me anë të një sistemi satelitor me bazë të pozicionimit global  (GPS “”) 
marrë  nga  makina  e njërit prej të  bashk-akuzuarve ; Pranimi i ankuesit 
gjatë gjykimit se ai kishte qenë në banesën e viktimave në kohën përkatëse; 
dhe ngjashmëria në mënyrën në të cilën ishin kryer veprat në Kassel dhe 
Göttingen. 

37. Gjykata Rajonale theksoi se, fillimisht  dëshmitaret  O. dhe P. treguan se 
ishin të  padisponueshme, por ajo bëri  të mundur mundësimin e sa më shumë 
dëshmitarëve  që kishin qenë në kontakt me O. dhe P. në lidhje me ngjarjet 
në fjalë që u  dëgjuan në gjyq, për të verifikuar besueshmërinë e viktimave.

38. Sipas mendimit të Gjykatës Rajonale fakti se përshkrimi i detajuar i ngjarjeve 
të dhëna i  deklarimeve   paragjyqësore të  O. dhe P. ishte në përputhje me  
raportimin   që i kishin bërë  në mëngjes  mbas sulmit fqinjin  të  tyre E., i cili 
ishte tregues i fortë    i besueshmërisë së tyre dhe i vërtetësisë së  deklaratave 
të tyre. E. kishte dëshmuar edhe më tej se, në mbrëmjen e 3 shkurtit të vitit 
2007 rreth orës 9.30 të pasdites, një tjetër fqinj, një grua e moshuar  e  cili 
u frikësua dhe u zemërua  kur e pa P. të vraponte përpara dritares së saj , e 
thirri dhe e pyeti  për ta  shoqëruar atë në  apartamentin e  saj,  për të hetuar 
se çfarë kishte ndodhur.  Mirëpo ,O. dhe P., nuk iu përgjigjën hapjes së derës  
kur fqinja i  ra ziles.

39. Gjykata Rajonale vërejti se përshkrimi i ngjarjeve të  O. dhe P. ishte në 
përputhje me arsyetimin e bisedave të  bëra  me  shoqen e tyre L. të bëra 
mbas sulmit. 

40. Përveç kësaj, Gjykata Rajonale theksoi se tre policët  dhe gjykatësi hetues i 
cili kishte shqyrtuar  O. dhe P. në fazën e procedurës paraprake dëshmuan të 
gjithë  në gjyq  se O. dhe P. ishin të  besueshme .

41. Gjykata Rajonale theksoi se meqë as mbrojtësi  as vetë gjykata nuk  kishin  
pasur mundësi për të vëzhguar sjelljen e dëshmitareve  kryesore  në gjyq, ose 
gjatë ekzaminimit me anë të një lidhje audio-vizuale, ajo duhej të  ushtronte  
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kujdesje  të veçantë në vlerësimin e besueshmërisë së dëshmitareve  nga ana 
e oficerëve të policisë dhe gjykatësi hetues. Gjykata theksoi më tej se, kur të 
marrë parasysh dëshmitë e dhëna nga fqinji i dëshmitarëve E. dhe shoqja  e 
tyre L., do ti kushtonte vëmendje të veçantë  faktit  se deklaratat e tyre nuk ishin 
deklarata të rreme dhe  duheshin  veçanërisht  për t’u vlerësuar  me kujdes.

42. Në këtë kontekst, ka qenë me rëndësi që dëshmitë e O. dhe P.-së, si dhe 
deklaratat e dëshmitareve të tjera  të  dëgjuara  në gjyq kanë  qenë të  
mbështetura  nga dëshmi të tjera të rëndësishme dhe të pranueshme, si marrja 
e të   dhënave  dhe informatave të marra nga përgjimi i  aplikuesit  dhe të 
bashkakuzuarve  i telefonave  celularë dhe me anë të GPS. Informacionet  në 
fjalë ishin mbledhur në kuadrin e masave të mbikëqyrjes policore të kryera në 
kohën përkatëse në hetimin penal iniciuar kundër të akuzuarit të dyshuar për 
shantazh dhe grabitje në skenën e drogës në Göttingen. 

43. Doli nga të dhënat gjeografike dhe regjistrimet e bisedave telefonike të  dy 
celularëve ndërmjet një nga të bashkakuzuarëve  dhe  aplikuesit se  në mbrëmjen 
e 3 shkurtit të vitit 2007 në  orën 8.29 pasdite  dhe 8.31 pasdite  se ky i fundit ka 
qenë prezent në banesën e viktimave së bashku me B.-në , dhe se ai kishte kërcyer 
nga ballkoni, në mënyrë për të ndjekur një prej viktimave  që u largua, por ai 
dështoj në kapjen  e saj, ndërsa B. kishte qëndruar në apartament. Për më tepër, 
një analizë e të dhënave GPS tregoi se makina e një prej bashkakuzuarëve  
kishte qenë e parkuar në afërsi të vendit të ngjarjes nga ora 7.58 deri në  orën  
8.32 pasdite  në mbrëmjen e 3 shkurtit të vitit 2007, një periudhë që përkon 
me afatin kohor në të cilin grabitja në fjalë kishte ndodhur.

44. Për më tepër, ndërsa kërkuesi dhe të bashkakuzuarit  kanë  mohuar çdo 
pjesëmarrje në grabitje  si të  tillë apo në  ndonjë aktivitet të  paramenduar 
kriminal, deklaratat e tyre në proces të paktën konfirmuan se njëri prej të  
bashkakuzuarëve së bashku me R. e kishte vizituar  apartamentin  në Göttingen 
në mbrëmjen para veprës dhe se ata kishin qenë të gjithë të pranishëm në 
makinë të parkuar afër apartament të viktimave  në kohën e kryerjes së veprës. 
I akuzuari kishte deklaruar fillimisht se një tjetër autor krimi dhe R. kishin 
qenë në apartament  në momentin e incidentit ditën në vazhdim. Aplikanti më 
pas kishte ndryshuar parashtrimet e tij dhe pohoi se kishte qenë ai dhe B. i cili 
kishte shkuar në banesën e viktimës më 3 shkurt 2007 me synimin  e marrjes  
se shërbimit si prostituta. Ai kishte pranuar më tej se ai e kishte ndjekur P. 
kur ajo u hodh nga ballkoni. Ai shpjegoi se ai e kishte bërë këtë me qëllim 
për të parandaluar atë që të  thërriste fqinjët  apo policinë, pasi ,  duke pasur 
parasysh të kaluarën e tij kriminale, ai kishte frikë për të hyrë përsëri  në 
telashe dhe për shkak të problemeve që kishte hasur më parë me prostituta në 
një rast i ngjashëm në Kassel.

45. Përfundimisht, Gjykata Rajonale gjeti ngjashmëri, në kryerjen e veprave  
penale të kryera  kundër dy viktimave  femra, shtetase  të huaja  që punojnë 
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si prostituta në një apartament,ku tregohet  si  një element shtesë  se ankuesi 
kishte marrë pjesë edhe në veprën e kryer në Göttingen.

46.   Sipas mendimit të Gjykatës Rajonale, grupi  i provave, të marra së bashku, 
i dha një pamje koherente dhe të plotë ngjarjeve të cilat mbështeteshin ne  
versionin e dhënë nga dëshmitaret O. dhe P. duke hedhur poshtë versionet 
kontradiktore të ngjarjeve të paraqitura nga kërkuesi dhe nga të bashkakuzuarit 
e tij  gjatë gjykimit.

D. Procedurat para Gjykatës Federale të Drejtësisë
47. Më 23 qershor 2008 ankuesi, i përfaqësuar nga mbrojtësi, depozitoi një 

ankesë në pikat e ligjit kundër aktgjykimit të Gjykatës Rajonale Göttingen. Ai 
u ankua se ai nuk kishte qenë në gjendje për të shqyrtuar vetëm dëshmitaret 
e drejtpërdrejta dhe të rëndësishme për veprën e kryer në Göttingen në çdo 
fazë të procedimit, në shkelje të nenit 6 §§ 1 dhe 3 (d) të Konventës. Si 
autoriteteve të prokurorisë, në kundërshtim me jurisprudencën e Gjykatës 
Federale të Drejtësisë (aplikantit referuar një vendimi të datës 25 korrik të 
vitit 2000, shih paragrafët 58-59 dhe 62 më poshtë), nuk i  kishte kërkuar që 
avokatit mbrojtës i  caktuar për atë paraprak për  dëgjimin e  O. dhe P.-së para 
gjykatësit hetues, deklaratat e tyre duhet ti  kishte përjashtuar në gjyq. 

48. Në parashtrimet me shkrim datës 9 shtator 2008, Prokurori i Përgjithshëm 
Ferderal Publik  kërkoi që ankimi i ankuesit në pikat e ligjit të shkarkohet nga 
Gjykata Federale e Drejtësisë si e pabazuar në procedurat me shkrim, sipas 
nenit 349 § 2 të Kodit Procedurës Penale (shih paragrafin 63 më poshtë). 
Prokurori i Përgjithshëm Federal  Publik argumentoj  se ndërsa ishte e vërtetë 
se procedura kishte qenë e karakterizuar nga një “humbje e  plotë” të të drejtës 
së aplikantit për të shqyrtuar O. dhe P. ( «Totalausfall des Fragerechts”), 
ata kishin shumë  të drejtë duke mos pasur asnjë arsye për të përjashtuar 
deklaratat e dëshmitarëve të O. dhe P. si dëshmi.

49.Prokurori i Përgjithshëm Federal Publik  konsideroj se  Gjykata Rajonale e 
kishte vlerësuar përmbajtjen  e regjistrimeve të dëshmive të dëshmitareve  
lexuar në gjyq në veçanti me kujdes dhe në mënyrë kritike. Për më tepër, 
deklaratat e viktimave  nuk  kanë  qenë as të vetmet, as  baza vendimtare për 
dënimin e ankuesit nga Gjykata Rajonale, pasi ky i fundit e kishte bazuar 
gjetjet e tij  në dëshmi të tjera të rëndësishme. Në funksion të vërtetimeve të 
ndryshme të provave provuese ankuesi kishte pasur mundësi të mjaftueshme 
për të sfiduar besueshmërinë e dy dëshmitarëve të prokurorisë dhe për të 
mbrojtur veten e tij në mënyrë efektive.

50. Miratimi  i arsyetimit  të Gjykatës Rajonale,  nga Prokurori i Përgjithshëm 
Publik Federal më tej ka theksuar se nuk kishte asgjë për të treguar se 
kufizimet në të drejtën e mbrojtjes së shqyrtuar  të  dëshmitareve  O. dhe P. 
u  atribuoheshin  autoriteteve vendore. Autoritetet e prokurorisë nuk ishin  
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të  detyruara  të caktonin  avokat  mbrojtës  për  aplikueset  për plotësimin e 
planit për të marrë pjesë në seancë nga ana e gjykatësit hetues. Në funksion 
të bashkëpunimit në përputhje të dëshmitareve, autoritetet nuk  kishin asnjë 
arsye për të pritur se, pavarësisht kthimit të tyre në vendin e tyre, ato do të 
jenë  në dispozicion për pyetje në gjyq, veçanërisht pasi ata ishin të detyruar 
sipas ligjit Letonisë për në paktën të marrë pjesë në një seancë dëgjimore 
nëpërmjet lidhjes me video.

51. Me vendim të  datës 30 tetor 2008, Gjykata Federale e Drejtësisë, duke iu 
referuar nenit 349 § 2 të Kodit të Procedurës Penale, rrëzoi apelin e ankuesit 
mbi pikat e ligjit si të pabazuar.

52. Në vendimin e saj të 9 dhjetorit 2008, me të cilin refuzohet ankesa e paditësit 
lidhur me një shkelje të së drejtës së tij për t’u dëgjuar (Anhörungsrüge) Gjykata 
Federale e Drejtësisë theksoi se çdo vendim i marrë parasysh  nga një ankesë 
në bazë të nenit 349 § 2 të Kodit të Procedurës penale domosdoshmërisht 
shkakton  një referencë për kërkesë të  arsyetuar të Prokurorit të Përgjithshëm 
Publik Federal.

E. Procedurat para Gjykatës Federale Kushtetuese
53. Në një ankesë kushtetuese të datës 30 Dhjetor 2008 kundër vendimeve të 

Gjykatës Federale të Drejtësisë të 30 tetorit  dhe 9 Dhjetorit  2008, ankuesi 
u ankua, në veçanti, se ka pasur një shkelje të së drejtës së tij për gjykim të 
drejtë të tij  dhe të  drejtave të  mbrojtjes sipas nenit 6 § 3 (d) të Konventës. Ai 
argumentoi se as ai dhe as avokati i tij nuk ka pasur mundësinë për të pyetur 
O. dhe P. në çdo fazë të procedimit.

54. Me vendimin e 8 Tetorit  2009 Gjykata Kushtetuese Federale, pa dhënë arsye, 
nuk pranoi të marrë në shqyrtim ankesën e aplikantit (nr. 2 BVR 78/09).

II. LIGJI PËRKATËS DHE PRAKTIKA E BRENDSHME

A.  Dispozitat përkatëse dhe praktika në lidhje me kryerjen e   
 procedurave hetimore
55. Neni 160 §§ 1 dhe 2 i  Kodit të Procedurës Penale parashikon se, në hetimin 

e fakteve në lidhje me dyshimin se një vepër penale është kryer, autoritetet 
e prokurorisë publike duhet të hetojnë     jo vetëm rrethanat e shfajësuara  
inkriminuese, por gjithashtu dhe duhet të sigurojnë  që provat të cilat mund të 
jenë të humbura të jenë marrë.

56. Sipas nenit 168c § 2 të Kodit të Procedurës Penale, prokurori,  i akuzuari  
dhe avokati mbrojtës , janë të autorizuar të jenë të pranishëm gjatë shqyrtimit 
gjyqësor të një dëshmitari  paraprak për hapjen e procedurës kryesore. Gjyqtari 
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mund të përjashtojë një të akuzuar nga të qenit i pranishëm në seancë, nëse 
prania e tij do të rrezikojë qëllimin e hetimit, sidomos nëse ekziston rreziku 
se dëshmitari nuk do të thotë të vërtetën në prani të  akuzuarit (neni 168c § 3 
të Kodit të Procedurës Penale). Personat që kanë të drejtë të jenë të pranishëm 
duhet t’u jepet njoftim paraprak të datave të përcaktuara poshtë për seancat 
dëgjimore. Njoftimi mund të përjashtohet  në qoftë se ajo do të rrezikonte 
suksesin e hetimit (Neni 168c § 5 të Kodit të Procedurës Penale).

57. Në përputhje me nenin 141 § 3 të Kodit të Procedurës Penale, mbrojtësi mund 
të emërohet gjatë procedurave hetimore. Zyra e prokurorit publik kërkon 
takim të tillë, nëse, sipas mendimit të tij , ndihma  e avokatit mbrojtës në 
procedurën kryesore do të jetë e  detyrueshme. Ndihma e avokatit mbrojtës 
është e detyrueshme nëse, ndër të tjera, seanca kryesore është mbajtur në 
shkallën e parë para Gjykatës Rajonale, ose i akuzuari është  i akuzuar për 
vepra  të rënda penale (Neni 140 § 1 (1) dhe (2) të Kodit të Procedurës penale). 

58. Në një gjykim kryesor të 25 korrikut  2000 (publikuar në raportet zyrtare, 
BGHSt, vëllimi 46, f. 96 etj.), Gjykata Federale e Drejtësisë ka gjetur se Neni 
141 § 3 të Kodit të Procedurës Penale, interpretohet  sipas  nenit 6 § 3 (d) të 
Konventës, duke i  detyruar autoritetetet  hetuese të marrin në konsideratë 
emërimin e avokatit për një  të papërfaqësuar të akuzuar, nëse dëshmitari 
kyç për prokurorinë ishte për të dëshmuar para gjykatësit hetues me qëllim 
sigurimin e provave dhe  i akuzuari të ishte përjashtuar nga kjo seancë.

59. Gjykata Federale e Drejtësisë theksoi se respektimi i të drejtës së ri pyetjes  
nga avokati i caktuar është i nevojshëm  t’i jepet një mundësi për të diskutuar 
çështjen me të akuzuarin  para marrjes në pyetje të dëshmitarit nga gjyqtari 
hetues, në mënyrë që të jetë në një pozicion për të pyetur  pyetje të rëndësishme. 
Gjykata vuri në dukje se nuk mund të jetë e nevojshme për të caktuar një 
avokat për të akuzuarit nëse ka pasur shkaqe të arsyeshme për të mos njoftuar   
planin e seancës para gjyqtarit hetues ose në qoftë se vonesa e shkaktuar 
duke caktuar dhe përfshirë  një avokat do të rrezikonte suksesin e hetimit . 
Në rastin para saj, Gjykata Federale e Drejtësisë edhe më tej nuk kanë për të 
përcaktuar nëse është e nevojshme për të emëruar një avokat mbrojtës  për 
të akuzuarin , kur qëllimi i hetimit mund të rrezikohet thjesht si rezultat i 
diskutimit të avokatit  për  çështjen   me të akuzuarin  para në seancë.

B. Dispozitat përkatëse dhe praktika në lidhje me zhvillimin e gjykimit
60. Neni 250 i Kodit të Procedurës Penale përcakton parimin sipas të cilit, kur 

prova e një fakti është e bazuar në vëzhgimin e një personi, ai person duhet 
të shqyrtohet në gjyq. Ekzaminimi nuk duhet të zëvendësohet duke lexuar të 
dhënat e një ekzaminimi të mëparshëm ose një deklarate  me shkrim.

61. Neni 251 i Kodit të Procedurës Penale përmban një numër përjashtimesh 
për këtë parim. Sipas nenit 251 § 1 (2), shqyrtimi i një dëshmitari mund 



540

të zëvendësohet me leximin e një regjistrimi të një tjetër shqyrtimi  nëse 
dëshmitari ka vdekur ose nuk mund të shqyrtohet nga gjykata për një arsye 
tjetër, brenda një periudhe të parashikueshme të kohës. Neni 251 § 2 (1) të 
Kodit të Procedurës Penale parashikon se, në rastin e shqyrtimit të mëparshëm 
nga një gjyqtar, ekzaminimi i dëshmitarit mund të zëvendësohet duke lexuar 
procesverbalin me shkrim të shqyrtimit  të tij ose të saj të  mëparshëm; kjo vlen 
edhe nëse sëmundje apo pengesa të tjera të pakapërcyeshme  parandalojnë  
dëshmitarin   të paraqitet  në seancën kryesore për një periudhë të gjatë ose 
të pacaktuar.

62. Në vendimin e saj të  sipërpërmendur të 25 korrikut të vitit 2000 (shih paragrafët 
58-59 më sipër), Gjykata Federale e Drejtësisë ka gjetur se dështimi për të 
caktuar  një avokat mbrojtës  për të akuzuarit siç kërkohet nga neni 141 § 3 të 
Kodit të Procedurës Penale nuk rezulton  në përjashtimin e provave të marra 
gjatë marrjes në pyetje nga ana e gjykatësit hetues, por zvogëluan  vlerën e saj 
të  provave. Parasysh duhej të mbahet  procedura  në tërësi. Si rregull, dënimi 
mund të bazohet në deklaratën e dëshmitarit që mbrojtësi  ka qenë në gjendje 
për të marrë në pyetje vetëm nëse deklarata është vërtetuar nga faktorë të tjerë 
të rëndësishëm të pavarura prej tij. Gjykata është e detyruar edhe më tej për të 
vlerësuar provat me kujdes të veçantë, gjithashtu duke pasur parasysh faktin 
se deklaratat e bërë nga gjyqtari hetues në gjyq përbënin  dëshminë e dhënë 
gojarisht.

C. Dispozita lidhur me ankesat në pikat e ligjit
63. Sipas nenit 349 § 2 të Kodit të Procedurës Penale, gjykata vendosë për 

ankesën se pikat e ligjit mund të bëjnë një aplikim të  arsyeshëm nga zyra e 
prokurorit publik, shkarkimi i ankesës dhe  i  të pandehurve  nga  pikat e ligjit, 
pa një seancë në qoftë se konsiderohet një ankim  i  pabazuar. Vendimi duhet 
të jetë unanim.
 
III. LIGJI PËRKATËS NDËRKOMBËTAR

64. Ndihma e ndërsjellët  në çështjet penale mes Gjermanisë dhe Letonisë 
rregullohet, në veçanti, nga Konventa Evropiane për Ndihmën e Ndërsjellët 
në Çështjet Penale të datës  20 prill 1959, plotësuar nga Konventa mbi 
ndihmën e ndërsjellët  në çështjet penale mes Shteteve Anëtare të Bashkimit 
Evropian të datës 29 maj 2000.

65. Neni 10 i Konventës për Ndihmën e Ndërsjellët në Çështjet Penale ndërmjet 
shteteve anëtare të Bashkimit Evropian të datës 29 maj 2000 parashikon 
mundësinë e dëgjimit të dëshmitarëve me video konferencë. Dëgjimet e 
tilla duhet të kryhen në praninë e një autoriteti  gjyqësor të  Shtetit Anëtar 
të kërkuar dhe të kryhen nga autoriteti gjyqësor i Shtetit Anëtar kërkues. 
Dëshmitari mund të kërkojë të drejtën për të mos dëshmuar e cila i lind 
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atij ose asaj sipas ligjit të Shtetit Anëtar të  kërkuar  sipas ( Nenit 10 § 5 të 
Konventës në fjalë). Çdo Shtet Anëtar duhet të marrë masat e nevojshme për 
të siguruar që, kur dëshmitarët janë duke u dëgjuar në territorin e tyre  dhe 
refuzojnë  të dëshmojnë, kur nën detyrimin për të dëshmuar, legjislacioni i 
tyre kombëtar zbatohet në të njëjtën mënyrë si nëse  seanca do të zhvillohej 
nga një  procedure kombëtare ( Neni 10 § 8 të Konventës në fjalë).

66. Neni 8 i Konventës Evropiane për Ndihmën e Ndërsjellët në Çështjet Penale 
të datës  20 prill 1959 parashikon që një dëshmitar i cili ka dështuar për t’iu 
përgjigjur një thirrje të lëshuar nga Pala kërkuese nuk duhet t›i nënshtrohet 
ndonjë dënimi  nëse më pas ai vullnetarisht hyn në territorin e Palës kërkuese 
dhe është përsëri i thirrur në gjyq sipas rregullit.

LIGJI
I. SHKELJA E PRETENDUAR E NENIT 6 §§ 1 dhe 3 (d) TË KONVENTËS

67. Ankuesi u ankua se gjyqi i tij kishte qenë i  padrejtë dhe se parimi i barazisë 
së armëve ishte shkelur pasi as ai dhe as avokati i tij nuk  iu ishte dhënë 
një mundësi në çdo fazë të procedurës penale për të shqyrtuar O. dhe P., të 
vetme  dëshmitare  të drejtpërdrejta dhe viktima të  veprës  që  dyshohen  të  
jenë  kryer prej tij në Göttingen në shkurt 2007. Ai u mbështet në nenin 6 të 
Konventës, i cili, në lidhje me këtë çështje, parashikon si më poshtë:
“1.  Në përcaktimin e ... çdo akuze penale kundër tij, çdokush ka të drejtë 

për një proces ... të drejtë ... nga [një] ... gjykatë ...
3.  Çdo i akuzuar për një vepër penale ka të drejtat minimale të 

mëposhtme:
...
(D) të pyesë ose të ekzaminojё dëshmitarët kundër tij dhe të marrë nё 

thirrje dhe në pyetje dëshmitarë në favor të tij, në kushte të njëjta 
me dëshmitarët e akuzës; ... «

68. Qeveria e kundërshtoi këtë argument.

A. Gjykimi i Dhomës
69. Dhoma konkludoi se ka pasur shkelje të nenit 6 § 1 të lexuar në lidhje me 

nenin 6 § 3 (d) të Konventës.
70. Zbatimi i parimeve të përcaktuara nga Gjykata në vendimin e saj në Al-

Khawaja dhe Tahery k. Mbretërisë së Bashkuar ([GC], nr. 26766/05 dhe 
22228/06, ECHR 2011), Dhoma konkludoi se ka pasur një arsye të  mirë  
për  mosfrekuentimin e dëshmitareve në gjyq. Gjykata e Rrethit kishte bërë 
përpjekje të arsyeshme për të mundësuar dëshmitaret që do të shqyrtohen. 
Fakti se të gjitha përpjekjet në këtë drejtim kishin mbetur të pafrytshme nuk 
ishte ngarkuar  asaj gjykate. Dhoma më tej konsideron se ndërsa deklaratat e 
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dëshmitarëve në fjalë nuk mund të kenë qenë prova të  vetme apo vendimtare 
mbi të cilat është bazuar dënimi i ankuesit, ata morën në mënyrë të qartë 
peshë të konsiderueshme në krijimin e fajit të tij.

71. Megjithatë, sipas mendimit të Dhomës, kishte pasur faktorë të mjaftueshëm 
të  kundërbalancimit  për të kompensuar vështirësitë në të cilat mbrojtja 
lidhej  si pasojë e pranimit të deklaratave të dëshmitarëve të viktimave. Është 
konsideruar se Gjykata Rajonale i kishte respektuar garancitë procedurale 
sipas ligjit vendas. Sipas nenit 168c të Kodit të Procedurës Penale (shih 
paragrafin 56 më lart), i akuzuari dhe mbrojtësi i tij kanë qenë, si rregull, 
të jenë të  pranishëm gjatë shqyrtimit gjyqësor të një dëshmitari në fazën 
paraprake. Megjithatë, ai kishte të drejtë për të përjashtuar avokatin mbrojtës 
, i cili ende nuk ishte i caktuar  si  avokat në atë kohë, në seancën e O. dhe P. 
nga gjyqtari hetues, në përputhje me nenin 168c § 3 të Kodit të Procedurës 
Penale. Shqetësimi i  gjykatësit  hetues se i dyshuari ose avokati mbrojtës 
do të ushtronte  presion mbi  dëshmitaret  i është  informuar seancës, duke 
rrezikuar kështu hetimet në  vazhdim , kishte qenë i bazuar. Dhoma gjithashtu 
mori parasysh prezantimin e  Qeverisë që, në kohën e seancës, ajo nuk kishte 
parashikuar  se dëshmitaret , të cilët tashmë kishin dhënë prova në disa raste, 
do të refuzonin  për të dëshmuar në gjyq. 

72. Për më tepër, Dhoma vuri në dukje se Gjykata Rajonale i  kishte shqyrtuar 
tërësisht O. deklaratat e dëshmitareve  O., dhe P.,  në dritën e vlerës së tyre të 
reduktuar dëshmuese. Se gjykata kishte pasur gjithashtu parasysh deklaratat 
e dy dëshmitareve,  E. dhe L., në të cilin viktimat  i  kishin  besuar menjëherë 
pas incidentit. Dëshmitë e dëshmitareve koherente ishin  mbështetur me 
dëshmi faktike të marra nga përgjimi i telefonit, nga survejimi GPS dhe me 
pranimin e vetë aplikantit se ai kishte qenë në banesën e viktimave në kohën 
e incidentit. Për më tepër, ngjashmëria në mënyrën në të cilën ishin kryer 
veprat në Kassel dhe Göttingen kishte vërtetuar më tej gjetjet e gjykatës. 
Procedura në tërësi ka qenë e drejtë.

B. Parashtrimet e palëve 

1. Aplikuesi
73. Në paraqitjen e aplikuesit e drejta e tij për gjykim të drejtë, duke përfshirë të 

drejtën për të shqyrtuar dëshmitarët kundër tij në bazë të nenit 6 §§ 1 dhe 3 (d) 
të Konventës, ishte shkelur. Ai theksoi se as ai dhe as avokati i tij  nuk ka pasur 
mundësi, në çdo fazë të procedurës, për të shqyrtuar dëshmitaret kyç O. dhe P.

(A) Parimet e aplikueshme
74. Në vërejtjet e tij para Dhomës së Madhe aplikanti u pajtua  se parimet e 

zhvilluara nga Gjykata në Al-Khawaja dhe Tahery (cituar më lart) ishin të 
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zbatueshme për rastin e tij. Ai theksoi se, në bazë të kësaj jurisprudence 
,dështimi për të dhënë mbrojtjen mundësi për  tu ripyetur nga  një dëshmitar 
i  prokurorisë do të rezultonte në një shkelje të nenit 6 § 3 (d) të Konventës 
shpëtuar në rrethana të jashtëzakonshme.

(B) nëse ka pasur një arsye të mirë për mospjesëmarrjen e dëshmitareve O.  
 dhe P. në gjykim

75. Në paraqitjen e aplikantit nuk ka pasur një arsye të mirë për mospjesëmarrjen 
e dëshmitareve O. dhe P. në gjyqin e tij. Vështirësitë psikologjike të  
shkaktuara nga vepra në Göttingen nuk i kishin  penguar dëshmitaret nga 
dhënia e deklaratave në polici dhe të gjyqtarit    hetues në fazën hetimore. Për 
më tepër, Gjykata Rajonale Göttingen konsiderohet se nuk ka pasur arsye të 
mjaftueshme për dëshmitaret që  të mos marrin  pjesë në gjykim. Përpjekjet e 
mëtejshme duhet të ishin  bërë nga autoritetet vendase për të marrë dëgjimin 
e këtyre dëshmitareve në gjyq, sidomos me anë të bisedimeve bilaterale me 
Letoninë në nivel politik.

(C) nëse dëshmitë e dëshmitareve që mungojnë ishin baza e vetme apo  
 vendimtare për dënimin e ankuesit
76. Sipas mendimit të ankuesit, dënimi i tij kishte qenë i bazuar së paku në masë 

vendimtare në dëshmitë e dhëna nga O. dhe P., i cili kishte qenë i vetmi 
dëshmitarë okularë i  ngjarjeve në Göttingen. Ai nuk mund të ishte gjetur 
fajtor mbi bazën e provave të tjera në dispozicion në qoftë se dëshmitë e 
dhëna nga dëshmitaret O. dhe P.  Do të ishin shpërfillur.

(D) nëse nuk ka pasur faktorë të mjaftueshëm të kundër balancimit për të  
 kompensuar mangësitë në të cilat mbrojtja ishte e mundimshme.

77. Aplikanti mori qëndrimin se nuk ka pasur ndonjë faktor të  kundër balancimit 
për të kompensuar vështirësitë e shkaktuara në mbrojtje si pasojë e mungesës 
së dëshmitarëve në gjyq.

78. Ankuesi parashtroi se Gjykata Rajonale nuk ka vlerësuar deklaratat e 
dëshmitareve të bëra nga O. dhe P. me kujdes të veçantë. Ajo nuk e kishte 
marrë parasysh faktin se dështimi i dëshmitareve për të marrë pjesë në seancën 
dëgjimore para saj, pa një justifikim të duhur e kishte prekur besueshmërinë 
e tyre. Për më tepër, fakti që ka pasur disa prova shtesë , fjalë  dhe se ankuesi 
kishte pasur mundësi për pyetje gjykatësin hetues nuk përbënte faktorë të 
mjaftueshëm të  kundër balancimit për të siguruar barazinë e armëve në 
procedurë. Fakti që, në bazë të ligjit të procedurës penale të Gjermanisë , 
prokuroria ishte e detyruar të hetojë dy inkriminues  dhe provat shfajësuese  
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kundër të akuzuarit (shih paragrafin 55 më lart) nuk ka kompensuar mungesën 
e tij e mundësinë  për të marrë në pyetje dëshmitarët e prokurorisë, dhe se 
autoritetet e prokurorisë nuk i  kishin  hetuar provat e  shfajësisë  në rastin e tij.

79. Kërkuesi ka theksuar, në mënyrë të veçantë, që ai kishte qenë i privuar nga 
një garanci procedurale sipas ligjit vendor që ka për qëllim mbrojtjen e të 
drejtave të tij të mbrojtjes, dhe përfaqësuesi ligjor i tij  që e përfaqësonte  atë  
nuk ishte lejuar të ishte  i pranishëm në seancën e dëshmitarëve O. dhe P. 
para gjyqtarit hetues. Sipas dispozitave të aplikueshme të Kodit të Procedurës 
Penale (neni 141 § 3, lexuar në lidhje me nenin 140, shih paragrafin 57 më lart), 
siç është interpretuar nga Gjykata Federale e Drejtësisë (i referuar gjykimit 
të atij gjykatës të datës 25 korrik 2000, shih paragrafët 58-59 dhe 62 më lart), 
prokuroria ka qenë e  detyruar të emërojë një avokat  për ta përfaqësuar atë 
në fazën e procedurave hetimore. Kjo duhet të ishte bërë para dëgjimit të 
dëshmitarëve kryesorë  të prokurorisë nga ana e gjykatësit hetues, nga i cili 
ai kishte qenë i përjashtuar në bazë të nenit 168c § 3 të Kodit të Procedurës 
Penale. Në rrethana të tilla, mbrojtësi ka të drejtë të jetë i pranishëm në 
seancën e dëshmitarëve sipas nenit 168c § 2 të Kodit të Procedurës Penale 
(të ruajtur në rrethanat e renditura në nenin 168c § 5 të Kodit të Procedurës 
Penale, të cilat nuk ishin të pranishëm në rasti e  tij). Ai iu referua gjetjeve të 
vendimit të Gjykatës në rastin e Hummer k. Gjermanisë (nr. 26171/07, §§ 42 
et seq., 19 korrik 2012) në mbështetje të paraqitjes së tij.

80. Ankuesi theksoi se, në praktikë, dëshmitarët janë dëgjuar vetëm nga gjykatësi 
hetues në procedurë hetimore, përveç shqyrtimit të tyre nga ana e policisë, në 
qoftë se ka pasur një rrezik të  dëshmive të humbura. Të dhënat e ekzaminimeve 
nga gjykatësi hetues mund të lexohen  dhe të përdoret si provë në gjyq nën kushtet  
më pak të rrepta se të dhënat e intervistave nga policia (neni 251 §§ 1 dhe 2 të 
Kodit të Procedurës Penale, shih paragrafin 61 më lart). Prania e mbrojtësit të të  
akuzuarit në seancat e  kryera  të  gjykatësit  hetues, në përputhje me nenin 168c 
§ 2 të Kodit të Procedurës Penale është thelbësore në mënyrë që të mbrojë të 
drejtën e të akuzuarit në bazë të nenit 6 § 3 (d) të Konventës. 

81. Në paraqitjen e aplikantit, nuk  ishte  e justifikuar  mohimi i të drejtës , thjesht 
sepse gjykatësi hetues kishte krijuar përshtypjen e gabuar se dëshmitaret  
ishin të frikësuara  për të dëshmuar kundër  aplikuesit  në  praninë  e avokatit 
të tij pa atë duke i dhënë shkak për çdo lloj frike të mundshme .  Në çdo rast, 
kjo nuk do të kishte justifikuar përjashtimin  e tij dhe të avokatit të  tij nga kjo 
seancë pasi ka pasur mjete të ndryshme për të mposhtur frikën. Si dëshmitare  
O. dhe P. ishin të detyruara të  largoheshin  nga Gjermania menjëherë pas 
dëgjimit të tyre nga ana e gjykatësit hetues, do të kishte qenë e mundur që të 
caktohej një avokat mbrojtës  për aplikuesin  pak para seancës dhe gjithashtu 
për të arrestuar ankuesin menjëherë para kësaj seance, duke e lejuar atë ose të 
paktën avokati e tij  të  merrte  vetë në pyetje  dëshmitaret, pa këtë të fundit 
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që ato të mos frikësoheshin nga  ndonjë kanosje.
82. Sipas mendimit të ankuesit, mundësia që dëshmitaret O. dhe P., të cilat  kishin  

qenë ndoshta të ndëshkueshme sipas ligjeve të tregtisë ose të taksave për 
shkak të punës së tyre si prostituta, nuk do të kishin  pasur mundësinë  për të 
dëshmuar në Gjermani në procesin kundër tij, kishte qenë e parashikueshme 
për autoritetet hetuese. Ai megjithatë, theksoi se ai nuk kishte pasur ndonjë 
arsye për të kërkuar përsëritjen e dëgjimit të dëshmitareve nga gjyqtari hetues 
në praninë e tij pas arrestimit të tij pasi ai kishte supozuar se ai do të jetë në 
gjendje për të marrë në pyetje dëshmitaret në gjykim; dëshmitaret do të ishin 
larguar nga  Gjermania  në kohën e arrestimit të tij.

2. Qeveria përgjegjëse
83. Në paraqitjen e  Qeverisë, procedura penale kundër ankuesit ishte në përputhje 

me Nenin 6 §§ 1 dhe 3 (d) të Konventës, pavarësisht nga fakti se ankuesi nuk 
kishte pasur mundësi për të rimarrë  në  pyetje dëshmitaret  O. dhe P.  në çdo 
fazë të procedurës.

(A) Parimet e aplikueshme
84. Sipas mendimit të Qeverisë, nuk kishte asnjë arsye për shtrëngim  ose  

ndryshim për  parimet e përcaktuara nga Gjykata në vendimin e saj në Al-
Khawaja dhe Tahery (cituar më lart), të cilat ishin të zbatueshme për rastin në 
fjalë dhe sipas të cilit rimarrja  në pyetje e dëshmitareve mund të  përjashtohet  
në rrethana të caktuara. Gjetjet e Gjykatës në këtë gjykim, e bërë në kuadër të 
një sistemi të common-law duhet të transpozohen në sistemet  kontinentale-
ligjore në një mënyrë fleksibile.. Edhe nëse janë aplikuar këto parime, hapësira 
për përjashtime nga parimi i marrjes në pyetje ka qenë i detyruar të jetë më i 
gjerë në sistemet kontinentale-ligjore  të tilla si sistemi juridik gjerman. Ky i 
fundit është mbështetur në një masë më të madhe për gjyqtarët profesionistë 
me përvojë në vlerësimin e besueshmërisë së provave, dhe vlerësimi i provave 
është bërë shumë më transparente në arsyetimin e vendimeve. 

85. Qeveria shtoi se një studim krahasues-ligjor  i mandatuar  prej tyre  kishte 
treguar se asnjë prej Palëve Kontraktuese në Konventë me një sistem penal-
ligjor të  krahasueshëm me sistemin gjerman ishte  një e drejtë e pakufizuar 
për mbrojtësin  për të ri pyetur dëshmitaret e ndjekura  penalisht  në seancën 
dëgjimore. Për më tepër, në shumë sisteme të tjera ligjore nuk është e ndaluar 
që të dhënat paraprake hetimore  të dëshmitarëve, të behet të ditura nga   i 
akuzuari  dhe  nëse  nuk ka qenë në gjendje ti  marri  në pyetje dëshmitarët  
në fjalë në atë fazë.

(B) nëse ka pasur një arsye të mirë për mos-pjesëmarrjen e dëshmitareve O. 
dhe P. në gjykim
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86. Sipas mendimit të Qeverisë, ka pasur një arsye të mirë, siç përcaktohet në 
jurisprudencën e Gjykatës, për mospjesëmarrjen e dëshmitareve O. dhe P. në 
gjykim. Gjykata Rajonale i  kishte bërë të gjitha përpjekjet e arsyeshme për të 
dëgjuar dëshmitaret, të cilat  kanë banuar dhe punuar legalisht në Gjermani, 
personalisht në gjykim apo për shqyrtimin e tyre me anë të një video-
konference me ndihmën e gjykatave letoneze.  Ajo kishte thirrur dëshmitaret 
për një seancë dëgjimore. Pas dorëzimit të certifikatave mjekësore nga ana e 
dëshmitareve, gjykata kishte tentuar edhe një herë për të siguruar praninë e 
tyre duke i informuar ato se do të jenë të mbrojtura  nga shteti  duke i  kërkuar 
atyre të dëshmonin në çfarëdo rrethane të mundshme për të dëshmuar. 
Gjykata e Rrethit nuk kishte juridiksion për të detyruar dëshmitaret, të cilat 
janë shtetase letoneze  që banojnë në Letoni, për të marrë pjesë në një seancë 
dëgjimore në Gjermani, pasi masat shtrënguese janë të ndaluara sipas nenit 8 
të Konventës Evropiane për Ndihmën e Ndërsjellët në Çështjet Penale (shih 
paragrafin 66 më lart) .

87. Qeveria parashtroi se Gjykata Rajonale atëherë  i kishte kërkuar autoriteteve 
letoneze , me anë të ndihmës juridike, në përputhje me rregullat e zbatueshme, 
që të thirreshin në gjyq  dëshmitaret e thirrura  nga gjykata në Letoni në 
mënyrë që ato të mund të ndiqnin procesin nëpërmjet një video-konference. 
Megjithatë, gjykata letoneze kishte anuluar seancën pas një diskutimi paraprak 
me dëshmitaret, të cilat kishin dorëzuar përsëri certifikatat mjekësore. 
Kërkesa e Gjykatës Rajonale në gjykatën letoneze , kërkuar kësaj të fundit 
për të verifikuar arsyet e dhëna nga dëshmitaret për refuzimin e tyre për të 
dëshmuar, ose për të gjetur mënyra të tjera për ti pyetur  : mbeti  pa përgjigje. 
Nuk kishte asgjë për të treguar që dëgjimi i dëshmitareve mund të ketë qenë 
shkaktuar nga mjete të ndryshme të tilla si negociatat dypalëshe në nivel 
politik, të përmendura për herë të parë nga ana e kërkuesit në procedurën 
para Gjykatës.

(C) nëse dëshmitë e dëshmitareve që mungojnë ishin  baza e vetme apo  
             vendimtare për dënimin e ankuesit. 
88. Qeveria parashtroi se sipas mendimit të Gjykatës Rajonale, e cila ishte vendi-mtare 

në këtë drejtim, deklaratat e dëshmitarëve të bëra nga O. dhe P. kishin  qenë “të 
rëndësishme” (“maßgeblich”)për argumentimin e  dënimit të ankuesit. Megjithatë, 
ka pasur edhe një numër të artikujve të tjerë me peshë të provave, duke përfshirë 
rezultatet e masave të mbikëqyrjes policore dhe parashtresat e vetë  ankuesit, të 
cilat  kishin  lejuar vërtetësinë e deklaratave të dëshmitarëve për t’u testuar. Pyetja 
nëse dëshmitë e dëshmitarëve në fjalë, në dritën e këtyre elementeve, arrinin  
“provën  vendimtare”, për qëllimet e jurisprudencës së Gjyka-tës mund të lihet e 
hapur, sepse, në çdo rast, faktorët e mjaftueshëm të  kundër balancimit kanë qenë 
të nevojshme dhe të  pranishme në rastin e aplikantit për të kompensuar mungesën 
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e mundësisë për pyetje të dëshmitareve nga avokati i tij.
(D) nëse nuk ka pasur faktorë të mjaftueshëm  të  kundërbalancimit për të 
      kompensuar mangësitë në të cilat mbrojtja ishte e vështirë.

89. Në paraqitjen e  Qeverisë, pamundësia për aplikantin për të marrë  në pyetje 
dëshmitaret O. dhe P. ishite mjaftueshëm e balancuar nga Gjykata Rajonale, 
e cila  kishte bërë një vlerësim të plotë dhe kritik në lidhje me besueshmërinë 
e deklaratave të dëshmitareve. Gjykata Rajonale e kishte vlerësuar me kujdes 
të veçantë dëshminë e dhënë nga dy dëshmitaret e akuzës, ndër të tjera duke i 
krahasuar deklaratat e bëra nga ana e tyre gjatë shqyrtimeve të ndryshme të tyre.

90. Qeveria argumentoi se në procedurën  penale gjermane, si gjykata dhe 
prokuroria ishin të detyruar me ligj për të hetuar dy inkriminues  dhe provat e 
shfajësisë kundër të akuzuarve . Kjo pjesërisht, dëmshpërblehet për një mungesë 
të mundësive për tu ri pyetur të akuzuarin nga një  dëshmitar i prokurorisë. 

91. Në testimin vërtetësisë  të  deklaratave të dëshmitareve, Gjykata Rajonale  u 
mbështet  në një numër të madh  për vërtetimin e  vërtetësisë së  provave, duke 
përfshirë edhe dëshmitë gojore të dëshmitarëve dhe provave të besueshme 
fizike të marra nga mjetet e mbikëqyrjes së aplikantit. Masat e mbikqyrjes 
përfshinë , në veçanti, analizat e të dhënave gjeografike nga telefoni celular i 
aplikantit dhe regjistrimi i bisedës së tij telefonike me një prej tij të bashkë-
akuzuarëve  në kohën e veprës penale, në të cilën ai i kishte përshkruar një 
nga dëshmitaret  e hedhura poshtë nga një ballkon dhe e fshehur nga aplikanti, 
i cili e kishte ndjekur atë.

92. Për më tepër, ankuesi kishte pasur mundësi të marrë në pyetje dhe të 
kundërshtojë besueshmërinë e pothuajse të gjithë personat që ishin në pyetje 
O. dhe P. në fazën e hetimit; Gjykata Rajonale e kishte dëgjuar edhe dëshmi 
nga ata persona që kanë të bëjnë me sjelljen e dëshmitarëve dhe gjendjen 
emocionale gjatë marrjes në pyetje.

93. Për sa i përket faktit se as paditësi dhe as avokati i tij nuk ju ishte  dhënë 
një mundësi për të pyetur dëshmitaret  O. dhe P. në fazën e hetimit, Qeveria 
argumentoi se gjykatësi hetues kishte përjashtuar kërkuesin nga  seanca në 
përputhje me nenin 168c § 3 të Kodit të Procedurës Penale, për të siguruar 
mbrojtjen e dëshmitareve dhe krijimin e së vërtetës. Dëshmitaret, të cilat 
kishin qenë shumë të frikësuar nga autorët, nuk do të kishin  bërë deklarata të 
plota  dhe të vërtetë në lidhje me veprën penale në prani të aplikantit. Ata kishin 
pasur arsye legjitime për shkak të frikës së tyre të hakmarrjes, duke qenë se 
ankuesi ishte i dyshuar për kryerjen e një grabitje të ngjashme në Kassel.

94. Për më tepër, dëshmitaret do të kishin pasur  arsye për frikë se çdo mbrojtës 
i emëruar për të përfaqësuar ankuesin do ta informonte  këtë të fundit për 
deklaratat e tyre të bëra në seancë dhe se deklaratat e tyre nuk do të kishin 
qenë të sakta në  praninë e avokatit të tij.Qeveria shpjegoi se sipas nenit 168c 
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§ 5 të Kodit të Procedurës Penale gjykata ishte e autorizuar për të shpërndarë 
me njoftimin ndonjë avokat të caktuar për aplikuesit e seancës në rast se 
konsiderohet se njoftimi do të rrezikonte suksesin e hetimit. Prandaj, në 
përputhje me jurisprudencën e Gjykatës Federale të Drejtësisë (ata referuar 
edhe gjykimin e gjykatës të datës 25 korrik 2000, shih paragrafët 58-59 dhe 
62 më lart), emërimin e avokatit mbrojtës dhe praninë e këtij të fundit në 
seancën para gjykatësit  hetues nuk ishte e  nevojshme.

95. Qeveria vuri në dukje se pas arrestimit të tij ankuesi nuk kishte kërkuar 
përsëritjen e shqyrtimit të dëshmitareve në praninë e tij në procedurën 
hetimore. Ata theksuan se ajo nuk kishte qenë e parashikueshme se O. dhe P. 
nuk do të kishin marrë  pjesë në gjykim që nga aplikuesit dhe bashkëpunëtorët 
e tij, të cilët ishin në paraburgim në atë fazë, atëherë do të ishte  paraqitur një 
kërcënim më i paktë  për  to.  Në çdo rast, aplikanti nuk kishte paraqitur ndonjë 
kërkesë që  deklaronte se  cilat pyetje ai do të pëlqente ti bënte dëshmitareve  
identiteti dhe vendndodhja e të cilave kishin qenë të  qenë të njohura  për të, 
ose mbi ç›baza ai mund të ketë dashur për të sfiduar kredibilitetin e tyre. 

3. Qeveria Çeke, Ndërhyrësit e  palës së tretë.
96. Qeveria Çeke e  konsideron  rastin  konkret  të dhënë nga  gjykata mundësinë 

për të qartësuar dhe për të përmisuar parimet e zhvilluara në vendimin e saj 
në Al-Khawaja dhe Tahery (cituar më lart). Ata ishin të mendimit se parimet 
mbi pranimin e dëshmive të dëshmitarëve në mungesë të zhvilluara atje në 
kuadrin e një sistemi të përbashkët-ligjor  nuk ishin plotësisht të zbatueshme 
për sistemet kontinentale-ligjore . Ata konsideronin se Gjykata duhet të marrë 
parasysh karakteristikat e veçanta të sistemit të veçantë ligjor në fjalë.

97. Qeveria ndërhyri duke sugjeruar se Gjykata, përpara se të shqyrtonte  nëse 
ka pasur arsye të mirë për të pranuar dëshminë e një dëshmitari që mungon 
(duke iu referuar Al-Khawaja dhe Tahery, cituar më lart, § 120), duhet të 
verifikojë nëse provat e kundërshtuara kishin  qenë prova të  vetme apo 
vendimtare duke  argumentuar  bindjen e të akuzuarit, siç kishte bërë, për 
shembull, në Sarkizov dhe të tjerët k. Bullgarisë (nr. 37981/06, 38022/06, 
39122/06 dhe 44278/06, § 58, 17 prill 2012) dhe Damir Sibgatullin k. Rusisë 
(nr. 1413-1405, §§ 54-56, 24 prill 2012). Ata argumentuan se në një situatë 
ku një deklaratë nga një dëshmitar që mungon nuk ishte vendimtare, dëshmia 
e arsyes së mirë për të mos përballuar  mbrojtjen e  mundësinë për të pyetur 
dëshmitarin ishte e panevojshme. Për më tepër, Gjykata duhet të qartësojë 
nëse ende e ka  pranuar parimin e impossibilium nulla est obligatio si një 
arsye të mirë për të pranuar dëshminë e një dëshmitari në mungesë. Kjo ishte 
veçanërisht e rëndësishme në rastet kur dëshmitari kishte lënë juridiksionin e 
gjykatave kombëtare, pasi këtij të fundit i  mungonte fuqia shtrënguese për të 
siguruar praninë e dëshmitarit në gjykim.
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98. Qeveria çeke theksoi më tej se ishte  detyrë e gjykatave  kombëtare për të 
vlerësuar rëndësinë e deklaratës së dëshmitarit për rezultatin e rastit. Një 
analizë e hollësishme nga Gjykata  dhe vendosmëria ose shkalla  e rëndësisë 
së dëshmive në fjalë ka qenë e detyruar të hyjë në konflikt me diferencën e  autori-
teteve të brendshme të vlerësimit dhe doktrinës së  katërt të  shkallës së Gjykatës.    

99. Në paraqitjen e Qeverisë Çeke, qasja më fleksibël e miratuar nga Gjykata 
në Al-Khawaja dhe Tahery (cituar më lart), në lidhje me provat e vetme apo 
vendimtare  është bërë në jurisprudencën e saj  më pak e parashikueshme. Ata 
propozuan që Gjykata duhet të qartësojë cilët  faktorë të  kundërbalancimin 
do të konsiderohen të  mjaftueshëm për parandalimin e një shkelje të nenit 6 
të Konventës.

C. Vlerësimi i Dhomës sё Madhe.

1. Përmbledhje e parimeve relevante
(A) Parimet e përgjithshme

100. Gjykata thekson se garancitë në paragrafin 3 (d) të nenit 6 janë aspekte 
specifike të së drejtës për një proces të rregullt të përcaktuar në paragrafin 
1 të kësaj dispozite (shih Al-Khawaja dhe Tahery, cituar më lart, § 118); ai, 
pra, do të shqyrtojë ankesën e ankuesit në bazë të dy dispozitave të marra së 
bashku (shih Windisch k. Austrisë, 27 shtator 1990, § 23,. Seria A nr 186, 
dhe ludi k. Zvicës, 15 qershor 1992, § 43, Seria A nr. 238 ).

101. Shqetësimi kryesor i Gjykatës sipas  nenit 6 § 1 është për të vlerësuar 
drejtësinë e përgjithshme të procedurës penale (shih, ndër të tjera, Taxquet 
k. Belgjikëws[GC], nr. 926/05, § 84, GJEDNJ 2010, me referenca të 
mëtejshme). Në marrjen e këtij vlerësimi, Gjykata do të shikoj  në procedurë 
si një e tërë, duke përfshirë mënyrën në të cilën janë marrë provat, duke pasur 
parasysh të drejtat e mbrojtjes, por edhe  interesin e  publikut dhe viktimat 
në krim duke i parë penalisht siç duhet ( shih Gäfgen k. Gjermanisë [GC], 
nr. 22978/05, §§ 163 dhe 175, GJEDNJ 2010) dhe, kur është e nevojshme, 
për të drejtat e dëshmitarëve (shih Al-Khawaja dhe Tahery, cituar më lart, § 
118, me tej referencat dhe Hummer, cituar më lart, § 37).

102. Parimet që do të aplikohen në rastet kur një dëshmitar i prokurorisë nuk 
merr pjesë në gjykim dhe deklaratat e bëra më parë nga ai u pranuan si 
prova janë përmbledhur dhe rafinuar në gjykimin e Dhomës së Madhe më 
15 Dhjetor 2011 në Al-Khawaja dhe Tahery (cituar më lart).

103. Gjykata ka përsëritur në atë gjykim që neni 6 § 3 (d) sanksionon  parimin 
se, para se i akuzuari mund të dënohet, të gjitha provat kundër tij normalisht 
duhet  të paraqiten  në praninë e tij në një seancë publike me një qëllim të 
dhënies së një argumenti  kundërshtues (shih El-Khawaja dhe Tahery, cituar 



550

më sipër, § 118).
104. Gjykata duhet të theksoj, në këtë kontekst, rëndësinë e fazës së hetimit 

për përgatitjen e procedurës penale, si provat e siguruara gjatë kësaj faze 
përcaktojnë  kornizën në të cilën shkelja e ngarkuar do të konsiderohet në 
gjyq (shih Salduz k. Turqisë [GC], nr. 36391/02, § 54, ECHR 2008). Edhe 
në qoftë se qëllimi kryesor i nenit 6 të Konventës, për aq sa procedurat penale 
janë të shqetësuar, është që të sigurojnë një gjykim të drejtë nga një «gjykatë» 
kompetente për të përcaktuar «çdo akuzë penale», kjo nuk do të thotë se nuk ka 
kërkesë për procedura  paraprake. Kështu, Neni 6 - sidomos paragrafi 3 i saj - 
mund të jetë i rëndësishëm  para se rasti të dërgohet për gjykim, nëse dhe për 
aq sa drejtësia e gjykimit ka të ngjarë të paragjykohet seriozisht nga një dështim 
fillestar në përputhje me dispozitat e tij (shih Salduz, cituar më lart, § 50, duke 
iu referuar Imbrioscia k. Zvicrës, 24 nëntor 1993, § 36, Seria A nr. 275). 

105. Megjithatë, përdorimi si provë e deklaratave të marra në fazën e një hetimi 
të policisë dhe të hetimit gjyqësor nuk është në vetvete në kundërshtim me 
nenin 6 §§ 1 dhe 3 (d), me kusht që të drejtat e mbrojtjes janë respektuar. 
Si rregull, këto të drejta kërkojnë që të pandehurit t’i jepet mundësi 
e mjaftueshme dhe e duhur për të kundërshtuar dhe marrë në pyetje një 
dëshmitar kundër tij - ose kur kjo e dëshmitarëve është duke bërë deklaratat 
e tij ose në një fazë të mëvonshme të procedurës (shih Al-Khawaja dhe 
Tahery, cituar më lart, § 118, me referenca të mëtejshme;.... shih gjithashtu 
AG k. Suedisë (dec.), nr. 315/09, 10 janar 2012 dhe Trampevski k. ish-
Republikës Jugosllave të Maqedonisë, nr. 4570/07, § 44 10 korrik 2012).

106. Në vendimin e saj në Al-Khawaja dhe Tahery Gjykata arriti në përfundimin 
se pranimi si provë e deklaratës së një dëshmitari i cili kishte munguar 
nga gjykimi dhe deklarata e tij paraprake e të cilit ishte prova e vetme apo 
vendimtare kundër të pandehurit nuk ka automatikisht  një shkelje të nenit 
6 § § 1. Ajo arsyetoi se duke zbatuar të ashtuquajturin “rregull të vetëm ose 
vendimtar” (sipas të cilit një gjykim të ishte i padrejtë nëse bindja është 
bazuar vetëm apo në masë vendimtare në provat e dhënë nga një dëshmitar 
të cilin i  akuzuari kishte qenë në gjendje të  marrte  në pyetje në çdo fazë të 
procedimit,. ibid, §§ 128 dhe 147), në mënyrë të papërkulur do të kandidojë 
në kundërshtim me mënyrën tradicionale në të cilën Gjykata iu afrua të 
drejtës  për një gjykim të drejtë sipas nenit 6§§1, pikërisht për të shqyrtuar 
nëse procedimi në tërësi ka qenë i drejtë. Megjithatë, pranimi i një prove të 
tillë, për shkak të rreziqeve të qenësishme për drejtësinë e gjykimit, përbënte 
një faktor shumë të rëndësishëm për tu vënë në kandar . (ibid., §§ 146-47). 

107. Sipas parimeve të zhvilluara në gjykimin e Al-Khawaja dhe Tahery, është e 
nevojshme për të shqyrtuar në tre hapa pajtueshmërinë me nenin 6 § 1 dhe 3 
(d) të Konventës të procedurës në të cilin deklaratat e bëra nga një dëshmitar i 
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cili nuk kishte qenë i pranishëm dhe në pyetje në gjyq janë përdorur si dëshmi 
(ibid., § 152). 
Gjykata duhet të shqyrtojë:
(i)  nëse ka pasur një arsye të mirë për mos-pjesëmarrjen e dëshmitarit 

dhe, rrjedhimisht, për pranimin e deklaratave të paprovuara të 
dëshmitarit të  munguar  si provë (po aty, §§ 119-25.);

(ii)  nëse dëshmia e dëshmitarit mungon është baza e vetme apo 
vendimtare për dënimin e të pandehurit (ibid, §§ 119 dhe 126-47.); 
dhe

(iii)  nëse ka pasur faktorë të mjaftueshme të kundërbalancimit, 
duke përfshirë edhe masat mbrojtëse të forta procedurale, për të 
kompensuar mangësitë e shkaktuara në mbrojtje si pasojë e pranimit 
të provave të paprovuara dhe për të siguruar se gjykimi, gjykohet si 
një i tërë, ishte i drejtë (ibid ., § 147).

108. Sa i përket zbatueshmërisё sё parimeve të mësipërme në kontekstin e 
sistemeve të ndryshme ligjore në Shtetet Kontraktuese, dhe në veçanti në 
kontekstin e përbashkët-ligjor të të dy sistemeve  sistemit common –law dhe 
atij  kontinental, Gjykata rithekson se, ndërsa kjo është e rëndësishme që ajo të 
ketë parasysh dallimet e  konsiderueshme në sistemet ligjore dhe procedurale , 
duke përfshirë qasje të ndryshme ndaj pranueshmërisë së provave në gjykimet 
penale, në fund të fundit ajo duhet të aplikojë të njëjtat standarde të rishikimit 
sipas nenit 6 §§ 1 dhe 3 (d) pavarësisht sistemit ligjor nga të cilat ato burojnë 
(shih Al-Khawaja dhe Tahery, cituar më sipër, § 130). 

109. Për më tepër, në rastet që dalin nga aplikimet individuale detyra e Gjykatës 
është për të mos shqyrtuar legjislacionin përkatës në abstrakt. Në vend të 
kësaj, ajo duhet të kufizojë veten, aq sa është e mundur, për të shqyrtuar 
çështjet e ngritura nga rasti  i mëparshëm . (shih, midis shumë autoriteteve 
të tjera, NC k. Italisë [GC], nr. 24952/94, § 56, ECHR 2002 X dhe Taxquet, 
cituar më lart, § 83). Kur shqyrton rastet, Gjykata është  e ndërgjegjshme  
për dallimet në mes sistemeve ligjore të Palëve Kontraktuese të Konventës 
kur bëhet fjalë për çështje të tilla si pranimin e dëshmisë së një dëshmitari 
kur është në mungesë dhe nevojën përkatëse për masat mbrojtëse për të 
siguruar ndershmërinë e procedurës. Ajo do të ketë vëmendjen e duhur në 
këtë rast të dallimeve të tilla gjatë ekzaminimit, në veçanti, nëse ka pasur 
faktorë të mjaftueshëm  të kundërbalancimit për të kompensuar mangësitë 
e shkaktuara në mbrojtje si pasojë e pranimit të provave të paprovuara të  
dëshmitarëve (krahasoni Al-Khawaja dhe Tahery, cituar më lart, § 146).

(b) Marrëdhënia në mes të tre shkallëve të testit të  Al-Khawajas.
110. Gjykata konsideron se zbatimi i parimeve të zhvilluara në Al-Khawaja 

dhe Tahery në jurisprudencën e tij të mëvonshme  zbulon nevojën për të 
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qartësuar marrëdhëniet në mes të përmendura më lart, në tre shkallët e 
testit Al Khawajas ku bëhet fjalë për shqyrtimin dhe pajtueshmërinë me 
Konventën e gjykimit në të cilin është pranuar e paprovuar dëshmia e 
dëshmitarëve  inkriminues Është e qartë se në secilin nga tre shkallët e testit 
duhet të shqyrtohet nëse - si në gjykimin e Al-Khawaja dhe Tahery – pyetjet,  
në hapin e parë  (nëse ka pasur një arsye të mirë për mos-pjesëmarrjen 
e dëshmitarit) dhe dy (nëse provat e dëshmitarit mungojnë  është baza 
e vetme apo vendimtare për dënimin e të pandehurit) janë përgjigjur në 
mënyrë pozitive (shih Al-Khawaja dhe Tahery, cituar më lart, §§ 120 dhe 
147). Gjykata , megjithatë, bëri thirrje për të sqaruar nëse të tre hapat e testit 
gjithashtu duhet të shqyrtohet në rastet në të cilat as çështja në hapin e parë, 
ose që në hapin e dytë është përgjigjur negativisht, si dhe rendi në të cilën 
hapat duhet të shqyrtohen.

(i) Nëse mungesa e një arsye të mirë për mospjesëmarrjen e një dëshmitari  
           përfshin, në vetvete, një shkelje të nenit 6 §§ 1 dhe 3 (d)
111. Sa i përket pyetjes nëse mungesa e një arsye të mirë për mospjesëmarrjen 

e një dëshmitari (hapi i parë i testit Al-Khawaja) përfshin, në vetvete, një 
shkelje të nenit 6 §§ 1 dhe 3 (d) të Konventës , pa qenë e nevojshme për 
të shqyrtuar hapat e dytë dhe të tretë të testit Al-Khawaja, Gjykata vëren 
në vijim. Në vendimin e saj në Al-Khawaja dhe Tahery, ajo konsideron se 
kërkesa që të ketë një arsye të mirë për pranimin e provave të një dëshmitari 
që mungon është një “pyetje paraprake”, e cila duhet të shqyrtohet  para 
se të jepet një konsideratë  nëse ajo dëshmi ishte e vetme apo vendimtare 
(ibid., § 120).Testi  më tej, vuri në dukje se ai kishte gjetur shkelje të nenit 6 
§§ 1 dhe 3 (d) edhe në rastet në të cilat dëshmia e një dëshmitari mungonte 
nuk kishte qenë  as e vetme dhe as vendimtare, kur nuk ka pasur arsye të 
mirë, kjo ka treguar për dështimin e shqyrtimit të  dëshmitarëve. (ibid., me 
referenca të mëtejshme). 

112. Gjykata vëren se kërkesa për të siguruar një justifikim për të mos e thirrur  
në gjyq një dëshmitar është zhvilluar në jurisprudencën e saj, në lidhje me 
pyetjen nëse dënimi i të pandehurit ishte vetëm apo në masë vendimtare në 
bazë të dëshmive të dhëna nga një dëshmitar që mungon ( shih Al Khawaja 
dhe Tahery, cituar më sipër, § 128). Ai më tej thekson se arsyetimi themelor 
i  vendimit të  saj në Al-Khawaja dhe Tahery, në të cilën ajo u nda nga i 
ashtuquajturi “rregulli i  vetëm  apo vendimtarë”, ka qenë që të braktisi  një 
rregull pa dallim dhe të ketë parasysh, në mënyrë tradicionale, në tërësi 
të drejtën procedurale, si një e tërë (ibid., §§ 146-47). Megjithatë, kjo do 
të përbënte  krijimin e një rregulli të ri pa dallim nëse një gjykim është 
i  konsideruar të jetë i  padrejtë për shkak të mungesës së një arsyeje  të 
mirë për mospjesëmarrjen e dëshmitarit të  vetëm, edhe në qoftë se provat 
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e  paprovuara nuk ishin të vetme  dhe as vendimtare dhe ishin ndoshta të 
parëndësishme për rezultatin e rastit.

113. Gjykata vëren se, në një numër të rasteve që vijojnë dorëzimin e aktgjykimit 
Al-Khawaja ajo mori një qasje të përgjithshme për ekzaminimin e drejtësisë 
së gjykimit, duke pasur parasysh të tre shkallët e testit Al-Khawaja (shih 
Salikhov k. Rusisë, nr 23880/05, §§ 118 et seq, 3 maj 2012;.... Asadbeyli 
dhe të tjerë k. Azerbajxhani, nr 3653/05, 14729/05, 20908/05, 26242/05, 
36083/05 dhe 16519/06, § 134, 11 dhjetor 2012; Yevgeniy Ivanov kundër 
Rusisë, nr 27100/03, §§ 45-50, 25 prill 2013;.... dhe Sandru k. Rumanisë, nr. 
33882/05, §§ 62-70 , 15 tetor 2013). Megjithatë, në raste të tjera, mungesa e 
një arsye të mirë për mungesë të një dëshmitari të prokurorisë i vetëm është 
konsideruar e mjaftueshme për të gjetur një shkelje të nenit 6 §§ 1 dhe 3 (d) 
(shih Rudnichenko k. Ukrainës, nr. 2775/07, § § 105-110, 11 korrik 2013, dhe 
Nikolitsas k. Greqisë, nuk 63117/09, § 35, 3 korrik 2014;.. në rastin e fundit, 
Gjykata iu  drejtua hapave të mëtejshëm të testit Al-Khawaja, shih ibid,. §§ 
36-39). Në raste edhe të tjera një qasje e diferencuar është marrë: mungesa e 
arsyes së mirë për mungesë të një dëshmitar të  prokurorisë ishte konsideruar 
përfundimtare për padrejtësinë e gjykimit përveç nëse dëshmia e dëshmitarit 
ishte qartazi e parëndësishme për rezultatin e rastit (shih Khodorkovskiy dhe 
Lebedev k. Rusisë, nr. 11082/06 dhe 13772/05, §§ 709-16, 25 korrik 2013;. 
Cevat Soysal kundër Turqisë, nr. 17362/03, §§ 76-79, 23 shtator 2014;.. dhe 
Suldin k. Rusisë, nr. 20077/04, §§ 56-59, 16 tetor 2014). Dhoma e Madhe, siç 
u tha  më sipër (shih paragrafët 111-112),e konsideron  mungesën  e arsyes 
së  mirë për mospjesëmarrjen  e një dëshmitari nuk mund të jetë në  vetvete 
përfundimtar  për padrejtësinë e gjykimit. Kjo u tha, se  mungesa e një arsye 
të mirë për mungesë të një dëshmitari të prokurorisë është një faktor shumë 
i rëndësishëm që do të peshohet në bilancin vlerësimit të drejtësisë së përgji-
thshme  të një gjyqi, dhe të balancimit të shkeljeve të nenit 6 §§ 1 dhe 3 (d). 

(ii) nëse faktorët e mjaftueshëm të  kundërbalancimit janë ende të nevojshëm     
     nëse provat e paprovuara të dëshmitarit  nuk janë as të vetme dhe as  

           vendimtare.
114. Në vendimin e saj në Al-Khawaja dhe Tahery Gjykata ka  adresuar kërkesat 

e ekzistimit të faktorëve të mjaftueshëm të  kundërbalancimit për të siguruar 
një vlerësim të drejtë dhe të duhur të besueshmërisë së provave në kuadër të 
rasteve në të cilat dënimet janë bazuar vetëm ose në një shtrirje  vendimtare 
në dëshmitë e dëshmitarëve që mungojnë (ibid., § 147).

115. Në lidhje me pyetjen nëse është e nevojshme për të shqyrtuar ekzistencën 
e faktorëve të mjaftueshëm të  kundërbalancimit  edhe në rastet në të 
cilat rëndësia  e provave të një dëshmitari  mungon dhe nuk arrihet pragu 
i provave të vetme apo vendimtare argumentimi i  dënimit të kërkuesit, 
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Gjykata rithekson se ajo e ka konsideruar përgjithësisht të nevojshme 
për të kryer një ekzaminim të drejtësisë së përgjithshme të procedurës. 
Kjo tradicionalisht ka përfshirë një shqyrtim të rëndësisë së  provave të 
paprovuara për rastin kundër të akuzuarit dhe nga masat e kundërbalancimit 
të marra nga autoritetet gjyqësore për të kompensuar mangësitë në të cilat 
lidhet mbrojtja (shih Gani k. Spanjës, nr. 61800 / 08, § 41, 19 shkurt 2013, 
me shumë referenca; shih gjithashtu Fąfrowicz k. Polonisë, nr. 43609/07, §§ 
58 63, 17 Prill 2012;... Sellick dhe Sellick k. Mbretërisë së Bashkuar (dec.), 
nr. 18743/06, §§ 54-55, 16 tetor 2012 (në lidhje me dëshmitë e dëshmitarëve 
që mungojnë karakterizuar si “të rëndësishme”); Beggs k. Mbretërisë së 
Bashkuar, nr. 25133/06, §§ 156-159, 6 nëntor 2012 (.. në lidhje me provat 
mungesa e dëshmitarëve e  karakterizuar si vetëm një copë e provave 
rrethanore);.. Štefančič k. Sllovenisë, nr. 18027/05, §§ 42-47, 25 tetor 2012 
(në lidhje me dëshmitë nga një dëshmitar i  munguar klasifikuar si një nga 
disa elemente në të cilën dënimi i ankuesit ishte i bazuar) dhe Garofolo k. 
Zvicrës (vendim), nr. 4380/09, §§ 52 dhe 56-57, 2 prill në vitin 2013...; 
por shih gjithashtu Matytsina k. Rusisë, nr. 58428/10, §§ 164-65, 27 mars 
2014 dhe Horncastle dhe të tjerë k. Mbretërisë së Bashkuar, nr. 4184/10, 
§§ 150-51, 16 dhjetor 2014 (në të dy prej të cilave, duke pasur parasysh 
nivelin e ulët të rëndësisë së dëshmisë së dëshmitarit në mungesë ekzistenca 
e faktorëve të kundërbalancuar nuk u shqyrtuar).

116. Duke pasur parasysh se shqetësimi i Gjykatës është të konstatojë nëse 
procedurat në tërësi janë të drejta,  ajo duhet të shqyrtojë ekzistencën e 
faktorëve të mjaftueshëm të  kundërbalancimit  jo vetëm në rastet në të cilat 
dëshmia e dhënë nga një dëshmitar mungon ka qenë e  vetme  ose baza 
vendimtare për dënimin e  aplikantit. Ajo duhet gjithashtu të bëjë këtë në ato 
raste kur, pas vlerësimit  dhe  vlerësimit të  peshës së provave (të përshkruara 
më hollësisht në paragrafin 124 më poshtë) të  gjykatave të brendshme, ajo e 
ka të qartë nëse provat në fjalë janë të vetme  apo vendimtare ,por megjithatë 
,është e  kënaqur që ajo mbajtur një  peshë të konsiderueshme dhe se 
pranimi i saj mund të ketë të meta në  mbrojtje. Shkalla e kundërbalancimit 
të  faktorëve të nevojshëm  në mënyrë që një gjykim të konsiderohet i drejtë 
do të varet nga pesha e dëshmisë së dëshmitarit në mungesë. Sa më shumë të 
rëndësishme janë provat, më shumë peshojnë  faktorët e kundërbalancimit, 
në  mënyrë që procedura  në tërësi të konsiderohet e drejtë.

(iii) Për sa i përket rendit të tre shkallëve  të testit Al-Khawaja
117. Gjykata vëren se në Al-Khawaja dhe Tahery, kërkesën që ka të bëjë me  

arsyen e  mirë për mos-pjesëmarrjen e dëshmitarit (hapi i parë), dhe për 
pranimin konsekuent të dëshmive të dëshmitarit në  mungesë , u konsiderua 
si një pyetje paraprake  i cila  duhej të shqyrtohej  para se  të jepej ndonjë 
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konsideratë dhe se provat ishin të vetme apo vendimtare ( hapi i dytë hap,. 
po aty, § 120). “Paraprake”, në këtë kontekst, mund të kuptohen  në një 
kuptim të përkohshëm : gjykata duhet të vendosë nëse ka arsye të mirë 
për mungesë të dëshmitarit dhe nëse, si pasojë, dëshmia e dëshmitarit që 
mungon mund të pranohet . Vetëm nëse një herë dëshmitë e dëshmitarëve 
janë  pranuar mund të vlerësojë gjykata, në përfundim të gjykimit dhe 
duke pasur parasysh të gjitha provat e paraqitura, rëndësia e dëshmive të 
dëshmitarit në  mungesë  dhe, në veçanti, nëse dëshmia e dëshmitarit në 
mungesë është baza e vetme apo vendimtare për dënimin e të pandehurit. 
Kjo pastaj do të varet nga pesha e provave të dhëna  nga dëshmitari në 
mungesë  sa peshojnë faktorët e  kundërbalancimit (hap i tretë) do të duhet 
për të kryer për të siguruar ndershmërinë e përgjithshëme të gjykimit.

118. Kundër këtij sfondi, ajo si rregull, do të  jetë me vend për të shqyrtuar 
tre hapat e  provës së testit të  të Al-Khawaja në mënyrë që të  përcaktoj  
gjykimin  (shih paragrafin 107 më lart). Megjithatë, të tre hapat e testit 
janë të ndërlidhura dhe, të marra së bashku, shërbejnë për të vendosur nëse 
procedurat  penale në fjalë kanë qenë në tërësi të drejta. Prandaj, mund të 
jetë e përshtatshme, në një çështje të caktuar, për të shqyrtuar hapat në një 
mënyrë të ndryshme, sidomos në qoftë se një nga hapat dëshmon të jetë 
veçanërisht vendimtarë  në drejtësinë apo padrejtësinë e procedimeve (shih 
në lidhje me këtë, për shembull, Nechto k.Rusisë, nr. 24893/05, §§ 119-25 
dhe 126-27, 24 janar 2012;.... Mitkus v Latvia, nr. 7259/03, §§ 101-102 
dhe 106, 2 tetor 2012; Gani, cituar më lart, §§ 43-45, dhe Sandru, cituar 
më lart, §§ 62-66, në të gjitha prej të cilave ku  hapi i dytë, ka të bëjë me  
pyetjen  nëse dëshmia e dëshmitarit mungon ishte e vetme apo vendimtare 
u shqyrtuar para hapit të parë, dhe nëse  çështja  ka pasur një arsye të mirë 
për mungesën e dëshmitarit). 

(c) Parimet që lidhen me secilin nga tre shkallët e testit Al-Khawaja
(i) nëse ka pasur një arsye të mirë për mos-pjesëmarrjen e një dëshmitari në gjyq

119. Arsyeja  e mirë për mungesën e një dëshmitari duhet të ekzistoj nga perspektiva 
e gjykatës së shkallës së parë, që është, gjykata duhet të ketë pasur arsye të 
mira faktike ose ligjore për të siguruar pjesëmarrjen e dëshmitarit në gjyq. 
Nëse ka pasur një arsye të mirë për mos-frekuentimin e dëshmitarit në këtë 
kuptim, del se ka pasur një arsye të mirë, apo justifikim, sepse gjykata duhet 
të  pranojë deklaratat e  paprovuara të  dëshmitarit që mungon. Ka një numër 
arsyesh pse dëshmitarët  nuk mund të marrin pjesë në gjyq, të tilla si mungesa 
për shkak të vdekjes apo nga frika (shih Al-Khawaja dhe Tahery, cituar 
më lart, §§ 120-25), mungesa për arsye shëndetësore (shih, për shembull, 
BOBES v Romania, nuk 29752/05, §§ 39-40, 9 korrik 2013;... Vronchenko 
k Estonisë, nuk 59632/09, § 58, 18 korrik 2013;. dhe Matytsina, cituar më 
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lart, § 163)  paarritshmëria e  dëshmitarit.
120. Këto raste kanë të bëjnë me mungesën e një dëshmitari  për shkak të 

paarritshmërisë. Gjykata i  kërkon gjygjtarëve për të bërë të gjitha përpjekjet 
e arsyeshme për të siguruar pjesëmarrjen e dëshmitarit (shih Gabrielyan k. 
Armenisë, nr. 8088/05, § 78, 10 prill 2012;.. Tseber k. Republikës Çeke, nr. 
46203/08, § 48, 22 nëntor 2012;. dhe Kostecki k. Polonisë, nr. 14932/09, 
§§ 65 dhe 66, 4 qershor 2013). Fakti që gjykatat e brendshme nuk ishin 
në gjendje për të gjetur dëshmitarin  në  fjalë apo faktin se dëshmitari 
mungonte  nga vendi në të cilin janë kryer procedurat  është gjetur të mos 
jetë e  mjaftueshme në vetvete për të përmbushur kërkesat e nenit 6 § 3 (d) 
, të cilat kërkojnë që shtetet kontraktuese të marrën  hapa pozitivë për ti 
mundësuar pyetje të  akuzuarit ose për të ekzaminuar dëshmitarët kundër tij 
(shih Gabrielyan, cituar më lart, § 81; Tseber, cituar më lart, § 48,.. dhe Lučić 
k. Kroacisë, ka 5699 / 11, § 79, 27 shkurt 2014). Masa të tilla janë pjesë e 
kujdesit në të cilat  Shtetet Kontraktuese duhet të ushtrojnë  në mënyrë që 
të sigurojnë që të drejtat e garantuara nga neni 6 janë të gëzuar në mënyrë 
efektive (shih Gabrielyan, cituar më lart, § 81, me referenca të mëtejshme). 
Përndryshe, mungesa e dëshmitarit i ngarkohet autoriteteve vendore (shih 
Tseber, cituar më lart, § 48, dhe Lučić, cituar më lart, § 79).

121. Nuk duhet që  Gjykatat  të përpilojnë një listë të masave specifike të cilat 
gjykatat e brendshme duhet ta  marrin  në mënyrë që të kenë  bërë të gjitha 
përpjekjet e arsyeshme për të siguruar praninë e një dëshmitari të cilin ata 
më në fund e  konsiderojnë që të  jetë i pakapshëm (shih Tseber, cituar më 
lart , § 49). Megjithatë, është e qartë se ata duhet të kenë kërkuar në mënyrë 
aktive dëshmitarin  me ndihmën e autoriteteve vendore, duke përfshirë 
policinë (shih Salikhov, cituar më lart, §§ 116-17;.. Prăjină k. Rumanisë, nr. 
5592/05, § 47 , 7 janar 2014; dhe Lučić, cituar më lart, § 79) dhe duhet, si 
rregull, të drejtohen  për ndihmë juridike ndërkombëtare, ku një dëshmitar 
ka  jetuar jashtë vendit dhe mekanizma të tillë duhet të vihen në dispozicion 
(shih Gabrielyan, cituar më lart, § 83; Fąfroëicz, cituar më lart, § 56; Lučić, 
cituar më lart, § 80, dhe Nikolitsas, cituar më lart, § 35). 

122. Nevoja për të gjitha përpjekjet e arsyeshme nga ana e autoriteteve për të 
siguruar pjesëmarrjen e dëshmitarit në gjyqin e mëtejshëm nënkupton 
shqyrtim të kujdesshëm nga gjykatat e brendshme dhe  arsyet e dhëna për 
paaftësinë e dëshmitarit për të marrë pjesë në gjykim, duke pasur parasysh 
situatën specifike të secilit dëshmitarë (shih Nechto, cituar më lart, § 127; Damir 
Sibgatullin, cituar më lart, § 56, dhe Yevgeniy Ivanov, cituar më lart, § 47).

(ii) nëse dëshmia e dëshmitarit mungon është baza e vetme apo vendimtare  
            për dënimin e të pandehurit



557

123. Në lidhje me pyetjen nëse dëshmia e dëshmitarit mungon deklarata e të 
cilit u pranuan si provë  ishte baza e vetme apo vendimtare për dënimin e 
të pandehurit (hapi i dytë i testit Al-Khaëaja), Gjykata përsërit se “vetëm” 
prova është që të të kuptohet si dëshmi e vetme kundër të akuzuarit (shih 
Al-Khawaja dhe Tahery, cituar më lart, § 131). prova “Vendimtare” duhet 
të interpretohet ngushtë që  tregon dëshmi të një rëndësie ose një rëndësie 
të tillë që ka të ngjarë të jetë përcaktuese e rezultatin të rastit. Kur prova  e 
patestuar e dëshmitarit mbështetet nga prova të tjera vërtetuese, vlerësimi 
nëse është vendimtar do të varet nga forca e dëshmive  mbështetëse; aq 
më të  forta do të jenë  provat plotësuese, më pak të ngjarë ka të trajtohet 
dëshmia e dëshmitarit në mungesë si vendimtare (ibid., § 131).

124. Siç nuk i takon Gjykatës të veprojë si gjykatë e shkallës së katërt (shih 
Nikolitsas, cituar më lart, § 30), pika e saj fillestare për të vendosur nëse 
dënimi i  aplikantit u bazua vetëm apo në masë vendimtare mbi depozitimet e 
një dëshmitari në mungesë  është aktgjykimi i  gjykatave të brendshme (shih 
Beggs, cituar më lart, § 156; Kostecki, cituar më lart, § 67, dhe Horncastle, 
cituar më lart, §§ 141 dhe 150). Gjykata duhet të shqyrtojë “vlerësim në 
dritën e kuptimit që i ka dhënë” vetëm “dhe” vendimtare “prova dhe të 
vërtetuara  për veten nëse gjykatat vendase vlerësimi i  peshës së provave 
të ishte i  papranueshëm  apo arbitrar (të krahasuar, për shembull, McGlynn 
k. Mbretërisë së Bashkuar (dec.), nr. 40612/11, § 23, 16 tetor 2012, dhe 
Garofolo, cituar më lart, §§ 52-53). Ajo duhet të bëjë më tej vlerësimin e 
vet të peshës së provave të dhënë nga një dëshmitar i munguar në qoftë 
se gjykatat e brendshme nuk e tregojnë pozicionin e tyre në këtë çështje 
ose në qoftë se pozicioni i tyre nuk është i qartë (krahasuar, për shembull, 
Fąfroëicz, cituar më lart, § 58 ; Pichugin k. Rusisë, nr. 38623/03, §§ 196-
200, 23 tetor 2012;.. Tseber, cituar më lart, §§ 54-56, dhe Nikolitsas, cituar 
më lart, § 36).

(iii) nëse ka pasur faktorë të mjaftueshmëm të  kundërbalancimit për të  
   kompensuar mangësitë në të cilat lidhet mbrojtja.
125. Sa i përket çështjes se a ka pasur faktorë të mjaftueshëm të  kundërbalancimit 

për të kompensuar mangësitë në të cilat mbrojtja lidhet,  si pasojë e pranimit 
të provave të paprovuara të dëshmitarëve në gjykim (hapi i tretë i testit Al-
Khawaja), Gjykata thekson se këta faktorë të  kundërbalancimit  duhet të 
lejojnë një vlerësim të drejtë dhe të duhur të besueshmërisë së provave (shih 
Al-Khawaja dhe Tahery, cituar më sipër, § 147). 

126. Fakti që gjykatat e brendshme ofruan  provat e  patestuara  të një dëshmitari 
që  mungon me kujdes është konsideruar nga Gjykata që të jetë një mbrojtje 
e rëndësishme (krahasoni Al-Khawaja dhe Tahery, cituar më lart, § 161; 
Gani, cituar më lart, § 48 ,. dhe Brzuszczyński k. Polonisë, nr. 23789/09, 
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§§ 85 86, 17 shtator 2013).. Gjykatat duhet të kenë treguar se ata ishin 
të vetëdijshëm se deklaratat e dëshmitarit në  mungesë  kryejnë  më pak 
peshë (krahasuar, për shembull, Al-Khawaja dhe Tahery, cituar më lart, § 
157, dhe BOBES, cituar më lart, § 46). Gjykata ka marrë parasysh, në këtë 
kontekst, nëse gjykatat vendase kanë dhënë  arsyetim të detajuar se pse 
ata e konsideronin se provat të janë  të besueshme, duke pasur parasysh 
edhe provat e tjera në dispozicion (shih Brzuszczyński, cituar më lart, §§ 
85-86 dhe 89, Prăjină, cituar më lart, § 59, dhe Nikolitsas, cituar më lart, § 
37). Ajo gjithashtu ka marrë në konsideratë të gjitha udhëzimet e dhëna për 
një juri nga gjykatësit lidhur me qasjen që duhet të ndërmerren për prova 
dëshmitarëve në mungesë. “(shih, për shembull, Sellick dhe Sellick, cituar 
më lart, § 55).

127. Një mbrojtje shtesë në këtë kontekst mund të jetë për të treguar, në seancën 
dëgjimore të gjykimit, një video incizim të marrjes në pyetje të dëshmitarit 
në mungesë që  është në fazën e hetimit, në mënyrë që të lejojë gjykatave, 
prokurorisë dhe të mbrojtjes për të vëzhguar sjelljen e dëshmitarit në pyetje dhe 
për të formuar . përshtypjet  e tyre prej tij ose besueshmërinë e tij  (shih AG k. 
Suedisë, cituar më lart,. Chmura k. Polonisë, nr.18475/05, § 50, 3 prill 2012;...
DT k. Holandës (dec), nr. 25307/10, § 50 2 prill 2013; Yevgeniy Ivanov, cituar 
më lart, § 49;. Rosin k. Estonisë, nr. 26540/08, § 62, 19 dhjetor 2013;.. dhe 
Gonzáles Najera k. Spanjës, ka 61.047 (dec.). / 13, § 54, 11 shkurt 2014).

128. Një mbrojtje e  mëtejshme e konsiderueshme është disponueshmëria në gjyqin 
e provave konfirmuese që mbështet deklaratën e dëshmitarit të paprovuar 
(shih, ndër të tjera, Sica v Rumani, nuk 12036/05, §§ 76-77, 9 korrik 2013;.. 
Brzuszczyński, cituar më sipër, § 87, dhe Prăjină, cituar më lart, §§ 58 dhe 
60). prova të tilla mund të përfshijnë, ndër të tjera, deklaratat e bëra në gjyq 
nga ana e personave të cilëve dëshmitari në mungesë  raporton  ngjarjet 
menjëherë pas shfaqjes së tyre (shih Al-Khawaja dhe Tahery, cituar më lart, 
§ 156; McGlynn, cituar më lart, § 24; DT v. Holanda, cituar më lart, § 50, 
dhe Gonzáles Najera, cituar më lart, § 55),  siguron dëshmi të tjera faktike 
në lidhje me veprën penale, duke përfshirë provat mjeko-ligjore (shih, për 
shembull, McGlynn, cituar më lart, § 24 (ADN dëshmi), ose të ekspertëve 
opinionet mbi lëndimet ose besueshmërinë e viktimës (krahasoni Gani, 
cituar më lart, § 48; Gonzales Najera, cituar më lart, § 56, dhe Rosin, cituar 
më lart, § 61). Gjykata e ka konsideruar më tej si një faktor të  rëndësishëm 
duke mbështetur deklaratën e bërë të  dëshmitarit në  mungesë  për faktin 
se ka pasur ngjashmëri të forta mes përshkrimit  të dëshmitarit në  mungesë  
së shkeljes së pretenduar të kryer kundër tij dhe përshkrimin, dhënë nga 
një dëshmitar tjetër me të cilin nuk ka pasur prova të marrëveshjes së 
fshehtë, për një vepër të krahasueshme të kryer nga të pandehurit e njëjtë. 
Kjo është me të vërtetë në qoftë se dëshmitari i fundit dha dëshmi në gjyq 
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dhe besueshmëria e  atij dëshmitarit u testuar nga pyetjet  (krahasoni Al-
Khawaja dhe Tahery, cituar më sipër, § 156). 

129. Për më tepër, në rastet kur një dëshmitar është në mungesë  dhe nuk mund 
të pyetet  në gjyq, një mbrojtje e rëndësishme është mundësia e ofruar  në 
mbrojtje që të  bëjnë pyetjet  e veta  dëshmitarit në mënyrë të tërthortë, për 
shembull në formë të shkruar, në kursin e gjykimit (shih Yevgeniy Ivanov, 
cituar më lart, § 49, dhe Scholer k. Gjermanisë, nr. 14212/10, § 60, 18 
dhjetor 2014).

130. Një tjetër garanci e rëndësishme në luftën kundër të metave lidhur me 
mbrojtjen  si rezultat i pranimit të provave të paprovuara nga dëshmitaret  
në gjykim dhe që nuk i është dhënë mundësia  aplikantit ose mbrojtësit  të  
tij për të pyetur dëshmitaret  gjatë fazës së hetimit (shih, ndër të tjera, AG k. 
Suedisë, cituar më lart, Gani, cituar më lart, § 48, dhe Sandru, cituar më lart, 
§ 67). Gjykata ka gjetur në këtë kontekst se kur autoritetet hetuese kishin 
marrë tashmë pamjen në fazën e hetimit se dëshmitari nuk do të dëgjohej 
në gjyq, ishte e domosdoshme për të dhënë mbrojtjes  një mundësi të bërit 
të pyetjeve  gjatë hetimi paraprak viktimave të sulmit.  (shih Rosin, cituar 
më lart, §§ 57 et seq., në mënyrë të veçantë §§ 57 dhe 60, dhe Vronchenko, 
cituar më lart, §§ 61 dhe 63,të dyja këto çështje kanë të bëjnë me mungesën 
në gjykim të një  viktime të vogël preh e sulmit seksual për qëllim të 
mbrojtjes së  mirëqenies së fëmijës;.. dhe krahasoni Aigner k. Austrisë, 
asnjë 28328/03, §§ 41-42, 10 maj 2012 dhe Trampevski, cituar më lart, § 
45). Seancat të tilla  paragjyqësore janë të vendosura në të  vërtetë shpesh 
në mënyrë që të parandalohet  ndonjë rrezik që një dëshmitar i rëndësishëm 
mund të mos jenë në dispozicion për të dhënë dëshmi në gjyq (shih Chmura, 
cituar më lart, § 51).

131. I pandehuri duhet edhe më tej t’i jepet mundësia për të dhënë versionin e 
tij të ngjarjeve dhe për të hedhur dyshime mbi besueshmërinë e dëshmitarit 
në mungesë, duke vënë në dukje ndonjë mospërputhje  me deklaratat e 
dëshmitarëve të tjerë (shih Aigner, cituar më lart, § 43,. DT v Holandës, 
cituar më lart, § 50; Garofolo, cituar më lart, § 56, dhe Gani, cituar më lart, 
§ 48). Ku identiteti i dëshmitarit është i njohur për mbrojtjen, kjo e fundit 
është në gjendje të identifikojë dhe hetojë çdo motiv të  dëshmitarit që  mund 
të ketë për mashtrim , dhe për këtë arsye mund të kundërshtojë në mënyrë 
efektive besueshmërinë e dëshmitarit, megjithëse në një masë më të vogël 
se në një konfrontim të drejtpërdrejtë (shih Tseber, cituar më lart, § 63; 
Garofolo, cituar më lart, § 56; Sica, cituar më lart, § 73, dhe Brzuszczyński, 
cituar më lart, § 88).

2. Zbatimi i këtyre parimeve në çështjen në fjalë
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(a) nëse ka pasur një arsye të mirë për mospjesëmarrjen e dëshmitareve O. 
dhe P. në gjykim
132. Në rastin konkret, Gjykata do të shqyrtojë, së pari, nëse ka pasur një arsye 

të mirë për mos-pjesëmarrjen e dëshmitareve të prokurorisë O. dhe P. në 
gjykim nga perspektiva e gjykatës së shkallës së parë dhe, si rezultat, një 
arsye të mirë ose justifikikim të gjykatës  të pranoj deklaratat e  paprovuara 
të dëshmitareve  që mungojnë si dëshmi (shih paragrafin 119 më lart). 

133. Në përcaktimin nëse Gjykata Rajonale kishte arsye të mira faktike ose ligjore 
për mos sigurimin e pjesëmarrjes së dëshmitareve  në gjykim, Gjykata ,që 
në fillim vuri re se, ashtu si me të drejtë theksohet nga kërkuesi, se  Gjykata 
Rajonale nuk ka pranuar justifikimin e dëshmitareve  si ,  gjendja e shëndetit 
apo frikës nga ana e tyre si justifikim për mungesën e tyre në gjyq.

134. Kjo është demonstruar nga fakti se Gjykata Rajonale, me një letër të datës 
29 gusht 2007,i kërkoj dëshmitareve që banojnë në Letoni të paraqiten në 
seancën gjyqësore  edhe pse më parë refuzuan të pajtoheshin  me ftesat e 
gjykatës, duke u mbështetur në certifikatat mjekësore që tregonin  se ato  
ishin në një gjendje të paqëndrueshme post-traumatike emocionale dhe 
psikologjike (shih paragrafët 23-24 më lart). Përveç kësaj, pas anulimit të 
seancës gjyqësore  nga gjykata e Letonisë, para së cilës dëshmitaret ishin 
mbështetur përsëri në certifikatat mjekësore që tregonin se ata ishin  ende 
duke vuajtur nga çrregullimi post-traumatik, Gjykata Rajonale tregoj  në 
gjykatën letoneze që, sipas standardeve të ligjit penal gjerman të procedurës, 
dëshmitaret nuk ishin mbështetur mjaftueshëm në refuzimin e tyre për të 
dëshmuar. Prandaj, Gjykata Rajonale i sugjeroj  gjykatës letoneze që gjendjen 
e tyre  shëndetësore dhe aftësia  e dëshmitareve për të dëshmuar në gjyq të 
ekzaminohej  nga mjeku publik ose, përndryshe,ato do të detyroheshin që 
të merrnin pjesë në seancën gjyqësore  në Letoni. Gjykata letoneze nuk u  
përgjigj për këto sugjerime (shih paragrafët 26 27 më lart).

135. Vetëm pas këtyre përpjekjeve  të kota për të dëgjuar dëshmitaret u provua  
nga Gjykata Rajonale  se ka pasur pengesa të pakapërcyeshme për dëgjimin 
e dëshmitareve  në të ardhmen e afërt. Gjykata Rajonale, duke u mbështetur 
në nenin 251 §§ 1 (2) dhe 2 (1) të Kodit të Procedurës Penale, për këtë 
arsye ka pranuar të dhënat e provave  të dëshmitareve  në fazën e hetimit si 
provë në procedurë (shih paragrafin 28 më lart) . Arsyeja për këtë masë nga 
Gjykata Rajonale ishte paarritshmëria e dëshmitareve  nga  gjykata, e cila 
nuk kishte fuqinë për ti  detyruar ato  për të dalë në gjyq  (që është, një terren 
procedural apo juridik), dhe jo gjendja e tyre shëndetësore apo frika nga ana 
e tyre (a terreni  përmbajtësor apo faktik).

136. Siç kërkohet në rastet që kanë të bëjnë me mungesën e dëshmitarëve të 
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prokurorisë për shkak të paarritshmërisë, Gjykata duhet të shqyrtojë nëse gjy-
kata ka bërë të gjitha përpjekjet e arsyeshme për të siguruar pjesëmarrjen e 
dëshmitareve (shih paragrafin 120 më lart). Ajo vë në dukje në këtë drejtim që 
Gjykata Rajonale ndërmori hapa të konsiderueshme pozitive për të mundësuar 
mbrojtjen, vetë gjykata dhe prokuroria për të shqyrtuar dëshmitaret O. dhe P.

137. Gjykata Rajonale, ka shqyrtuar në mënyrë kritike arsyet e dhëna nga çdo 
dëshmitar për refuzimin për të dëshmuar në gjyq në Gjermani, siç është 
përcaktuar në certifikatat mjekësore të paraqitura nga ana e tyre, dhe 
që, siç tregohet më lart, konsiderohen këto arsye të mjaftueshme për të 
justifikuar mospjesëmarrjen e tyre, duke i kontaktuar dëshmitaret në mënyrë 
individuale, duke u ofruar atyre mundësi të ndryshme për të dëshmuar në 
gjyq, të cilat dëshmitaret nuk ranë dakord.

138. Gjykata Rajonale atëherë kërkoj ndihmë juridike ndërkombëtare dhe 
kërkoi që dëshmitaret të thirren duke u  paraqitur  para një gjykate të 
Letonisë në mënyrë që trupi gjykues i  Gjykatës Rajonale ti shqyrtoj  ato 
nëpërmjet një lidhje me  video dhe për të mundësuar mbrojtjen për ripyetjen 
e tyre. Megjithatë, seanca është anuluar nga gjykata Letonisë, e cila pranoj  
refuzimin e dëshmitareve për të dëshmuar në bazë të certifikatave mjekësore 
që  kishin dorëzuar. Gjykata Rajonale, pasi shqyrtoj përsëri, në mënyrë kritike 
arsyet e dhëna për dëshmitaret  pamundësisë për të marrë pjesë në gjykim, 
siç u përmend më lart, atëherë bëri me dije gjykatën e Letonisë që  gjendja 
shëndetësore e dëshmitareve të ekzaminohej  nga mjeku publik ose ato ishin 
të detyruara për të marrë pjesë në seancën gjyqësore, një sugjerim i cili nuk 
ka marrë asnjë përgjigje (shih, në detaje, paragrafët 23-27 më lart). 

139. Duke pasur parasysh këto elemente Dhoma e  Madhe, duke ndarë konkluzionin 
e saj,  në këtë drejtim, konstaton se Gjykata Rajonale bërë të gjitha përpjekjet 
e arsyeshme brenda kuadrit ligjor ekzistues (shih paragrafët 64 66) për të 
siguruar praninë e dëshmitareve O. dhe P. ajo nuk kishte asnjë mjet tjetër 
të arsyeshm brenda juridiksionit të saj, në territorin e Gjermanisë, për të 
siguruar pjesëmarrjen në gjyqin e O. dhe P., shtetaset  e Letonisë që banojnë 
në vendin e tyre. Gjykata çmon, në veçanti, se nuk ka asgjë për të treguar se 
gjykata do të kishte  shumë gjasa për të marrë një dëgjim të  dëshmitareve, 
brenda një kohe të arsyeshme, pas negociatave bilaterale me Republikën e 
Letonisë në nivel politik, siç është propozuar nga aplikanti. Në përputhje me 
impossibilium nulla est parim obligatio, mungesa e dëshmitarëve në këtë 
mënyrë nuk i ngarkohet në gjykatës vendase.

140. Prandaj, ka pasur një arsye të mirë, nga perspektiva e gjykatës së shkallës 
së parë, për mos pjesëmarrjen e dëshmitareve O. dhe P. në gjykim dhe, 
si rezultat, për të pranuar deklaratat që kishin bërë në polici dhe hetimin 
gjykuar në fazën paraprake si dëshmi.
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(b) nëse dëshmitë e dëshmitareve në mungesë ë ishte baza e vetme apo  
 vendimtare për dënimin e ankuesit
141. Në përcaktimin e peshës së dëshmive të dhëna nga dëshmitarët në  mungesë  

dhe, në veçanti, nëse dëshmia e dhënë nga ta ishte baza e vetme apo vendimtare 
për dënimin e ankuesit, Gjykata ka parasysh, në radhë të parë, vlerësimin e  
të gjykatave të brendshme .Ajo vëren se Gjykata Rajonale konsideron  O. 
dhe P. se kanë  qenë dëshmitare  kyçe  për ndjekjen penale ( «maßgebliche 
[n] Belastungszeuginnen”), por u mbështet në prova të tjera në dispozicion 
(shih paragrafët 32 dhe 36 më lart). Gjykata Federale e Drejtësisë, nga ana 
e saj, në ankimin në  apel të ankuesit në pikat e ligjit, bëri një referencë të 
përgjithshme në arsyetimin e dhënë nga Prokurori i Përgjithshëm Publik 
Federal para asaj gjykate. Ky i fundit kishte argumentuar se deklaratat e 
dëshmitareve në fjalë kanë  qenë as  të vetmet , as baza vendimtare për 
dënimin e ankuesit se  Gjykata Rajonale i  kishte bazuar gjetjet e saj në 
prova të tjera të rëndësishme (shih paragrafin 49 më lart).

142.Gjykata konstaton se gjykatat e brendshme, të  cilat  nuk kanë  marrë parasysh 
deklaratat e dëshmitareve të  O. dhe P.-së  si të vetme (që do të thotë, 
vetëm) prova kundër ankuesit, nuk e tregojnë qartë nëse ata konsiderohen si  
deklarata të  dëshmitareve në pyetje si dëshmi “vendimtare”, siç përcaktohet 
nga Gjykata në vendimin e saj në Al-Khawaja dhe Tahery (e cila në vetvete 
është dorëzuar pas vendimeve të gjykatave të brendshme në rastin në fjalë), 
që është, si qenia e  një rëndësie të tillë që të jetë e mundshme e  të jetë 
përcaktuese e rezultatit të rastit (shih paragrafin 123 më lart). Klasifikimi i 
Gjykatës Rajonale të dëshmitareve si “maßgeblich” (e cila, krahas “çelësit 
“, mund të jenë të përkthyera si “të rëndësishme”, “e rëndësishme” ose 
“vendimtare”), nuk është e qartë në këtë drejtim. Për më tepër, referim i 
përgjithshëm i Gjykatës Federale të Drejtësisë ndaj arsyetimit të dhënë nga 
Prokurori i Përgjithshëm Publik Federal mohuar se deklaratat e viktimave 
ishin baza e vetme apo vendimtare për dënimin e ankuesit (shih paragrafin 
49 më lart) nuk mund të kuptohet si duke nënkuptuar se ajo gjykatë miraton  
çdo argument të bërë nga prokurori. 

143. Në bërjen e  vlerësimit të vet peshës së provave të dëshmitarëve në dritën e 
gjetjeve të gjykatave të brendshme, Gjykata duhet të ketë parasysh fuqinë 
e provave shtesë inkriminuese në dispozicion (shih paragrafin 123 më 
lart). Ajo vëren se Gjykata Rajonale kishte përpara, në mënyrë të veçantë, 
provat duke ndjekur më tej në lidhje me veprën penale: deklaratat e bëra 
nga fqinji i dëshmitareve E. dhe shoqja  e  tyre L. në gjyq në lidhje me 
vlerësimin ngjarjes së dhënë të  O. dhe P. të datës  3 shkurt 2007; pranimi 
i vetë aplikuesit gjatë gjykimit se ai kishte qenë në apartamentin   e O. dhe 
P.-së në kohën përkatëse, dhe kishte kërcyer nga ballkoni për të ndjekur 
P -në.; të dhënat gjeografike dhe regjistrimet e dy bisedave telefonike në 
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celular ndërmjet një nga të bashkakuzuarit dhe aplikuesit në kohën e veprës 
penale, i cili tregoi se ankuesi kishte qenë i pranishëm në një apartament 
në skenën e krimit dhe kishte kërcyer  nga ballkoni për të ndjekur një prej 
banoreve  që kishte ikur ; të dhënat GPS që tregojnë se makina e një prej  të 
bashkakuzuarave  kishte qenë e parkuar në afërsi të banesës së dëshmitareve 
në kohën përkatëse; dhe, së fundi, provat në lidhje me veprën e kryer në 
Kassel më 14 tetor 2006 nga aplikuesi dhe një bashkëpunëtori.

144. Gjykata, duke pasur parasysh këto elemente të provave, vuri re  se O. dhe 
P. ishin të vetmet  dëshmitare  okulare  për veprën në fjalë. Provat e tjera 
në dispozicion të gjykatave ishin   vetëm prova thashethemesh  apo dëshmi 
thjesht rrethanore teknike dhe të tjera të cilat nuk ishin bindëse në lidhje me 
grabitjen dhe  plaçkitjen si të tillë. Në funksion të këtyre elementeve, Gjykata 
konsideron se dëshmia e dëshmitareve në mungesë ishte “vendimtare”, që 
është, vendimtare për dënimin e ankuesit. 

(c) nëse ka pasur faktorë të mjaftueshme të kundër balancimit për të   
           kompensuar mangësitë në të cilat lidhet mbrojtja.
145. Gjykata duhet të përcaktojë më tej, në një hap të tretë, nëse ka pasur faktorë 

të mjaftueshëm të  kundër balancimit për të kompensuar mangësitë në të cilat 
lidhet mbrojtja, si pasojë e pranimit të provave vendimtare të dëshmitarëve 
që mungojnë. Siç tregohet më lart (shih paragrafët 125-131), elementet 
e mëposhtme janë të rëndësishme në këtë kontekst: qasje të gjykatës së 
shkallës së parë të provave të paprovuara, disponueshmëria  dhe forca  e 
provave të mëtejshme inkriminuese, si dhe masat procedurale të ndërmarra 
për të kompensuar mungesën e mundësive të drejtpërdrejta  në pyetje të  
dëshmitareve në gjykim.

(i) qasja e gjykatës së shkallës së parë të provave të paprovuara
146. Në lidhje me trajtimin e dëshmive të dëshmitareve në mungesë  O. dhe P. të  

gjykatave të brendshme, Gjykata vëren se Gjykata Rajonale i trajtoj  provat 
me kujdes. Ajo vuri në dukje shprehimisht në vendimin e saj se ajo kishte qenë 
e detyruar për të ushtruar kujdes të veçantë për të vlerësuar besueshmërinë e 
dëshmitareve, si as mbrojtja as gjykata nuk  kishte qenë në gjendje për të vënë 
në pikëpyetje dhe për të vëzhguar sjelljen e dëshmitareve në gjyq.

147. Gjykata vëren në këtë kontekst se Gjykata Rajonale nuk ishte në gjendje për 
të parë, në gjyq, një video incizim  të dëgjimit të dëshmitarit para gjykatësit 
hetues, nuk ka regjistrim të tillë që është bërë. Ajo vë në dukje se gjykatat në  
gjyq në sisteme të ndryshme ligjore kanë burime për këtë mundësi (krahasuar 
shembujt në paragrafin 127 më lart), e cila i lejon ato, si dhe mbrojtjes dhe 
prokurorisë, për të vëzhguar sjelljen e një dëshmitari në pyetje dhe për të 
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formuar një përshtypje më të qartë të besueshmërisë së  dëshmitarit.
148. Gjykata Rajonale, në vendimin e saj të arsyetuar plotësisht, bëri të qartë 

se ajo ishte në dijeni të vlerës së reduktuar të  provave të paprovuara të 
deklaratave të dëshmitareve. Ajo krahasoj  përmbajtjen e deklaratave të 
përsëritura të bëra nga të dyja  O. dhe P. në fazën e hetimit dhe ka gjetur 
se dëshmitaret kishin dhënë përshkrime të hollësishme dhe koherente për 
rrethanat e veprës. Gjykata konsideroi se kontradiktat vogla në deklaratat e 
dëshmitareve mund të shpjegohen  me shqetësimin e tyre për të mos zbuluar 
aktivitetet e tyre profesionale për autoritetet. Ajo  më tej ka vërejtur se 
paaftësia e dëshmitareve për të identifikuar aplikantin treguan se nuk kishin 
dëshmuar me qëllim inkriminimin e tij.

149. Gjykata vëren më tej se Gjykata Rajonale, në vlerësimin e besueshmërisë së 
dëshmitareve, iu  drejtua  edhe aspekteve  të ndryshme të sjelljes së tyre në 
lidhje me deklaratat e tyre. Ajo mori parasysh faktin se dëshmitaret nuk e 
kishin  raportuar veprën në polici menjëherë dhe se ato  kishin dështuar për 
të marrë pjesë në gjykim, pa një justifikim të duhur. Ato  konsiderohen  se 
kanë  pasur shpjegime për këtë sjellje - dmth frika  e përballjes  me probleme 
me policinë ose e akteve të hakmarrjes nga ana e autorëve të dëshmitareve, 
dhe shqetësimi i tyre për  të kujtuar dhe  marrja në pyetje në lidhje me 
veprën penale - të cilat nuk ndikojnë në kredibilitetin e tyre .

     150. Duke pasur parasysh sa më sipër, Gjykata çmon se Gjykata Rajonale 
shqyrtoi  besueshmërinë e dëshmitareve në mungesë  dhe besueshmërinë 
e deklaratave të tyre në mënyrë të kujdesshme. Ajo vë në dukje në këtë 
kontekst se detyra e saj  e rishikimit të provave të paprovuara  të paraqitura 
gjykatës është lehtësuar nga fakti që Gjykata Rajonale, siç është zakonisht  në 
një sistem kontinental-ligjor , i dha arsyet për vlerësimin e provave para saj. 

(ii) Disponueshmëria dhe forca e dëshmive të tjera inkriminuese
151. Gjykata vëren më tej se Gjykata Rajonale, siç tregohet më lart (shih 

paragrafët 143-44), kishte përpara disa inkriminuesë  në fjalë dhe provat indirekte 
mbështeteshin në  deklaratat e dëshmitareve  të bëra nga O. dhe P.

(iii) masat procedurale për qëllim kompensimin për mungesën e mundësive  
   për të ripyetur  dëshmitaret në gjyq në në  mënyrë të drejtpërdrejtë.
152. Gjykata vëren se kërkuesi ka pasur mundësi për të dhënë versionin e tij të 

ngjarjeve të datës  më 3 shkurt 2007 - një mundësi për të cilën ai e zotëronte 
vetë  - dhe për të hedhur dyshime mbi besueshmërinë e dëshmitareve, identiteti 
i të cilave  kishte qenë i njohur për atë, edhe ripyetjes së dëshmitarëve  të  
tjerë duke dhënë dëshmi me gojë  në gjyqin e tij.

153. Gjykata vëren, megjithatë, se ankuesi nuk  kishte  mundësi të bëj pyetje 
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dëshmitareve O. dhe P.  në mënyrë të tërthortë, për shembull në formë të 
shkruar. Për më tepër, as vetë aplikanti as avokati i tij nuk iu është  dhënë 
mundësia  në fazën e hetimit të marrë  në pyetje ato si dëshmitare.

154. Gjykata vëren në këtë kontekst se palët nuk u pajtuan  nëse është apo jo 
refuzuar caktimi i mbrojtësit  për aplikantin dhe për të lejuar mbrojtësin  
për të marrë pjesë në dëgjimin e dëshmitareve para gjykatësit  hetues është 
në pajtueshmëri  me ligjin vendas. Gjykata konsideron se nuk është e 
nevojshme për qëllimet e procedimit që mbrojtësi të ishte i  pranishëm për 
të për të marrë një qëndrim përfundimtar për këtë pyetje. Ajo  përsërit se në 
shqyrtimin e pajtueshmërisë me nenin 6 të Konventës, nuk është funksioni 
i saj për të përcaktuar nëse gjykatat vendase kanë vepruar në përputhje me 
ligjin vendas (të krahasuar Schenk k. Zvicrës, më 12 korrik 1988, § 45, 
seria A nr 140..; Jalloh k. Gjermanisë [GC], nr. 54810/00, § 94, KEDNJ 
2006- IX;.... dhe Heglas k. Republikës Çeke, nr. 5935/02, § 84, më 1 mars 
2007), por për të vlerësuar drejtësinë e përgjithshëm të gjykimi në rrethanat 
e veçanta të rastit, duke përfshirë edhe mënyrën në të cilën janë marrë provat 
(krahasoni paragrafin 101 më lart).

155. Gjykata çmon se në rastin konkret është e mjaftueshme që ajo të vihet në 
dukje se, sipas dispozitave të ligjit gjerman, autoritetet e prokurorisë mund 
të ketë caktuar një avokat për kërkuesin  (neni 141 § 3 të Kodit të Procedurës 
Penale, të lexuar në lidhje me nenin 140 § 1). Se avokati do të kishte të 
drejtë të jetë i pranishëm në seancën e dëshmitarit para gjykatësit hetues 
dhe, si rregull, do të duhej të njoftohet prej saj (neni 168c §§ 2 dhe 5 të 
Kodit të Procedurës Penale). Megjithatë, këto masa mbrojtëse procedurale, 
të cilat kanë ekzistuar në Kodin e Procedurës Penale duke  u përforcuar nga 
interpretimi i tyre nga ana e Gjykatës Federale të Drejtësisë (shih paragrafët 
58-59 më sipër), nuk janë përdorur në rastin e aplikantit. 

156. Gjykata do të theksoj se, ndërkohë që neni 6 § 3 (d) i  Konventës ka të bëjë 
me marrjen  në pyetje të dëshmitareve të prokurorisë në gjykimin e vetë, 
mënyra në të cilën janë marrë në pyetje  dëshmitaret e  prokurorisë  në 
fazën e hetimit paraprak  arrin një  rëndësi të madhe për të, dhe ka të ngjarë 
që paragjykimi,  drejtësia e vetë gjykimit ku dëshmitarët kyç nuk mund 
të dëgjohen  nga gjykata dhe provat që merren në fazën e hetimit për këtë 
arsyeja  janë përdorur direkt në gjyq (krahasoni paragrafin 104 më lart).

157. Në rrethana të tilla, është e rëndësishme për përcaktimin e drejtësisë së 
gjykimit në tërësi që të përcaktohet nëse autoritetet, në kohën e dëgjimit të 
dëshmitareve në fazën e hetimit, vazhdonin  me  supozimin se dëshmitaret  
nuk do të dëgjoheshin  në gjyq. Kur organet hetimore ishin të mendimit të 
arsyeshëm se dëshmitari në fjalë nuk do të shqyrtohet në seancën e gjykatës, 
kjo është thelbësore për mbrojtjen  që u është dhënë një mundësi për të bërë 
pyetje dëshmitarit në fazën e hetimit (krahasoni edhe Vronchenko , cituar 
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më lart, §§ 60 etj., dhe Rosin, cituar më lart, §§ 57 etj., ku viktimat e mitur të 
veprës seksuale ishin premtuar në fazën e hetimit se nuk do të kërkoheshin  
pyetje në lidhje me veprën penale për çdo raste të tjera).

158.Gjykata vëren në këtë drejtim se kërkuesi  kishte sfiduar gjetjet e Gjyka-
tës Rajonale se mungesa e dëshmitareve në gjyq nuk kishte qenë e 
parashikueshme. Ai pajtohet me aplikantin se dëshmitaret janë dëgjuar 
nga gjykatësi hetues, sepse, në funksion të kthimit të afërt të dëshmitareve 
në Letoni, autoritetet e prokurorisë e konsiderojnë  se ekziston rreziku i 
dhënies së dëshmive të tyre të humbura. Kjo tregohet nga arsyetimi i 
kërkesës së  tyre të prokurorisë ndaj gjyqtarit hetues për të dëgjuar O. dhe 
P. në mënyrë marrjen e  një deklarate të  vërtetë e cila mund të përdoret në 
gjyq të  mëvonshëm  (shih paragrafin 20 më lart). Gjykata vëren në këtë 
kontekst se në bazë të nenit 251 § 1 të Kodit të Procedurës Penale, të dhënat 
e kontrollit me  shkrim të mëparshëm të një dëshmitari nga gjykatësi hetues 
mund të lexohen  jashtë gjyqit në kushte më pak të rrepta se sa të dhënat e një 
shqyrtimi të dëshmitarëve nga policia (Neni 251 § 2 të Kodit të Procedurës 
Penale, shih paragrafin 61 më lart).

159. Gjykata vëren se në rastin në fjalë autoritetet ishin në dijeni se dëshmitaret 
O. dhe P. nuk kanë  ngritur padi kundër autorëve menjëherë nga frika e 
problemeve me policinë dhe aktet e hakmarrjes nga ana e autorëve, se ato  
ishin duke qëndruar në Gjermani  vetëm përkohësisht, ndërsa familjet e 
tyre kanë  mbetur në Letoni dhe që kishin shpjeguar se ato  dëshironin  
të ktheheshin  në vendin e tyre sa më shpejt të ishte  e mundur. Në këto 
rrethana, vlerësimi i autoriteteve të  Prokurorisë  se ajo mund të mos jetë e 
mundur për të dëgjuar provat nga ato dëshmitare  në një gjyq të mëvonshëm  
kundër kërkuesit në Gjermani me të vërtetë duket të jenë  bindëse. 

160. Pavarësisht nga kjo, autoritetet e prokurorisë nuk i kanë  dhënë kërkuesit 
një mundësi - që mund ti jepet  sipas dispozitave të ligjit të brendshëm – të 
mund të marrë në pyetje  dëshmitaret  O. dhe P. në fazën e hetimit nga një 
avokat i caktuar që do të  përfaqësojë  atë. Duke vazhduar në këtë mënyrë, 
ata morën rrezikun e afërt, i cili  më pas u  materializua , se as i pandehuri dhe 
as avokati i tij nuk do të ishin  në gjendje për të vënë në pikëpyetje thëniet 
e  O. dhe P. në çdo fazë të procedimit (krahaso, për rëndësinë e pranisë 
së avokatit , dëgjimin e dëshmitarëve të prokurorisë nga ana e gjykatësit 
hetues, Hummer, cituar më lart, §§ 43 dhe 48).

(iv) Vlerësimi i drejtësisë së përgjithshme të gjyqit
161. Në vlerësimin e drejtësisë së përgjithshme të gjykimit të  gjykatës , ajo  do 

të ketë parasysh faktorët e kundër balancimin në dispozicion, të shikuara në 
tërësinë e tyre në dritën e gjetjeve të saj  që vërtetojnë  se dëshmitë  e dhënë 
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nga O. dhe P. ishin  “vendimtare” për dënimin e  aplikantit (shih paragrafin 
144 më lart).

162. Gjykata vëren se në seancën gjyqësore kishte përpara disa prova shtesë 
inkriminuese lidhur me veprën e të cilit kërkuesi ishte shpallur fajtor. 
Megjithatë, Gjykata vëren se  është e vështirë që të jenë  marrë masa 
procedurale për të kompensuar mungesën e mundësisë për të ri pyetur 
drejtpërdrejt dëshmitaret në gjyq. Sipas mendimit të Gjykatës, mundësia e 
dhënies së të pandehurit  që të ketë një dëshmitar kyç të prokurorisë në pyetje 
të paktën gjatë fazës së procedurës paraprake përmes avokatit të tij përbën një 
mbrojtje të rëndësishme procedurale për sigurimin e të drejtave  të të akuzuarit  
dhe mbrojtjes së tij, mungesa e të cilit peshon shumë në bilancin e  shqyrtimit  të 
drejtësisë së përgjithshme të procedurës sipas nenit 6 §§ 1 dhe 3 (d).

163. Është e vërtetë se gjykata ka vlerësuar besueshmërinë e dëshmitareve në mungesë 
dhe besueshmërinë e deklaratave të tyre në një mënyrë të kujdesshme, duke u 
përpjekur për të kompensuar mungesën e marrjes në pyetje të dëshmitareve, 
dhe se ankuesi kishte mundësi për të  dhënë versionin e tij të ngjarjeve 
në Göttingen. Megjithatë, duke pasur parasysh rëndësinë e deklaratave të 
dëshmitarëve okularë vetëm për veprën për të cilën ai është dënuar, masat e 
marra të kundërbalancimit ishin të pamjaftueshme për të lejuar një vlerësim 
të drejtë dhe të duhur të besueshmërisë së provave të  paprovuara.

164. Gjykata konsideron se, në këto rrethana, mungesa e një mundësie  për 
aplikantin për të shqyrtuar dëshmitaret O. dhe P. në çdo fazë të procedimit e 
bëjnë  gjykimin e çështjes tërësisht të padrejtë. 

165. Prandaj, ka pasur një shkelje të nenit 6 §§ 1 dhe 3 (d) të Konventës.

II. ZBATIMI I NENIT 41 TË KONVENTËS

166. Neni 41 i Konventës parashikon:
“Kur Gjykata konstaton se ka pasur një shkelje të Konventës ose të 

protokolleve të saj, dhe nëse e drejta e brendshme e Palës së Lartë Kontraktuese 
mundëson vetëm bërjen e  ndreqjes së pjesshme, Gjykata, nëse është e 
nevojshme, i akordon shpërblim të drejtë palës dëmtuese” 
167. Ankuesi nuk pati ndonjë  pretendim për shpërblim  të drejtë në vëzhgimet 

e tij të datës 25 qershor  2013, në përgjigje të vëzhgimeve të Qeverisë para 
Dhomës. Ai pretendoj  30,000 euro kompensim dhe 10,000 euro për kostot 
dhe shpenzimet, si në formën e aplikimit dhe në seancën dëgjimore para 
Dhomës së Madhe, pa dhënë ndonjë hollësi të mëtejshme ose prova të 
dokumentuara.

168. Qeveria nuk ka komentuar mbi çështjen e shpërblimit  të drejtë në procedurat 
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para Gjykatës.
169. Sipas rregullës 60 § 2 të Rregullores së Gjykatës aplikanti duhet të paraqesë 

të  dhëna të  specifikuara në të gjithë  kërkesën , së bashku me dokumentet 
përkatëse, brenda afatit kohor të caktuar për paraqitjen e vëzhgimeve 
të aplikantit mbi meritat. Nëse aplikuesi nuk vepron në përputhje me 
këto kërkesa, gjykata mund të refuzojë kërkesën në tërësi ose pjesërisht 
(Rregullat 60 § 3 dhe 71). Në letrën e tij të datës 15 Maj 2013 Gjykata 
tërhoqi vëmendjen e aplikantit për faktin se këto kërkesa zbatohen edhe në 
qoftë se ai i kishte treguar dëshirat e tij për shpërblim të drejtë në një fazë 
më të hershme të procedurës.

170. Gjykata vëren se kërkuesi nuk arriti të paraqesë ndonjë pretendim, së 
bashku me dokumentet përkatëse, brenda afatit kohor të caktuar për to në 
procedurën para Dhomës. Aplikanti, i cili kishte dhënë ndihmë ligjore në 
procedurën para Gjykatës, po ashtu nuk ka paraqitur kërkesa të reja, së 
bashku me dokumentet e kërkuara mbështetëse, në lidhje me kostot shtesë 
dhe shpenzimet e bëra në procedurat para Dhomës së Madhe. Gjykata, duke 
pasur parasysh Rregullën 60, për këtë arsye nuk dha asnjë çmim  në bazë të 
nenit 41 të Konventës.

PËR KËTO ARSYE, GJYKATA

1.  Mban qёndrimin, me nëntë vota me tetë, se ka pasur shkelje të nenit 6 §§ 1 
dhe 3 (d) të Konventës; 

2.  Rrëzon, unanimisht, pretendimin e ankuesit për shpërblim të drejtë.

Bërë në anglisht dhe frëngjisht, dhe do të dërgohet në një seancë publike në 
të Ndërtesën e tё Drejtave tё Njeriut, Strasburg, më 15 dhjetor 2015.

Lawrence Early                                                                       Dean Spielmann
Këshilltar Juridik                                                                           Kryetar

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

(a)  Mendimi i përbashkët i veçantë i Gjyqtarëve Spielmann, Karakas 
Sajo dhe Keller;

(b)  Mendimi i përbashkët mospajtues i Gjyqtarëve Hirvelä, Popović, 
Pardalos, Nußberger, Mahoney dhe Kūris
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(c)  Opinion mospajtues i  Gjyqtarit Kjølbro.
D.S.

T.L.E.

OPINION I PËRBASHKËT ALTERNATIV I GJYQTARËVE 
SPIELMANN, KARAKAŞ, SAJÓ AND KELLER.

1. Ne jemi dakord me pikëpamjen e shumicës për sa i përket shkeljeve të  nenit 6 
§§ 1 dhe 3 (d) të Konventës. Megjithatë, ne kemi disa shqetësime se qartësimi 
i shumicës i aktgjykimit të dhënë në El-Khawaja dhe Tahery k. Mbretërisë së 
Bashkuar ([GC], nr. 26766/05 dhe 22228/06, ECHR 2011) do të rezultojë në 
dobësimin e rolit  themelor të të drejtave të mbrojtjes.

2. Ne duhet së pari të shpjegojmë shqetësimet tona sa i përket qasjes së re të 
aplikimit të testit të trefishtë të zhvilluar nga Gjykata në Al-Khawaja dhe 
Tahery (I), para se të theksojmë  disa pika të rëndësishme që kanë të bëjnë me 
zbatimin e këtyre parimeve në rastin në dore (II).

I. Sqarimi i “sundimit të vetëm  apo vendimtarë”
3.  Çështja thelbësore  e rastit  aktual është shkalla në të cilën gjykata mund të 

zbatojë kriteret e qasjes së tre hapave  në një mënyrë të ndryshme, dhe nëse 
nga fakti se nuk ka arsye të mirë për mos-pjesëmarrjen e dëshmitarit do të 
çonin automatikisht në shkelje të nenit 6 §§ 1 dhe 3 (d) ose nëse ende hapat e 
tjera duhet të shqyrtohen.

4.  Gjykata, së pari e bëri të qartë se mungesa e një arsye të mirë për mungesë 
të dëshmitarit gjatë shqyrtimit gjyqësor nuk rezulton automatikisht në një 
shkelje të nenit 6 § 1 të Konventës (shih paragrafin 113 të aktgjykimit). Së 
dyti, ai shqyrtoi nëse, në rastet kur mbetet e paqartë nëse dëshmitë e dhëna nga 
ky dëshmitar ishin baza e vetme apo vendimtare për dënimin e të akuzuarit, 
ajo ende ka për të vlerësuar faktorët e  kundërbalancimit. Gjykata gjithashtu 
iu përgjigj kësaj pyetje në mënyrë pozitive, duke konstatuar se vlerësimi 
i tillë ishte i nevojshëm për të konstatuar ndershmërinë e përgjithshme të 
procedurës (shih paragrafin 116 të aktgjykimit). Ajo mori qëndrimin se të 
gjitha tre hapat  janë të ndërlidhura dhe se drejtësia e procedurës duhet të 
matet në dritën e të gjitha kritereve (shih paragrafin 118 të aktgjykimit).

5.  Ne pjesërisht pajtohemi  me këtë sqarim. Ne nisemi nga supozimi se qëllimi 
i testit të  trefishtë në Al-Khawaja dhe Tahery ishte që të jepte substancë në 
provën  e përgjithshme të ndershmërisë në situatën  në të cilën  i akuzuari nuk 
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mund të përballet  me dëshmitaret vetë por deklaratat e dëshmitareve janë 
përdorur ende si prova  inkriminuese .

6.  Ne i kuptojmë tre hapat e përshkruara në Al-Khawaja dhe Tahery si të pavarura  
- edhe pse të lidhura - si  hapa. Ne do të kishim  preferuar që Gjykata të deklaronte  
se mungesa e pajustifikuar e dëshmitarit përbën një shkelje të nenit 6 §§ 1 dhe 
3 (d) të Konventës, edhe nëse deklarata e tij nuk ka qenë baza e vetme apo 
vendimtare për dënimin e të akuzuarit , në qoftë se ajo ishte e rëndësishme  për 
gjyqin. Me fjalë të tjera, në qoftë se autoritetet kombëtare dështojnë të japin 
arsye të mira për mungesë të dëshmitarit, Gjykata nuk ka nevojë të shqyrtojë 
hapin  e dytë dhe të tretë të testit të Al-Khawaja dhe Tahery. Kjo qasje është 
zbatuar nga Gjykata në rastet e Gabrielyan k. Armenisë (nr. 8088/05, §§ 77, 
84, 10 prill 2012), Rudnichenko v. Ukrainës (nr. 2775/07, §§ 105- 110, 11 
korrik 2013), Nikolitsas k. Greqisë (nr. 63117/09, § 35, 3 korrik 2014) dhe 
Karpyuk dhe të tjerët k. Ukrainës (nr. 305832/04 dhe 32152/04, § 108, 6 tetor 
2015 ende nuk është i formës së prerë në kohën e shkrimit). Për shembull, 
në Rudnichenko k. Ukrainës, Gjykata konstatoi shkelje të bazuar vetëm në 
hapin e parë dhe që shpreh në mënyrë të qartë: “Konsideratat e mësipërme 
janë të mjaftueshme për ta bërë Gjykatën në që të dalë në  përfundimin se 
nuk ka pasur arsye, për të patur arsye të mira, për kufizimin e të drejtës së 
ankuesit për të marrë në pyetje  dëshmitaret ... në këto rrethana, Gjykata nuk e 
konsideron të nevojshme për të vazhduar me pjesën e dytë të testit ... “(§ 109, 
në të njëjtën mënyrë, shih, për shembull, , Suldin k. Rusisë, nr. 20077/04, § 
58, 16 tetor 2014).
Në raste të tjera qasja duket më pak e qartë, por ka pasur të  paktën një 

tendencë drejt gjetjes së mungesës së pajustifikuar të  dëshmitarit kryesor që  
përbën një shkelje të Konventës (shih Khodorkovskiy dhe Lebedev k. Rusisë, nr. 
11082/06 dhe 13772 / 05, § 715, 25 korrik 2013, dhe Cevat Soysal k. Turqisë, nr. 
17362/03, §§ 77-78, 23 shtator 2014).
7.  Na vjen keq që shumica në këtë rast vazhdon  për të provuar hapat e tjerë 

edhe mungon një arsye e mirë për mosparaqitjen  e  dëshmitareve. Sipas 
mendimit tonë, mbrojtja duhet të ketë mundësinë për të apeluar ndaj dëshmisë 
së dëshmitareve që është i një rëndësie të gjykimit. Nëse gjykatat kombëtare 
nuk mund të përparojnë  “arsyes së mirë” për mungesën e një dëshmitari, 
atëherë nuk ka pasur shkelje të nenit 6 §§ 1 dhe 3 (d) të Konventës. Jo vetëm 
për arsye logjike, por edhe në interes të efikasitetit të punës së Gjykatës dhe 
ekonomisë procedurale, ne do të zgjedhim  për të gjetur shkelje në këtë fazë 
të hershme të gjykimit në rrethana të tilla.

8.  Përveç sa më sipër, ne e konsiderojmë një vërejtje të mëtejshme të  nevojshme. 
Qasja e Gjykatës (shih paragrafët 123 dhe 124 të vendimit) zvogëlon 
rëndësinë e hapit të dytë të testit të trefishtë (nëse provat ishin  “ të vetme apo 
vendimtare”). Gjykatat  kombëtare në realitet do të shmangin  karakterizimin 
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e  një deklarate  në fjalë si «e vetme apo vendimtare». Rasti në fjalë është 
një shembull i mirë për këtë problem. Gjykatat kombëtare karakterizohen 
nga  deklaratat e dëshmitareve O. dhe P. si “massgeblich”, që do të thotë 
vendimtare, duke identifikuar O. dhe P. si dëshmitare kyç. Në këtë drejtim 
është e rëndësishme që Gjykata të shikojë përtej formulimit të karakterizimit 
të gjykatës kombëtare, në dritën e hapit të dytë (siç bëhet në paragrafët 143 
dhe 144 i vendimit). Përndryshe, kjo qasje do të çojë në fakt  në një provë 
dy fazat, në të cilat ajo është vetëm e nevojshme për të shqyrtuar nëse ka 
pasur arsye të mira për mos-pjesëmarrjen e dëshmitarit dhe faktorëve  të 
mjaftueshëm të kundërbalancimit.

9. Së fundi, ne jemi dakord se Gjykata duhet të shqyrtojë me kujdes nëse 
organet kombëtare aplikojnë  masa të mjaftueshme të  kundërbalancuar (shih 
paragrafët 125 dhe etj.).

II. Zbatimi i këtyre parimeve në rastin konkret
10. Në rastin konkret, Gjykata së pari shqyrtoi nëse ka pasur një arsye të mirë 

për mos-pjesëmarrjen e dëshmitareve O. dhe P. në gjykim. Ajo vazhdoi për 
të përcaktuar nëse dëshmia e dhënë nga këto dy dëshmitare  të kishte qenë e 
vetme apo vendimtare për dënimin penal të të pandehurit nga ana e gjykatave 
të brendshme. Pasi iu përgjigj këtyre pyetjeve në mënyrë pozitive, atëherë 
Gjykata shqyrtoi faktorë të ndryshëm të kundërbalancimit , duke përfunduar 
me një vlerësim të drejtësisë së përgjithshme të gjykimit.

11. Ne pajtohemi me konstatimin e shumicës në paragrafin 140 se nuk kishte 
arsye të mirë për mos-pjesëmarrjen e dëshmitareve O. dhe P. Ajo është 
e panevojshme për të përcaktuar në këtë fazë nëse këto arsye ishin të 
mjaftueshme. Në çdo rast, gjykata ka bërë të gjitha përpjekjet e arsyeshme 
për të siguruar paraqitjen e dëshmitareve në gjykim.

12. Ne plotësisht pajtohemi  për konstatimin e Gjykatës në paragrafin 144. Ne 
do të donim  të theksonim se e vërteta është se O. dhe P. ishin të vetmet  
dëshmitare okulare  të ngjarjeve relevante të  mjaftuara  për Gjykatën që të 
shohin dëshmitë e tyre si «vendimtare» (shih gjithashtu paragrafin 8 më lart 
në lidhje me këtë).

13. Para shqyrtimit të pjesës së  fundit të Al-Khawaja dhe Tahery provë (faktorët 
e kundërbalancimit), një vërejtje paraprake  është e  nevojshme. Ka një 
tendencë të kohëve të fundit në nivel kombëtar për të kaluar masat procedurale 
të cilat i përkasin fazës së gjykimit përpara se  fazës së  hetimit; procedurat  
kundër kërkuesit në rastin në fjalë janë një shembull i mirë i kësaj tendence. 
Kur Gjykata e gjen veten të konfrontuar me një ndryshim të tillë, ne shohim 
dy reagime të ndryshme të mundshme. Nga njëra anë, Gjykata mund të gjej 
sa duhet  se duke i çuar hapat procedural përpara në fazën e hetimit është 
plotësisht në përputhje me Konventën. Kjo nuk është qasja  që Gjykata ka 
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miratuar. Nga ana tjetër, gjykata mund të lejojë masa të tilla procedurale që 
duhet të merren sa më shpejt në fazën e hetimit. Megjithatë, nëse Gjykata e 
konsideron këtë zhvendosje të  masave procedurale në fazën e hetimit të jetë 
në përputhje me Konventën, ajo duhet të bëjë në mënyrë të pagabueshme të 
qartë se garancitë përkatëse procedurale duhet të respektohen me rigorozitet. 
Përndryshe, e drejta  për t›u përballur me një dëshmitar në fazën e gjykimit do 
të jetë dëmtuar seriozisht. Në rastin e Salduz k. Turqisë ([GC], nr. 36391/02, 
§ 54, ECHR 2008), kjo gjykatë tashmë theksoi “rëndësinë e fazës së hetimit për 
përgatitjen e procedurës penale, pasi provat e marra gjatë kësaj  fazë përcaktuan  
kornizën në të cilën shkelja e ngarkuar do të konsiderohet në gjyq ... “.

14. Duke qenë kështu, ne shohim disa vështirësi në rastin në fjalë. Ligji gjerman 
parashikon dy masa mbrojtëse për situatën në dorë. Sipas nenit 168c § 2 
të Kodit të Procedurës Penale, i akuzuari (ose avokati i tij) është lejuar që 
të jetë i pranishëm, nëse dëshmitari është marrë në pyetje nga një gjykatës 
në fazën paraprake. Në raste të veçanta të akuzuarit mund të përjashtohen  
në qoftë se prania e tij do të rrezikonte rezultatin ose qëllimin e marrjes në 
pyetje, në mënyrë të veçantë në qoftë se ajo është e arsyeshme që të kemi 
frikë se dëshmitari nuk do të thotë të vërtetën në prani të të akuzuarit (neni 
168c § 2 KPP). Ne kemi dyshime nëse përjashtimi i të akuzuarit në rastin në 
fjalë ishte në përputhje me kërkesat e nenit 168c § 2 të kodit të Procedurës 
Penale .I akuzuari dhe dëshmitari tashmë e njihnin njëri-tjetrin. Në këtë 
drejtim, rasti mund të dallohet nga rastet e Pesukic k. Zvicrës (nr. 25088/07, 
6 dhjetor 2012), në të cilën zbulimi i identitetit të dëshmitarit ishte në rrezik. 
Megjithatë, në qoftë se i akuzuari është i përjashtuar, avokati i tij mbrojtës ka 
të drejtë të jetë i pranishëm.

15. Mbrojtësi i dytë duhet të konsiderohet në dritën e parë. Sipas nenit 141 § 3 
KPP-së, prokurori mund të sigurojë mbrojtësin për të ndihmuar të akuzuarit 
gjatë fazës së procedurës paraprake. Pavarësisht nga pasiguria në lidhje 
me interpretimin e saktë të kësaj dispozite (shih paragrafët 58 dhe etj. Dhe 
paragrafi 154 i vendimit), autoritetet kombëtare dështuan  të japin arsyet se 
pse standardi i nenit 141c KPP nuk zbatohet për kërkuesit në rastin konkret.

16. Në dritën e rrethanave të veçanta të çështjes në fjalë, mos zbatimi i të dy masave 
mbrojtëse të parashikuara në legjislacionin e brendshëm duhet të shihet si 
një mangësi serioze në procedurën paraprake. Nëse këto masa mbrojtëse nuk 
janë zbatuar në mënyrë rigoroze në fazat e hershme të hetimeve, të drejtat e 
garantuara nga  neni 6 § 3 (d) i  Konventës gjatë fazës së gjykimit mund të 
humbasin rëndësinë e tyre.

III. Përfundim
17. Në qoftë se Dhoma e Madhe e lejon një vlerësim të  përgjithshëm të  paanësisë 

së procedurës që do të kryhet në mungesë të arsyeve të mira për mos vijimin 
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e dëshmitarit, e drejta e  përballjes me dëshmitarët  do të jetë shumë e  dobët. 
Ne jemi dakord që në kuadër të testit të trefishtë duhet të ketë një shkallë të 
fleksibilitetit. Megjithatë, një qasje  pa kushte të çon në  provim përfundimtar 
të përgjithshëm të paanësisë së procedurës do t’i jepte shumë liri veprimi 
për autoritetet kombëtare. Kjo kërkesë e provimit tre-hapash  do të thotë se 
nuk ka pasur nevojë për hapat e ndryshme për sa kohë që u përmbush testi i 
përgjithshëm  i paanësisë.

18. Qasje tepër e kujdesshme e Gjykatës  është gjithashtu e dukshme në paragrafin 
118. Megjithëse rendi i tre pyetje është me vend në parim, shumica deklaroi 
se “mund ... të jetë e përshtatshme, në një çështje të caktuar, për të shqyrtuar 
hapat në një mënyrë të ndryshme. “Ne nuk jemi të bindur se gjykata  ka dhënë 
udhëzime të qarta për autoritetet kombëtare për zbatimin e duhur të testit të 
Al-Khawaja dhe Tahery.

19. Ne kemi një frikë të arsyeshme se qartësimi dhënë nga Gjykata në këtë 
rast (i cili do të njihet si “ Schatschaschwili test “ në të ardhmen), mund të 
përmblidhen në një fjali të vetme: ishin procedurat të  gjitha të drejta ? Ky test 
i përgjithshëm nuk është, sipas mendimit tonë, një hap në drejtim të forcimit 
të të drejtave të garantuara me nenin 6 (3) (d) të Konventës.

MENDIMI I PËRBASHKËT MOSPAJTUES I GJYQTARËVE 
HIRVELÄ, POPOVIĆ, PARDALOS, NUSSBERGER, 

MAHONEY AND KŪRIS

1.  Na vjen keq që ne nuk jemi në gjendje që të biem  dakord me pikëpamjet  e 
shumicës se të drejtat e ankuesit sipas nenit 6 §§ 1 dhe 3 (d) të Konventës janë 
shkelur në rastin në fjalë.

A. Lidhur me përsëritjet  e parimeve përkatëse.
2. Ne duhet të  bëjmë të qartë që në fillim se dallimi ynë i opinionit me shumicën 

e Dhomës së Madhe nuk ka lidhje me përsëritjen  e parimeve të përgjithshme 
të rëndësishme për çështjen, për të cilën ne jemi në përputhje të plotë me 
shumicën.

3. Sipas mendimit tonë, vendimi i Dhomës së Madhe në rastin në fjalë konfirmon 
parimet të cilat Gjykata i  përcakton   në vendimin e saj të datës 15 Dhjetor 
2011 në rastin e Al-Khawaja dhe Tahery k. Mbretërisë së Bashkuar ([GC], 
nr. 26766 / 05 dhe 22228/06, ECHR 2011). Ajo  më tej sqaron marrëdhënien 
mes të tre shkallëve  të  testit Al-Khawaja për shqyrtimin e pajtueshmërisë 
me nenin 6 §§ 1 dhe 3 (d) të procedurave në të cilën deklarata e bërë nga një 
dëshmitar i akuzës i cili nuk ishte i pranishëm dhe në pyetjet   shqyrtim  ishin 
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përdorur  si dëshmi.
4. Nevoja për sqarim, e cila ishte bërë e dukshme në post-Al-Khawaja të  

jurisprudencës së Gjykatës në rastet kur situatat faktike ndryshonin nga ajo 
në fjalë në Al-Khawaja, kryesisht në në lidhje me tre pikët. 

5. Së pari, Dhoma e Madhe sqaroj se mungesa e arsyes të mirë për mos-pjesëmarrjen e 
dëshmitarit të prokurorisë nuk është në  vetvete përfundimtare për padrejtësisënë 
e gjykimit. Ajo është, megjithatë, një faktor shumë i rëndësishëm që do të 
peshohen në kandar kur vlerësohet drejtësia  e përgjithshme në gjykim. Ne 
pajtohemi me konstatimin e Dhomës së Madhe, në rastin në fjalë se arsyetimi 
themelor i vendimit të  Gjykatës në çështjen  Al-Khawaja dhe Tahery, në të cilin 
ajo u nda nga i ashtuquajturi “rregulli  i vetëm  apo vendimtarë “, ka qenë që 
të braktiset  një rregull pa dallim dhe të ketë parasysh, në mënyrë tradicionale, 
drejtësinë e procedurës në tërësi. Ajo do të kishte arritur në krijimin e një 
rregulli të ri pa dallim nëse një gjykim do të ishte konsideruar konsideruar të 
jetë i  padrejtë për shkak të mungesës së një arsye të mirë të  një dëshmitari  
për mospjesëmarrjen i  vetëm, edhe në qoftë se provat e  paprovuara nuk ishin 
as të vetmet  dhe as vendimtare dhe ishin  ndoshta edhe të  parëndësishme për 
rezultatin e  rastit (shih paragrafin 112 të aktgjykimit). Në përputhje me këtë 
konstatim, një shumicë e madhe e ndjekin  rastin  Al-Khawaja  i cili bëri bëri 
me të vërtetë që mungesa e arsyes së mirë  mos të konsiderohente mungesën 
e  një dëshmitari të  prokurorisë të sillte automatikisht shkelje të nenit 6 §§ 1 
dhe 3 (d) ( për referencat shih paragrafin 113 të aktgjykimit).

6.  Së dyti, ne jemi dakord me shumicën që, duke pasur parasysh se shqetësimi 
i Gjykatës është të konstatojë nëse procedurat në tërësi ishin të  drejta,  ajo 
duhet të shqyrtojë ekzistencën e faktorëve të mjaftueshëm të kundërbalancimit  
edhe në rastet kur provat  e paprovuara të dëshmitarëve nuk ishin  as të  
vetmet  as baza vendimtare për dënimin e të pandehurit, por kishin peshë të 
konsiderueshme (shih paragrafin 116 të aktgjykimit).

7.  Së treti, ne në mënyrë të barabartë konsiderojmë se rendi në të cilën tre hapat  
duhet të shqyrtohen siç përcaktohet në rastin e Al-Khawaja dhe Tahery është, 
si rregull, përkatës, edhe pse ai mund të jetë i  përshtatshëm  në rrethana të 
caktuara largimi nga rregulli (shih paragrafin 118 të aktgjykimit).

8.  Së fundi, ne jemi dakord me përmbledhjen e parimeve që lidhen me secilin 
nga tre shkallët e testit Al-Khawaja në gjykimin aktual (shih paragrafët 
119-131 të gjykimit). Këto japin udhëzime, në mënyrë të veçantë, si për të 
vlerësuar paarritshmërinë  e një dëshmitari dhe çfarëdolloj përpjekje është e 
nevojshme nga autoritetet vendase për të arritur në dëshmi, se si të vlerësohen  
nëse provat ishin baza e vetme apo vendimtare për dënimin e të pandehurit 
dhe se çfarë lloj nga faktorët materialë apo proceduralë të  kundërbalancimit 
mund të shërbejnë  për të kompensuar mangësitë në të cilat lidhet mbrojtja  si 
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pasojë e pranimit të provave të paprovuara të  dëshmitarëve në gjyq.

B. Në lidhje me zbatimin e këtyre parimeve në çështjen në fjalë
9.  Ku ne ndalemi në pjesën më të madhe të  aplikimit të  çështjes, janë parimet  

përkatëse për çështjen në fjalë. Ne jemi dakord me shumicën që ka gjetur se 
ka pasur një arsye të mirë për mos-pjesëmarrjen e dëshmitarëve O. dhe P. në 
gjykim dhe, si rezultat, për të pranuar deklaratat që kishin bërë në polici dhe 
tek  gjyqtari hetues në fazën e parë të hetimeve paraprake  dhe me arsyetimin e 
dhënë për këtë. Ne gjithashtu, mund të pranojmë  përfundimin e mazhorancës 
se dëshmitë e dëshmitareve në mungesë  O. dhe P. ishin vendimtare, edhe 
pse jo të vetme, bazë për dënimin e ankuesit në këtë rast, si O. dhe P. ishin të 
vetmet dëshmitare  okulare  për veprën penale  në fjalë.

10. Në funksion të këtij konstatimi, ne e konsiderojmë të nevojshme për të 
shqyrtuar nëse ka pasur faktorë të mjaftueshëm të kundërbalancimit për të 
kompensuar mangësitë në të cilat lidhet  mbrojtja . Në kontrast me konstatimin 
e shumicës, ne kemi marrë parasysh se faktorët e kundërbalancimit ishin të 
mjaftueshëm  në çështjen në fjalë.

11.Sa i përket vlerësimit të faktorëve të ndryshëm të kundërbalancimit të 
pranishëm, ne pajtohemi me konstatimin e  mendimit të shumicës që Gjykata 
Rajonale shqyrtoj kredibilitetin e dëshmitareve në mungesë dhe rehabilitimin 
e gjendjes së tyre  në mënyrë të kujdesshme dhe  kemi parasysh se  shqyrtimi 
i çështjes ka qenë veçanërisht i plotë .

12 Por, në kundërshtim me pjesën më të madhe, ne gjejmë se Gjykata Rajonale 
e kishte parë dëshminë si  shumë të fortë dhe koherente dhe  inkriminuese 
lidhur me veprën penale të grabitjes kombinuar me zhvatje, për të cilat 
aplikanti është dënuar. Jo vetëm që provat  përbëjnë një shpjegim të plotë 
të ngjarjeve të dhëna nga dy dëshmitarë të tjerë (të afërm të dëshmitareve 
komshiu i E. dhe shoqja e tyre L.), megjithëse në formën e thashethemeve si 
prova të vetme. Gjykata,u mbështet  gjithashtu , plotësisht nga prova shumë të 
forta teknike të drejtpërdrejta  dhe të besueshme . Këto të  fundit të  përfshira 
, në veçanti, të dhënat gjeografike dhe regjistrimet e dy bisedave telefonike 
celulare provuan  se aplikanti kishte qenë i pranishëm në një apartament në 
skenën e krimit dhe kishte kërcyer nga ballkoni për të ndjekur një nga banoret 
që kishte ikur. Së fundi, provat në lidhje me veprën e kryer në Kassel më 14 
tetor 2006 nga aplikuesi dhe një bashkëpunëtor, lidhur me të cilin të gjithë 
dëshmitarët dëshmuan në gjyq, lindi ngjashmëri e  habitshme me veprën e 
kryer në Göttingen në lidhje me viktimat e zgjedhura, vendi i veprës dhe 
mënyra  në të cilën autorët e krimit vepruan. Për më tepër, ne nuk mund të 
mos theksonim  se aplikanti vetë pranoi gjatë gjykimit se ai kishte qenë në 
banesën e dëshmitarëve në kohën përkatëse dhe kishte ndjekur P. kur ajo ishte 
hedhur nga ballkoni , duke argumentuar se ai e  kishte bërë këtë nga  frika e 
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problemeve që kishte hasur më parë me prostituta në një rast të ngjashëm në 
Kassel (shih paragrafin 44 të vendimit).

13. Për sa i përket masave procedurale që kanë për qëllim kompensimin për 
mungesën e mundësive për të ripyetur  drejtpërdrejt dëshmitaret në gjyq, 
vërejmë se gjykatat e brendshme nuk e konsiderojnë në kundërshtim me 
nenin 141 § 3 të Kodit të Procedurës Penale, të lexuar në lidhje me nenin 140 
§ 1 dhe siç interpretohet nga Gjykata Federale e Drejtësisë (shih paragrafët 
28-29, 57-59 dhe 62 e gjykimit), që asnjë mbrojtës nuk  ishte emëruar për 
të përfaqësuar ankuesin në kohën e dëgjimit të dëshmitarit  para gjyqtarit 
hetues. Ne kemi marrë parasysh në këtë kontekst të shpjegimit të Qeverisë 
(shih paragrafin 94 të vendimit) për efekt se, në bazë të nenit 168c § 5 të 
Kodit të Procedurës Penale, gjykata është e autorizuar për të shpërndarë 
me njoftimin e seancës për ndonjë avokat të  caktuar për të përfaqësuar 
ankuesin nëse konsiderohet se njoftimi do të rrezikonte suksesin e hetimit.

14.  Ne pajtohemi me shumicën se mënyra në të cilën janë kryer  pyetjet e  
dëshmitareve të prokurorisë “në fazën e hetimit arrin rëndësi të madhe për 
të, dhe mund të paragjykojnë , drejtësinë  e gjykimit vetë ku dëshmitaret 
kyçe  nuk mund të dëgjohen nga gjykata dhe provat  si të marra në fazën 
e hetimit për këtë arsye  janë futur direkt në gjykim. Megjithatë, ne nuk 
pajtohemi me shumicën në lidhje me gjetjen e  autoriteteve  të prokurorisë, 
në kohën e marrjes në pyetje të dëshmitareve në mungesë në fazën hetimore 
të kërkuesit dhe mbrojtësit të tij, duke vazhduar  në supozimin se dëshmitaret 
nuk mund të dëgjohet në gjyq.

15.  Ne ndajmë pikëpamjen e ankuesit se dëshmitaret O. dhe P. u dëgjuan nga 
gjykatësi hetues, sepse, për shkak të kthimit të afërt të  dëshmitareve 
në Letoni, autoritetet e prokurorisë konsiderojnë  se ekziston rreziku i 
dëshmive të tyre të humbura. Kjo tregohet nga arsyetimi i kërkesës së tyre 
të  prokurorisë ndaj gjyqtarit hetues për të dëgjuar provat  nga O. dhe P. 
në mënyrë të  shpejt. Megjithatë, fakti se ajo duhet të konsiderohet si e 
parashikueshme se dëshmitaret do të largohen nga Gjermania menjëherë pas 
seancës para gjykatësit  hetues nuk mund të barazohet, sipas mendimit tonë, 
në konstatimin se ajo do të kishte qenë e pamundur për të dëgjuar provat 
nga ata personalisht në një gjykim të mëvonshëm, të paktën nëpërmjet një 
lidhje me  video. Dëshmitaret do të largoheshin nga  një shtet, Letonia, e cila 
është lidhur nga traktatet ndërkombëtare për të ofruar ndihmë në çështjet 
penale me autoritetet gjermane, duke përfshirë edhe dëgjimin e provave të 
dëshmitarit me  videokonferencë. Ne shohim gjetjet tona të konfirmuara më 
tej nga paraqitja e vetë aplikantit se ai kishte supozuar se ai do të jetë në 
gjendje për të marrë në pyetje dëshmitaret në gjykim dhe për këtë arsye nuk 
ka pasur ndonjë arsye për të kërkuar përsëritjen e dëgjimit të dëshmitarëve 
nga ana e gjykatësit hetues ( shih paragrafin 82 të vendimit).
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16.  Për të përfunduar, ne jemi dakord me shumicën që pandehurit i  jep vetes 
mundësinë që të ketë dëshmitarë kyç të prokurorisë në pyetje të paktën gjatë 
fazës së procedurës paraprake dhe përmes avokatit të tij, përbën një mbrojtje 
të rëndësishme procedurale, mungesa e të cilit peshon shumë në bilancin 
në shqyrtimi e drejtësisë së përgjithshme të procedurës sipas nenit 6 §§ 1 
dhe 3 (d). Pavarësisht nga kjo, në rrethanat e çështjes në fjalë nuk kishte 
garanci të tjera të forta që lejojnë gjykatën për  të vlerësuar besueshmërinë 
e dëshmive para tij. Në mënyrë të veçantë, nuk kishte prova shumë të forta 
dhe koherente shtesë inkriminuese në lidhje me veprën e të cilit kërkuesi 
është shpallur fajtor. Përveç kësaj, gjykata ka bërë një ekzaminim të veçantë 
të plotë dhe të kujdesshëm të kredibilitetit të dëshmitareve në mungesë  dhe 
të besueshmërisë së deklaratave të tyre. Në këto rrethana, mungesa e një 
mundësie për aplikantin për të shqyrtuar ose ekzaminuar dëshmitaret O. dhe 
P. në çdo fazë të procedimit nuk ka pasur , sipas mendimit tonë, këto e bëjnë 
gjykimin tërësisht  të  padrejtë.

MENDIMI I PAKICËS I GJYQTARIT KJØLBRO

1. Unë kam disa hezitime sa i përket  sqarimit të  Dhomës së Madhe të 
jurisprudencës së Gjykatës dhe tre kritereve të përcaktuara në Al-Khawaja 
dhe Tahery k. Mbretërisë së Bashkuar ([GC], nr. 26766/05 dhe 22228/06, 
ECHR 2011). Për më tepër, nuk pajtohem me vlerësimin e rastit në fjalë të 
Dhomës së Madhe, dhe kam votuar kundër gjetjes së  shkeljeve  të nenit 6 § 
1 të Konventës. Më poshtë, unë do të shpjegoj shkurtimisht pikëpamjen time 
mbi dy çështjet e përmendura.

Sqarimi i Dhomës së Madhe  të ashtuquajturit «kritere  të  Al Khawaja”
2. Përputhja e jurisprudencës së Gjykatës është shumë e rëndësishme për 

besueshmërinë dhe legjitimitetin e gjykatës dhe për respektimin e autoriteteve 
vendase me Konventën dhe zbatimin e jurisprudencës së Gjykatës. Gjykata 
nuk duhet, pa arsye të mirë, të largohet nga precedentët e përcaktuara në rastet e 
mëparshme (shih Micallef k. Maltës [GC], nr. 17056/06, § 81, KEDNJ 2009). 
Kjo vlen në veçanti për gjykimet e fundit të  Dhomës së Madhe . Për më tepër, 
Gjykata nuk duhet të qartësojë dhe të zhvillojë më tej jurisprudencën e saj, 
përveç nëse ka arsye të mira për ta bërë këtë.

3.  Në vitin 2011, Dhoma e Madhe sqaroj  dhe  zhvilloj  të gjatë jurisprudencën  
e  Gjykatës në përdorimin si  provë  deklarat  me shkrim nga dëshmitaret 
në mungesë.  Në Al Khawaja dhe Tahery, cituar më sipër, Dhoma e Madhe 
themeloj  tre kriteret që do të zbatoheshin , si dhe rendin e tre testeve. Së pari, 
nuk duhet të jetë “një arsye e mirë” për mos vijimin e dëshmitarit. Së dyti, ajo 
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duhet të vlerësohet nëse deklarata e dëshmitarit në mungesë  është prova “e 
vetme apo vendimtare”. Së treti, nëse deklarata  me shkrim është baza e vetme 
apo vendimtare për dënimin e të akuzuarit, nuk duhet të jenë të  mjaftueshëm  
“faktorët e  kundërbalancimit”. Sipas mendimit tim, Gjykata mund  të katë 
përcaktuar lehtë  rastin aktual mbi bazën e kritereve të përcaktuara në Al-
Khawaja dhe Tahery, duke konfirmuar vendimin  e  fundit të Dhomës së 
Madhe.  

4.  Sqarimi i  Dhomës  së  Madhe  në aktgjykim nuk duhet, sipas mendimit tim,  
të kuptohet si një largim nga testi me tre hapa të vendosur në Al-Khawaja dhe 
Tahery, e cila duhet për këtë arsye ende të zbatohet në raste të ngjashme në të 
ardhmen. Për këtë arsye e kam të nevojshme për të bërë disa vërejtje shtesë 
në kriteret që do të zbatohen.

5.  Së pari, në qoftë se nuk ka asnjë arsye të mirë për mos-pjesëmarrjen e një 
dëshmitari gjykata vendase duhet, si rregull kryesor, të mos  lejoj  prokurorin  
për të përdorur deklaratën me shkrim të dëshmitarit në  mungesë  si provë 
kundër të akuzuar (shih el- Khawaja dhe Tahery, cituar më lart, §§ 120-125).

6.  Nëse deklarata e dëshmitarit që  mungon, sipas mendimit të prokurorit, 
është e një rëndësie të tillë dhe rëndësia në rast se ajo duhet të përdoret si provë, 
dëshmitari duhet të thirren për të dalë para gjykatës në  gjykim dhe të japë prova 
nëse nuk është një arsye e mirë për mospjesëmarrje. Nëse nuk ka arsye të mirë për 
mospjesëmarrjen e dëshmitarit në fjalë, gjykata e brendshme nuk duhet të lejoj 
prokurorin të përdori deklaratën me shkrim si dëshmi kundër të akuzuarit.

7.  Dështimi për të thirrur një dëshmitar, pa ndonjë arsye të mirë, do të binte  ndesh 
me të drejtat e mbrojtjes për të marrë në pyetje dëshmitarët e prokurorisë. Kjo 
u tha, unë jam dakord se mungesa e një arsye të mirë për mospjesëmarrjen 
e një dëshmitari nuk do bënte domosdoshmërish dhe automatikisht  gjyqin 
të padrejtë (shih paragrafin 113 të aktgjykimit). Megjithatë, ky sqarim i 
jurisprudencës së Gjykatës nuk mund të kuptohet sikur i jep një largim të 
përgjithshëm  nga rregulli kryesor. Sipas këtij rregulli, nëse deklarata e një 
dëshmitari që mungon është e një rëndësie të tillë dhe në rast se gjykata vendase 
do të lejojë që ajo të përdoret si dëshmi kundër të akuzuarit, duhet të ketë një 
arsye të mirë për të mos thirrur dëshmitarin për të dhënë dëshmi në seancë.

8.  Së dyti, “prova e vetme dhe vendimtare”  e testit  ka,  disa variacione të vogla në 
terminologji, ku janë aplikuar në mënyrë  konsistente  që nga viti i vendimit të 
Gjykatës në Unterpertinger v. Austrisë (24 nëntor 1986, § 33, Seria A nr. 110). 
Para vendimit të Gjykatës në Al-Khawaja dhe Tahery, Gjykata do të gjente  
një shkelje të nenit 6 të Konventës, nëse deklarata me shkrim e dëshmitarit në 
mungesë  ishte e “vetme apo vendimtare” bazë për dënimin e të akuzuarit.

9. Në gjykimin Al-Khawaja dhe Tahery  (§ 131), Gjykata,  gjithashtu,  aplikoj testin 
“i vetëm apo vendimtar”, duke përcaktuar se çfarë është menduar nga “ i vetëm” 
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dhe “ vendimtarë”. Në të njëjtën kohë, Gjykata,  zhvilloj  më tej jurisprudencën e 
saj, duke thënë se «kur një deklaratë në fjalë  është prova e vetme apo vendimtare 
kundër një të pandehuri, pranimi i saj si provë nuk do të rezultojë në mënyrë 
automatike në një shkelje të nenit 6 § 1” (po aty ., § 147).

10. Megjithatë, para dhe pas gjykimit të Al Khawaja dhe Tahery, pyetja që do 
të kërkohet është nëse deklarata me shkrim e dëshmitarit në mungesë  ishte 
prova  “e vetme apo vendimtare”.

11. Në rastin në fjalë, Dhoma e Madhe deklaroi se “ajo duhet të shqyrtojë 
ekzistencën e faktorëve të mjaftueshme të  kundërbalancimit  jo vetëm në 
rastet në të cilat dëshmia e dhënë nga një dëshmitar në mungesë  ka qenë e 
vetme  ose baza vendimtare për dënimin e ankuesit”, por edhe në rastet  kur  
gjykata “e ka të qartë nëse provat në fjalë ishin  baza e vetme apo vendimtare, 
por megjithatë është e  bindur se ajo përbën një  peshë të madhe” (shih 
paragrafin 116 të aktgjykimit).

12.Më duket e rëndësishme të theksohet se termi “pesha e konsiderueshme” nuk 
duhet të kuptohet si një largim nga testi i “vetëm  apo vendimtarë”, duke 
krijuar tre kategori: “prova e vetme”, “provë vendimtare” ose “prova që 
mbanin  pesha të konsiderueshme “. Sqarimi nuk do të thotë një largim nga 
testi “ të vetme apo vendimtare”, por merr parasysh faktin se disa herë, duke 
pasur parasysh deklaratën në fjalë dhe arsyetimi i gjykatave të brendshme, 
mund të jetë i qartë se një deklaratë mbart “një  rëndësishëmëri në  peshë “, 
por në të njëjtën kohë mund të jetë e vështirë për të përcaktuar nëse deklarata 
është” vendimtare “për një dënim. Në qoftë se është rasti, deklarata e shkruar 
duhet të trajtohet nga gjykata vendase, si dhe nga  Gjykata, si “vendimtare”.

13. Prandaj, sipas mendimit tim, sqarimi nuk do të thotë një largim nga testi  “ të 
vetme apo vendimtare”.

14. Së treti, me urdhër të tre testeve poshtë në mënyrë të qartë nga gjykimi i 
Al-Khawaja dhe Tahery. Së pari, nuk duhet të jetë “një arsye të mirë” për 
mos-pjesëmarrjen e dëshmitarit. Ajo do të jetë e rëndësishme për të vlerësuar 
kriteret e tjera vetëm nëse pyetja e parë është përgjigje pozitive (shih Al-
Khawaja dhe Tahery, cituar më lart, § 120). Së dyti, ajo duhet të vlerësohet 
nëse deklarata me shkrim e dëshmitarit që mungon është “prova e vetme apo 
vendimtare”. Ajo do të jetë vetëm e  rëndësishme  për vlerësimin e kriterit 
të tretë, nëse pyetja e dytë është përgjigjur pozitive (ibid., § 147). Së treti, 
nëse deklaratë me shkrim është baza e vetme apo vendimtare për dënimin e 
të akuzuarit, nuk duhet ketë  “faktorë të mjaftueshëm të  kundërbalancimit” 
(Ibid., § 147).

15. Ka arsye shumë të mirë për rendin e testeve. Çështja e përdorimit të deklaratave 
me shkrim nga dëshmitaret që mungojnë do të lindin në faza të ndryshme të 
procedurës. Së pari, pyetja do të lindi kur gjykata vlerëson një kërkesë nga 
prokurori për të përdorur deklaratën me shkrim të një dëshmitari  në mungesë  
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si dëshmi kundër të akuzuarit, ose një kundërshtim nga mbrojtësi  në një 
masë të tillë. Ky vlerësim do të zhvillohet gjatë seancës. Së dyti, çështja do 
të lindi kur gjykata vlerëson nëse ekziston baza  e mjaftueshme për dënimin 
e të akuzuarit. Ky vlerësim do të bëhet në fund të seancës. Së treti, çështja 
do të lindi kur drejtësia e procedurës penale është vlerësuar, ose nga një 
gjykatë e apelit e brendëshme  ose më pas nga Gjykata. Në pikën ku gjykata 
vendos nëse prokurori duhet të lejohet  të përdori  një deklaratë me shkrim 
nga një dëshmitar i munguar, si dëshmi kjo shpesh do të jetë e vështirë, nëse 
jo e pamundur, për të vlerësuar nëse dëshmia do të jetë baza e vetme apo 
vendimtare për një dënim . Prandaj, në praktikë, tre hapa  në shumicën e 
rasteve duhet të vlerësohen në mënyrë të shprehur në gjykimin e Al-Khawaja 
dhe Tahery, dhe, më shpesh, në momente të ndryshme në kohë. Për më tepër, 
parimet ku të gjitha provat kundër të akuzuarit normalisht duhet të jenë të 
prodhuara në praninë e tij në një seancë publike me një qëllim argumentin 
kundërshtues, dhe i akuzuari duhet t’i jepet mundësi e mjaftueshme dhe e 
duhur për të kundërshtuar dhe marrë në pyetje një dëshmitar kundër tij, janë 
aq të e rëndësishme që ata nuk duhet të nisin nëse nuk ka një arsye të mirë për 
ta bërë këtë. Duke mos pasur një   arsye të mirë  në shumicën e  rasteve ato  
bëjnë procedurën e  padrejtë.

16. Prandaj, unë dëshiroj të theksoj rëndësinë jo vetëm të parë  nga tre hapa 
në gjykimin e Al-Khawaja dhe Tahery, por edhe të rendit të këtyre tre 
hapave . Kjo u tha, unë nuk do të përjashtoj  mundësinë se mund të ketë 
situata ku këto  tre hapa mund të vlerësohen në një mënyrë  të ndryshme. 
Për shembull, në disa raste do të jetë e qartë për gjykatat  që në fillim të 
deklaratave  të shkruara  do të jenë provat  e vetme apo vendimtare dhe se 
për këtë arsye do të bëhen  procedurat e padrejta  nëse provat janë  pranuar 
dhe përdorur. Po ashtu, mund të ketë situata ku Gjykata, për arsye praktike, 
e gjen të përshtatshme për të vlerësuar tre hapa në një mënyrë të ndryshme. 
Megjithatë, tre hapat  duhet, si rregull kryesor, të vlerësohen në mënyrë të 
përcaktuar në gjykimin e Al-Khawaja dhe Tahery.

Vlerësimi i Dhomës së Madhe e rastit në fjalë

17. Unë pajtohem me shumicën se ka pasur një “arsye të  mirë” për mospjesëmarrjen 
e dy dëshmitareve të prokurorisë O. dhe P. (shih paragrafët 132-140 të 
gjykimit).

18. Unë gjithashtu pajtohem me shumicën se deklaratat e shkruara nga të dy 
dëshmitaret që mungojnë O. dhe P. ishin «vendimtare» për dënimin e ankuesit, 
brenda kuptimit të jurisprudencës së Gjykatës (shih paragrafët 141-144 të 
aktgjykimit) .

19. Megjithatë, unë nuk pajtohem me shumicën në lidhje me drejtësinë e gjykimit. 
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Sipas mendimit tim dhe si  shpjegohet më poshtë, nuk ishin të mjaftueshme 
“faktorët e kundërbalancimit” që të merr për gjykim të drejtën e aplikantit.

20. Al-Khawaja dhe Tahery (§ 147) Gjykata u shpreh si vijon: «Pyetja në çdo 
rast është nëse ka faktorë të mjaftueshëm të kundërbalancimit në vend, 
duke përfshirë edhe masat që lejojnë një vlerësim të drejtë dhe të duhur 
të besueshmërisë së provave në të cilën  zhvillohen. Kjo do të lejonte një 
bindje të bazuar në prova të tilla vetëm nëse ajo është mjaft e besueshme 
duke pasur parasysh rëndësinë e tij në këtë rast. “Kështu, qëllimi i” faktorëve 
të  kundërbalancimit «është që të sigurojë se” një vlerësim i  drejtë dhe i 
duhur i  besueshmërisë së provave “zhvillohet dhe se provat” janë  mjaft të  
besueshme “.

21. Siç vuri në dukje me të drejtë nga shumica, gjykata iu afrua provave  me 
kujdes (shih paragrafët 146-150 të gjykimit). Megjithatë, sipas mendimit tim, 
pjesa më e madhe i kushton shumë pak peshë disponueshmërisë  dhe forcës 
së  provave të mëtejshme inkriminuese (shih paragrafin 151, në lidhje me 
paragrafët 143-144).

22. Sipas mendimit tim, Gjykata Rajonale e kishte parë atë dëshmi shumë të 
fortë dhe koherente shtesë inkriminuese lidhur me veprën e të cilit kërkuesi 
ishte dënuar. Në bazë të dëshmive shtesë që ishte e mundësuar  nga  gjykata 
për të kryer një vlerësim të besueshmërisë së deklaratave nga dëshmitarët në 
mungesë  O. dhe P. Në pikëpamje të gjykatave  “grupi i  provave, të marra 
së bashku, i dha një foto koherente dhe të plotë të përgjithshme ngjarjeve të 
cilat mbështetnin  versionin e dhënë nga dëshmitaret O. dhe P. dhe hedhnin  
poshtë versionet kontradiktore të ngjarjeve të paraqitura nga aplikanti dhe  të 
bashkakuzuarit e tij  në rrjedhën e gjykimit «(shih paragrafin 46 të gjykimi).

23. Për më tepër, ashtu si me të drejtë e vënë  në dukje nga shumica, kërkuesi 
kishte mundësi për të dhënë versionin e tij të ngjarjeve dhe në pyetje të 
dëshmitarëve të tjerë që  u paraqiten para gjykatës në gjykim (shih paragrafin 
152 të aktgjykimit). Për më tepër, ankuesi kishte mundësinë për të sfiduar 
përdorimin dhe rëndësinë e deklaratave të shkruara.

24. Në fakt, argumenti kryesor për gjetjen e një shkelje të nenit 6 të Konventës 
në këtë rast duket të jetë fakti se autoritetet vendore nuk e bëjnë përdorimin e 
mundësisë për të caktuar një avokat për kërkuesit për të marrë  në pyetje dy 
dëshmitaret  , të cilët   do ti  kishin  dhënë ankuesit mundësinë për të  marrë 
në pyetje dëshmitaret  në fazën e hetimit nga një avokat i caktuar që do të  
përfaqësonte  atë (shih paragrafët 153-160).

25. Jam dakord me shumicë në vlerësimin e tyre për rëndësinë e fazës së proce-
durës paraprake për drejtësinë e përgjithshëm të procedurës në rastin konkret.

26. Së pari, në qoftë se një avokat ishte emëruar për të përfaqësuar ankuesin në 
fazat e para të hetimit, kur dy dëshmitaret O. dhe P. janë marrë  në pyetje nga 
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gjykatësi hetues, dhe nëse aplikuesi dhe avokati ishte njoftuar  për të marrë në 
pyetje  dëshmitaret e të akuzuarve  dhe avokatit të tij i ishte dhënë një shans 
për të pyetur dëshmitaret kur ato dhanë  dëshmi, nuk do të kishte  pasur asnjë 
ankesë sipas Konventës. Jurisprudenca e Gjykatës për përdorimin e deklaratave 
me shkrim nga dëshmitaret  në mungesë ,  shqetësimet “depozitimet që janë 
bërë nga një person të cilin i akuzuari nuk ka pasur mundësi për ta shqyrtuar 
apo ta  ketë shqyrtuar, nëse gjatë hetimit ose  gjykimit” (shih Al -Khawaja 
dhe Tahery, cituar më lart, § 119). Me fjalë të tjera, aplikantit do ti ishte 
dhënë një  mundësi për të shqyrtuar dhe marrë në pyetje dëshmitaret O. dhe 
P., kur ata u morën në pyetje nga gjykatësi hetues, përdorimi i mëvonshëm i 
deklaratave të tyre nuk do të kishte ngritur një çështje në lidhje me drejtësinë 
dhe  procedurat (shih, për shembull, Sadak dhe të tjerë k. Turqisë (jo 1), nr 
29900/96, 29901/96, 29902/96 dhe 29903/96, § 65, GJEDNJ 2001 VIII;.... 
Sommer k. Italisë (dec .), nr 36586/08, 23 mars 2010;.. Chmura v Polonia, 
nuk 18475/05, §§ 49-59, 3 prill 2012;... dhe Aigner k. Austrisë, nr. 28328/03, 
§ 41, 10 Maj 2012).

27. Së dyti, shumica duket se për të pasur pak vëmendje të arsyeve të dhëna nga 
gjyqtari hetues  nuk e kishte njoftuar parashtruesin e kërkesës për marrjen 
në pyetje të dy dëshmitareve O. dhe P. Kërkuesi nuk ishin informuar mbi 
hetimin “në mënyrë për të mos vënë në rrezik hetimin  “(shih paragrafin 21 
të vendimit). Për më tepër, gjykatësi hetues kishte përjashtuar aplikantin 
nga dëgjimi i  dëshmitarit  në pajtim me ligjin e brendshëm për shkak se 
ai «ishte i shqetësuar se dëshmitaret, të cilat ai i kishte gjetur në mënyrë 
të konsiderueshme të tronditura dhe të pikëlluara  nga vepra, do të jenë të 
frikësuar për të thënë të vërtetën në prania e aplikantit “(shih paragrafin 21 të 
vendimit). Sipas mendimit tim, Gjykata duhet në jurisprudencën e saj i kushtoj 
vëmendje të barabartë për të, dhe për të mbrojtur, të drejtat dhe interesat e 
viktimave të krimeve; në rrethanat e veçanta të këtij rasti, ka pasur arsye të mira 
për të mbrojtur viktimat. Për më tepër, gjykatat e brendshme nuk e konsiderojnë 
në kundërshtim me nenin 141 § 3 të Kodit të Procedurës Penale, lexuar në lidhje 
me nenin 140 § 1 dhe siç interpretohet nga Gjykata Federale e Drejtësisë (shih 
paragrafët 28 29, 57-59 dhe 62 më sipër), që asnjë mbrojtësi ishte emëruar për 
të përfaqësuar ankuesin në kohën e dëgjimit të dëshmitarëve para gjykatësit 
hetues. I marrë parasysh në këtë kontekst të shpjegimit të Qeverisë (shih 
paragrafin 94 të vendimit) për efekt se, në bazë të nenit 168c § 5 të Kodit 
të Procedurës Penale, gjykata është e autorizuar për të shpërndarë me dhënë 
njoftimin e seancës për ndonjë avokati i caktuar për të përfaqësuar ankuesin 
nëse konsiderohet se njoftimi do të rrezikonte suksesin e hetimit.

28. Së treti, fakti se “nuk mund të jetë e mundur për të dëgjuar provat nga ato 
dëshmitarë në një gjyq të mëvonshëm   kundër aplikantit” (shih paragrafin 
159 të aktgjykimit) nuk mund, sipas mendimit tim, të çojnë në përfundimin 
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se dështimi për të caktuar  një avokat dhe t’i japë ankuesit një mundësi që 
të marrë në pyetje  dëshmitaret  O. dhe P. në fazën e hetimit nga një avokat 
i caktuar për të përfaqësuar atë (shih paragrafin 160) dhënë si  gjykim i  
mëvonshëm i padrejtë. Pa dyshim, ekzistonte rreziku se dëshmitaret  nuk do 
të paraqiten  në seancë, dhe gjithmonë do të jetë një rrezik i tillë, kur prova 
është siguruar në fazën paraprake të procedurës. Megjithatë, në rrethanat 
specifike të çështjes nuk ka baza të mjaftueshme për të argumentuar që  
ishte e parashikueshme se dëshmitaret O. dhe P. nuk do të paraqiteshin  para 
gjykatës në gjykim dhe të jepnin dëshmi. Fakti që ajo ishte e parashikueshme 
se dëshmitaret do të largohen nga Gjermania menjëherë pas seancës para 
gjykatësit  hetues nuk mund të barazohet me konstatimin se ajo do të kishte 
qenë e pamundur për të dëgjuar provat nga ata personalisht në një gjykim të 
mëvonshëm, qoftë personalisht ose nëpërmjet një lidhje me  video. Në këtë 
kontekst unë do të doja për të referuar në paraqitjen e vetë aplikantit për 
efekt se ai kishte supozuar se ai do të jetë në gjendje për të marrë në pyetje 
dëshmitarët në gjykim dhe për këtë arsye nuk ka pasur asnjë arsye për të 
kërkuar një ripyetje  të dëshmitareve “ dëgjimit nga gjykatësi hetues (shih 
paragrafin 82 të vendimit).

29. Sipas mendimit tim, në fazën paraprake mbingarkesa është  tek vendimi për 
të mos emëruar  një avokat dhe të mos njoftohet  avokati  dhe kërkuesi  për 
marrjen në pyetje të dëshmitarëve.

30. Për më tepër, pjesa më e madhe nuk i jep  rëndësi të mjaftueshme qëllimit 
të  “faktorëve të kundërbalancimit “, të cilat sigurojnë një  “një vlerësim 
të  drejtë dhe të  duhur të besueshmërisë së dëshmive”  të zhvillimit  dhe se 
provat “janë mjaft të besueshme”. Në një vendim të detajuar dhe shumë mirë 
të  arsyetuar, gjykatat vendase shpjeguan  se pse dëshmitë e dëshmitareve 
në mungesë  O. dhe P. u vlerësuan, në dritën e të gjitha provave, të jenë të 
besueshme. Siç është përmendur tashmë, në bazë të dëshmive shtesë të ishte 
e mundur për gjykatën  për të kryer një vlerësim të besueshmërisë së deklaratave 
nga dëshmitaret në mungesë  O. dhe P. Sipas mendimit të gjykatës gjykimi i  
“provave të shkruara , të marra së bashku, i dha një pamje koherente dhe të plotë të 
përgjithshëme  ngjarjeve të cilat mbështetën  versionin e dhënë nga dëshmitaret 
O. dhe P. duke  hedhur poshtë versionet kontradiktore të ngjarjeve të paraqitura 
nga aplikanti dhe  nga të bashkakuzuarit e tij  gjatë gjykimit “.

31. Prandaj, sipas mendimit tim, përdorimi i deklaratave me shkrim të dëshmitarëve 
në mungesë  O. dhe P. dhe mungesa e një mundësie  për aplikuesin  për të 
shqyrtuar ose ëekzaminuar dëshmitaret O. dhe P. në çdo fazë të procedimit 
nuk e bëjnë gjykimin tërësisht të  padrejtë.

32. Sipas mendimit tim, vendimi është një shembull tjetër i fokusit të Gjykatës 
mbi rëndësinë e fazës së hetimit për përgatitjen e procedurës penale (shih 
Salduz k. Turqisë [GC], nr. 36391/02, § 54, ECHR 2008 ), që do të thotë 
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se një dështim në përputhje me garancitë procedurale të caktuara në fazën 
paragjyqësore pak a shumë automatikisht ka pasojë se provat e marra nuk 
mund të përdoret kundër të akuzuarit.

33. Kjo është veçanërisht keq në një situatë ku arsyeja për kufizimin e garancive 
të caktuara procedurale është nevoja për të mbrojtur viktimat e krimeve 
dhe ku ka dëshmi konfirmuese që e bëjnë të mundur që gjykata të vlerësojë 
besueshmërinë e deklaratave të dhëna nga dëshmitarët që mungojnë.

34. Ky vendim është një shembull i një qasje jo formale me rëndësinë e garancive 
procedurale, ku mosrespektimi ose sigurimi  i disa garancive  procedurale në 
fazën paragjyqësore i  bën provat e marra të  paligjshme  edhe në qoftë se 
përdorimi i asaj dëshmie, në bazën  e një vlerësimi të përgjithshëm, nuk e bën 
procedimin si tërësisht të  padrejtë.



DHOMA E MADHE

ÇËSHTJA E DELFI  kundër ESTONISË

(Kërkesa nr. 64569/09)

VENDIM

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 Delfi AS kundër Estonisë,

Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut, me Dhomën e Madhe të përbërë nga:
Dean Spielmann, Kryetar, 
Josep Casadevall, 
Guido Raimondi, 
Mark Villiger,
Işıl Karakaş, 
Ineta Ziemele, 
Boštjan M. Zupančič, 
András Sajó, 
Ledi Bianku, 
Nona Tsotsoria,  
Vincent A. De Gaetano, 
Angelika Nußberger, 
Julia Laffranque, 
Linos-Alexandre Sicilianos, 
Helena Jäderblom, 
Robert Spano, 
Jon Fridrik Kjølbro, gjyqtarë, 
dhe Johan Calleëaert, Zëvendëskancelar i Dhomës së Madhe,

Pas konsultimeve me dyer të mbyllura më 9 korrik 2014 dhe 18 mars 2015,
Shpall vendimin e mëposhtëm, i cili u miratua në datën e fundit të përmendur:

PROCEDURA
1.  Çështja zuri fill me një kërkesë (nr. 64569/09) kundër Republikës së Estonisë 

të depozituar në Gjykatë në përputhje me Nenin 34 të Konventës për 
Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore (“Konventa”) nga 
Delfi AS, kompani publike me përgjegjësi të kufizuar e regjistruar në Estoni 
(“kompania kërkuese”), më 4 dhjetor 2009.

2.  Kompania kërkuese u përfaqësua nga Z. V. Otsmann dhe Znj. K. Turk, 
avokatë që ushtrojnë profesionin në Tallinn. Qeveria estoneze (“Qeveria”) u 
përfaqësua nga Agjentja e saj, Znj. M. Kuurberg, nga Ministria e Punëve të 
Jashtme.

3.   Kompania kërkuese pretendoi që ishte shkelur liria e saj e shprehjes, në 
shkelje të Nenit 10 të Konventës, për shkak të faktit se ajo ishte mbajtur 
përgjegjëse për komentet e palëve të treta të postuara në portalin e saj të 
lajmeve në internet.

4.  Kërkesa iu caktua Seksionit të Pestë të Gjykatës (neni 52 § 1 i Rregullores 
së Gjykatës). Më 1 shkurt 2011 Gjykata ndryshoi përbërjen e Seksioneve të 
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saj (neni 25 § 1) dhe kërkesa iu caktua Seksionit të Parë të sapoformuar. Më 
10 tetor 2013 një Dhomë e përbërë nga Isabelle Berro-Lefèvre, Kryetare, 
Elisabeth Steiner, Khanlar Hajiyev, Mirjana Lazarova Trajkovska, Julia 
Laffranque, Ksenija Turković, Dmitry Dedov, gjyqtarë, dhe gjithashtu nga 
André Ëampach, Zëvendëskancelar i Seksionit, shpalli vendimin e saj. Ajo 
vendosi njëzëri ta deklaronte kërkesën të pranueshme dhe vendosi që nuk 
kishte pasur shkelje të Nenit 10 të Konventës.

5.  Më 8 janar 2014 kompania kërkuese kërkoi që çështja t’i referohej Dhomës së 
Madhe në përputhje me Nenin 43 të Konventës, dhe trupi gjykues i Dhomës 
së Madhe e pranoi kërkesën më 17 shkurt 2014.

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

7.  Kompania kërkuese dhe Qeveria secila paraqitën vërejtje të mëtejshme me 
shkrim (neni 59 § 1) mbi themelet.

8.   Përveç kësaj, u pranuan komentet e palëve të treta nga organizatat e 
mëposhtme, të cilave iu dha leje nga Kryetari i Dhomës së Madhe për të 
ndërhyrë në procedurën me shkrim (Neni 36 § 2 i Konventës dhe neni 44 § 
2 i Rregullores së Gjykatës): Fondacioni i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut; 
Neni 19; Access; Iniciativa për Mbrojtjen Ligjore të Mediave (MLDI), duke 
vepruar së bashku me njëzet e tetë organizatat e saj të asociuara; dhe Shoqata 
Evropiane e Mediave Dixhitale (EDiMA), Shoqata e Industrisë Kompjuterike 
dhe të Komunikimeve (CCIA Europe) dhe shoqata pan-evropiane e Shoqatave 
Evropiane të Ofruesve të Shërbimeve të Internetit (EuroISPA), duke vepruar 
bashkërisht.

9.  Seanca u zhvillua në Ndërtesën e të Drejtave të Njeriut, Strasburg, më 9 korrik 
2014 (neni 59 § 3).

Para Gjykatës u paraqitën:
(a)  Për Qeverinë 

Znj.M. Kuurberg,  Agjente, 
Znj.M. Kaur,  
Znj.K. Mägi,   Këshilltare;

(b)  për kompaninë kërkuese 
Z. V. Otsmann, 
Znj. K. Turk, Avokatë. 

Gjykata dëgjoi deklarata nga Z. Otsmann, Znj. Turk dhe Znj. Kuurberg si dhe 
përgjigjet e tyre ndaj pyetjeve të bëra nga Gjyqtarët Ziemele, Spano, Raimondi, 
Villiger dhe Bianku.
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FAKTET
I.  RRETHANAT E ÇËSHTJES

10.  Kompania kërkuese është kompani publike me përgjegjësi të kufizuar 
(aktsiaselts), e regjistruar në Estoni.

A.  Sfondi i çështjes
11. Kompania kërkuese është pronare e Delfi, një portal lajmesh në internet 

që publikonte deri në 330 artikuj lajmesh në ditë në kohën e depozitimit të 
kërkesës. Delfi është një nga portalet më të mëdha të lajmeve në internet në 
Estoni. Ai publikon lajme në estonisht dhe rusisht në Estoni dhe gjithashtu 
vepron në Letoni dhe në Lituani.

12.  Në kohën materiale, në fund të të gjithë artikujve të lajmeve ndodheshin fjalët 
“shtoni komentin tuaj” dhe hapësirat për komente, emri i komentuesit dhe 
adresa e emailit të tij/saj (fakultative). Poshtë këtyre hapësirave ndodheshin 
butonat e emërtuar “publikoni komentin” dhe “lexoni komentet”. Pjesa për 
leximin e komenteve të lëna nga të tjerët ndodhej në një pjesë të ndarë ku mund 
të hyhej duke klikuar në butonin “lexo komentet”. Komentet ngarkoheshin 
automatikisht dhe, si të tilla, nuk redaktoheshin dhe nuk moderoheshin 
nga kompania kërkuese. Artikujt merrnin rreth 10.000 komente në ditë, ku 
shumica postoheshin me pseudonime.

13. Pavarësisht nga kjo, kishte një sistem për pikasjen dhe heqjen e komenteve 
në vend: çdo lexues mund ta shënjonte një koment si leim (fjalë estoneze që 
tregonte se mesazhi ishte ofendues ose tallës ose mesazh që nxiste urrejtje 
në internet) dhe komenti hiqej me shpejtësi. Më tej, kishte një sistem për 
fshirjen automatike të komenteve që përmbanin shenja të caktuara të fjalëve 
të turpshme. Përveç kësaj, viktima e një komenti shpifës mund ta njoftonte 
menjëherë kompaninë kërkuese, me ç’rast komenti fshihej menjëherë.

14. Kompania kërkuese kishte bërë përpjekje që të informonte përdoruesit që 
komentet nuk pasqyronin mendimet e vetë kompanisë dhe që autorët e 
komenteve ishin përgjegjës për përmbajtjen e tyre. Në faqen e internetit të 
Delfit ndodheshin “Rregullat e komenteve” të cilat përfshinin si më poshtë:

 “Tabela e mesazheve në Delfi është një medium teknik që u lejon përdoruesve të 
publikojnë komente. Delfi nuk i redakton komentet. Autori i çdo komenti është përgjegjës 
për komentin e vet. Vlen të shënohet që ka pasur raste në gjykatat estoneze kur autorët janë 
dënuar për përmbajtjen e komenteve ...

Delfi ndalon komentet përmbajtja e të cilëve nuk është në përputhje me praktikën e mirë.
Këto janë komente të cilat:
–  përmbajnë kërcënime;
–  përmbajnë fyerje;
–  nxisin urrejtje dhe dhunë;
–  nxisin aktivitete të paligjshme ...
–  përmbajnë vegëza jashtë temës, mesazhe të panevojshme (spam) ose reklama;
–  janë pa thelb dhe/ose jashtë temës;
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–  përmbajnë shprehje të turpshme dhe vulgaritete ...
Delfi ka të drejtë të heqë komente të tilla dhe të kufizojë qasjen e autorëve të tyre në 

shkruarjen e komenteve ...”
Funksionimi i sistemit të pikasjes dhe heqjes së komenteve gjithashtu ishte i shpjeguar 

në “Rregullat e komenteve”.

15. Qeveria deklaroi që në Estoni Delfi kishte një histori famëkeqe të publikimit 
të komenteve shpifëse dhe degraduese. Kështu, më 22 shtator 2005 gazeta 
javore Eesti Ekspress kishte botuar një letër të hapur nga redaksia e saj 
drejtuar Ministrisë së Drejtësisë, Kryeprokurorit Publik dhe Kancelarit të 
Drejtësisë në të cilën shprehej shqetësim mbi talljen e pandalshme të njerëzve 
në faqet publike të internetit në Estoni. Delfi përmendej si burim talljesh 
brutale dhe arrogante. Të adresuarit e letrës publike iu përgjigjën në numrin 
e Eesti Ekspress të datës 29 shtator 2005. Ministri i Drejtësisë theksoi që 
personat e ofenduar kishin të drejtë të mbronin nderin dhe reputacionin e tyre 
në gjykatë duke ngritur padi kundër Delfit dhe duke kërkuar dëmshpërblim. 
Kryeprokurori Publik iu referua bazave ligjore të cilat i bënin kërcënimet, 
nxitjet për urrejtje sociale dhe abuzim seksual të të miturve të dënueshme 
sipas ligjit penal, dhe shënoi që përgjegjësia për shpifje dhe fyerje trajtohej 
sipas procedurës penale. Kancelari i Drejtësisë iu referua dispozitave ligjore 
të hartuara për të garantuar lirinë e shprehjes si dhe mbrojtjen e nderit dhe 
emrit të mirë të secilit, duke përfshirë seksionet 1043 dhe 1046 të Ligjit të 
Detyrimeve (Võlaõigusseadus).

B.  Artikulli dhe komentet e publikuara në portalin e lajmeve në internet
16. Më 24 janar 2006 kompania kërkuese publikoi një artikull në portalin Delfi 

me titull “SLK Shkatërroi Rrugën e Planifikuar të Akullit”. Rrugët e akullit 
janë rrugë publike mbi det të ngrirë të cilat hapen mes tokës estoneze dhe disa 
ishujve në dimër. Shkurtesa “SLK” do të thotë AS Saaremaa Laevakompanii 
(Kompania Transportuese Saaremaa, kompani publike me përgjegjësi 
të kufizuar). SLK ofron shërbime publike transporti me traget mes pjesës 
tokësore dhe disa ishujve. L. ishte anëtar i bordit mbikëqyrës të SLK dhe 
aksionari i vetëm ose i shumicës së kompanisë në kohën materiale.

17. Më 24 dhe 25 janar 2006 artikulli tërhoqi 185 komente. Rreth njëzet prej tyre 
përmbanin kërcënime personale dhe gjuhë ofenduese drejtuar kundër L.

18. Më 9 mars 2006 avokatët e L. i kërkuan kompanisë kërkuese që t’i hiqte 
komentet ofenduese dhe kërkuan 500.000 korona estoneze (EEK) (afro 
32.000 euro)) kompensim për dëme jo materiale. Kërkesa kishte të bënte me 
njëzet komentet në vijim:
“1.  (1) ka rryma në [V]äinameri
(2)  uji i hapur është më afër vendeve që përmendni, dhe akulli është më i hollë.
Propozim – t’ia bëjmë si në vitin 1905, të shkojmë në [K]uressaare me shkopinj dhe t’i fusim 

[L.] dhe [Le.] në çantë.
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2.   gomarë budallenj...
 ata lahen në para gjithsesi falë atij monopoli dhe subvencioneve të Shtetit dhe tani i ka 

kapur frika se makinat mund të shkojnë në ishuj për ca ditë pa u hyrë asgjë në kuletat e 
tyre. përvëlohu në anijen tënde, çifut i ndyrë!

3.   mirë që iniciativa e [La.] nuk i ka shkelur vijat e ëeb flamers. hajde jepini, djem, [L.] në 
furrë!

4.   [L.] i vogël, ik e mbytu
5.   aha... [unë] nuk besoj se kjo ka ndodhur rastësisht... idiotë dreqi...
6.   zagar!!! [në rusisht]
7.   Pse qaraviteni, mbyteni këtë bastard një herë e përgjithmonë [.] Më pas të tjerët ... do ta 

dinë se çka rrezikojnë, edhe ata kanë vetëm një jetë të mjerë.
8.   ka të drejtë fiks. Linçim, për të paralajmëruar [ishulltarët] e tjerë dhe të ashtuquajturit njerëz. 

Pas kësaj nuk bëhen më kurrë gjëra të tilla! Sidoqoftë, ]L.] e meriton shumë këtë, apo jo.
9.  “njeriu i mirë jeton gjatë, njeriu i poshtër veç një ditë a dy”
10. Sikur të kishte rrugë akulli, [secili] mund të kursente kollaj 500 për një makinë të 

mbushur, [L.] i dreqit të paguajë për atë ekonomi, pse i duhen 3 [orë] trageteve tuaja në 
qoftë se janë akullthyes aq të mirë, më mirë ik e thyej akullin në portin Pärnu ... majmun 
dreqi, unë do ta përshkoj [ngushticën] gjithsesi, edhe po të mbytem, ti e ke fajin

11.  a s’mund t’u bëjë ballë askush këtyre mutërve?
12.  banorët e ishujve Saaremaa dhe Hiiumaa, bëjani 1:0 këtij trapit.
13.  a thua [L.] s’do ta shtypin në Saaremaa? t’ia fusësh njerëzve të tu kështu.
14.  Njerëzit do të flasin ca ditë në internet, por hajdutët (e madje edhe ata që kanë mbështetje 

dhe që i kemi zgjedhur vetë për të na përfaqësuar) do të fusin paratë në xhep dhe s’do të 
duan t’ia dinë për këtë zjarr – askujt s’i plas për këtë punë.

 Dikur [M.] dhe hajdutët e tjerë të mëdhenj na bënin si shefa, por lakmia e tyre i është 
kthyer mbrapsht (RIP). Edhe këtyre hajdutëve do t’u përplaset fytyrës herët a vonë. Ç’të 
mbjellin do të korrin, por prapë se prapë duhet të pengohen (duke u linçuar sepse shteti 
është i pafuqishëm karshi tyre – në fakt janë ata që qeverisin shtetin), sepse ata jetojnë 
vetëm për të sotmen. Nesër, vërshimet.

15.  këtë [V.]-në do ta gjuaj me tortë ndonjë ditë.
dreqi e mori, po ta vësh kazanin në zjarr dhe të dalë tymi nga oxhaku i saunës, sorrat e 

Saaremaa-s i ke aty – duke kujtuar që po therin derra. kurrsesi
16.  të poshtër!!!! Edhe Ofelia ka klasë akulli, pra ky nuk është justifikim pse duhej Ola!!!
17.  shteti estonez, i udhëhequr nga llumi [dhe] i financuar nga llumi, sigurisht që nuk i ndalon 

apo dënon aktet anti-sociale të kryera nga llumrat. E po, çdo [L.] ka Michaelmas-in e 
vet ... dhe kjo nuk mund të krahasohet me Michaelmas-in e dashit1. Në fakt më vjen keq 
për [L.] – njeri edhe ai, sidoqoftë... :D :D :D

18.  ...në qoftë se pas këtyre veprimeve [L.] papritmas qëllon me raport mjekësor dhe njësoj 
qëllon edhe herën tjetër kur të shkatërrohet rruga e akullit... a thua [atëherë] do të 
guxojë të sillet si derr për herë të tretë? :)

19.  bastard dreqi, ai [L.]... mund të kisha mbërritur në shtëpi me foshnjën time sa më shpejt 
... sidoqoftë kompania e tij nuk mund të garantojë shërbim normal trageti dhe çmimet 
janë të tilla që ... krimb i vërtetë ... lind pyetja, kujt ia ka mbushur xhepat e gojën me 
para sa të sillet si derr vit pas viti

20.  nga muti nuk bëhet bukë; dhe gazetat e interneti i durojnë të gjitha; dhe vetëm për qejfin 
tim (vërtet shteti dhe [L.] nuk duan t’ia dinë për mendimin e popullit) ... veç për qejf, pa 
lakmuar para – unë ia pshurr veshin [L.]-së dhe ia dhjes kokën. :)”

1. Këtu aludohet në një shprehje estoneze që thotë “çdo dash ka Michaelmas-in e vet”, që 
historikisht i referohet therjes së deshëve të tredhur në vjeshtë rreth ditës së Michaelmas-it (29 
shtator) por që në ditët tona ka kuptimin që njeriu nuk mund t’i ikë fatit të vet.
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19. Në të njëjtën ditë, pra rreth gjashtë javë pas publikimit të tyre, kompania 
kërkuese i hoqi komentet ofenduese.

20. Më 23 mars 2006 kompania kërkuese iu përgjigj kërkesës së avokatëve të L.-
së. Ajo informoi L.-në që komentet ishin hequr sipas detyrimit për pikasjen 
dhe heqjen e tyre, dhe e refuzoi kërkesën për dëmshpërblim.

C.  Procedurat civile kundër kompanisë kërkuese
21. Më 13 prill 2006 L. ngriti padi civile në Gjykatën Krahinore të Harju kundër 

kompanisë kërkuese.
22. Në seancën e 28 majit 2007 përfaqësuesit e kompanisë kërkuese parashtruan, 

inter alia, që në raste si ai i “Natës së Bronzit” (prishja e rendit publik për shkak 
të zhvendosjes së monumentit të Ushtarit të Bronztë në prill 2007) Delfi kishte 
hequr mes 5.000 dhe 10.000 komente në ditë, përsëri me iniciativë të vet.

23. Me një vendim të 25 qershorit 2007 pretendimi i L.-së u hodh poshtë. Gjykata 
Krahinore gjeti që përgjegjësia e kompanisë kërkuese ishte e përjashtuar sipas 
Ligjit për Shërbimet e Shoqërisë së Informacionit (Infoühiskonna teenuse 
seadus), i cili bazohej mbi Direktivën për Tregtinë Elektronike (Direktiva 
2000/31/EC e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit të Evropës e datës 8 qershor 
2000 mbi disa aspekte të caktuara të shërbimeve të shoqërisë së informacionit, 
posaçërisht tregtia elektronike, në Tregun e Brendshëm). Gjykata konsideroi 
që ambienti i komenteve në portalin e lajmeve të kompanisë kërkuese duhet të 
dallohej nga pjesa gazetareske e portalit. Administrimi i të parit nga kompania 
kërkuese ishte në thelb i një natyre mekanike dhe pasive. Kompania kërkuese 
nuk mund të konsiderohej publikuese e komenteve, as nuk ishte e detyruar t’i 
monitoronte ato.

24.  Më 22 tetor 2007 Gjykata e Apelit e Tallinn lejoi një apel nga L. Ajo konsideroi 
që Gjykata Krahinore kishte gabuar në gjetjen që përgjegjësia e kompanisë 
kërkuese ishte e përjashtuar sipas Ligjit të Shërbimeve të Shoqërisë së 
Informacionit. Vendimi i Gjykatës Krahinore u prish dhe çështja iu referua 
sërish gjykatës së shkallës së parë për shqyrtim të ri.

25. Më 21 janar 2008 Gjykata Supreme refuzoi të dëgjonte apelin e kompanisë 
kërkuese.

26. Më 27 qershor 2008 Gjykata Krahinore e Harju, pas ri-shqyrtimit të çështjes, 
vendosi në favor të L.-së. Në pajtim me udhëzimet e Gjykatës së Apelit, ajo 
u mbështet mbi Ligjin e Detyrimeve dhe e vlerësoi Ligjin e Shërbimeve 
të Shoqërisë së Informacionit të pazbatueshëm. Ajo vërejti që kompania 
kërkuese kishte vënë një shënim në faqen e saj të internetit i cili thoshte 
që komentet nuk redaktoheshin, që postimi i komenteve të cilat ishin në 
kundërshtim me praktikën e mirë ishte i ndaluar, dhe që kompania kërkuese 
rezervonte të drejtën për të hequr komente të tilla. Ishte ngritur një sistem 
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sipas të cilit përdoruesit mund ta lajmëronin kompaninë kërkuese për çdo 
koment të papërshtatshëm. Megjithatë, Gjykata Krahinore konsideroi që kjo 
ishte e pamjaftueshme dhe nuk linte vend për mbrojtje të duhur për të drejtat 
individuale të të tjerëve. Gjykata gjeti që vetë kompania kërkuese duhet 
të konsiderohej publikuese e komenteve, dhe ajo nuk mund t’i shmangej 
përgjegjësisë duke publikuar një deklaratë që thoshte se ajo nuk mbante 
përgjegjësi për përmbajtjen e komenteve.

27. Gjykata Krahinore gjeti që vetë artikulli i lajmeve i publikuar në portalin e 
lajmeve të Delfit ishte i ekuilibruar. Megjithatë, disa komente ishin në formë 
vulgare; ato ishin poshtëruese dhe shpifëse dhe dëmtonin nderin, dinjitetin 
dhe reputacionin e L.-së. Komentet shkonin përtej kritikave të justifikuara dhe 
përbënin thjesht fyerje. Gjykata doli në përfundimin që liria e shprehjes nuk 
shtrihej deri aty sa të mbronte komentet në fjalë dhe që të drejtat individuale 
të L.-së ishin shkelur. L.-së iu akorduan 5.000 EEK (320 euro) kompensim 
për dëme jo materiale.

28. Më 16 dhjetor 2008 Gjykata e Apelit e Tallinn e mbështeti vendimin e 
Gjykatës Krahinore. Ajo theksoi që kompania kërkuese nuk kishte qenë e 
detyruar të ushtronte kontroll paraprak mbi komentet e publikuara në portalin 
e saj të lajmeve. Megjithatë, meqenëse kishte zgjedhur që të mos e bënte këtë, 
ajo duhet të kishte krijuar një sistem tjetër efektiv që të siguronte heqjen e 
shpejtë të komenteve të paligjshme nga portali. Gjykata e Apelit konsideroi që 
masat e marra nga kompania kërkuese ishin të pamjaftueshme dhe që ishte në 
kundërshtim me parimin e mirëbesimit që barra e monitorimit të komenteve 
të vendosej mbi viktimat e tyre potenciale.

29. Gjykata e Apelit e refuzoi argumentin e kompanisë kërkuese që përgjegjësia e 
saj ishte e përjashtuar sipas Ligjit për Shërbimet e Shoqërisë së Informacionit. 
Ajo shënoi që kompania kërkuese nuk ishte ndërmjetëse teknike për sa 
u përkiste komenteve, dhe që aktiviteti i saj nuk ishte thjesht i një natyre 
teknike, automatike dhe pasive; përkundrazi, ajo i ftonte përdoruesit të jepnin 
komente. Kështu, kompania kërkuese ishte ofrues i shërbimeve përmbajtësore 
e jo i shërbimeve teknike.

30.  Më 10 qershor 2009 Gjykata Supreme rrëzoi një apel nga kompania kërkuese. 
Ajo mbështeti vendimin e Gjykatës së Apelit në thelb, por modifikoi pjesërisht 
arsyetimin e saj.

31. Gjykata Supreme vendosi si vijon:
“10.  Dhoma gjen që akuzat e paraqitura në apel nuk shërbejnë si bazë për përmbysjen e 

vendimit të Gjykatës së Apelit. Përfundimi i arritur në vendimin e Gjykatës së Apelit 
është i saktë, por arsyetimi ligjor i vendimit duhet të ndryshohet dhe të plotësohet mbi 
bazën e Nenit 692 § 2 të Kodit të Procedurës Civile.

11.  Palët nuk kontestojnë rrethanat në vijim:
•  më 24 janar 2006 portali i internetit i të paditurit ‘Delfi’ publikoi një artikull të 

titulluar ‘SRK Shkatërroi Rrugën e Planifikuar të Akullit’’
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•   i padituri u ofronte vizitorëve të portalit të internetit mundësinë për të komentuar 
mbi artikujt;

•   nga komentet e publikuara [avaldatud]2 mbi artikullin e përmendur, 20 kanë 
përmbajtje që është nënçmuese karshi paditësit [L.];

•   i padituri i hoqi komentet nënçmuese pas letrës së paditësit më 9 mars 2006.
12. Kontesti ligjor mes palëve ka të bëjë me faktin nëse i padituri si sipërmarrës është 

publikues brenda kuptimit të Ligjit të Detyrimeve, nëse ajo që është publikuar (përmbajtja 
e komenteve) është e paligjshme, dhe nëse i padituri mban përgjegjësi për publikimin e 
komenteve me përmbajtje të paligjshme.

13. Dhoma është dakord me përfundimin e Gjykatës së Apelit që i padituri nuk hyn brenda 
rrethanave që përjashtojnë përgjegjësinë ashtu siç specifikohet në seksionin 10 të ISSA 
(Ligji për Shërbimet e Shoqërisë së Informacionit).

Sipas seksionit 2(6) të Ligjit për Rregulloret dhe Standardet Teknike, shërbimi i shoqërisë 
së informacionit është shërbim i specifikuar në seksionin 2(1) të ISSA. Sipas dispozitës së ISSA 
në të cilën bëhet referencë, ‘shërbimet e shoqërisë së informacionit’ janë shërbime të ofruara 
në formën e aktiviteteve ekonomike ose profesionale me kërkesë të drejtpërdrejtë të pranuesit të 
shërbimeve, pa qenë e nevojshme që palët të jenë të pranishme njëkohësisht në të njëjtin vend, dhe 
shërbime të tilla përfshijnë përpunimin, ruajtjen ose transmetimin e të dhënave përmes mjeteve 
elektronike të synuara për përpunimin dixhital dhe ruajtjen e të dhënave. Rrjedhimisht, kushte 
të rëndësishme për ofrimin e shërbimeve informative të shoqërisë janë që shërbimet të ofrohen 
pa praninë fizike, të dhënat të transmetohen përmes mjeteve elektronike, dhe shërbimi të ofrohet 
falas sipas kërkesës së përdoruesit të shërbimit.

Seksionet 8 deri në 11 të ISSA përcaktojnë përgjegjësinë e ofruesve të shërbimeve të 
ndryshme të shoqërisë së informacionit. Seksioni 10 i ISSA thotë që aty ku ofrohet një shërbim që 
ka të bëjë me ruajtjen e informacionit të ofruar nga një pranues i shërbimit, ofruesi i shërbimit 
nuk është përgjegjës për informacionin e ruajtur me kërkesë të pranuesit të shërbimit, me kusht 
që: (1) ofruesi të mos ketë njohuri faktike rreth përmbajtjes së informacionit dhe, për sa i përket 
pretendimeve për dëmshpërblim, të mos jetë në dijeni të fakteve ose rrethanave që janë tregues 
të ndonjë aktiviteti ose informacioni të paligjshëm; (2) ofruesi, sapo të vihet në dijeni ose të 
bëhet i vetëdijshëm për faktet e lartpërmendura, të veprojë me shpejtësi për të hequr ose për të 
çaktivizuar qasjen në informacion. Rrjedhimisht, dispozita në fjalë zbatohet në rastin kur shërbimi 
i ofruar ka të bëjë me ruajtjen e të dhënave në serverin e [ofruesit të shërbimit] dhe mundësimin 
e përdoruesve që të kenë qasje në këto të dhëna. Varësisht nga kushtet e specifikuara në seksionin 
10 të ISSA, ofruesi i një shërbimi të tillë është i përjashtuar nga përgjegjësia për përmbajtjen e 
informacionit të ruajtur prej tij, sepse ofruesi i shërbimit thjesht përmbush rolin e ndërmjetësuesit 
brenda kuptimit të dispozitës së referuar, dhe nuk e nis ose modifikon informacionin.

Meqenëse Ligji për Shërbimet e Shoqërisë së Informacionit bazohet mbi Direktivën 2000/31/
EC të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit për sa u përket aspekteve të caktuara të shërbimeve 
të shoqërisë së informacionit, në veçanti tregtisë elektronike, në Tregun e Brendshëm (Direktiva 
mbi Tregtinë Elektronike), parimet dhe synimet e asaj Direktive duhet të merren gjithashtu 
parasysh gjatë interpretimit të dispozitave të Ligjit në fjalë. Nenet 12 deri në 15 të Direktivës, 
të cilat formojnë bazën për seksionet 8 deri në 11 të ISSA, plotësohen nga paragrafi 42 i hyrjes 
së Direktivës. Sipas këtij paragrafi, përjashtimet nga përgjegjësia e përcaktuar në Nenet 12 deri 
në 15 mbulojnë vetëm rastet kur aktiviteti i ofruesit të shërbimit të shoqërisë së informacionit 
është i kufizuar brenda procesit teknik të operimit dhe dhënies së qasjes një rrjeti komunikimesh 
ku informacioni i vënë në dispozicion nga palë të treta transmetohet ose ruhet përkohësisht, me 
qëllimin e vetëm të bërjes më efikas të transmetimit; ky aktivitet është i një natyre thjesht teknike, 
automatike dhe pasive, çka nënkupton se ofruesi i shërbimit të shoqërisë së informacionit nuk ka 
as dijeni për e as kontroll mbi informacionin që transmetohet ose ruhet. Rrjedhimisht, ofruesit e 

2Fjalët estoneze avaldama/avaldaja nënkuptojnë edhe publikoj/publikues, edhe zbuloj/zbulues.
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të ashtuquajturave ‘shërbime përmbajtjeje’ të cilët kanë kontroll mbi përmbajtjen e informacionit të 
ruajtur nuk mund të mbështeten tek përjashtimet e specifikuara në Nenet 12 deri në 15 të Direktivës.

Dhoma ndan të njëjtin mendim me Gjykatën e Apelit që aktivitetet e të paditurit në 
publikimin e komenteve nuk janë thjesht të një natyre teknike, automatike dhe pasive. Synimi 
i të paditurit nuk është thjesht ofrimi i një shërbimi ndërmjetësues. I padituri e ka integruar 
hapësirën e komenteve brenda portalit të vet të lajmeve, duke ftuar vizitorët e faqes të shtojnë 
gjykimet [hinnangud] dhe mendimet (komentet) e vetë atyre mbi lajmet. Në pjesën e komenteve, 
i padituri në mënyrë aktive kërkon komente në lidhje me lajmet që shfaqen në portal. Numri 
i vizitorëve në portalin e të paditurit varet nga numri i komenteve; rrjedhimisht të ardhurat e 
fituara nga reklamat e publikuara në portal varen nga [numri i vizitave]. Kështu, i padituri ka 
interes ekonomik në postimin e komenteve. Fakti që i padituri nuk është shkruesi i komenteve 
nuk do të thotë që i padituri nuk ka kontroll mbi pjesën e komenteve. I padituri zbaton rregullat 
e pjesës së komenteve dhe bën ndryshime në të (heq ndonjë koment) në qoftë se ato rregulla 
shkelen. Ndryshe nga kjo, përdoruesi i shërbimit të të paditurit nuk mund të ndryshojë ose të 
fshijë komentet që ai ose ajo poston. Ai ose ajo mundet vetëm të raportojë për ndonjë koment të 
papërshtatshëm. Kështu, i padituri mund të vendosë se cili koment i shtuar do të publikohet dhe 
cili nuk do të publikohet. Fakti që i padituri nuk e shfrytëzon këtë mundësi nuk shpie menjëherë 
drejt përfundimit që publikimi i komenteve nuk është nën kontrollin e të paditurit. Dhoma është 
dakord me mendimin e Gjykatës së Apelit që i padituri, i cili qeveris informacionin e ruajtur në 
pjesën e komenteve, ofron një shërbim përmbajtjeje, dhe kjo është arsyeja për të cilën rrethanat 
që përjashtojnë përgjegjësinë, siç specifikohet në seksionin 10 të ISSA, nuk zbatohen në rastin 
konkret.

14. Nuk ka kontest ligjor në lidhje me faktin që i padituri është publikuesi i një artikulli 
të titulluar ‘SLK Shkatërroi Rrugën e Planifikuar të Akullit’, të botuar në portalin e 
internetit të Delfit më 24 janar 2006. Gjykata Krahinore gjeti që edhe i padituri 
duhet të shihet si publikuesi i komenteve. Gjykata e Apelit, duke qenë dakord me atë 
mendim, shënoi që fakti që i padituri u mbështet mbi një shkelje të së drejtës së vet për 
lirinë e shprehjes tregoi se ai e konsideronte veten – dhe jo shkruesit e komenteve – si 
publikues i komenteve. Sipas mendimit të Dhomës, në rastin konkret si i padituri ashtu 
edhe shkruesit e komenteve janë publikuesit e komenteve brenda kuptimit të Ligjit të 
Detyrimeve. Paditësi ka të drejtë të zgjedhë kundër kujt ngre padi. Padia është ngritur 
vetëm kundër të paditurit.

Dhoma ka shpjeguar përkufizimet e zbulimit dhe zbuluesit në paragrafin 24 të vendimit të saj 
më 21 dhjetor 2005 në çështjen civile nr. 3-2-1-95-05, duke gjetur që për qëllimet e seksionit 1047 
të Ligjit të Detyrimeve, zbulim [avaldamine] do të thotë komunikim i informacionit drejt palëve 
të treta dhe zbuluesi është një person i cili ua komunikon informacionin palëve të treta. Më tej, 
Dhoma shpjegoi që në rastin e publikimit të [avaldamine] të informacioneve në media, zbuluesi/
publikuesi [avaldaja] mund të jetë kompani mediale e po ashtu edhe person i cili ia përcjell 
informacionin medias publikuese. Publikimi i lajmeve dhe komenteve në një portal interneti është 
gjithashtu aktivitet gazetaresk [ajakirjanduslik tegevus]. Në të njëjtën kohë, për shkak të natyrës 
së mediave në internet [internetiajakirjandus], nuk mund të kërkohet me arsye nga një operues 
portali që t’i redaktojë komentet para publikimit të tyre në të njëjtën mënyrë siç kërkohet nga një 
media publikuese e shtypit [trükiajakirjanduse väljaanne]. Ndërkohë që publikuesi [väljaandja] 
[i një mediumi publikimi të shtypit] është, për shkak të redaktimit, iniciatori i publikimit të një 
komenti, në portalin e internetit iniciatori i publikimit është shkruesi i komentit, i cili e vendos 
atë në dispozicion të publikut të gjerë me anë të portalit. Prandaj, operuesi i portalit nuk është 
personi të cilit i zbulohet informacioni. Për shkak të interesave [të tyre] ekonomike në publikimin 
e komenteve, si publikuesi [väljaandja] i një mediumi të shtypit ashtu edhe një operator portali 
interneti janë publikues/zbulues [avaldajad] si sipërmarrës.

Në rastet që kanë të bëjnë me gjykim vlerash [väärtushinnang] që paragjykon dhe denigron 
nderin dhe emrin e mirë të një personi, gjatë përcaktimit të përkufizimit të publikimit/zbulimit 
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dhe publikuesit/zbuluesit është e parëndësishme nëse gjykimi i vlerave rrjedh nga informacioni 
i publikuar apo nëse ai është nënçmues për shkak të domethënies së tij substanciale ... Prandaj, 
publikimi/zbulimi është komunikim drejt palëve të treta i një gjykimi vlerash në lidhje me një 
person (seksioni 1046(1) i Ligjit të Detyrimeve) dhe/ose i informacionit i cili lejon bërjen e një 
gjykimi të vlerave, dhe publikuesi/zbuluesi është personi i cili komunikon gjykime [hinnangud] 
dhe informacione të tilla drejt palëve të treta. Në rastin konkret komentet janë vënë në dispozicion 
të një numri ta pakufizuar personash (publiku i gjerë).

15. Në përgjigje të akuzave në apelin e të paditurit në lidhje me faktin që Gjykata e Apelit e 
ka zbatuar gabim Nenin 45 të Kushtetutës sepse, në arsyetimin e ndërhyrjes tek liria e 
shprehjes, ajo është mbështetur në parimin e mirëbesimit, dhe jo në ligj, dhe që heqja 
e një komenti nga portali është ndërhyrje tek liria e shprehjes së personit që poston 
komentin, Dhoma shpjegon si vijon.

Ushtrimi i çdo të drejte themelore është i kufizuar nga Neni 19 § 2 i Kushtetutës, i cili 
parashikon që secili duhet të respektojë dhe të ketë konsideratë për të drejtat dhe liritë e të 
tjerëve, dhe duhet të veprojë në pajtim me ligjin gjatë ushtrimit të të drejtave dhe lirive të tij 
ose të saj dhe në përmbushjen e detyrave të tij ose të saj. Fjalia e parë e paragrafit të parë të 
Nenit 45 të Kushtetutës parashikon të drejtën e secilit për lirinë e shprehjes, pra të drejtën për të 
përhapur informacion me çfarëdo përmbajtjeje në çfarëdo mënyre. Ajo e drejtë është e kufizuar 
nga ndalimi i prekjes së nderit dhe emrit të mirë të secilit, siç shënohet në Kushtetutë (Neni 17). 
Dhoma është e mendimit se gjatë trajtimit të konfliktit mes lirisë së shprehjes nga njëra anë, dhe 
nderit dhe emrit të mirë nga ana tjetër, duhet të kihet parasysh që Neni 17 i Kushtetutës, i cili 
është i formuluar si ndalim, nuk e përjashton krejtësisht çdo ndërhyrje tek nderi dhe emri i mirë i 
një personi, por ndalon vetëm shpifjet kundër tyre (seksioni 1046 i Ligjit të Detyrimeve). Me fjalë 
të tjera, mos marrja parasysh e dispozitës nuk do të ishte në përputhje me Kushtetutën (Neni 11 
i Kushtetutës). Fjalia e dytë e paragrafit të parë të Nenit 45 të Kushtetutës përfshin mundësinë e 
kufizimit të lirisë së shprehjes me ligj në mënyrë që të mbrohet nderi dhe emri i mirë i një personi.

Në interes të mbrojtjes së nderit dhe emrit të mirë të një personi, dispozitat vijuese të Ligjit 
të Detyrimeve mund të shihen si të tilla që kufizojnë lirinë e shprehjes: seksionet 1045(1)(4), 
1046(1), 1047(1), (2) dhe (4), 1055(1) dhe (2), dhe 134(2). Gjykata Krahinore gjeti që njollosja 
e nderit të paditësit nuk ishte e justifikuar; prandaj ishte e paligjshme sepse nuk ishte diskutim në 
lidhje me temën e komenteve por paditësi thjesht ishte fyer për t’u degraduar. Gjykata e Apelit po 
ashtu qe dakord me atë mendim. Dhoma gjen që në qoftë se seksioni 1046 i Ligjit të Detyrimeve 
interpretohet në përputhje me Kushtetutën, njollosja e nderit të një personi është e paligjshme. 
Vlerësimi ligjor nga gjykatat i njëzet komenteve të natyrës nënçmuese është i vërtetuar. Gjykatat 
kanë gjetur me të drejtë që ato komente janë shpifëse meqenëse ato janë të një natyre vulgare, 
degradojnë dinjitetin njerëzor dhe përmbajnë kërcënime.

Dhoma nuk është dakord me mendimin e Gjykatës së Apelit që heqja e komenteve të natyrës 
së paligjshme që ndërhyjnë tek të drejtat individuale të paditësit nuk është ndërhyrje tek liria e 
shprehjes së shkruesve të komenteve. Dhoma konsideron që zbatimi i çdo mase që kufizon një 
të drejtë themelore në çfarëdo mënyre mund të shihet si ndërhyrje tek ushtrimi i asaj të drejte 
themelore. Ndërhyrja nga një operator portali interneti tek liria e shprehjes së personave që 
postojnë komente është, sidoqoftë, e justifikuar nga detyrimi i sipërmarrësit-operatorit të portalit 
për të respektuar nderin dhe emrin e mirë të palëve të treta, ashtu siç del nga Kushtetuta (Neni 
17) dhe ligji (seksioni 1046 i Ligjit të Detyrimeve), dhe për të shmangur shkaktimin e ndonjë dëmi 
ndaj tyre (seksioni 1045(1)(4) i Ligjit të Detyrimeve).

16.  Sipas vendimit të Gjykatës së Apelit, përmbajtja e komenteve ishte e paligjshme; ato 
ishin gjuhësisht të papërshtatshme. Gjykimet e vlerave ... janë të papërshtatshme në qoftë se 
është e dukshme për një lexues të kujdesshëm që domethënia e tyre është vulgare dhe synon 
të degradojë dinjitetin njerëzor dhe të tallet me një person. Komentet nuk përmbanin ndonjë 
informacion që do të kishte kërkuar verifikim të tepruar me iniciativën e operatorit të portalit. 
Rrjedhimisht, akuza e të paditurit që ai nuk ishte në dijeni dhe nuk duhet të kishte qenë në dijeni 
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të paligjshmërisë së komenteve është e pabazuar.
Për arsye të detyrimit që del nga ligji për të shmangur shkaktimin e dëmit, i padituri duhet 

ta kishte parandaluar publikimin e komenteve me përmbajtje qartazi të paligjshme. I padituri 
nuk ka vepruar kështu. Në përputhje me seksionin 1047(3) të Ligjit të Detyrimeve, zbulimi i 
informacionit ose çështjeve të tjera nuk vlerësohet të jetë i paligjshëm në qoftë se personi që 
zbulon informacionin apo çështje të tjera ose personi të cilit i bëhen të ditura çështje të tilla ka 
interes legjitim në zbulim, dhe në qoftë se personi i cili e zbulon informacionin e ka verifikuar 
informacionin ose çështjet e tjera me thellësi të përputhshme me peshën e shkeljes së mundshme. 
Publikimi i gjykimeve gjuhësisht të papërshtatshme të vlerave që dëmtojnë nderin e një personi 
tjetër nuk mund të justifikohet duke u mbështetur në rrethanat e specifikuara në seksionin 1047(3) 
të Ligjit të Detyrimeve: gjykime të tilla nuk rrjedhin nga ndonjë informatë e zbuluar por krijohen 
dhe publikohen me qëllim të dëmtimit të nderit dhe emrit të mirë të palës së përfshirë. Prandaj, 
publikimi i komenteve të natyrës qartazi të paligjshme ishte gjithashtu i paligjshëm. Pas zbulimit, 
i padituri nuk i hoqi komentet – për përmbajtjen e paligjshme të të cilave ai duhet të kishte qenë 
në dijeni – nga portali me iniciativën e vet. Në këto rrethana, gjykatat kanë gjetur në mënyrë 
të arsyeshme që mosveprimi i të paditurit është i paligjshëm. I padituri është përgjegjës për 
dëmin e shkaktuar ndaj paditësit, sepse gjykatat kanë konstatuar që i padituri nuk e ka vërtetuar 
mungesën e fajshmërisë [süü] (seksioni 1050(1) i Ligjit të Detyrimeve).”

D.  Zhvillimet e mëpasme
32. Më 1 tetor 2009 Delfi lajmëroi në portalin e vet të internetit që personat të cilët 

kishin postuar komente ofenduese nuk lejoheshin të postonin komente të reja 
deri sa të kishin lexuar dhe pranuar rregullat e komentimit. Më tej, u lajmërua 
që Delfi kishte ngritur një ekip moderatorësh të cilët do të bënin moderimin 
e komenteve të postuara në portal. Në fillim moderatorët rishikonin të gjitha 
vërejtjet për përdoruesit në lidhje me komentet e papërshtatshme. Pajtueshmëria 
e komenteve me rregullat e komentimit monitorohej njëkohësisht. Sipas 
informacioneve të publikuara, numri i komenteve të postuara nga lexuesit e 
Delfit në gusht 2009 kishte qenë 190.000. Moderatorët e Delfit kishin hequr 
15.000 komente (rreth 8%), kryesisht ato që kishin të bënin me mbeturina 
(spam) ose komente jo relevante. Pjesa e komenteve shpifëse kishte qenë më 
pak se 0.5% e numrit të përgjithshëm të komenteve.

II.  E DREJTA DHE PRAKTIKA PËRKATËSE VENDASE
33. Kushtetuta e Republikës së Estonisë (Eesti Vabariigi põhiseadus) parashikon:

Neni 17
“Nuk diskreditohet nderi ose emri i mirë i askujt.”

Neni 19
“(1) Secili ka të drejtën e vetpërmbushjes së lirë.
 (2) Secili nderon dhe ka konsideratë për të drejtat dhe liritë e të tjerëve, dhe 

respekton ligjin gjatë ushtrimit të të drejtave dhe lirive të tij ose të saj dhe 
gjatë përmbushjes së detyrave të tij ose të saj.”
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Neni 45
“(1)  Secili ka të drejtën të përhapë lirisht ide, mendime, besime dhe informacione 

të tjera me anë të fjalës, shtypit, pamjeve ose mënyrave të tjera. Kjo e drejtë 
mund të kufizohet me ligj me qëllim që të mbrohet rendi publik, morali, dhe 
të drejtat e liritë, shëndeti, nderi dhe emri i mirë i të tjerëve. Kjo e drejtë mund 
të kufizohet po ashtu sipas ligjit për shërbyesit publikë të Shtetit dhe ato të 
qeverisë lokale, për të mbrojtur një sekret shtetëror ose biznesi ose informata 
të marra në konfidencë të cilat kanë ardhur në kuadër të postit që mbajnë, dhe 
jetën familjare dhe private të të tjerëve, si dhe interesat e drejtësisë.”

(2) Nuk duhet të ketë censurë.”
34.  Seksioni 138 i Ligjit për Kodin Civil (Parimet e Përgjithshme) (Tsiviilseadustiku 

üldosa seadus) parashikon që të drejtat duhet të ushtrohen dhe detyrimet 
duhet të kryhen në mirëbesim. Një e drejtë nuk mund të ushtrohet në mënyrë 
të paligjshme ose me qëllim që t’i shkaktojë dëm një personi tjetër.

35. Nënseksioni 2 i seksionit 134 të Ligjit të Detyrimeve (Võlaõigusseadus) 
parashikon:

“Në rast detyrimi për të kompensuar dëmin që shkaktohet nga ... shkelja e një 
të drejte të individit, në mënyrë të veçantë nga shpifja, personi i detyruar 
e kompenson personin e lënduar për dëme jo materiale vetëm në qoftë se 
kjo arsyetohet nga pesha e shkeljes, posaçërisht nga shqetësimi fizik ose 
emocional.”

36. Seksioni 1043 i Ligjit të Detyrimeve parashikon që një person (keqbërësi) 
i cili në mënyrë të paligjshme i shkakton dëm një personi tjetër (viktima) 
duhet ta kompensojë dëmin në qoftë se keqbërësi është fajtor (süüdi) për 
shkaktimin e dëmit ose është përgjegjës për shkaktimin e dëmit sipas ligjit.

37. Seksioni 1045 i Ligjit të Detyrimeve parashikon që shkaktimi i dëmit është 
i paligjshëm në qoftë se, inter alia, ai rezulton nga shkelja e një të drejte 
individuale të viktimës.

38. Ligji i Detyrimeve më tej parashikon:

Seksioni 1046 – Paligjshmëria e dëmit ndaj të drejtave të individit
“(1) Dëmtimi i nderit të një personi, inter alia duke shprehur gjykime të padrejta 

vlerash, përdorimi i pajustifikuar i emrit ose imazhit të një personi, ose shkelja 
e paprekshmërisë së jetës private të një personi ose ndonjë të drejte tjetër të 
individit, është i paligjshëm në qoftë se nuk parashikohet ndryshe me ligj. 
Gjatë përcaktimit të një paligjshmërie të tillë, merren në konsideratë lloji i 
shkeljes, arsyeja dhe motivi i shkeljes dhe pesha e shkeljes krahas qëllimit të 
synuar prej saj.
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 (2)  Shkelja e një të drejte të individit nuk është e paligjshme në qoftë se shkelja 
është e justifikuar duke pasur parasysh të drejtat e tjera të mbrojtura me 
ligj dhe të drejtat e palëve të treta ose interesat publike. Në raste të tilla, 
paligjshmëria përcaktohet mbi bazën e një vlerësimi krahasues të të drejtave 
dhe interesave të ndryshme ligjore të mbrojtura me ligj.”

Seksioni 1047 – Paligjshmëria e zbulimit të informacionit të pasaktë
(1) Shkelja e të drejtave të individit ose të ndërhyrjes tek aktivitetet ekonomike ose 

profesionale të një personi me anë të zbulimit [avaldamine] të informacioneve 
të pasakta, ose me anë të zbulimit të mangët ose të shtrembër të informacioneve 
në lidhje me personin ose aktivitetet e personit, është e paligjshme në qoftë se 
personi i cili i zbulon këto informata nuk vërteton që, në kohën e një zbulimi 
të tillë, ai ose ajo nuk ka qenë në dijeni dhe nuk i është kërkuar të kishte dijeni 
që një informacion i tillë ka qenë i pasaktë ose i mangët.

 (2) Zbulimi i çështjeve shpifëse në lidhje me një person, ose i çështjeve të cilat 
mund të ndikojnë negativisht tek gjendja ekonomike e një personi, vlerësohet 
të jetë i paligjshëm në qoftë se personi që i zbulon këto çështje nuk e vërteton 
që ato janë të vërteta.

 (3)  Pavarësisht nga dispozitat e nënseksioneve (1) dhe (2) të këtij seksioni, zbulimi 
i informacioneve ose çështjeve të tjera nuk vlerësohet të jetë i paligjshëm në 
qoftë se personi i cili e zbulon informacionin ose çështjet e tjera apo personin 
të cilit i zbulohen këto çështje ka interes legjitim në zbulimin, dhe në qoftë se 
personi i cili e zbulon informacionin e ka verifikuar informatën ose çështjet e 
tjera me një thellësi e cila përputhet me peshën e shkeljes potenciale.

 (4) Në rast zbulimi të informacioneve të pasakta, viktima mund të kërkojë që 
personi i cili i ka zbuluar këto informacione ta përgënjeshtrojë informacionin 
ose të publikojë një saktësim në emrin e vet, pavarësisht nëse zbulimi i 
informacionit ka qenë i paligjshëm ose jo.”

Seksioni 1050 – Fajësia [süü] si bazë e përgjegjësisë
“(1) Në qoftë se nuk parashikohet ndryshe me ligj, keqbërësi nuk është përgjegjës 

për shkaktimin e dëmit në qoftë se keqbërësi vërteton që ai ose ajo nuk është 
fajtor [süüdi] për shkaktimin e dëmit.

(2) Situata, mosha, arsimi, njohuritë, aftësitë dhe karakteristika të tjera personale 
të një personi merren parasysh gjatë vlerësimit të fajësisë [süü] së personit 
për qëllime të këtij Kapitulli.

 (3) Në qoftë se disa persona janë përgjegjës për kompensimin e dëmit dhe, sipas 
ligjit, një ose më shumë prej tyre janë përgjegjës për kompensimin e dëmit të 
shkaktuar në mënyrë të paligjshme pavarësisht nëse ata janë fajtorë apo jo, 
gabueshmëria e sjelljes së tyre dhe forma e fajësisë të personave përgjegjës 
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për kompensimin e dëmit merret në konsideratë gjatë ndarjes mes tyre të 
detyrimit për kompensimin e dëmit.”

Seksioni 1055 – Ndalimi i veprimeve dëmtuese
 “(1) Në qoftë se dëmi shkaktohet në mënyrë të vazhdueshme ose bëhen kërcënime 

që do të shkaktohen dëme të paligjshme, viktima ose personi i cili kërcënohet 
ka të drejtë të kërkojë ndalimin e kësaj sjelljeje që shkakton dëmin ose të 
kërcënimeve për sjelle të tillë. Në rast lëndimi trupor, dëmi ndaj shëndetit ose 
shkeljes së paprekshmërisë së jetës personale ose të çdo të drejte të individit, 
mund të kërkohet, inter alia, që keqbërësit t’i ndalohet afrimi tek të tjerët 
(urdhër largimi), që të rregullohet banimi ose komunikimi, ose që të zbatohen 
masa të tjera të ngjashme.

 (2)  E drejta për të kërkuar ndalimin e sjelljes që shkakton dëme siç specifikohet 
nga nënseksioni (1) i këtij seksioni nuk zbatohet në qoftë se është e arsyeshme 
të pritet që një sjellje e tillë mund të tolerohet në kushtet e bashkekzistencës 
njerëzore ose në kuadër të një interesi të rëndësishëm publik. Në raste të tilla, 
viktima ka të drejtë të bëjë kërkesë për kompensim të dëmit të shkaktuar në 
mënyrë të paligjshme.
...”

39.  Ligji për Shërbimet e Shoqërisë së Informacionit (Infoühiskonna teenuse 
seadus) parashikon si vijon:

Seksioni 8 – Përgjegjësia e kufizuar në rastin e transmetimit të thjeshtë të 
informacionit dhe ofrimi i qasjes një rrjeti publik 

të komunikimit të të dhënave
 “(1)  Kur ofrohet një shërbim që ka të bëjë thjesht me transmetimin në një rrjet 

publik komunikimi të dhënash të informacionit të ofruar nga një pranues i 
shërbimit, ose me ofrimin e qasjes një rrjeti publik komunikimi të dhënash, 
ofruesi i shërbimit nuk mbahet përgjegjës për informacionin e transmetuar, 
me kusht që ofruesi:

1.  të mos e nisë transmetimin;
2.  të mos i zgjedhë pranuesit e transmetimit; dhe
3. të mos përzgjedhë ose modifikojë informacionin e përmbajtur në 

transmetim.
 (2) Veprimet e transmetimit dhe ofrimit të qasjes brenda kuptimit të nënseksionit 

1 të këtij seksioni përfshijnë ruajtjen automatike, të ndërmjetme dhe të 
përkohshme të informacionit të transmetuar, për sa kohë që kjo ndodh me 
qëllimin e vetëm të realizimit të transmetimit në rrjetin publik të komunikimit 
të të dhënave, dhe me kusht që informacioni të mos ruhet për një periudhë më 
të gjatë nga ç’është arsyeshëm e nevojshme për transmetim.”
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Seksioni 9 – Përgjegjësia e kufizuar në rastin e ruajtjes së përkohshme të 
informacionit në memorien cache

 “(1)  Kur ofrohet një shërbim që përbëhet nga transmetimi në një rrjet publik 
komunikimi të dhënash të informacionit të ofruar nga një pranues i shërbimit, 
ofruesi i shërbimit nuk mban përgjegjësi për ruajtjen automatike, të ndërmjetme 
dhe të përkohshme të atij informacioni në qoftë se metoda e transmetimit në 
fjalë kërkon chaching për arsye teknike dhe chaching kryhet për qëllimin e 
vetëm të bërjes më efikas të transmetimit të mëtejshëm të informacionit drejt 
pranuesve të tjerë të shërbimit me kërkesë të tyre, me kusht që:

1.  ofruesi të mos e modifikojë informacionin;
2.  ofruesi të veprojë në përputhje me kushtet e qasjes në informacion;
3. ofruesi të veprojë në përputhje me rregullat lidhur me përditësimin e 

informacionit, të specifikuara në një mënyrë e cila njihet dhe përdoret 
gjerësisht në atë industri;

4.  ofruesi të mos ndërhyjë tek përdorimi i paligjshëm i teknologjisë që 
njihet dhe përdoret gjerësisht nga industria për të marrë të dhëna mbi 
përdorimin e informacionit;

5.  ofruesi të veprojë me shpejtësi për të hequr ose çaktivizuar qasjen 
në informacionin që ka ruajtur pas marrjes së njohurive aktuale në 
lidhje me faktin që informacioni në burimin fillestar të transmetimit 
është hequr nga rrjeti, ose qasja ndaj tij është çaktivizuar, ose që një 
autoritet gjykate, policie ose Shteti e ka urdhëruar një heqje të tillë.”

Seksioni 10 – Përgjegjësia e kufizuar në rastin e ofrimit të një shërbimi 
të ruajtjes së informacionit

 “(1)  Kur ofrohet një shërbim që përbëhet nga ruajtja e informacionit të ofruar 
nga një pranues i shërbimit, ofruesi i shërbimit nuk mban përgjegjësi për 
informacionin e ruajtur me kërkesë të pranuesit të shërbimit, me kusht që:

1.   ofruesi të mos ketë njohuri faktike rreth përmbajtjes së informacionit 
dhe, për sa u përket pretendimeve për dëmshpërblim, nuk është në 
dijeni të fakteve ose rrethanave nga të cilat është i dukshëm aktiviteti 
ose informacioni i paligjshëm;

2.   ofruesi, sapo të marrë njohuri ose dijeni mbi faktet e specifikuara në 
kryeradhën 1 të këtij nënseksioni, të veprojë me shpejtësi për të hequr 
ose për të çaktivizuar qasjen në informacion.

 (2) Nënseksioni 1 i këtij seksioni nuk zbatohet kur pranuesi i shërbimit vepron 
nën autoritetin ose kontrollin e ofruesit.”

Seksioni 11 – Mos detyrimi për monitorim
“(1)  Një ofrues shërbimi i specifikuar në seksionet 8 deri në 10 të këtij Ligji nuk 

është i detyruar të monitorojë informacionin sapo ky i fundit të jetë transmetuar 
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ose sapo të jetë ofruar qasja në të, sapo ky të jetë ruajtur në memorien cache 
ose sapo të jetë ruajtur me kërkesë të pranuesit të shërbimit, dhe ofruesi i 
shërbimit nuk është i detyruar të kërkojë në mënyrë aktive informacione ose 
rrethana që tregojnë aktivitet të paligjshëm.

 (2) Dispozitat e nënseksionit 1 të këtij seksioni nuk e kufizojnë të drejtën e një 
zyrtari që ushtron mbikëqyrje për të kërkuar zbulimin e këtij informacioni 
nga një ofrues shërbimi.

 (3) Ofruesve të shërbimit u kërkohet të informojnë menjëherë autoritetet 
mbikëqyrëse rreth aktiviteteve të ndërmarra që pretendohen të jenë të 
paligjshme ose rreth informacionit të ofruar nga pranuesit e shërbimeve të 
tyre specifikuar në seksionet 8 deri në 10 të këtij Ligji, dhe për t’u komunikuar 
autoriteteve kompetente informacione që mundësojnë identifikimin e 
pranuesve të shërbimit të tyre me të cilët kanë marrëveshje për ruajtje.

...”
40.  Nenet 244 et seq. të Kodit të Procedurës Civile (Tsiviilkohtumenetluse seadustik) 

parashikojnë marrjen para-gjyqësore të provave (eeltõendamismenetlus) – 
një procedurë në të cilën provat mund të merren madje para se të kenë nisur 
procedurat gjyqësore nëse mund të prezumohet se provat mund të humbasin 
ose që shfrytëzimi i provave më vonë mund të hasë në vështirësi.

41. Në një vendim të datës 21 dhjetor 2005 (çështja nr. 3-2-1-95-05) Gjykata 
Supreme gjeti që, për qëllime të seksionit 1047 të Ligjit të Detyrimeve, 
zbulimi (avaldamine) nënkuptonte zbulimin e informacionit drejt palëve 
të treta. Një person që i transmetonte informacione një publikuesi medial 
(meediaväljaanne) mund të konsiderohej zbulues (avaldaja) edhe në qoftë 
se ai ose ajo nuk ka qenë publikues/e i/e artikullit (ajaleheartikli avaldaja) 
në fjalë. Gjykata Supreme ka përsëritur të njëjtin qëndrim në vendimet e saj 
të mëvonshme, për shembull në një vendim të datës 21 dhjetor 2010 (çështja 
nr. 321-67-10).

42. Në disa çështje vendase janë ngritur padi për shpifje kundër disa të paditurve, 
përfshirë, për shembull, publikuesit të një gazete dhe autorit të një artikulli 
(vendimi i Gjykatës Supreme i 7 majit 1998 në çështjen nr. 3-2-1-61-98), një 
publikues gazete dhe një i intervistuar (vendimi i Gjykatës Supreme i datës 1 
dhjetor 1997 në çështjen nr. 3-2-1-99-97), dhe vetëm kundër një publikuesi 
të një gazete (vendimi i Gjykatës Supreme i datës 30 tetor 2007 në çështjen 
nr. 3-2-1-53-07).

43. Pas vendimit të Gjykatës Supreme të datës 10 qershor 2009 në çështjen që i dha 
shkas çështjes aktuale para Gjykatës (çështja nr. 3-2-1-43-09), disa gjykata 
më të ulëta e kanë zgjidhur çështjen e përgjegjësisë në lidhje me komentet 
rreth artikujve online në mënyrë të ngjashme. Kështu, në një vendim të 21 
shkurtit 2012 Gjykata e Apelit e Tallinn (çështja nr. 20876058) mbështeti një 
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vendim të një gjykate më të ulët në lidhje me pretendimin e një personi për 
shpifje ndaj tij kundër publikuesit të një gazete. Publikuesi u gjet përgjegjës 
për komente shpifëse online të postuara nga lexuesit e pjesës së komenteve 
online të gazetës. Gjykatat gjetën që publikuesi ishte një ofrues shërbimi 
përmbajtjeje. Ato e refuzuan kërkesën e publikuesit për vendim paraprak nga 
Gjykata e Drejtësisë së Bashkimit Evropian (CJEU), duke gjetur që ishte e 
dukshme që i padituri nuk i përmbushte kriteret për të qenë ofrues pasiv i 
shërbimeve siç është interpretuar më parë nga CJEU dhe Gjykata Supreme 
dhe që rregullat përkatëse ishin mjaft të qarta. Prandaj, nuk kishte nevojë 
për udhëzime të reja nga CJEU. Gjykatat gjithashtu shënuan që në pajtim 
me vendimin e 23 marsit 2003 të CJEU (Çështjet e Bashkuara C236/08 
deri në C238/08 Google France dhe Google [2010] ECR I2417) u takonte 
gjykatave kombëtare të vlerësonin nëse roli i luajtur nga një ofrues shërbimi 
ishte asnjanës, në kuptimin që sjellja e tij ishte thjesht teknike, automatike 
dhe pasive, çka tregonte mungesën e dijenisë për ose të kontrollit mbi të 
dhënat që ai ruante. Gjykatat konsideruan që puna nuk qëndronte kështu në 
çështjen që ato kishin përpara. Meqenëse publikuesi tashmë i kishte fshirë 
komentet shpifëse deri në kohën e shpalljes së vendimit, nuk u mor vendim 
në lidhje me atë pikë; pretendimi i paditësit për dëme jo materiale u rrëzua. 
Një vendim i ngjashëm u mor nga Gjykata e Apelit e Tallinn më 27 qershor 
2013 (çështja nr. 2-10-46710). Edhe në atë rast, portali i lajmeve në internet u 
mbajt përgjegjës për komente shpifëse të postuara nga lexuesit dhe pretendimi 
i paditësit për dëme jo materiale u rrëzua.

III.  INSTRUMENTET NDËRKOMBËTARE PËRKATËSE
A.  Dokumentet e Këshillit të Evropës

44. Më 28 maj 2003, në takimin e 840-të të Zëvendësve të Ministrave, Komiteti 
i Ministrave të Këshillit të Evropës miratoi një Deklaratë mbi lirinë e 
komunikimit në internet. Në pjesët përkatëse të Deklaratës thuhet si vijon:

“Shtetet anëtare të Këshillit të Evropës,
...
Të bindura gjithashtu që është e nevojshme të kufizohet përgjegjësia e ofruesve të 

shërbimeve kur ato veprojnë thjesht si transmetues, ose kur ato, në mirëbesim, ofrojnë qasje ndaj, 
ose pranojnë, përmbajtje nga palë të treta;

Duke kujtuar në lidhje me këtë Direktivën 2000/31/EC të Parlamentit Evropian dhe të 
Këshillit të 8 qershorit 2000 në lidhje me disa aspekte të caktuara të shërbimeve të shoqërisë së 
informacionit, në mënyrë të veçantë tregtinë elektronike, në Tregun e Brendshëm (Direktiva mbi 
tregtinë elektronike);

Duke theksuar që liria e komunikimit në internet nuk duhet të paragjykojë dinjitetin njerëzor, 
të drejtat e njeriut dhe liritë themelore të të tjerëve, posaçërisht të të miturve;

Duke konsideruar që duhet të gjendet një ekuilibër mes respektimit të vullnetit të përdoruesve 
të internetit për të mos zbuluar identitetin e tyre dhe nevojshmërinë që autoritetet ligjzbatuese të 
gjurmojnë përgjegjësit e veprave penale;
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...
Deklarojnë që synojnë t’u përmbahen parimeve të mëposhtme në fushën e komunikimit në 

internet:

Parimi 1: Rregullat e përmbajtjes për internetin
Shtetet anëtare nuk duhet ta nënshtrojnë përmbajtjen në internet ndaj 

kufizimeve të cilat shkojnë më larg se ato që zbatohen në mjetet e tjera të bartjes 
së përmbajtjes.

...
Parimi 3: Mungesa e kontrollit të mëparshëm shtetëror

Autoritetet publike nuk duhet që, përmes masave të përgjithshme të bllokimit 
ose filtrimit, të mohojnë qasjen e publikut ndaj informacionit dhe komunikimeve 
të tjera në internet, pavarësisht nga kufijtë. Kjo nuk ndalon instalimin e filtrave 
për mbrojtjen e të miturve, posaçërisht në vende ku ata mund të kenë qasje, siç 
janë shkollat ose bibliotekat.

Në qoftë se respektohen mbrojtjet e Nenit 10, paragrafi 2, të Konventës për 
Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore, mund të merren masa 
për të zbatuar heqjen e përmbajtjes qartazi të identifikueshme në internet ose, 
përndryshe, bllokimi i qasjes në të, në qoftë se autoritetet kompetente kombëtare 
kanë marrë një vendim të përkohshëm ose të përhershëm mbi paligjshmërinë e saj.

...
Parimi 6: Përgjegjësia e kufizuar e ofruesve të shërbimeve 

për përmbajtjen në internet
Shtetet anëtare nuk duhet të caktojnë mbi ofruesit e shërbimeve një detyrim 

të përgjithshëm për të monitoruar përmbajtjen në internet ndaj së cilës ato ofrojnë 
qasje, të cilën ato e transmetojnë ose e ruajnë, e as për të kërkuar në mënyrë 
aktive fakte ose rrethana që tregojnë aktivitete të paligjshme.

Shtetet anëtare duhet të sigurojnë që ofruesit e shërbimeve të mos mbahen 
përgjegjës për përmbajtjen në internet kur funksioni i tyre është i kufizuar, siç 
përkufizohet nga e drejta kombëtare, me transmetimin e informacionit ose me 
dhënien e qasjes në internet.

Në rastet kur funksionet e ofruesve të shërbimeve janë më të gjera dhe ata 
ruajnë përmbajtje që vjen nga palë të tjera, shtetet anëtare mund t’i mbajnë ata 
bashkëpërgjegjës në qoftë se ata nuk veprojnë me shpejtësi për të hequr ose 
çaktivizuar qasjen ndaj informacionit ose shërbimeve sapo të vihen në dijeni, 
siç përkufizohet nga e drejta kombëtare, për natyrën e paligjshme ose, në rast 
kërkese për dëmshpërblim, për faktet ose rrethanat që tregojnë paligjshmërinë e 
aktivitetit ose informacionit.

Gjatë përcaktimit sipas të drejtës kombëtare të detyrimeve të ofruesve të 
shërbimeve siç përcaktohet në paragrafin e mëparshëm, duhet të tregohet kujdesi 
i duhur për sa i përket lirisë së shprehjes së atyre që e vënë informacionin në 
dispozicion fillimisht, si dhe për sa u përket të drejtave korresponduese të 
përdoruesve të informacionit.
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Në të gjitha rastet, kufizimet e lartpërmendura të përgjegjësisë nuk duhet 
të ndikojnë tek mundësia e lëshimit të urdhrave gjyqësorë aty ku ofruesve të 
shërbimit u kërkohet të përfundojnë ose të parandalojnë, me aq sa munden, 
shkeljen e ligjit.

Parimi 7: Anonimiteti
Për të siguruar mbrojtje kundër vëzhgimit online dhe për të shtuar shprehjen 

e lirë të informacionit dhe ideve, shtetet anëtare duhet të respektojnë vullnetin e 
përdoruesve të internetit për të mos zbuluar identitetin e tyre. Kjo nuk i ndalon 
shtetet anëtare nga marrja e masave dhe bashkëpunimi në mënyrë që të gjurmojnë 
ata që janë përgjegjës për vepra penale, në përputhje me të drejtën kombëtare, 
me Konventën për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Liritë Themelore dhe 
marrëveshjet e tjera ndërkombëtare në fushat e drejtësisë dhe policisë.”
45. Në Rekomandimin e tij CM/Rec(2007)16 drejtuar Shteteve anëtare në lidhje 

me masat për promovimin e vlerës së shërbimit publik në internet (miratuar 
më 7 nëntor 2007), Komiteti i Ministrave shënoi që interneti mundej, nga 
njëra anë, të shtonte në mënyrë domethënëse ushtrimin e disa të drejtave 
të caktuara të njeriut dhe lirive themelore njëkohësisht që mundej, nga ana 
tjetër, të ndikonte negativisht tek këto të drejta si dhe tek të drejta të tjera të 
tilla. Ai rekomandoi që Shtetet anëtare të hartonin një kornizë të qartë ligjore 
që përcaktonte kufijtë e roleve dhe përgjegjësive të të gjithë aktorëve kyçë në 
fushën e informacioneve dhe teknologjive të reja të komunikimit.

46.  Rekomandimi CM/Rec(2011)7 i Komitetit të Ministrave për Shtetet anëtare 
mbi një nocion të ri të mediave (miratuar më 21 shtator 2011) thoshte si 
vijon:
 “...
Komiteti i Ministrave, sipas kushteve të Nenit 15. b të Statutit të Këshillit të Evropës 

rekomandon që shtetet anëtare:
– të miratojnë një nocion të ri, të gjerë të mediave i cili përfshin të gjithë aktorët e përfshirë 

në produksionin dhe përhapjen, drejt numrave mundësisht shumë të mëdhenj të njerëzve, 
të përmbajtjes (për shembull të informacionit, analizave, komenteve, opinioneve, edukimit, 
kulturës, artit dhe argëtimit në formë teksti, audio, vizuale, audiovizuale ose forma të tjera) dhe 
aplikacioneve të cilat janë krijuar për të lehtësuar komunikimin ndëraktiv masiv (për shembull 
rrjetet sociale) ose mjete të tjera të përmbajtjes ndëraktive në shkallë të gjerë (për shembull lojërat 
online), duke ruajtur (në të gjitha këto raste) kontrollin ose mbikëqyrjen editoriale të përmbajtjes;

– të shqyrtojnë nevojat rregullatore në lidhje me të gjithë aktorët që ofrojnë shërbime ose 
produkte në ekosistemin medial në mënyrë që të garantohet e drejta e njerëzve për të kërkuar, 
marrë dhe përcjellë informacione në përputhje me Nenin 10 të Konventës Evropiane për të Drejtat 
e Njeriut, dhe për t’u ofruar atyre aktorëve mbrojtjet përkatëse kundër ndërhyrjes që përndryshe 
mund të ketë efekt negativ mbi të drejtat e Nenit 10, përfshirë situatat të cilat rrezikojnë të shpijnë 
drejt vetkufizimit ose vetcensurës së panevojshme;

– të zbatojnë kriteret e përcaktuara në shtojcën e tij gjatë shqyrtimit të një përgjigjeje të 
shkallëzuar dhe të diferencuar për aktorët që hyjnë brenda nocionit të ri të medias bazuar mbi 
standardet përkatëse të Këshillit të Evropës mbi mediat, duke pasur parasysh funksionet e tyre 
specifike në procesin e mediave dhe ndikimin dhe domethënien e tyre potenciale në garantimin e 
qeverisjes së mirë në një shoqëri demokratike;
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...”
Shtojca e Rekomandimit thotë si vijon, për aq sa është relevante:
 “7.  Një qasje e diferencuar dhe e shkallëzuar kërkon që secili aktor shërbimet e të cilit 

identifikohen si media ose si aktivitet ndërmjetës ose ndihmës të përfitojë si nga forma e 
përshtatshme (e diferencuar) ashtu edhe nga niveli i përshtatshëm (i shkallëzuar) i mbrojtjes dhe 
që përgjegjësisë po ashtu t’i caktohen kufijtë në përputhje me Nenin 10 të Konventës Evropiane 
të të Drejtave të Njeriut dhe standardeve të tjera përkatëse të vendosura nga Këshilli i Evropës.

...
30. Kontrolli editorial mund të vërtetohet nga vendimet e vetë aktorëve mbi 

përmbajtjen që do të vihet në dispozicion ose të promovohet, dhe mbi 
mënyrën se si ajo do të prezantohet ose organizohet. Mediat tradicionale 
nganjëherë publikojnë politika editoriale të shkruara me hollësi, por ato mund 
të gjenden shpesh edhe në udhëzimet me shkrim mbi kriteret e përzgjedhjes 
ose procesimit (për shembull verifikimi ose vleftësimi) i përmbajtjes. Në 
ambientet e reja të komunikimeve, politikat editoriale mund të ngërthehen në 
deklaratat e misionit ose në kushtet e përdorimit (të cilat mund të përmbajnë 
dispozita shumë të hollësishme mbi përmbajtjen), ose mund të shprehen 
në mënyrë informale si zotime ndaj parimeve të caktuara (për shembull 
netiquette, motto).

...
32.  Procesi editorial mund të përfshijë përdoruesit (për shembull vlerësimi mes 

kolegëve dhe kërkesat për heqje) ku vendimet përfundimtare merren sipas një 
procesi të përkufizuar përbrenda dhe duke pasur parasysh kritere të specifikuara 
(moderimi reagues). Mediat e reja shpesh merren me moderim ex post (që 
shpesh i referohen si post-moderim) për sa i përket përmbajtjes së gjeneruar 
nga përdoruesit, çka në shikim të parë mund të jetë e paperceptueshme. 
Proceset editoriale gjithashtu mund të jenë të automatizuara (për shembull 
në rastin e algoritmeve ex ante që përzgjedhin përmbajtjen ose krahasimit të 
përmbajtjes me materialin që ka të drejta autoriale).

...
35.  Përsëri, duhet të shënohet që nivele të ndryshme të kontrollit editorial 

shkojnë paralelisht me nivelet e ndryshme të përgjegjësisë editoriale. Nivele 
të ndryshme të kontrollit editorial ose modaliteteve editoriale (për shembull 
moderimi ex ante krahasuar me ex post) kërkojnë përgjigje të diferencuara 
dhe pothuaj me siguri lejojnë më së miri shkallëzimin e përgjigjes.

36.  Rrjedhimisht, një ofrues i një shërbimi ndërmjetës ose ndihmës që i kontribon 
funksionimit ose qasjes në një media por që nuk ushtron vetë – ose nuk do të 
duhej të ushtronte – kontroll editorial, dhe prandaj ka përgjegjësi të kufizuar 
editoriale ose nuk ka fare përgjegjësi editoriale, nuk duhet të konsiderohet 
që është media. Megjithatë, veprimi i saj mund të jetë relevant në kontekst 
të medias. Sidoqoftë, veprimi i ndërmarrë nga ofruesit e shërbimeve 
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ndërmjetëse ose ndihmëse si rezultat i detyrimeve ligjore (për shembull heqja 
e përmbajtjes në përputhje me një urdhër gjyqësor) nuk duhet të konsiderohet 
si kontroll editorial në kuptimin e përmendur më lart).

...
63. Rëndësia e rolit të ndërmjetësve duhet të nënvizohet. Ata ofrojnë mjete ose 

kanale alternative dhe plotësuese për përhapjen e përmbajtjes mediale, duke 
zgjeruar kështu shtrirjen dhe duke shtuar efektivitetin në arritjen nga mediat 
të qëllimeve dhe objektivave të tyre. Në një treg konkurrues të ndërmjetësve 
dhe ndihmësve, ato mund ta ulin konsiderueshëm rrezikun e ndërhyrjeve 
nga autoritetet. Megjithatë, duke pasur parasysh shkallën deri ku mediat 
duhet të mbështeten tek ato në ekosistemin e ri, ekziston gjithashtu rreziku i 
censurimit me anë të ndërmjetësve dhe ndihmësve. Disa situata të caktuara 
gjithashtu mund të përbëjnë rrezik për censurim privat (përmes ndërmjetësve 
dhe ndihmësve për sa i përket mediave të cilave u ofrojnë shërbimet ose 
përmbajtjen që kanë).”

47. Më 16 prill 2014 u miratua Rekomandimi CM/Rec(2014)6 i Komitetit të 
Ministrave drejtuar Shteteve anëtare mbi Udhërrëfyesin për të drejtat e njeriut 
të përdoruesve të internetit. Pjesa relevante e Udhërrëfyesit thotë si vijon:

Liria e shprehjes dhe informacionit
“Ju keni të drejtë të kërkoni, të merrni dhe të përcillni informacione dhe ide 

të zgjedhura prej jush, pa ndërhyrje dhe pavarësisht nga kufijtë. Kjo do të thotë që:
1. ju keni lirinë të shpreheni online dhe të keni qasje në informacionet dhe 

opinionet dhe shprehjet e të tjerëve. Kjo përfshin fjalimet politike, pikëpamjet 
mbi fenë, opinionet dhe shprehjet që pranohen pozitivisht ose që shihen si 
jo ofenduese, por gjithashtu edhe ato që mund të ofendojnë, shokojnë ose 
shqetësojnë të tjerët. Ju duhet të merrni parasysh siç duhet reputacionin ose të 
drejtat e të tjerëve, përfshirë edhe të drejtën e tyre për privatësi;

2.  mund të ketë kufizime për shprehjet të cilat nxisin diskriminim, urrejtje ose 
dhunë. Këto kufizime duhet të jenë të ligjshme, të hartuara në mënyrë të 
thukët dhe duhet të zbatohen nën mbikëqyrjen e gjykatës;

...
6.  ju mund të zgjidhni që të mos zbuloni identitetin tuaj online, për shembull duke 

përdorur pseudonim. Megjithatë, duhet të keni parasysh që mund të merren 
masa, nga autoritetet kombëtare, të cilat mund të shpiejnë drejt zbulimit të 
identitetit tuaj.”

B.  Dokumente të tjera ndërkombëtare
48. Raportuesi i Posaçëm i Këshillit të OKB-së për të Drejtat e Njeriut për 

promovimin dhe mbrojtjen e të drejtës për lirinë e mendimit dhe shprehjes 
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deklaroi si vijon në raportin e tij të 16 majit 2011 para Këshillit të të Drejtave 
të Njeriut (A/HRC/17/27):

“25.Si të tilla, llojet legjitime të informacioneve të cilat mund të kufizohen 
përfshijnë pornografinë e fëmijëve (për të mbrojtur të drejtat e fëmijëve), 
gjuhën e urrejtjes (për të mbrojtur të drejtat e komuniteteve të prekura), 
shpifjet (për të mbrojtur të drejtat dhe reputacionin e të tjerëve nga sulmet 
e pajustifikuara), nxitjen e drejtpërdrejtë dhe publike për të kryer gjenocid 
(për të mbrojtur të drejtat e të tjerëve), dhe përkrahjen e urrejtjes kombëtare, 
racore ose fetare që përbën nxitje për diskriminim, luftime ose dhunë (për të 
mbrojtur të drejtat e të tjerëve, siç është e drejta për jetën).

...
27. Përveç kësaj, Raportuesi i Posaçëm thekson që për shkak të karakteristikave 

unike të internetit, rregulloret ose kufizimet të cilat mund të vlerësohen 
legjitime dhe proporcionale për mediat tradicionale shpeshherë nuk janë 
të tilla kur vjen puna tek interneti. Për shembull, në rastet e shpifjeve ndaj 
reputacionit të individëve, duke pasur parasysh mundësinë e individit në fjalë 
për të ushtruar të drejtën e tij/saj për t’u përgjigjur në çast për të rregulluar 
dëmin e shkaktuar, llojet e sanksioneve që zbatohen për shpifjet offline mund 
të jenë të panevojshme ose jo proporcionale. ...

...
43. Raportuesi i Posaçëm beson se masat e censurimit nuk duhet të delegohen 

asnjëherë tek një entitet privat, dhe që askush nuk duhet të mbahet përgjegjës 
për përmbajtje në internet autor i së cilës nuk është ai/ajo vetë. Në fakt, asnjë 
Shtet nuk duhet të përdorë ose të detyrojë ndërmjetësit që të ndërmarrin 
censurime në emër të tij....

...
74. Ndërmjetësit luajnë një rol themelor në mundësimin e përdoruesve të internetit 

që të gëzojnë të drejtën e tyre të shprehjes dhe qasjen në informacion. Duke 
pasur parasysh ndikimin e tyre të pa precedent mbi atë që qarkullon nëpër 
internet dhe mënyrën se si qarkullon, Shtetet kanë kërkuar gjithmonë e më 
shumë që të ushtrojnë kontroll mbi ta dhe t’i mbajnë ata ligjërisht përgjegjës 
për dështimin e parandalimit të qasjes së përmbajtjes që konsiderohet e 
paligjshme.”

49. Një Deklaratë e Përbashkët nga Raportuesi i Posaçëm i OKB-së për Lirinë e 
Mendimit dhe Shprehjes, Përfaqësuesi i OSBE-së për Lirinë e Mediave dhe 
Raportuesi i Posaçëm i OAS për Lirinë e Shprehjes, e miratuar më 21 dhjetor 
2005, deklaronte si vijon:
“Askush nuk duhet të mbahet përgjegjës për përmbajtje në internet autor i së 

cilës nuk është ai/ajo vetë, përveç rastit kur ai/ajo e cilëson atë përmbajtje si të 
vetën ose kur refuzon t’i bindet një urdhri të gjykatës për ta hequr atë përmbajtje.”
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IV.  MATERIALET PËRKATËSE TË BASHKIMIT EVROPIAN DHE                   
              TË SË DREJTËS KRAHASUESE

A.  Instrumentet dhe praktika gjyqësore e Bashkimit Evropian
1.  Direktiva 2000/31/EC

50. Pjesët relevante të Direktivës 2000/31/EC të Parlamentit Evropian dhe të 
Këshillit të datës 8 qershor 2000 në lidhje me aspekte të caktuara ligjore të 
shërbimeve të shoqërisë së informacionit, posaçërisht tregtinë elektronike, në 
Tregun e Brendshëm (Direktiva për tregtinë elektronike) parashikon si më 
poshtë:

 “(9) Lëvizja e lirë e shërbimeve të shoqërisë së informacionit në shumë raste 
mund të jetë pasqyrim i veçantë në të drejtën e Komuniteteve i një parimi 
më të përgjithshëm, pra i lirisë së shprehjes siç mishërohet në Nenin 10(1) 
të Konventës për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore, e 
cila është ratifikuar nga të gjitha Shtetet Anëtare; për këtë arsye, direktivat 
që kanë të bëjnë me furnizimin e shërbimeve të shoqërive të informacionit 
duhet të sigurohen që ky aktivitet të mund të zhvillohet lirisht nën dritën e atij 
Neni, duke iu nënshtruar vetëm kufizimeve të përcaktuara në paragrafin 2 të 
atij Neni dhe në Nenin 46(1) të Paktit; kjo Direktivë nuk synon të ndikojë tek 
rregullat dhe parimet kombëtare në lidhje me lirinë e shprehjes.
...

(42) Përjashtimet nga përgjegjësia e përcaktuar në këtë Direktivë mbulojnë vetëm 
rastet kur aktiviteti nga ofruesi i shërbimit të shoqërisë së informacionit 
kufizohet brenda procesit teknik të operimit dhe dhënies qasje një rrjeti 
komunikimesh përmes të cilit informacionet e vëna në dispozicion nga palë 
të treta transmetohen ose ruhen përkohësisht, me qëllimin e vetëm të bërjes 
më efikas të transmetimit; ky aktivitet është i një natyre thjesht teknike, 
automatike dhe pasive, çka nënkupton se ofruesi i shërbimit të shoqërisë 
së informacionit nuk ka as dijeni për e as kontroll mbi informacionin që 
transmetohet ose ruhet.

 (43)  Një ofrues shërbimi mund të përfitojë nga përjashtimet për ‘mere conduit’ dhe 
për ‘caching’ kur ai nuk është i përfshirë në asnjë mënyrë në informacionin e 
transmetuar; kjo kërkon mes të tjerash që ai të mos e modifikojë informacionin 
që transmeton; kjo kërkesë nuk mbulon manipulimet e natyrës teknike të 
cilat ndodhin gjatë transmetimit sepse ato nuk e ndryshojnë integritetin e 
informacionit të përmbajtur në transmetim.

 (44) Një ofrues shërbimi që me dashje bashkëpunon me një prej pranuesve të 
shërbimit të tij në mënyrë që të ndërmarrë akte të paligjshme shkon përtej 
aktiviteteve të ‘mere conduit’ ose ‘caching’ dhe si rezultat nuk mund të përfitojnë 
nga përjashtimet prej përgjegjësisë të parashikuara për këto aktivitete.

 (45) Kufizimet e përgjegjësisë për ofruesit e shërbimeve të ndërmjetme të 
përcaktuara në këtë Direktivë nuk ndikojnë tek mundësia e vendimeve 
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gjyqësore të llojeve të ndryshme; vendime gjyqësore të tilla në mënyrë të 
veçantë mund të përbëhen nga urdhra nga gjykata ose autoritete administrative 
që kërkojnë përfundimin ose parandalimin e çdo shkeljeje, përfshirë heqjen e 
informacionit të paligjshëm ose çaktivizimin e qasjes në të.

 (46) Në mënyrë që të përfitojë nga kufizimi i një përgjegjësie, ofruesi i një 
shërbimi të shoqërisë së informacionit, që përbëhet nga ruajtja e informacionit, 
pas marrjes së njohurisë ose vënies në dijeni faktike rreth aktiviteteve të 
paligjshme duhet të veprojë me shpejtësi për të hequr ose çaktivizuar qasjen 
ndaj informacionit në fjalë; heqja ose çaktivizimi i qasjes duhet të ndërmerret 
duke respektuar parimin e lirisë së shprehjes dhe procedurat e vendosura 
për këtë qëllim në nivel kombëtar; kjo Direktivë nuk ndikon tek mundësia e 
Shteteve Anëtare për të vendosur kërkesa të tilla të cilat duhet të plotësohen 
menjëherë para heqjes ose çaktivizimit të informacionit.

 (47)  Shtetet Anëtare e kanë të ndaluar të vendosin detyrim monitorues mbi ofruesit 
e shërbimeve vetëm për sa u përket detyrimeve të natyrës së përgjithshme; kjo 
nuk ka të bëjë me detyrimet monitoruese në një rast specifik dhe, në mënyrë 
të veçantë, nuk ndikon tek urdhrat e autoriteteve kombëtare në përputhje me 
legjislacionin kombëtar.

 (48) Kjo Direktivë nuk ndikon tek mundësia që Shtetet Anëtare t’u kërkojnë 
ofruesve të shërbimeve, të cilët mbajnë informacione të ofruara nga pranuesit 
e shërbimit të tyre, që të zbatojnë detyrat e përkujdesjes, në mënyrë që të 
pikasin dhe të parandalojnë disa lloje të caktuara të aktiviteteve të paligjshme.
...

Neni 1 – Objektivi dhe fushëveprimi
1. Kjo Direktivë synon të kontribojë në funksionimin e tregut të brendshëm 

duke siguruar lëvizjen e lirë të shërbimeve të shoqërisë së informacionit mes 
Shteteve Anëtare.
...

Neni 2 – Përkufizimet
Për qëllime të kësaj Direktive, termat e mëposhtme kanë kuptimet në vijim:

 (a)  shërbimet e shoqërisë së informacionit’: shërbime brenda kuptimit të 
Nenit 1(2) të Direktivës 98/34/EC e ndryshuar nga Direktiva 98/48/EC;

(b)  ofrues shërbimi’: çdo person fizik ose ligjor që ofron shërbime të 
shoqërisë së informacionit;

 (c) ofrues i vendosur shërbimi’: ofrues shërbimi që efektivisht vijon 
një aktivitet ekonomik duke përdorur një strukturë të caktuar për 
një periudhë të pacaktuar. Prania dhe përdorimi i teknologjisë dhe 
mjeteve teknike të kërkuara për të ofruar shërbimin, në vetvete, nuk 
përbëjnë strukturë të ofruesit;

...
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Seksioni 4: Përgjegjësia e ofruesve të ndërmjetëm të shërbimit

Neni 12 – “Mere conduit”
1.  Kur ofrohet një shërbim i shoqërisë së informacionit i cili përbëhet nga një 

rrjet komunikimi të informacionit të ofruar nga një pranues i shërbimit, 
ose ofrimi i qasjes në një rrjet komunikimesh, Shtetet Anëtare sigurojnë që 
ofruesi i shërbimit të mos mbahet përgjegjës për informacionin e transmetuar, 
me kusht që ofruesi:

(a)  të mos e nisë transmetimin;
(b)  të mos përzgjedhë pranuesin e transmetimit; dhe
(c) të mos zgjedhë ose modifikojë informacionin e përmbajtur në 

transmetim.
2.  Aktet e transmetimit dhe ofrimit të qasjes të referuara në paragrafin 1 përfshijnë 

ruajtjen automatike, të ndërmjetme dhe të përkohshme të informacionit të 
transmetuar për sa kohë që kjo ndodh me qëllimin e vetëm të zhvillimit 
të transmetimit në rrjetin e komunikimit, dhe me kusht që informacioni të 
mos ruhet për një periudhë më të gjatë sesa është me arsye e nevojshme për 
transmetimin.

3.  Ky Nen nuk ndikon në mundësinë e një gjykate ose autoriteti administrativ, në 
përputhje me sistemet ligjore të Shteteve Anëtare, për t’i kërkuar ofruesit të 
shërbimit që t’i japë fund ose të parandalojë një shkelje.

Neni 13 – “Caching”
1. Kur ofrohet një shërbim i shoqërisë së informacionit që përbëhet nga 

transmetimi në një rrjet komunikimi i informacionit të ofruar nga një pranues 
i shërbimit, Shtetet Anëtare duhet të sigurojnë që ofruesi i informacionit të 
mos jetë përgjegjës për ruajtjen automatike, të ndërmjetme dhe të përkohshme 
të atij informacioni, të zhvilluar për qëllimin e vetëm të bërjes më efikas të 
transmetimit të mëtejshëm të informacionit drejt marrësve të tjerë të shërbimit 
me kërkesë të tyre, me kusht që:

(a)  ofruesi të mos e modifikojë informacionin;
(b)  ofruesi të veprojë në përputhje me kushtet për qasjen ndaj informacionit;
(c) ofruesi të veprojë në përputhje me rregullat që kanë të bëjnë me 

përditësimin e informacionit, të specifikuara në një mënyrë gjerësisht 
të njohur dhe të përdorur në atë industri;

(d) ofruesi të mos ndërhyjë tek përdorimi i ligjshëm i teknologjisë, 
gjerësisht të njohur dhe të përdorur nga industria, për të marrë të 
dhëna rreth përdorimit të informacionit; dhe

(e)  ofruesi të veprojë me shpejtësi për të hequr ose për të çaktivizuar qasjen 
në informacionin që ka ruajtur pas marrjes së njohurive konkrete rreth 
faktit që informacioni në burimin fillestar të transmetimit është hequr 
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nga rrjeti, ose që qasja ndaj tij është çaktivizuar, ose që një gjykatë 
apo një autoritet administrativ ka urdhëruar një heqje ose çaktivizim 
të tillë;

2.   Ky Nen nuk do të ndikojë tek mundësia që një gjykatë ose autoritet 
administrativ, në përputhje me sistemet ligjore të Shteteve Anëtare, t’i kërkojë 
ofruesit të shërbimit që t’i japë fund ose ta parandalojë një shkelje.

Neni 14 – Hosting
1.  Kur ofrohet një shërbim shoqërie informacioni që përbëhet nga ruajtja e 

informacionit të ofruar nga një pranues i shërbimit, Shtetet Anëtare duhet të 
sigurohen që ofruesi i shërbimit të mos mbahet përgjegjës për informacionin 
e ruajtur me kërkesë të pranuesit të shërbimit, me kusht që:

 (a)  ofruesi të mos ketë njohuri faktike për aktivitetin ose informacionin 
e paligjshëm dhe, për sa u përket pretendimeve për dëmshpërblim, të 
mos jetë në dijeni të fakteve ose rrethanave nga të cilat aktiviteti ose 
informacioni i paligjshëm është i dukshëm; ose

 (b)  ofruesi, me të marrë vesh ose me t’u vënë në dijeni për këtë, të 
veprojë me shpejtësi për të hequr ose për të çaktivizuar qasjen në 
informacion.

2.  Paragrafi 1 nuk zbatohet kur pranuesi i shërbimit vepron nën autoritetin ose 
kontrollin e ofruesit.

3.  Ky Nen nuk ndikon tek mundësia që një gjykatë ose autoritet administrativ, 
në përputhje me sistemet ligjore të Shteteve Anëtare, të kërkojë që ofruesi 
i shërbimit t’i japë fund ose të parandalojë një shkelje, as nuk ndikon tek 
mundësia e Shteteve Anëtare për të ngritur procedura për heqjen ose 
çaktivizimin e qasjes në informacion.

Neni 15 – Mos detyrimi i përgjithshëm për monitorim
1. Shtetet Anëtare nuk caktojnë detyrim të përgjithshëm mbi ofruesit, gjatë 

ofrimit të shërbimeve të mbuluara nga Nenet 12, 13 dhe 14, për të monitoruar 
informacionin që transmetojnë ose ruajnë, as ndonjë detyrim të përgjithshëm 
për të kërkuar fakte ose rrethana që tregojnë aktivitete të paligjshme.

2.  Shtetet Anëtare mund të caktojnë detyrime për ofruesit e shërbimit të shoqërisë 
së informacionit që të informojnë menjëherë autoritetet kompetente publike 
rreth aktiviteteve të pretenduara ilegale të ndërmarra ose rreth informacionit 
të dhënë nga pranuesit e shërbimeve të tyre ose detyrime për t’u komunikuar 
autoriteteve kompetente, me kërkesë të tyre, informacione që mundësojnë 
identifikimin e pranuesve të shërbimeve të tyre me të cilët kanë marrëveshje 
ruajtjeje.”
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2.  Direktiva 98/34/EC e ndryshuar sipas Direktivës 98/48/EC
51. Direktiva 98/34/EC e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e 22 qershorit 1998 

që parashtron procedurën për ofrimin e informacionit në fushën e standardeve 
dhe rregulloreve teknike dhe rregullave mbi shërbimet e Shoqërisë së 
Informacionit, e ndryshuar nga Direktiva 98/48/EC, parashikon si vijon:

Neni 1
“Për qëllime të kësaj Direktive, termat e mëposhtme do të kenë këto kuptime 

...
2.  ’shërbim’, çdo shërbim i Shoqërisë së Informacionit, që do të thotë çdo shërbim 

që normalisht ofrohet me pagesë, në distancë, me anë të mjeteve elektronike 
dhe me kërkesë individuale të një pranuesi të shërbimeve.
Për qëllime të këtij përkufizimi:

–  ’ në distancë’ nënkupton që shërbimi ofrohet pa praninë e njëkohshme 
të palëve,

–  ’ me anë të mjeteve elektronike’ nënkupton që shërbimi niset fillimisht 
dhe pranohet në destinacionin e vet me anë të pajisjeve elektronike 
për përpunimin (përfshirë kompresimin dixhital) dhe ruajtjen e të 
dhënave, dhe e tëra transmetohet, përcillet dhe pranohet përmes 
telegrafit, përmes radios, përmes mjeteve optike ose përmes mjeteve 
të tjera elektromagnetike,

–  ’me kërkesë individuale të pranuesit të shërbimeve’ nënkupton që 
shërbimi ofrohet përmes transmetimit të të dhënave sipas kërkesave 
individuale.

Një listë indikative e shërbimeve që nuk mbulohen nga ky përkufizim 
ndodhet në Shtojcën V.

Kjo Direktivë nuk zbatohet ndaj:
–   shërbimeve të transmetimit radiofonik,
–   shërbimeve të transmetimit televiziv të mbuluara nga pika (a) e Nenit 

1 të Direktivës 89/552/EEC.”
3.  Praktika gjyqësore e Gjykatës së Drejtësisë të Bashkimit Evropian

52.Në një vendim të 23 marsit 2010 (Çështjet e Bashkuara C236/08 deri në C238/08 
Google France dhe Google) CJEU konsideroi se në mënyrë që të përcaktonte 
nëse përgjegjësia e një ofruesi të referuar shërbimesh mund të kufizohej sipas 
Nenit 14 të Direktivës 2000/31/EC, ishte e nevojshme të shqyrtohej nëse roli 
i luajtur nga ai ofrues shërbimesh ishte asnjanës, në kuptimin që sjellja e 
tij ishte thjesht teknike, automatike dhe pasive, e tillë që tregonte mungesë 
dijenie ose kontrolli mbi të dhënat që ruante. Neni 14 i Direktivës për 
Tregtinë Elektronike duhet të interpretohej si i tillë që nënkuptonte se rregulla 
e caktuar në të zbatohej ndaj një ofruesi shërbimesh referuese të internetit në 
rast se ofruesi i shërbimit nuk kishte luajtur rol aktiv të një lloji të atillë që t’i 
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jepte atij dijeni për dhe kontroll mbi të dhënat e ruajtura. Sikur të mos kishte 
luajtur një rol të tillë, ai ofrues shërbimesh nuk mund të mbahej përgjegjës 
për të dhënat që kishte ruajtur me kërkesë të një reklamuesi, vetëm në qoftë 
se, pas marrjes së njohurive rreth natyrës së paligjshme të atyre të dhënave ose 
të aktiviteteve të atij reklamuesi, ai nuk vepronte me shpejtësi për të hequr ose 
çaktivizuar qasjen tek të dhënat në fjalë.

53. Në një vendim të 12 korrikut 2011 (Çështja C324/09 L’Oréal dhe të Tjerë) 
CJEU vendosi që Neni 14(1) i Direktivës 2000/31/EC duhet të interpretohej 
si i tillë që zbatohej ndaj një operatori të një tregu online ku ai operator nuk 
kishte luajtur rol aktiv duke lejuar që të kishte dijeni për ose kontroll mbi të 
dhënat e ruajtura. Operatori e luante një rol të tillë kur ofronte ndihmesë e 
cila përfshinte, në mënyrë të veçantë, optimizimin e prezantimit të ofertave 
konkrete për shitje ose promovimin e tyre. Kur operatori i tregut online 
nuk kishte luajtur një rol të tillë aktiv dhe shërbimi i ofruar binte, si pasojë, 
brenda fushëveprimit të Nenit 14(1) të Direktivës 2000/31/EC, operatori 
sidoqoftë mundte, në një çështje që nuk mund të rezultonte me urdhër për 
pagesë dëmshpërblimi, që të mbështetej mbi përjashtimin nga përgjegjësia 
e parashikuar nga ai Nen në qoftë se ai kishte qenë në dijeni të fakteve ose 
rrethanave mbi bazën e të cilave një operator ekonomik i zellshëm duhet të 
kishte kuptuar se ofertat konkrete për shitje kishin qenë të paligjshme dhe, në 
rast se do të ishte i vetëdijshëm për këtë, nuk kishte vepruar me shpejtësi në 
përputhje me Nenin 14(1)(b) të Direktivës 2000/31/EC.

54. Në një vendim të 24 nëntorit 2011 (Çështja C-70/10 Scarlet e Zgjeruar) CJEU 
vendosi që nuk mund të merrej një urdhëresë kundër një ofruesi shërbimesh të 
internetit e cila i kërkonte atij që të instalonte një sistem për filtrimin e të gjitha 
komunikimeve elektronike që kalonin përmes shërbimeve të tij, posaçërisht 
ato që kishin të bënin me përdorimin e softuerit nga njëri kompjuter tek tjetri 
(peer-to-peer), i cili zbatohej pa dallim mes të gjithë klientëve të tij, si masë 
parandaluese, ekskluzivisht me shpenzime të tija dhe për një periudhë të 
pakufizuar, dhe i cili ishte të gjendje të identifikonte në rrjetin e atij ofruesi 
lëvizjen e dokumenteve elektronike që përmbanin materiale muzikore, 
kinematografike ose audio-pamore në lidhje me të cilat kërkuesi pretendonte 
se kishte të drejta pronësie intelektuale, me qëllim të bllokimit të transferimit 
të dokumenteve përhapja e të cilave do të shkelte të drejtat autoriale.

55. Në një vendim të 16 shkurtit 2012 (Çështja C-360/10 SABAM) CJEU vendosi 
që Direktivat 2000/31/EC, 2001/29/EC dhe 2004/48/EC i ndalonin gjykatat 
kombëtare nga lëshimi i urdhëresave kundër një ofruesi shërbimesh që i 
kërkonte të instalonte sistem filtrimi për informacionet e ruajtura në serverët 
e tij nga përdoruesit e shërbimit, i cili zbatohej pa dallim ndaj të gjithë atyre 
përdoruesve, si masë parandaluese, ekskluzivisht me shpenzime të tija dhe 
për një periudhë të pakufizuar, dhe i cili ishte në gjendje të identifikonte 
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dokumente elektronike që përmbanin materiale muzikore, kinematografike 
ose audiovizuale në lidhje me të cilat kërkuesi i urdhëresës pretendonte se 
kishte të drejta pronësie intelektuale, me qëllim të pengimit që ato materiale 
të viheshin në dispozicion të publikut duke shkelur të drejtat autoriale.

56. Në një vendim të 13 majit 2014 (Çështja C-131/12 Google Spain dhe Google) 
CJEU-së iu kërkua të interpretonte Direktivën 95/46/EC të Parlamentit 
Evropian dhe të Këshillit të datës 24 tetor 1995 mbi mbrojtjen e individëve 
në lidhje me përpunimin e të dhënave personale dhe me lëvizjen e lirë të 
këtyre të dhënave. Ajo gjeti që aktiviteti i një makinerie kërkimi (search 
engine) në internet duhet të klasifikohej si “përpunim i të dhënave personale” 
brenda kuptimit të Direktivës 95/46/EC dhe vendosi që një përpunim i tillë 
i të dhënave personale, i kryer nga operatori i një makinerie kërkimi, kishte 
gjasa për të ndikuar në mënyrë domethënëse mbi të drejtat e privatësisë dhe 
të mbrojtjes së të dhënave personale (garantuar nga Nenet 7 dhe 8 të Kartës 
së të Drejtave Themelore të Bashkimit Evropian) kur kërkimi përmes asaj 
makinerie zhvillohej mbi bazën e emrit të një individi, meqenëse ai përpunim 
i mundësonte çdo përdoruesi interneti të merrte përmes listës rezultatet e një 
përmbledhjeje të strukturuar informacionesh lidhur me atë individ që mund 
të gjendej në internet e rrjedhimisht të përcaktonte një profil pak a shumë të 
hollësishëm të tij ose të saj. Për më tepër, efekti i ndërhyrjes tek të drejtat 
e subjektit të të dhënave bëhej më i lartë për shkak të rolit të rëndësishëm 
të luajtur nga interneti dhe makineritë e kërkimit në shoqërinë moderne, 
çka e bënte të kudondodhur informacionin e përmbajtur në një listë të tillë 
rezultatesh. Duke pasur parasysh seriozitetin e mundshëm të asaj ndërhyrjeje, 
një gjë e tillë nuk mund të arsyetohej vetëm me interesin ekonomik të 
operatorit. CJEU konsideroi që duhet të synohej gjetja e një ekuilibri të 
drejtë mes interesit legjitim të përdoruesve të internetit për të pasur qasje në 
informacion dhe të drejtave themelore të subjektit të të dhënave. Të drejtat 
themelore të subjektit të të dhënave, si rregullë e përgjithshme, ishin mbi 
interesin e përdoruesve të internetit, por, sidoqoftë, ai ekuilibër mund të 
varej nga natyra e informacionit në fjalë dhe nga fakti se sa i ndjeshëm ishte 
ai për jetën private të subjektit të të dhënave si dhe nga interesi i publikut 
tek pasja e atij informacioni. CJEU vendosi që në disa raste operatori i një 
makinerie kërkimi ishte i detyruar të hiqte nga lista e rezultateve të shfaqura 
pas një kërkimi të bërë mbi bazën e emrit të një personi vegëza të caktuara që 
çonin drejt faqeve të tjera të internetit, të publikuara nga palë të treta dhe që 
përmbanin informacione lidhur me atë person, edhe kur vetë publikimi i tyre 
vetvetiu në faqet në fjalë ishte i ligjshëm. Kështu ishte veçanërisht aty ku të 
dhënat dukej se ishin të papërshtatshme, pa vend, ose nuk kishin më lidhje, 
ose ishin të tepërta në krahasim me qëllimet për të cilat ishin përpunuar dhe 
duke pasur parasysh edhe kohën që kishte kaluar.
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57. Në një vendim të 11 shtatorit 2014 (Çështja C-291/13 Papasavvas) CJEU 
gjeti që, meqenëse një kompani botuese e gazetave cila postonte një version 
online të një gazete në faqen e saj të internetit, kishte, në parim, dijeni për 
informacionin që postonte dhe ushtronte kontroll mbi atë informacion, ajo 
nuk mund të konsiderohej se ishte “ofrues i ndërmjetëm i shërbimit” brenda 
kuptimit të Neneve 12 deri në 14 të Direktivës 2000/31/EC, pavarësisht nëse 
qasja në atë faqe interneti ishte falas apo jo. Kështu, ajo vendosi që kufizimet 
e përgjegjësisë civile të saktësuara në Nenet 12 deri në 14 të Direktivës 
2000/31/EC nuk zbatoheshin në rastin e një kompanie botuese të gazetave 
e cila operonte një faqe interneti ku postohej versioni online i një gazete, ku 
ajo kompani për më tepër përfitonte të ardhura të gjeneruara nga reklamat 
komerciale të postuara në faqen e internetit, meqenëse ajo ishte në dijeni 
të informacionit të postuar dhe ushtronte kontroll mbi atë informacion, 
pavarësisht nga fakti nëse qasja në faqen e internetit ishte falas apo jo.

B.  Materialet e të drejtës krahasuese
58. Nga informacionet që ka në dispozicion Gjykata, do të dukej se në disa 

Shtete anëtare të Këshillit të Evropës – që janë gjithashtu Shtete anëtare 
të Bashkimit Evropian – Direktiva për Tregtinë Elektronike, e transpozuar 
brenda të drejtës vendase, përbën burim parësor të ligjit në fushën në fjalë. 
Njëkohësisht, do të dukej se sa më e madhe të jetë përfshirja e operatorit në 
përmbajtjen e palëve të treta para publikimit online – pavarësisht nëse bëhej 
përmes censurimit paraprak, editimit, përzgjedhjes së pranuesve, kërkimit të 
komenteve mbi një temë të paracaktuar ose pranimit të përmbajtjes si e vetë 
operatorit – aq më të shumta janë gjasat që operatori të mbahet përgjegjës për 
përmbajtjen e ndodhur aty. Disa vende kanë miratuar rregullore të mëtejshme 
që kanë të bëjnë pikërisht me procedurat e mbylljes lidhur me përmbajtje 
që pretendohen të jenë të dyshimta në internet, dhe dispozita në lidhje me 
shpërndarjen e përgjegjësisë në këtë kontekst.

E DREJTA
I.  SHKELJA E PRETENDUAR E NENIT 10 TË KONVENTËS

59. Kompania kërkuese u ankua që të mbajturit e saj përgjegjëse për komentet e 
postuara nga lexuesit e portalit të saj të lajmeve në internet shkelte lirinë e saj 
të shprehjes siç parashikohet nga Neni 10 i Konventës, i cili thotë si vijon:

“1.  Çdokush ka të drejtën e lirisë së shprehjes. Kjo e drejtë përfshin lirinë 
e mendimit dhe lirinë për të marrë ose për të dhënë informacione dhe 
ide pa ndërhyrjen e autoriteteve publike dhe pa marrë parasysh kufijtë. 
Ky nen nuk i ndalon Shtetet që të kërkojnë licencimin e ndërmarrjeve 
të transmetimit audio, kinematografik ose televiziv.
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2.   Ushtrimi i këtyre lirive që përmban detyrime dhe përgjegjësi, 
mund t’u nënshtrohet atyre formaliteteve, kushteve, kufizimeve 
ose sanksioneve të parashikuara me ligj dhe që janë të nevojshme 
në një shoqëri demokratike, në interes të sigurisë kombëtare, 
integritetit territorial ose sigurisë publike, për mbrojtjen e rendit dhe 
parandalimin e krimit, për mbrojtjen e shëndetit ose të moralit, për 
mbrojtjen e dinjitetit ose të të drejtave të të tjerëve, për të ndaluar 
përhapjen e të dhënave konfidenciale ose për të garantuar autoritetin 
dhe paanshmërinë e pushtetit gjyqësor.”

60.  Qeveria e kontestoi atë argument.

A.  Vendimi i Dhomës
61. Në vendimin e saj të 10 tetorit 2013 Dhoma shënoi në fillim që pikëpamjet 

e palëve ndryshonin për sa i përket rolit të kompanisë në çështjen në 
fjalë. Sipas Qeverisë, kompania kërkuese duhet të konsiderohej zbuluesi i 
komenteve shpifëse, ndërsa kompania kërkuese ishte e mendimit që bëhej 
fjalë për lirinë e saj për të përcjellë informacionin e krijuar dhe të publikuar 
nga palët e treta. Dhoma nuk vazhdoi me përcaktimin e rolit të saktë që i 
duhej atribuar aktiviteteve të kompanisë kërkuese dhe shënoi që, në thelb, 
nuk diskutohej mes palëve që vendimet e gjykatave vendase në lidhje me 
kompaninë kërkuese përbënin ndërhyrje tek liria e saj e shprehjes e garantuar 
sipas Nenit 10 të Konventës.

62. Për sa i përket ligjshmërisë së ndërhyrjes, Dhoma e refuzoi argumentin e 
kompanisë kërkuese që ndërhyrja tek liria e saj e shprehjes nuk ishte “e para-
shikuar me ligj”. Dhoma vërejti që gjykatat vendase kishin gjetur që aktivitetet 
e kompanisë kërkuese nuk hynin brenda fushëveprimit të Direktivës për 
Tregtinë Elektronike dhe Ligjit për Shërbimet e Shoqërisë së Informacionit. Ajo 
konsideroi që nuk ishte detyra e saj të zinte vendin e gjykatave vendase dhe që 
i takonte kryesisht autoriteteve kombëtare, më saktë gjykatave, që të zgjidhnin 
problemet e interpretimit të legjislacionit vendas. Dhoma më tej u bind që 
dispozitat përkatëse të së drejtës civile–sado që ishin mjaft të përgjithshme dhe 
u mungonin hollësitë në krahasim, për shembull, me Ligjin për Shërbimet e 
Shoqërisë së Informacionit – bashkë me praktikën gjyqësore relevante, e bënin 
të qartë që një publikues medial ishte përgjegjës për çdo deklaratë shpifëse të 
bërë në publikimet e saj. Dhoma kishte parasysh faktin që kompania kërkuese 
ishte një publikues profesionist që operonte një prej portaleve më të mëdha 
të lajmeve në Estoni, dhe gjithashtu faktin që ndaj komenteve të postuara në 
hapësirën e komentimeve ishte atribuar njëfarë nami i keq. Në këto rrethana, 
Dhoma konsideroi që kompania kërkuese kishte qenë në pozicion të vlerësonte 
rreziqet e lidhura me aktivitetet e saj dhe që ajo duhet të kishte pasur mundësi 
të parashikonte, në masë të arsyeshme, pasojat që mund të ngërthenin ato.
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63. Më tej Dhoma gjeti që kufizimi i lirisë së shprehjes së kompanisë kërkuese 
kishte synuar qëllimin legjitim të mbrojtjes së reputacionit dhe të drejtave të 
të tjerëve. Sipas mendimit të Dhomës, fakti që autorët aktualë të komenteve 
ishin gjithashtu parimisht përgjegjës nuk e ndryshonte qëllimin legjitim të 
mbajtjes së kompanisë kërkuese përgjegjëse për dëmet e shkaktuara ndaj 
reputacionit dhe të drejtave të të tjerëve.

64. Për sa i përket proporcionalitetit të ndërhyrjes, Dhoma shënoi që nuk kishte 
diskutim që komentet në fjalë kishin qenë të natyrës shpifëse. Gjatë vlerësimit 
të proporcionalitetit të ndërhyrjes tek liria e shprehjes së kompanisë kërkuese, 
Dhoma mori parasysh elementet në vijim. Së pari, ajo shqyrtoi kontekstin e 
komenteve, së dyti, masat e zbatuara nga kompania kërkuese në mënyrë që 
të ndalonte ose të hiqte komentet shpifëse, së treti, përgjegjësinë e autorëve 
aktualë të komenteve si alternativë e përgjegjësisë së kompanisë kërkuese, 
dhe së katërti, pasojat e procedurave vendase për kompaninë kërkuese.

65. Në mënyrë të veçantë, Dhoma konsideroi që artikulli i lajmeve i publikuar 
nga kompania kërkuese i cili kishte nxitur komentet shpifëse kishte pasur të 
bënte me një çështje të interesit publik dhe kompania kërkuese duhet t’i kishte 
parashikuar reagimet negative dhe duhet të kishte ushtruar njëfarë kujdesi në 
mënyrë që të shmangte mbajtjen e përgjegjësisë për dëmtimin e reputacionit 
të të tjerëve. Megjithatë, filtrimi automatik dhe sistemi i pikasjes dhe heqjes të 
përdorur nga kompania kërkuese nuk kishin siguruar mbrojtje të mjaftueshme 
për të drejtat e palëve të treta. Për më tepër, publikimi i artikujve të lajmeve 
dhe bërja e komenteve të lexuesve rreth tyre kishin qenë pjesë e aktiviteteve 
profesionale të kompanisë kërkuese dhe të ardhurat e saj nga reklamat vareshin 
nga numri i lexuesve dhe komenteve. Kompania kërkuese kishte pasur mundësi 
të ushtronte një shkallë substanciale kontrolli mbi komentet e lexuesve dhe ajo 
kishte qenë në pozitë të atillë që të parashikonte natyrën e komenteve që 
një artikull i caktuar kishte gjasa të nxiste dhe të merrte masa teknike ose 
manuale për të parandaluar bërjen publike të deklaratave shpifëse. Më tej, 
nuk kishte pasur mundësi reale për ngritjen e një padie civile kundër autorëve 
aktualë të komenteve sepse identiteti i tyre nuk qe e lehtë të përcaktohej. 
Sidoqoftë, Dhoma nuk qe e bindur që masat që lejonin që një palë e dëmtuar 
të ngrinte padi kundër vetëm autorëve të komenteve shpifëse do të kishin 
garantuar mbrojtje efektive të së drejtës së palëve të dëmtuara për respekt të 
jetës së tyre private. Kishte qenë zgjedhja e kompanisë kërkuese që të lejonte 
komente nga përdoruesit e paregjistruar, dhe për shkak të këtij veprimi ajo 
duhet konsideruar të ketë marrë përsipër njëfarë përgjegjësie për komente të 
tilla. Për të gjitha arsyet e lartpërmendura, dhe duke marrë parasysh shumën 
modeste të dëmshpërblimit që ishte urdhëruar të paguante kompania kërkuese, 
kufizimi i lirisë së saj të shprehjes u konsiderua të kishte qenë i justifikuar dhe 
proporcional. Rrjedhimisht nuk kishte pasur shkelje të Nenit 10 të Konventës.
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B.  Parashtrimet e palëve para Dhomës së Madhe
1.  Kompania kërkuese
(a)  Vërejtje të përgjithshme

66. Kompania kërkuese diskutoi që në ditët e sotme, përmbajtja mediale në 
internet po krijohej gjithmonë e më shumë nga vetë përdoruesit. Përmbajtja e 
gjeneruar nga përdoruesit kishte rëndësi të madhe – komentet rreth artikujve 
dhe ngjarjeve në lajme shpesh ngrinin debate serioze në shoqëri dhe madje i 
informonin gazetarët në lidhje me çështje që nuk ishin publikisht të njohura, 
duke kontribuar kështu drejt nisjes së hetimeve gazetareske. Mundësia që 
“secili” të kontribonte në debatin publik sillte avancimin e demokracisë dhe 
përmbushte qëllimet e lirisë së shprehjes në mënyrën më të mirë të mundshme. 
Ishte sfidë e madhe në këto kushte që të mbaheshin përgjegjës ata që shkelnin 
të drejtat e të tjerëve duke shmangur censurën.

67. Për sa i përket përmbajtjes së gjeneruar nga përdoruesit, kompania kërkuese 
ishte e mendimit që ishte e mjaftueshme që një host të hiqte me shpejtësi 
përmbajtjen e palëve të treta sapo të bëhej i vetëdijshëm për natyrën e saj 
të paligjshme. Në qoftë se kjo vlerësohej e pamjaftueshme nga Gjykata, 
atëherë do të ndalohej të shprehurit publik anonim ose do të kishte kufizime 
arbitrare nga ndërmjetësi mbi lirinë e komunikimit të komentuesve, gjë e 
cila do të nxiste kujdes të tepruar me qëllim të shmangies së përgjegjësisë së 
mundshme më pas.

(b)  Roli i Delfit
68. Kompania kërkuese kërkoi që Dhoma e Madhe ta shikonte çështjen në tërësi, 

duke përfshirë çështjen nëse kompania kërkuese duhet të karakterizohej si 
publikues tradicional apo si ndërmjetës. Një publikues ishte përgjegjës për 
tërë përmbajtjen e publikuar prej tij pavarësisht nga autorësia e ndonjë pjese 
të caktuar të saj. Megjithatë, kompania kërkuese nguli këmbë që ajo duhet të 
shihej si ndërmjetës dhe që, si e tillë, ajo ishte dashur të ndiqte ligjin e veçantë 
dhe të parashikueshëm që kufizonte detyrimin për monitorimin e komenteve 
të palëve të treta. Ajo diskutoi që ndërmjetësit nuk ishin më të përshtatshmit 
për të vendosur në lidhje me ligjshmërinë e përmbajtjes së gjeneruar nga 
përdoruesit. Kjo ishte posaçërisht e vërtetë për sa u përkiste komenteve 
shpifëse sepse vetëm viktima mund ta vlerësonte atë që shkaktonte dëme për 
reputacionin e saj.

(c)  Ligjshmëria
69. Kompania kërkuese diskutoi që ndërhyrja tek liria e saj e shprehjes – 

përfshirë të drejtën e saj për të ruajtur informacione dhe për t’u mundësuar 
përdoruesve që të shprehnin mendimet e tyre – nuk ishte e parashikuar me 
ligj. Ajo parashtroi që nuk kishte legjislacion ose praktikë gjyqësore që 
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deklaronte se një ndërmjetës duhej konsideruar publikues i një përmbajtjeje 
për të cilën ai nuk ishte në dijeni. Përkundrazi, ligji i zbatueshëm e 
ndalonte shprehimisht vënien e përgjegjësisë mbi ofruesit e shërbimeve 
për përmbajtjen e palëve të treta. Në lidhje me këtë, kompania kërkuese iu 
referua Direktivës për Tregtinë Elektronike, Ligjit estonez për Shërbimet e 
Shoqërisë së Informacionit dhe Deklaratës së Këshillit të Evropës mbi lirinë 
e komunikimit në internet. Direktiva parashikonte përgjegjësi të kufizuar 
dhe të bazuar në njoftim/lajmërim, si dhe procedura për heqjen e paligjshme. 
Ofruesit e shërbimeve ishin të përjashtuar nga përgjegjësia kur, pas vënies 
në dijeni faktike për aktivitete të paligjshme, ato vepronin me shpejtësi për 
heqjen ose çaktivizimin e qasjes ndaj informacionit në fjalë. Një heqje ose 
çaktivizim i tillë i qasjes duhet të ndërmerrej duke respektuar parimin e lirisë 
së shprehjes dhe procedurat e përcaktuara për këtë qëllim në nivel kombëtar 
(paragrafi 46 i Direktivës). Kompania kërkuese diskutoi që ky ligj pa dyshim 
ishte formuluar me saktësi të mjaftueshme sa t’i mundësonte qytetarit të 
rregullonte sjelljen e vet. Sipas kompanisë kërkuese, sjellja e saj kishte qenë 
në pajtueshmëri të plotë me ligjin e zbatueshëm meqenëse ajo i kishte hequr 
komentet shpifëse në të njëjtën ditë kur ishte njoftuar nga paditësi fillestar.

70. Kompania kërkuese më tej diskutoi që edhe ligji ekzistues për marrëdhëniet 
jashtëkontraktore nuk i klasifikonte përhapësit (punëtorët e postës, bibliotekat, 
libraritë dhe të tjera) si publikues. Kështu, mbetej tërësisht e paqartë se si ishte 
zbatuar ligji ekzistues për marrëdhëniet jashtëkontraktore ndaj një “fushe të 
re të lidhur me teknologjitë e reja” siç përmendet në vendimin e Dhomës, pra 
ndaj një operatori të një portali të lajmeve në internet që ofronte një shërbim 
i cili u mundësonte përdoruesve të ndërvepronin me gazetarët dhe me njëri-
tjetrin dhe për të kontribuar me ide të vlefshme në diskutimin e çështjeve të 
interesit publik. Nuk kishte ligj që caktonte ndonjë detyrim ndaj kompanisë 
kërkuese për të monitoruar në mënyrë proaktive komentet e përdoruesve.

(d)  Qëllimi legjitim
71. Kompania kërkuese nuk e vuri në diskutim faktin që ndërhyrja në fjalë kishte 

qëllim legjitim.

(e)  Nevojshmëria në një shoqëri demokratike
72. Sipas kompanisë kërkuese, ndërhyrja nuk ishte e nevojshme në një shoqëri 

demokratike. Ajo diskutoi që si rezultat i vendimit të Dhomës ajo kishte 
dy zgjedhje. Së pari, ajo mund të punësonte një ushtri moderatorësh super 
të trajnuar për të patrulluar (në kohë reale) çdo tabelë mesazhesh (për çdo 
artikull lajmesh) për të kontrolluar çdo mesazh që mund të etiketohet shpifës 
(ose që mund të shkelë të drejtat e pronësisë intelektuale, inter alia); në fund 
të fundit, këto moderatorë gjithsesi do të hiqnin të gjitha komentet delikate 
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dhe të gjitha diskutimet do të moderoheshin në mënyrë që të kufizoheshin 
brenda çështjeve më së pakti kontradiktore. Përndryshe, ajo thjesht mund të 
shmangte një rrezik të tillë kaq masiv duke i mbyllur krejtësisht këto forume. 
Sido që të ishte, kapaciteti teknologjik për t’u ofruar lexuesve të zakonshëm 
mundësinë për të komentuar lirshëm rreth lajmeve ditore dhe për të marrë 
vetë përgjegjësinë për komentet e veta do të braktisej.

73. Kompania kërkuese diskutoi që vendimi i Gjykatës Supreme kishte pasur 
“efekt drithërues” ndaj lirisë së shprehjes dhe që ai e kishte kufizuar lirinë e 
kompanisë kërkuese për të përcjellë informacione. Ai shkonte drejt caktimit 
të një detyrimi për të censuruar individët privatë.

74. Në mbështetje të argumentit të saj që ndërhyrja nuk ishte e nevojshme në një 
shoqëri demokratike, kompania kërkuese u mbështet mbi faktorët në vijim.

75. Së pari, ajo diskutoi që komentet ishin reagime nga anëtarët e publikut ndaj 
një ngjarjeje të shkaktuar nga Kompania Saarema Shipping e jo ndaj artikullit 
si i tillë. Më tej, artikulli ishte i ekuilibruar dhe asnjanës. Ai adresonte një 
çështje të rëndësisë së madhe për banorët e ishullit më të madh të Estonisë që 
ndikonte jetën e tyre të përditshme. Reagimet negative të lexuesve nuk ishin 
shkaktuar nga artikulli por nga kompania e transportit.

76. Së dyti, kompania kërkuese kishte zbatuar masa të mjaftueshme për të 
parandaluar ose hequr komentet shpifëse; në rastin konkret, komentet në fjalë 
ishin hequr në të njëjtën ditë që kompania kërkuese ishte informuar në lidhje 
me to.

77. Së treti, kompania kërkuese diskutoi që autorët faktikë të komenteve duhet të 
mbanin përgjegjësi për përmbajtjen e tyre. Ajo nuk ishte dakord me gjetjen e 
Dhomës që ishte e vështirë të përcaktohej identiteti i autorëve të komenteve 
dhe deklaroi që identitetet e autorëve mund të konstatoheshin në procedurën 
e “marrjes para-gjyqësore të provave “ sipas Nenit 244 të Kodit të Procedurës 
Civile. Pasi të përcaktoheshin emrat dhe adresat e autorëve, kundër tyre mund 
të ngrihej padi pa ndonjë vështirësi.

78. Së katërti, kompania kërkuese nguli këmbë që nuk kishte nevojë të menjëhe-
rshme shoqërore për një standard të rreptë të përgjegjësisë për ofruesit 
e shërbimeve. Ajo diskutoi që ekzistonte një konsensus evropian që asnjë 
ofrues shërbimesh nuk duhet të ishte përgjegjës për përmbajtjen autor i së 
cilës nuk ishte vetë. Rrjedhimisht, hapësira e vlerësimit që u lejohej Shteteve 
Kontraktuese në këtë aspekt ishte domosdoshmërisht e ngushtë. Më tej, ajo 
konsideroi që shuma modeste që ajo ishte urdhëruar të paguante si kompensim 
për dëmet jo materiale nuk e justifikonte ndërhyrjen. Ajo gjithashtu theksoi 
se nëse kompania kërkuese do të gëzonte përgjegjësi të kufizuar, paditësi 
fillestar nuk do të ishte lënë pa zgjidhje – ai mund të kishte paditur autorët 
faktikë të komenteve. Kompania kërkuese kundërshtoi vendosjen e censurës 
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private dhe u shpreh se ishte e mjaftueshme të kishte një sistem me dy qasje 
për mbrojtjen e të drejtave të palëve të treta: një sistem për pikasjen dhe 
heqjen dhe mundësinë e ngritjes së padisë kundër autorëve të komenteve 
shpifëse. Nuk kishte “nevojë urgjente shoqërore” për përgjegjësinë e ofruesve 
të shërbimeve të internetit.

79. Kompania kërkuese gjithashtu theksoi rëndësinë e anonimitetit për lirinë 
e shprehjes në internet; kjo inkurajonte përfshirjen e plotë të të gjithëve, 
përfshirë edhe grupet e margjinalizuara, disidentët politikë dhe raportuesit e 
parregullsive (ëhistlebloëers), dhe lejonte që individët të ishin të sigurt nga 
hakmarrjet.

80. Së fundi, kompania kërkuese deklaroi se ishte e qartë që gjykatat vendase e 
kishin keqinterpretuar të drejtën e Bashkimit Evropian (BE). Ajo parashtroi 
që vendimi i Dhomës kishte shkaktuar përplasje të detyrimeve dhe pasiguri 
ligjore meqenëse respektimi i të drejtës së BE-së për sa i përket çështjes së 
përgjegjësisë për ofruesit e shërbimeve host do ta bënte Shtetin përgjegjës 
sipas Konventës, ndërsa respektimi i testit të përcaktuar në vendim nuk do të 
ishte në përputhje me të drejtën e BE-së.

2.  Qeveria
(a)  Vërejtje të përgjithshme

81. Qeveria bëri vërejtjet e mëposhtme në lidhje me fushëveprimin e çështjes. 
Së pari, sipas praktikës gjyqësore të Gjykatës i takonte gjykatave vendase të 
vendosnin në lidhje me të drejtën e zbatueshme në vend dhe ta interpretonin 
atë. Më tej, interpretimi i të drejtës së BE-së ishte detyrë e CJEU-së. Gjykatat 
vendase, me anë të vendimeve të arsyetuara, kishin gjetur që i zbatueshëm 
ishte Ligji estonez i Detyrimeve, e jo Direktiva për Tregtinë Elektronike 
ose Ligji për Shërbimet e Shoqërisë së Informacionit. Dhoma e Madhe 
gjithashtu duhet të procedonte duke u nisur nga ky prezumim dhe akuzat e 
kompanisë kërkuese në lidhje me zbatueshmërinë e të drejtës së BE-së ishin të 
papranueshme. Së dyti, Qeveria theksoi që ekzistonin disa lloje të ndryshme 
portalesh interneti dhe çështja e përgjegjësisë së operatorëve të tyre nuk mund 
të përgjithësohej. Rasti në fjalë kufizohej me aktivitetet e portalit Delfi në 
kohën materiale. Në lidhje me këtë Qeveria vuri në pah se Delfi i kishte ftuar 
në mënyrë aktive lexuesit që të komentonin në lidhje me artikujt që kishte 
zgjedhur vetë; ai kishte publikuar komente anonime të postuara rreth atyre 
artikujve dhe në të njëjtën hapësirë; dhe komentet mund të ndryshoheshin 
ose të fshiheshin vetëm nga Delfi. Përgjegjësia e kompanisë kërkuese duhet 
të vlerësohej në atë kontest specifik.

82. Qeveria theksoi se nuk kishte diskutim që komentet në fjalë kishin qenë 
shpifëse.
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83.  Qeveria shënoi që pavarësisht nga akuzat e kompanisë kërkuese për atë qëllim, 
ajo nuk ishte detyruar të çaktivizonte komentet anonime ose të ndryshonte 
modelin e saj të biznesit. Përkundrazi, Delfi mbetej një prej portaleve më 
të mëdha të internetit në Estoni; komentimi anonim ishte ende i mundur në 
portal dhe numri i komenteve ishte shtuar nga 190.000 komente në muaj në 
vitin 2009 në 300.000 në vitin 2013. Sipas një artikulli të publikuar më 26 
shtator 2013, Delfi fshinte 20.000 deri në 30.000 komente në muaj (7 deri 
në 10% të të gjitha komenteve). Postimees, portali i dytë më i madh, fshinte 
deri në 7% të një totali prej 120.000 komentesh. Të dy portalet kishin pesë 
punonjës që merreshin me heqjen e komenteve fyese. Që nga dhjetori i vitit 
2013 Delfi kishte përdorur një hapësirë komentuese dypjesëshe ku komentet 
e regjistruara dhe komentet anonime shfaqeshin ndaras.
 
(b)  Ligjshmëria

84. Qeveria nguli këmbë që ndërhyrja tek të drejtat e kompanisë kërkuese 
kishte qenë “e parashikuar me ligj”. Ajo iu referua legjislacionit vendas dhe 
praktikës gjyqësore të përmbledhur në paragrafët 32-36, 38 dhe 39 të vendimit 
të Dhomës, si dhe praktikës gjyqësore relevante të Gjykatës të përmbledhur 
në vendimin e Dhomës. Qeveria gjithashtu vuri në pah që nuk kishte praktikë 
gjyqësore estoneze mbi bazën e së cilës Delfi – i cili inkurajonte postimin e 
komenteve në lidhje me artikuj të zgjedhur dhe të publikuar prej tij – mund 
të kishte prezumuar që pronari i një portali interneti si publikim i ri medial 
nuk ishte përgjegjës për dëmin e shkaktuar nga komentet e postuara rreth 
artikujve të tij, të cilët përbënin një pjesë integrale të lajmeve dhe çka vetëm 
Delfi mund ta administronte. Më tej, deri në kohën kur vendimet vendase 
ishin dhënë në çështjen Delfi, ishte më se e qartë që media në internet kishte 
ndikim të gjerë tek publiku dhe që për të mbrojtur jetën private të të tjerëve 
duheshin zbatuar rregulla përgjegjësie edhe ndaj mediave të reja.

85. Qeveria përsëriti që referencat e kompanisë kërkuese ndaj të drejtës së BE-së 
dhe Ligjit për Shërbimet e Shoqërisë së Informacionit nuk duhet të merreshin 
parasysh. Dhoma e Madhe vetëm mund të vlerësonte nëse efektet interpretimit 
të Ligjit të Detyrimeve ishin në përputhje me Nenin 10 § 2 të Konventës 
dhe nuk mund të vlerësonte legjislacionin që gjykatat vendase e kishin 
gjetur të pazbatueshëm. Ajo gjithashtu theksoi se gjykatat vendase i kishin 
kushtuar vëmendje të mjaftueshme çështjes nëse kompania kërkuese mund 
të konsiderohej si ofruese e shërbimeve caching ose hosting. Megjithatë, ato 
kishin gjetur që nuk kishte qenë kështu. Në mënyrë të veçantë, po të ishte 
hosting, ofruesi i shërbimit thjesht ofronte një shërbim ruajtjeje të të dhënave, 
ndërkohë që të dhënat e ruajtura dhe futja, ndryshimi, heqja dhe përmbajtja e 
tyre mbetej nën kontrollin e përdoruesve të shërbimit. Në pjesën e komenteve 
të Delfit, sidoqoftë, komentuesit e humbnin kontrollin mbi komentet e tyre 
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sapo i shkruanin, dhe nuk mund t’i ndryshonin apo t’i fshinin. Po ashtu duke 
pasur parasysh aspektet e tjera të çështjes – Delfi i zgjidhte artikujt dhe titujt e 
tyre; Delfi i ftonte lexuesit të komentonin dhe vendoste rregullat e komentimit 
(përfshirë faktin që komentet duhet të ishin në lidhje me artikullin); sa më shumë 
komente të kishte aq më shumë Delfi kishte fitime nga të ardhurat e reklamave; 
Delfi gjithashtu i monitoronte komentet në mënyrë selektive – gjykatat vendase 
kishin gjetur që Delfi nuk kishte vepruar vetëm si ofrues teknik i ndërmjetëm 
shërbimesh dhe nuk mund të klasifikohej as si cache e as si host. Qeveria 
gjithashtu theksoi që CJEU nuk kishte gjykuar asnjëherë ndonjë çështje të 
ngjashme me çështjen Delfi. Sido që të ishte, edhe sikur praktika gjyqësore e 
CJEU, siç ishte L’Oréal dhe të Tjerë, të ishte relevante, mund të arrihej në 
përfundimin që roli i luajtur nga Delfi ishte aktiv dhe atij nuk mund t’i jepej 
përjashtimi nga përgjegjësia sipas Direktivës për Tregtinë Elektronike.

(c)  Qëllimi legjitim
86.  Qeveria parashtroi që ndërhyrja tek të drejtat e kompanisë kërkuese sipas 

Nenit 10 kishte qëllimin legjitim të mbrojtjes së nderit të të tjerëve.

(d)  Nevojshmëria në një shoqëri demokratike
87. Për sa i përket çështjes nëse ndërhyrja ka qenë e nevojshme në një shoqëri 

demokratike, Qeveria theksoi që në fillim rëndësinë e ekuilibrit mes Neneve 
10 dhe 8 të Konventës.

88. Qeveria iu referua gjerësisht arsyetimit përkatës të vendimit të Dhomës. 
Përveç kësaj, ajo theksoi si vijon.

89. Së pari, për sa i përket kontekstit të komenteve, Qeveria shënoi që gjykatat 
vendase i kishin dhënë rëndësi faktit që përzgjedhja dhe publikimi i artikujve 
të lajmeve dhe publikimi i komenteve të lexuesve rreth këtyre artikujve kishin 
qenë pjesë e aktiviteteve profesionale të kompanisë kërkuese si zbuluese e 
informacioneve. Delfi i ftonte lexuesit të komentonin rreth artikujve të tij 
– shpesh duke u vënë artikujve tituj provokues dhe duke treguar numrin e 
komenteve në faqen kryesore menjëherë pas titullit të një artikulli me shkronja 
të kuqe të theksuara, në mënyrë që komentimi rreth një artikulli të bëhej më 
tërheqës – çka sillte rrjedhimisht të ardhura nga reklamat.

90. Së dyti, për sa u përket masave të zbatuara nga kompania kërkuese, Qeveria 
theksoi rëndësinë e garantimit të mbrojtjes së palëve të treta në lidhje me 
internetin, i cili ishte bërë një medium i gjerë në dispozicion të shumicës së 
popullsisë dhe përdorej çdo ditë. Qeveria shtoi që përgjegjësia e kompanisë 
kërkuese për komentet kishte qenë gjithashtu e dukshme sepse shkruesit 
faktikë të komenteve nuk mund të modifikonin ose fshinin komentet e tyre 
pasi i postonin në portalin e lajmeve të Delfit – vetëm kompania kërkuese 
kishte mjetet teknike për ta bërë këtë. Qeveria gjithashtu vuri në pah se çdo 
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informacion i komunikuar përmes internetit përhapej kaq shpejt saqë masat 
e marra javë ose qoftë edhe ditë më pas për të mbrojtur nderin e një personi 
nuk ishin më të mjaftueshme sepse komentet ofenduese tashmë kishin arritur 
tek publiku dhe e kishin bërë dëmin. Qeveria më tej diskutoi që portalet 
më të mëdha të lajmeve ndërkombëtare nuk lejonin komente anonime (pra, 
të paregjistruara) dhe iu referua një mendimi që ekzistonte një tendencë 
distancimi nga anonimiteti. Në të njëjtën kohë, komentet anonime ishin 
të prirura për të qenë më fyese sesa komentet e bëra nga personat që ishin 
të regjistruar, dhe komentet e ashpra tërhiqnin më shumë lexues. Qeveria 
diskutoi që Delfi kishte qenë famëkeq pikërisht për këtë arsye.

91. Së treti, për sa i përket përgjegjësisë së autorëve aktualë, Qeveria parashtroi që 
në procedura civile – zgjidhje e preferueshme në krahasim me zgjidhjet penale 
në çështje të shpifjeve – masat hetimore si procedurat e vëzhgimit nuk ishin në 
dispozicion. Në lidhje me procedurën për “marrjen paragjyqësore të provave”, 
Qeveria diskutoi që kjo nuk ishte alternativë e arsyeshme në rastin e komenteve 
anonime. Së pari, adresat përkatëse të Protokollit të Internetit (IP) nuk mund të 
përcaktoheshin gjithmonë, për shembull në qoftë se të dhënat ose komentet e 
përdoruesit ishin fshirë ose në qoftë se ishte përdorur një proxy anonim. Së dyti, 
edhe sikur të mund të identifikoheshin kompjuterët e përdorur për postimin e 
komenteve, përsëri mund të ishte e pamundur të identifikoheshin personat që 
i kishin bërë postimet, për shembull në rastet kur ishte përdorur një kompjuter 
publik, një pikë shpërndarëse interneti me valë (Wi-Fi hotspot), një adresë IP 
dinamike ose server në një vend të huaj, ose për arsye të tjera teknike.

92. Së katërti, për sa u përket pasojave të procedurave vendase për kompaninë 
kërkuese, Qeveri shënoi që Delfi nuk kishte pasur nevojë të ndryshonte 
modelin e vet të biznesit ose të mos lejonte komentet anonime. Në fakt, 
numri total i komenteve – shumica e të cilave ishin anonime – ishte shtuar, 
ndërsa Delfi tani kishte pesë moderatorë të punësuar. Qeveria gjithashtu 
vuri në pah se gjetja e përgjegjësisë nuk synonte marrjen e shpërblimeve të 
mëdha ose dënuese si kompensim. Në fakt, në rastin e Delfit kompensimi që 
ai ishte detyruar të paguante si dëmshpërblim jo material ishte i papërfillshëm 
(320 euro) dhe në praktikën gjyqësore të mëpasme (shih paragrafin 43 lart) 
gjykatat kishin vendosur që gjetja e një shkeljeje ose fshirja e një komenti 
mund të ishte ndreqje e mjaftueshme. Qeveria konkludoi që përgjegjësia 
civile e kompanisë kërkuese nuk kishte pasur “efekt drithërues” mbi lirinë e 
shprehjes, por ishte e justifikuar dhe proporcionale.

93.Së fundi, duke iu referuar legjislacionit dhe praktikës së disa vendeve evr-
opiane, Qeveria u shpreh që nuk kishte konsensus evropian e as tendencë të 
përjashtimit të përgjegjësisë së pronarit të një portali interneti që vepronte si 
ofrues shërbimesh përmbajtësore dhe zbuluesit të komenteve anonime rreth 
vetë artikujve të vet.
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C.  Argumentet e ndërhyrësve të palëve të treta
1.  Fondacioni i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut

94. Fondacioni i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut në Varshavë theksoi dallimet 
mes internetit dhe mediave tradicionale. Ai shënoi që shërbimet online si 
Delfi vepronin njëkohësisht duke luajtur dy role: si ofrues të përmbajtjes për 
sa i përket vetë lajmeve të tyre dhe si host për sa i përket komenteve të palëve 
të treta. Ai parashtroi që moderimi i përmbajtjes së gjeneruar nga përdoruesit 
ose fuqia për të çaktivizuar qasjen në të nuk duhet të konsiderohej si pasje e 
kontrollit efektiv editorial. Ofruesit e ndërmjetëm të shërbimeve nuk duhet të 
trajtoheshin si media tradicionale dhe nuk duhet t’i nënshtroheshin të njëjtit 
regjim përgjegjësie.

95.Fondacioni i Helsinkit diskutoi që autorët duhet të ishin përgjegjës për 
komentet shpifëse dhe Shteti duhet të ngrinte një kornizë rregullatore duke 
mundësuar identifikimin dhe ndjekjen e shkelësve online. Në të njëjtën kohë, 
ai gjithashtu diskutoi që mundësia e publikimit në mënyrë anonime në internet 
duhet të shihej si vlerë.

2.  Neni 19
96. Neni 19 argumentoi që një prej tipareve më novatore të internetit ishte lehtësia 

me të cilën ai lejonte çdo person të shprehte pikëpamjet e veta para tërë 
botës pa kërkuar miratimin paraprak të publikuesve. Platformat e komenteve 
mundësonin dhe promovonin debatin publik në formën më të pastër dhe 
kjo kishte shumë pak lidhje me dhënien e lajmeve. Në fakt dhe në formë, 
seksionet e komenteve në faqet e lajmeve në internet perceptoheshin më 
shumë si gazeta që kishin përvetësuar modelin privat të diskutimeve që ishte 
tipar i lindur i internetit e jo e kundërta. Neni 19 u shpreh që bërja përgjegjëse 
e faqeve të internetit për komentet e bëra nga përdoruesit do të vinte një barrë 
të papranueshme mbi faqet e internetit.

97.  Neni 19 diskutoi që Direktiva për Tregtinë Elektronike synonte që mbronte faqet 
e internetit nga përgjegjësia për komentet e përdoruesve të tyre, pavarësisht 
nga përmbajtja e tyre. Neni 19 nguli këmbë që, ndërkohë që rregullat normale 
të përgjegjësisë duhet të vazhdonin të zbatoheshin për faqet e lajmeve online 
për sa i përket artikujve që ata publikonin, ato duhet të shiheshin si hosts – 
e jo si publikuese – për qëllimet e seksionit të komenteve në faqet e tyre. 
Si hosts, faqet e lajmeve online në parim do të duhej të ishin imune ndaj 
përgjegjësisë për përmbajtjen e palëve të treta në rrethana në të cilat ato nuk 
kishin qenë të përfshira në modifikimin e drejtpërdrejtë të përmbajtjes në 
fjalë. Ato nuk duhet të mbaheshin përgjegjëse kur ato ndërmerrnin të gjithë 
hapat e arsyeshëm për të hequr përmbajtjen pas njoftimit, dhe nuk duhet të 
mbaheshin automatikisht përgjegjëse thjesht për shkak se vendosnin të mos 
hiqnin një koment që raportohej tek ato.
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3. Access
98.  Sipas Access, anonimiteti dhe pseudonimiteti mbështesnin të drejtat themelore 

të privatësisë dhe lirisë së shprehjes. Një ndalim rregullator i përdorimit 
anonim të internetit do të përbënte ndërhyrje tek të drejtat e privatësisë 
dhe lirisë së shprehjes të mbrojtura me Nenet 8 dhe 10 të Konventës, dhe 
kufizimet gjithëpërfshirëse të të shprehurit në mënyrë anonime dhe me anë 
të pseudonimeve do të dëmtonin vetë thelbin e këtyre të drejtave. Access iu 
referua praktikës së gjatë gjyqësore të disa vendeve që mbronte të drejtën për 
komunikim anonim, online apo offline.

99.  Më tej, Access theksoi që shërbimet e dizajnuara për të ofruar konfidencialitet 
dhe anonimitet të shtuar gjatë përdorimit të internetit ishin bërë shumë 
popullore pas raportimeve për vëzhgime masive online. Më tej ajo argumentoi 
që kufizimi i përdoruesve të internetit përmes identifikimit të detyrueshëm do 
të dëmtonte ekonominë e internetit, dhe iu referua hulumtimeve që kishin 
konkluduar që kontribuesit më të mëdhenj online ishin ata që përdornin 
pseudonime.

100.Për sa i përket politikave lidhur me përdorimin e emrave të vërtetë, prova 
nga Kina tregonin se një masë e tillë kishte shkaktuar rënie drastike të numrit 
të komenteve të postuara. Përvoja në Kore kishte treguar që politika për 
përdorimin e emrave të vërtetë kishte dështuar në përmirësimin e komenteve, 
ndërkohë që ishte diskriminuese ndaj kompanive vendase të internetit, sepse 
përdoruesit kishin kërkuar platforma alternative ndërkombëtare që ende 
lejonin komente anonime dhe pseudonime.

4.  Iniciativa Mbrojtja Ligjore për Media (Media Legal Defence Initiative)
101. Media Legal Defence Initiative (MLDI) bëri parashtrimet e saj në emër të 

njëzet e tetë kompanive dhe organizatave jo qeveritare dhe mediatike. Ajo 
shënoi që shumica dërrmuese e faqeve mediatike online lejonin komentet e 
lexuesve. Me anë të mekanizmit të komenteve, lexuesit mund të debatonin 
rreth lajmeve me njëri-tjetrin si dhe me gazetarët. Kjo e transformonte 
median nga një rrjedhë njëkahëshe komunikimi në një formë të shprehuri 
pjesëmarrës që dëgjonte edhe zërin e lexuesit dhe lejonte shprehjen e 
pikëpamjeve të ndryshme.

102. MLDI shënoi që kufijtë mes qasjes dhe përmbajtjes tani po mjegulloheshin 
gjithmonë e më shumë dhe “ndërmjetësit” përfshinin shërbime të shtuara 
kërkimi, tregje online, aplikacione ëeb 2.0 dhe faqe të rrjeteve sociale. 
Nga këndvështrimi i përdoruesve, të gjitha këto lehtësonin qasjen në dhe 
shfrytëzimin e përmbajtjes dhe ishin thelbësore për realizimin e të drejtës së 
lirisë së shprehjes.
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103. MLDI u shpreh se ishte detyrë e Shtetit të garantonte një kornizë rregullatore 
që mbronte dhe promovonte lirinë e shprehjes duke mbrojtur njëkohësisht 
të drejtat dhe interesat e të tjerëve. Ajo bëri një përshkrim të hollësishëm të 
kornizës rregullatore mbi përgjegjësinë e ndërmjetësve në Shtetet e Bashkuara 
të Amerikës dhe në BE. Ajo shënoi që qasjet në këto juridiksione dallonin, 
por sidoqoftë ishin të ngjashme sepse njihej fakti që një shkallë e caktuar 
mbrojtjeje për ndërmjetësit ishte jetike dhe që nuk kërkohej që ndërmjetësit 
të monitoronin përmbajtjen e përdoruesve. Ajo gjithashtu shënoi që në disa 
Shtete anëtare procedurat pikas-dhe-hiq kishin rezultuar me përgjegjësi të 
tepërt nga ana e ndërmjetësve dhe heqje të përmbajtjeve legjitime.

104. MLDI gjithashtu diskutoi rreth praktikave të mira që po dilnin nga mediat 
online në aspekt të rregullimit të përmbajtjes së gjeneruar nga përdoruesit. 
Ajo theksoi se shumica e publikimeve në Amerikën e Veriut dhe në 
Evropë nuk kontrollonin ose monitoronin komentet para se të postoheshin. 
Megjithatë, ato bënin njëfarë moderimi pas publikimit. Shumë faqe mediale 
online gjithashtu kishin softuerë filtrues dhe kishin ngritur mekanizma për 
të bllokuar përdoruesit të cilët shkelnin vazhdimisht rregullat. Shumica 
e mediave online, përfshirë faqe të rëndësishme evropiane të lajmeve, 
kërkonin regjistrimin e përdoruesve por përdoruesve nuk u kërkohej të 
zbulonin emrat e tyre të vërtetë.

5.  EDiMA, CCIA Europe dhe Euro ISPA
105. Shoqata Evropiane e Mediave Dixhitale (EDiMA), Shoqata e Industrisë 

Kompjuterike dhe Komunikimeve (CCIA Europe) dhe EuroISPA, shoqatë 
pan-evropiane e Shoqatave të Ofruesve Evropianë të Shërbimeve të 
Internetit, bënë parashtrime si palë të treta.

106. Ndërhyrësit argumentuan që deri më sot ishte arritur një ekuilibër e 
vendosur në legjislacion, marrëveshje ndërkombëtare dhe rekomandime 
sipas të cilave, së pari, ofruesit host të shërbimeve ishin të përjashtuar nga 
përgjegjësia për përmbajtjen në mungesë të “njohurive faktike”, dhe së dyti, 
Shteteve u ndalohej të kërkonin që ofruesit host të shërbimeve të kryenin 
monitorimin e përgjithshëm të përmbajtjes.

107. Ndërhyrësit shënuan që, ndërkohë që disa informacione në dispozicion 
online vinin nga burime tradicionale publikimi siç janë gazetat, dhe ishin të 
rregulluara mirë me anë të ligjit të zbatueshëm për publikuesit, përkundrazi 
një sasi e madhe e përmbajtjes online vinte nga zëra individualë të cilët 
kishin mundësi të shprehnin pikëpamjet e tyre pa ndërmjetësimin e 
institucioneve editoriale tradicionale. Mekanizmat e komenteve lejonin 
të drejtën e përgjigjes duke u bërë kështu thelbësisht të ndryshme nga 
publikimet tradicionale, ku të drejta të tilla nuk ekzistonin.
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108.  Ndërhyrësit argumentuan që teknologjia dhe proceset operative të një forumi 
diskutimesh rreth lajmeve online siç ishte Delfi ishin teknologjikisht të 
padallueshme nga shërbimet hosting siç janë platformat e mediave/rrjeteve 
sociale, blogjet/mikroblogjet e të tjera. Përmbajtja e hartuar dhe postuar 
nga përdoruesit ishte automatikisht e dukshme pa ndërhyrje njerëzore. Për 
shumë hosts konsideratat e shtrirjes së gjerë e bënin efektivisht të pamundur 
shqyrtimin njerëzor të tërë përmbajtjes së përdoruesve. Për faqet e vogla të 
internetit dhe bizneset e reja (start-ups), kontrolli i përmbajtjes kishte gjasa 
të ishte posaçërisht problematik dhe mund të kushtonte aq shumë sa të bëhej 
ndalues.

109. Ndërhyrësit argumentuan që e drejta e vendosur në BE dhe në vende të 
tjera parashikonte sistemin pikas-dhe-hiq si kornizë ligjore dhe praktike 
për hosting të përmbajtjes në internet. Ky ekuilibër përgjegjësish mes 
përdoruesve dhe hosts lejonte që platformat të identifikonin dhe të hiqnin 
komentet shpifëse ose gjuhën e paligjshme, duke mundësuar në të njëjtën 
kohë diskutime të fuqishme në lidhje me tema kontradiktore të debatit 
publik; kjo e bënte operimin e platformave të bisedave të praktikueshme në 
masë shumë të madhe.

D.  Vlerësimi i Gjykatës
1.  Vërejtjet paraprake dhe fushëveprimi i vlerësimit të Gjykatës

110. Gjykata shënon fillimisht që aktiviteti i shprehjes së gjeneruar nga përdoruesit 
në internet ofron një platformë pa precedent për ushtrimin e lirisë së shprehjes. 
Kjo është e padiskutueshme dhe është njohur nga Gjykata më përpara (shih 
Ahmet Yıldırım kundër Turqisë, nr. 3111/10, § 48, ECHR 2012, dhe Times 
Neëspapers Ltd (nr. 1 dhe nr. 2) kundër Mbretërisë së Bashkuar, nr. 3002/03 
dhe nr. 23676/03, § 27, ECHR 2009). Megjithatë, krahas këtyre përfitimeve, 
mund të dalin edhe disa rreziqe. Të shprehurit shpifës dhe lloje të tjera të të 
shprehurit qartazi të paligjshëm, përfshirë gjuhën e urrejtjes dhe gjuhën që 
nxit dhunë, mund të përhapen si asnjëherë më parë, në tërë botën, brenda 
pak sekondave, dhe nganjëherë mbeten online për një kohë të gjatë. Këto 
dy realitete konfliktuale qëndrojnë në thelb të kësaj çështjeje. Duke pasur 
parasysh nevojën për të mbrojtur vlerat që mishëron Konventa, dhe duke 
marrë në konsideratë faktin që të drejtat nga Nenet 10 dhe 8 të Konventës 
meritojnë respekt të barabartë, duhet të gjendet një ekuilibër që ruan 
thelbin e të dyja të drejtave. Kështu, ndërkohë që Gjykata njeh përfitimet 
e rëndësishme nga interneti për sa i përket ushtrimit të lirisë së shprehjes, 
ajo njëkohësisht tregon kujdes për faktin se përgjegjësia për gjuhën shpifëse 
ose për lloje të tjera të gjuhës së paligjshme parimisht duhet të ruhen dhe 
përbëjnë zgjidhje efektive për shkeljet e të drejtave të individit.
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111. Mbi këtë bazë, dhe posaçërisht duke pasur parasysh që kjo është çështja 
e parë në të cilën Gjykatës i është kërkuar të shqyrtojë një ankesë të këtij 
lloji në një fushë në zhvillim e sipër të novacionit teknologjik, Gjykata e 
konsideron të nevojshme të ravijëzojë fushëveprimin e hulumtimit të saj 
nën prizmin e fakteve të çështjes në fjalë.

112. Së pari, Gjykata vëren se Gjykata Supreme ka njohur (shih § 14 të vendimit 
të saj të 10 qershorit 2009 të cekur në paragrafin 31 lart) që “[p]ublikimi 
i lajmeve dhe komenteve në një portal interneti është gjithashtu aktivitet 
gazetaresk. Në të njëjtën kohë, për shkak të natyrës së mediave në internet, 
nuk mund të kërkohet me arsye nga një operator portali që të editojë komentet 
para se t’i publikojë ato njësoj siç ndodh me publikimin e mediave të shtypura. 
Ndërkohë që publikuesi [i një publikimi në media të shtypura] është, përmes 
editimit, iniciatori i publikimit të një komenti, në portalin e internetit iniciatori 
i publikimit është shkruesi i komentit, i cili e vë atë në dispozicion të publikut 
të gjerë përmes portalit. Prandaj, operatori i portalit nuk është personi të 
cilit i zbulohet informacioni. Për shkak të interesit [të tyre] ekonomik 
në publikimin e komenteve, si publikuesi i medias së shtypur ashtu edhe 
operatori i portalit të internetit janë publikues/zbulues si sipërmarrës.”

113. Gjykata nuk sheh arsye për të vënë në pyetje dallimin e mësipërm të 
bërë nga Gjykata Supreme. Përkundrazi, pika fillestare e reflektimeve të 
Gjykatës Supreme, pra njohja e dallimeve mes një operatori portali dhe një 
publikuesi tradicional, është në përputhje me instrumentet ndërkombëtare 
në këtë fushë, çka paraqet njëfarë zhvillimi në favor të bërjes së dallimit 
mes parimeve ligjore që rregullojnë aktivitetet e shtypit tradicional 
dhe mediave audiovizuale nga njëra anë dhe operacioneve mediale në 
internet nga ana tjetër. Në Rekomandimin e kohëve të fundit të Komitetit 
të Ministrave të Shteteve anëtare të Këshillit të Evropës në lidhje me një 
nocion të ri të mediave, kjo quhet “qasje e diferencuar dhe e shkallëzuar 
[që] kërkon që çdo aktor shërbimet e të cilit identifikohen si media ose si 
aktivitete ndërmjetëse apo ndihmëse të përfitojë nga forma e përshtatshme 
(e diferencuar) si dhe nga niveli i përshtatshëm (i shkallëzuar) i mbrojtjes 
dhe që ajo përgjegjësi gjithashtu të ravijëzohet në përputhje me Nenin 10 të 
Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe standarde të tjera relevante 
të hartuara nga Këshilli i Evropës” (shih § 7 të Shtojcës së Rekomandimit 
CM/Rec(2011)7, cituar në paragrafin 46 lart). Prandaj, Gjykata konsideron 
që për shkak të natyrës së veçantë të internetit, “detyrat dhe përgjegjësitë” 
që i takojnë një portali lajmesh në internet për qëllimet e Nenit 10 mund 
të dallojnë në njëfarë shkalle nga ato të një publikuesi tradicional, për sa i 
përket përmbajtjes së palëve të treta.

114. Së dyti, Gjykata vëren që Gjykata Supreme e Estonisë gjeti që “vlerësimi 
ligjor nga gjykatat i njëzet komenteve të natyrës nënçmuese, [ishte] 
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vërtetuar. Gjykatat [kishin] gjetur saktë që ato komente [ishin] shpifëse për 
shkak se ato [ishin] të natyrës vulgare, degradon[in] dinjitetin njerëzor dhe 
përmban[in] kërcënime” (shih § 15 të vendimit të cekur në paragrafin 31 
lart). Më tej, në § 16 të vendimit, Gjykata Supreme përsëriti që komentet 
degradonin “dinjitetin njerëzor” dhe ishin “qartazi të paligjshme”. Gjykata 
shënon që ky karakterizim dhe analizë e natyrës së paligjshme të komenteve 
në fjalë (shih paragrafin 18 lart) bazohen natyrisht mbi faktin që shumica 
e komenteve shkojnë, ashtu siç duken, drejt nxitjes së urrejtjes ose dhunës 
kundër L.

115. Rrjedhimisht, Gjykata konsideron që çështja ka të bëjë me “detyrat dhe 
përgjegjësitë” e portaleve të lajmeve në internet, sipas Nenit 10 § 2 të 
Konventës, kur ato ofrojnë për qëllime ekonomike një platformë për 
komentet e gjeneruara nga përdoruesit rreth përmbajtjes së publikuar më 
parë dhe disa përdorues – pavarësisht nëse janë të identifikuar ose anonimë – 
përdorin gjuhë qartazi të paligjshme, gjë që shkel të drejtat individuale të të 
tjerëve dhe përbën gjuhë urrejtjeje dhe nxitje për dhunë kundër tyre. Gjykata 
thekson që çështja në fjalë ka të bëjë me një portal të madh lajmesh në 
internet që menaxhohet në mënyrë profesionale mbi baza komerciale i cili 
publikon artikujt e vet të lajmeve dhe fton lexuesit që të komentojnë mbi to.

116. Rrjedhimisht, çështja nuk ka të bëjë me forume të tjera në internet ku mund 
të përhapen komente të palëve të treta, për shembull një forum diskutimesh 
në internet ose një tabelë buletini ku përdoruesit mund të shprehin lirshëm 
idetë e tyre në lidhje me temën dhe ku diskutimi nuk kanalizohet nga inputi 
i administratorit të forumit; ose një platformë mediash sociale ku ofruesi i 
platformës nuk paraqet ndonjë përmbajtje dhe ku ofruesi i përmbajtjes mund 
të jetë një person privat që e administron faqen e internetit ose blogun si hobi.

117. Më tej, Gjykata shënon që portali i lajmeve i kompanisë kërkuese ishte një prej 
publikimeve më të mëdha mediale në internet në vend; kishte lexueshmëri të 
gjerë dhe ekzistonte një shqetësim i njohur publik rreth natyrës kontradiktore 
të komenteve që ai tërhiqte (shih paragrafin 15 lart). Për më tepër, siç u 
përmend lart, komentet e kundërshtuara në rastin konkret, siç u vlerësuan 
nga Gjykata Supreme, kryesisht përbëheshin nga gjuha e urrejtjes dhe gjuhë 
që mbështeste drejtpërdrejt akte dhune. Kështu, konstatimi i natyrës së tyre 
të paligjshme nuk kërkonte analiza gjuhësore ose ligjore meqenëse vërejtjet 
ishin dukshëm të paligjshme. Këto janë rrethanat në të cilat Gjykata do të 
vazhdojë më tej me shqyrtimin e ankesës së kompanisë kërkuese.

2.  Ekzistenca e një ndërhyrjeje
118. Gjykata shënon që nuk diskutohej mes palëve që vendimet e gjykatave 

vendase kishin ndërhyrë tek liria e shprehjes së kompanisë kërkuese e 



631

garantuar nga Neni 10 i Konventës. Gjykata nuk sheh arsye të vendosë 
ndryshe.

119. Një ndërhyrje e tillë tek e drejta e kompanisë kërkuese për liri të shprehjes 
duhet të jetë “e parashikuar me ligj”, të ketë një ose më shumë synime 
legjitime sipas paragrafit 2 të Nenit 10, dhe të jetë “e nevojshme në një 
shoqëri demokratike”.

3.  Ligjshmëria
120.Gjykata përsërit që shprehja “e parashikuar me ligj” në paragrafin e dytë 

të Nenit 10 nuk kërkon vetëm që masa e kundërshtuar të ketë bazë ligjore 
në të drejtën vendase, por gjithashtu i referohet edhe cilësisë së të drejtës 
në fjalë, e cila duhet të jetë në dispozicion të personit në fjalë dhe të jetë e 
parashikueshme për sa u përket efekteve të saj (shih, mes autoriteteve të tjera, 
VgT Verein gegen Tierfabriken kundër Zvicrës, nr. 24699/94, § 52, ECHR 
2001VI; Rotaru kundër Rumanisë [GC], nr. 28341/95, § 52, ECHR 2000-V; 
Gaëęda kundër Polonisë, nr. 26229/95, § 39, ECHR 2002-II; dhe Maestri 
kundër Italisë [GC], nr. 39748/98, § 30, ECHR 2004-I). Megjithatë, u takon 
fillimisht autoriteteve kombëtare, kryesisht gjykatave, që të interpretojnë dhe 
të zbatojnë të drejtën vendase (shih Centro Europa 7 S.r.l. dhe Di Stefano 
kundër Italisë [GC], nr. 38433/09, § 140, ECHR 2012; Kruslin kundër 
Francës, 24 prill 1990, § 29, Seria A nr. 176-A; dhe Kopp kundër Zvicrës, 25 
mars 1998, § 59, Raporte të Vendimeve 1998-II).

121.Një nga kërkesat që del nga shprehja “e parashikuar me ligj” është 
parashikueshmëria. Kështu, një normë nuk mund të shihet si “ligj” brenda 
kuptimit të Nenit 10 § 2 në qoftë se nuk është e formuluar me saktësi aq të 
mjaftueshme sa që t’i mundësojë qytetarit rregullimin e sjelljes së vet; ai 
duhet të jetë në gjendje – nëse është e nevojshme me anë të këshillimit të 
duhur – të parashikojë, deri në një shkallë të arsyeshme brenda rrethanave, 
pasojat që mund të ngërthejë një veprim i dhënë. Ato pasoja nuk ka nevojë 
të jenë të parashikueshme me siguri absolute. Ndërkohë që siguria është e 
dëshirueshme, ajo mund të sjellë me vete ngurtësi të tepërt, dhe ligji duhet 
të jetë në gjendje të ecë me ritmin e rrethanave që ndryshojnë. Rrjedhimisht, 
shumë ligje janë të veshura në mënyrë të pashmangshme me terma të cilat, 
diku më shumë e diku më pak, janë të mjegullta, dhe interpretimi e zbatimi i 
të cilave janë çështje të praktikës (shih, për shembull, Lindon, Otchakovsky-
Laurens dhe July kundër Francës [GC], nr. 21279/02 dhe 36448/02, § 41, 
ECHR 2007IV, dhe Centro Europa 7 S.r.l. dhe Di Stefano, cituar lart, § 141).

122. Niveli i saktësisë së kërkuar për legjislacionin vendas – i cili nuk mund 
të parashikojë çdo eventualitet – varet në shkallë të konsiderueshme nga 
përmbajtja e ligjit në fjalë, fusha të cilën ai është menduar të mbulojë dhe 
numri dhe statusi i atyre të cilëve u adresohet (shih Centro Europa 7 S.r.l. 
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dhe Di Stefano, cituar lart, § 142). Gjykata ka gjetur se personat që zhvillojnë 
aktivitet profesional, të cilët janë mësuar të punojnë me një shkallë të lartë 
kujdesi kur kryejnë punën e tyre, për këtë arsye mund të pritet që të bëjnë 
kujdes të veçantë kur vlerësojnë rreziqet që mund të paraqesin aktivitete 
të tilla (shih Lindon, Otchakovsky-Laurens dhe July, cituar lart, § 41, me 
referenca të mëtejshme ndaj Cantoni kundër Francës, 15 nëntor 1996, § 35, 
Raporte 1996V, dhe Chauvy dhe të Tjerë kundër Francës, nr. 64915/01, §§ 
43-45, ECHR 2004VI).

123. Në çështjen në fjalë mendimet e palëve dallonin në lidhje me faktin nëse 
ndërhyrja tek liria e shprehjes së kompanisë kërkuese ishte “e parashikuar 
me ligj”. Kompania kërkuese diskutoi që nuk kishte një ligj vendas sipas të 
cilit një ndërmjetës duhet të merrej si publikues profesionist i komenteve të 
postuara në faqen e tij të internetit nga palë të treta pavarësisht nga fakti nëse 
ai ishte në dijeni të përmbajtjes së tyre. Përkundrazi, kompania kërkuese u 
mbështet në legjislacionin vendas dhe evropian mbi ofruesit e shërbimeve 
në internet dhe diskutoi që ai shprehimisht ndalonte vënien e përgjegjësisë 
mbi ofruesit e shërbimit për përmbajtjen e palëve të treta.

124. Qeveria iu referua dispozitave përkatëse të së drejtës civile dhe praktikës 
gjyqësore vendase në lidhje për të argumentuar që publikuesit e mediave 
ishin përgjegjës për publikimet e tyre bashkë me autorët. Ajo shtoi që nuk 
kishte praktikë gjyqësore mbi bazën e së cilës kompania kërkuese mund 
të kishte prezumuar që pronari i një portali lajmesh në internet si publikim 
i ri medial nuk ishte përgjegjës për komentet e publikuara mbi artikujt e 
vet. Sipas mendimit të saj Gjykata duhet të nisej nga faktet ashtu siç ishin 
konstatuar dhe e drejta ashtu siç zbatohej dhe interpretohej nga gjykatat 
vendase dhe të mos merrte parasysh referencat e kompanisë kërkuese ndaj 
të drejtës së BE-së. Sido që të ishte, e drejta e BE-së e përmendur nga 
kompania kërkuese faktikisht mbështeste interpretimin dhe përfundimet e 
gjykatave vendase.

125. Gjykata vëren që dallimi në mendimet e palëve për sa i përket ligjit që duhej 
zbatuar rrjedh nga pikëpamjet e tyre të ndryshme mbi çështjen se si duhet 
të klasifikohet kompania kërkuese. Sipas kompanisë kërkuese, ajo duhet 
të klasifikohet si ndërmjetëse për sa i përket komenteve të palëve të treta, 
kurse Qeveria diskutoi që kompania kërkuese duhet të shihej si publikues 
medial, përfshirë edhe për sa i përket komenteve të tilla.

126. Gjykata vëren (shih paragrafët 112 dhe 113 lart) që Gjykata Supreme i njohu 
dallimet mes roleve të publikuesit të mediave të shtypura, nga njëra anë, 
dhe operatorit të një portali interneti, nga ana tjetër. Megjithatë, Gjykata 
Supreme gjeti që për shkak të “interesit të tyre në publikimin e komenteve, 
si publikuesi i mediave të shtypura ashtu edhe operatori i një portali 



633

interneti [ishin] publikues/zbulues” për qëllimet e seksionit 1047 të Ligjit të 
Detyrimeve (shih § 14 të vendimit i cekur në paragrafin 31 lart).

127. Gjykata konsideron që, në thelb, kërkuesi diskuton që gjykatat vendase kanë 
gabuar me zbatimin e dispozitave të përgjithshme të Ligjit të Detyrimeve 
ndaj fakteve të çështjes sepse ato duhet të ishin mbështetur tek legjislacioni 
vendas dhe ai evropian mbi ofruesit e shërbimeve të internetit. Si Dhoma, 
Dhoma e Madhe përsërit në këtë kontekst që nuk është detyrë e saj të zërë 
vendin e gjykatave vendase. U takon fillimisht autoriteteve kombëtare, 
kryesisht gjykatave, që të interpretojnë dhe të zbatojnë të drejtën vendase 
(shih, mes të tjerash, Centro Europa 7 S.r.l. dhe Di Stefano, cituar lart, § 140, 
dhe Rekvényi kundër Hungarisë [GC], nr. 25390/94, § 35, ECHR 1999III). 
Gjykata gjithashtu përsërit që nuk i takon asaj të shprehë mendim në lidhje 
me përshtatshmërinë e metodave të zgjedhura nga legjislatura e një Shteti 
përgjegjës për të rregulluar një fushë të caktuar. Detyra e saj është e kufizuar 
brenda përcaktimit nëse metodat e përdorura dhe efektet që ngërthejnë ato 
janë në përputhje me Konventën (shih Gorzelik dhe të Tjerë kundër Polonisë 
[GC], nr. 44158/98, § 67, ECHR 2004I). Kështu, Gjykata kufizohet me 
shqyrtimin nëse zbatimi nga Gjykata Supreme i dispozitave të përgjithshme 
të Ligjit të Detyrimeve në situatën e kërkuesit ka qenë e parashikueshme për 
qëllimet e Nenit 10 § 2 të Konventës.

128. Sipas dispozitave përkatëse të Kushtetutës, Ligji i Kodit Civil (Parimet e 
Përgjithshme) dhe Ligji i Detyrimeve (shih paragrafët 33 deri në 38 lart), 
ashtu siç u interpretuan dhe zbatuan nga gjykatat vendase, kompania 
kërkuese konsiderohej publikues dhe mbahej përgjegjëse për publikimin e 
komenteve qartazi të paligjshme. Gjykatat vendase zgjodhën që të zbatonin 
këto norma, pasi gjetën që rregullorja e veçantë që përmbahej në Ligjin 
për Shërbimet e Shoqërisë së Informacionit që transpozonte Direktivën për 
Tregtinë Elektronike në të drejtën estoneze nuk zbatohej në çështjen në fjalë 
sepse kjo e fundit kishte të bënte me aktivitete të një natyre thjesht teknike, 
automatike dhe pasive, ndryshe nga aktivitetet e kompanisë kërkuese, dhe 
që objektivi i synuar nga kompania kërkuese nuk ishte thjesht ofrimi i një 
shërbimi ndërmjetës (shih § 13 të vendimit të Gjykatës Supreme të cekur 
në paragrafin 31 lart). Në këtë kontekst të veçantë Gjykata merr parasysh 
faktin që disa vende kanë njohur faktin që rëndësia dhe kompleksiteti i 
lëndës në fjalë, duke përfshirë nevojën për të siguruar ekuilibrimin e drejtë 
të interesave të ndryshme dhe të drejtave themelore të ndryshme, kërkojnë 
miratimin e rregulloreve të veçanta për situata të tilla siç janë ato që lidhen 
me çështjen në fjalë (shih paragrafin 58 lart). Veprime të tilla janë në 
përputhje me “qasjen e diferencuar dhe të shkallëzuar” për rregullimin e 
mediave të reja rekomanduar nga Këshilli i Evropës (shih paragrafin 46 lart) 
dhe ka gjetur mbështetje në praktikën gjyqësore të Gjykatës (shih, mutatis 
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mutandis, Editorial Board of Pravoye Delo dhe Shtekel kundër Ukrainës, 
nr. 33014/05, §§ 63-64, ECHR 2011). Megjithatë, megjithëse janë të 
mundura qasje të ndryshme në legjislacion për të marrë në konsideratë 
natyrën e mediave të reja, Gjykata është e bindur për sa u përket fakteve 
të kësaj çështjeje që dispozitat e Kushtetutës, Ligji i Kodit Civil (Parimet e 
Përgjithshme) dhe Ligji i Detyrimeve, krahas praktikës gjyqësore përkatëse, 
e bënin të parashikueshme që një publikues medial që administronte një 
portal lajmesh interneti për qëllime ekonomike mundte, në parim, të mbahej 
përgjegjës sipas të drejtës vendase për postimin e komenteve qartazi të 
paligjshme, të llojit të atillë siç janë ato në rastin konkret, në portalin e vet 
të internetit.

129. Gjykata rrjedhimisht gjen që, si publikues profesionist, kompania kërkuese 
duhet të kishte qenë në dijeni të legjislacionit dhe praktikës gjyqësore, dhe 
gjithashtu mund të kishte kërkuar edhe këshillim ligjor. Gjykata vëren në 
këtë kontekst që portali i lajmeve Delfi është një prej më të mëdhenjve në 
Estoni. Edhe para publikimit të komenteve në fjalë ishte shprehur shqetësim 
publik dhe Ministri i Drejtësisë kishte deklaruar që viktimat e fyerjeve mund 
të ngrinin padi kundër Delfit dhe të kërkonin dëmshpërblim (shih paragrafin 15 
lart). Kështu, Gjykata konsideron që kompania kërkuese ishte në pozicion që të 
vlerësonte rreziqet e lidhura me aktivitetet e saj dhe që ajo duhet të kishte qenë 
në gjendje të parashikonte, deri në një masë të arsyeshme, pasojat që mund të 
sillnin ato. Prandaj ajo përfundon që ndërhyrja në fjalë ka qenë “e parashikuar 
me ligj” brenda kuptimit të paragrafit të dytë të Nenit 10 të Konventës.

4.  Synimi legjitim
130. Palët para Dhomës së Madhe nuk diskutuan që kufizimi i lirisë së shprehjes 

së kompanisë kërkuese kishte pasur për synim qëllimin legjitim të mbrojtjes 
së reputacionit dhe të drejtave të të tjerëve. Gjykata nuk sheh arsye për të 
vendosur ndryshe.

5.  Nevojshmëria në një shoqëri demokratike
(a)  Parimet e përgjithshme

131. Parimet themelore lidhur me çështjen nëse një ndërhyrje në lirinë e 
shprehjes është “e nevojshme në një shoqëri demokratike” janë të ngulitura 
thellë në praktikën gjyqësore të Gjykatës dhe janë përmbledhur si vijon 
(shih, mes autoriteteve të tjera, Hertel kundër Zvicrës, 25 gusht 1998, § 
46, Raporte 1998VI; Steel dhe Morris kundër Mbretërisë së Bashkuar, nr. 
68416/01, § 87, ECHR 2005II; Mouvement raëlien suisse kundër Zvicrës 
[GC], nr. 16354/06, § 48, ECHR 2012; dhe Animal Defenders International 
kundër Mbretërisë së Bashkuar [GC], nr. 48876/08, § 100, ECHR 2013):

“(i)  Liria e shprehjes përbën një prej themeleve kryesore të një shoqërie 
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demokratike dhe një nga kushtet themelore për përparimin e saj dhe 
për vetpërmbushjen e çdo individi. Në pajtim me paragrafin 2 të Nenit 
10, ajo zbatohet jo vetëm ndaj ‘informacionit’ ose ‘ideve’ që shihen 
me sy të mirë ose që shihen si jo ofenduese ose si çështje indiference, 
por edhe ndaj atyre që ofendojnë, shokojnë ose shqetësojnë. Të tilla 
janë kërkesat e pluralizmit, tolerancës dhe mendjes së hapur pa të 
cilat nuk ka ‘shoqëri demokratike’. Siç ceket në Nenin 10, kjo liri u 
nënshtrohet përjashtimeve, të cilat ... duhet, sidoqoftë, të kuptohen në 
mënyrë të shtrënguar, dhe nevoja për kufizime duhet të konstatohet 
në mënyrë bindëse ...

(ii)  Mbiemri ‘e nevojshme’, brenda kuptimit të Nenit 10 § 2, nënkupton 
ekzistencën e një ‘nevoje shoqërore urgjente’. Shtetet Kontraktuese 
kanë njëfarë hapësire vlerësimi kur vendosin nëse ekziston një nevojë 
e tillë, por kjo shkon krahas mbikëqyrjes evropiane, duke përqafuar si 
legjislacionin ashtu edhe vendimet në të cilat ai zbatohet, madje edhe 
ato që merren nga një gjykatë e pavarur. Prandaj Gjykata ka fuqinë të 
marrë një vendim përfundimtar në lidhje me faktin nëse një ‘kufizim’ 
është në pajtim me lirinë e shprehjes që mbrohet nga Neni 10.

(iii) Detyra e Gjykatës, gjatë ushtrimit të juridiksionit të saj mbikëqyrës, 
nuk është të zërë vendin e autoriteteve kompetente kombëtare por 
të shqyrtojë nën prizmin e Nenit 10 vendimet që kanë marrë ato 
sipas fuqisë së tyre të vlerësimit. Kjo nuk do të thotë që mbikëqyrja 
është e kufizuar me të siguruarit nëse Shteti përgjegjës e ka ushtruar 
diskrecionin e tij në mënyrë të arsyeshme, me kujdes dhe në mirëbesim; 
ajo që duhet të bëjë Gjykata është të shqyrtojë ndërhyrjen për të cilën 
është bërë ankesë në kuadër të çështjes në tërësi dhe të përcaktojë 
nëse ajo ka qenë ‘proporcionale me qëllimin legjitim të synuar’ dhe 
nëse arsyet e nxjerra nga autoritetet kombëtare për ta justifikuar atë 
janë ‘relevante dhe të mjaftueshme ... Duke vepruar kështu, Gjykata 
duhet të bindet që autoritetet kombëtare i kanë zbatuar standardet 
të cilat kanë qenë në përputhje me parimet e mishëruara në Nenin 
10 dhe, për më tepër, që ato janë mbështetur mbi një vlerësim të 
pranueshëm të fakteve përkatëse ...”

132. Më tej, Gjykata ka theksuar funksionin që kryen shtypi në një shoqëri 
demokratike. Megjithëse shtypi nuk duhet t’i kapërcejë disa kufij të 
caktuar, veçanërisht për sa i përket reputacionit dhe të drejtave të të tjerëve 
dhe nevojës për të parandaluar zbulimin e informacioneve konfidenciale, 
detyra e tij sidoqoftë është të përcjellë – në pajtueshmëri me detyrimet dhe 
përgjegjësitë e veta – informacione dhe ide mbi të gjitha çështjet e interesit 
publik (shih Jersild kundër Danimarkës, 23 shtator 1994, § 31, Seria 
A nr. 298; De Haes dhe Gijsels kundër Belgjikës, 24 shkurt 1997, § 37, 
Raporte 1997I; dhe Bladet Tromsø dhe Stensaas kundër Norvegjisë [GC], 
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nr. 21980/93, § 58, ECHR 1999III). Liria e gazetarisë gjithashtu mbulon 
rekursin e mundshëm drejt një shkalle ekzagjerimi, ose edhe provokimin 
(shih Prager dhe Oberschlick kundër Austrisë, 26 prill 1995, § 38, Seria A 
nr. 313, dhe Bladet Tromsø dhe Stensaas, cituar lart, § 59). Kufijtë e kritikës së 
lejueshme janë më të ngushtë në lidhje me një qytetar privat sesa për politikanët 
ose qeveritë (shih, për shembull, Castells kundër Spanjës, 23 prill 1992, § 46, 
Seria A nr. 236; Incal kundër Turqisë, 9 qershor 1998, § 54, Raporte 1998IV; 
dhe Tammer kundër Estonisë, nr. 41205/98, § 62, ECHR 2001I).

133. Për më tepër, Gjykata ka vendosur më përpara që duke marrë parasysh 
disponibilitetin dhe kapacitetin e tij për të ruajtur dhe komunikuar sasi të 
mëdha informacionesh, interneti luan një rol të rëndësishëm në rritjen e 
qasjes së publikut në lajme dhe lehtësimin e shpërndarjes së informacionit 
në përgjithësi (shih Ahmet Yıldırım, cituar lart, § 48, dhe Times Neëspapers 
Ltd, cituar lart, § 27). Në të njëjtën kohë, rreziku i dëmeve nga përmbajtja 
dhe komunikimet në internet për ushtrimin dhe gëzimin e të drejtave dhe 
lirive, veçanërisht të drejtës për respekt ndaj jetës private, është sigurisht 
më i lartë sesa rreziku nga shtypi (shih Editorial Board of Pravoye Delo dhe 
Shtekel, cituar lart, § 63).

134. Duke marrë në konsideratë “detyrat dhe përgjegjësitë” e gazetarit, impakti 
potencial mbi mediumin në fjalë është faktor i rëndësishëm dhe njihet 
botërisht që mediat audiovizuale shpesh kanë efekt më të menjëhershëm 
dhe më të fuqishëm sesa mediat e shtypura (shih Purcell dhe të Tjerë kundër 
Irlandës, nr. 15404/89, vendimi i Komisionit i datës 16 prill 1991, Vendime 
dhe Raporte 70, f. 262). Metodat e raportimit objektiv dhe të ekuilibruar 
mund të ndryshojnë në mënyrë të konsiderueshme, varësisht mes të tjerash 
nga media në fjalë (shih Jersild, cituar lart, § 31).

135. Gjykata ka vendosur që “dënimi i një gazetari për ndihmë në përhapjen e 
deklaratave të dhëna nga një person tjetër gjatë një interviste do të pengonte 
në mënyrë serioze kontributin e shtypit në diskutimin e çështjeve të interesit 
publik dhe nuk duhet të mendohet në qoftë se nuk ka arsye veçanërisht të forta 
për ta bërë këtë” (shih Jersild, cituar lart, § 35; Thoma kundër Luksemburgut, 
nr. 38432/97, § 62, ECHR 2001III; dhe, mutatis mutandis, Verlagsgruppe 
Neës GmbH kundër Austrisë, nr. 76918/01, § 31, 14 dhjetor 2006, dhe Print 
Zeitungsverlag GmbH kundër Austrisë, nr. 26547/07, § 39, 10 tetor 2013).

136. Për më tepër, Gjykata ka deklaruar që të shprehurit që është në papajtueshmëri 
me vlerat e shpallura dhe të garantuara nga Konventa nuk është i mbrojtur nga 
Neni 10 për shkak të Nenit 17 të Konventës. Shembuj të të shprehurit të tillë 
të shqyrtuar nga Gjykata kanë përfshirë deklaratat që mohojnë holokaustin, 
që justifikojnë politikat pro-naziste, që lidhin të gjithë myslimanët me akte 
të rënda terrorizmi, ose që pasqyrojnë çifutët si burim i së keqes në Rusi 
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(shih Lehideux dhe Isorni kundër Francës, 23 shtator 1998, §§ 47 dhe 53, 
Raporte 1998VII; Garaudy kundër Francës (dec.), nr. 65831/01, ECHR 
2003IX; Norwood kundër Mbretërisë së Bashkuar (dec.), nr. 23131/03, 
ECHR 2004XI; Witzsch kundër Gjermanisë (dec.), nr. 7485/03, 13 dhjetor 
2005; dhe Pavel Ivanov kundër Rusisë (dec.), nr. 35222/04, 20 shkurt 2007).

137. Gjykata përsërit më tej që e drejta e mbrojtjes së reputacionit është e drejtë 
e cila është e mbrojtur nga Neni 8 i Konventës si pjesë e së drejtës për 
respektim të jetës private (shih Chauvy dhe të Tjerë, cituar lart, § 70; 
Pfeifer kundër Austrisë, nr. 12556/03, § 35, 15 nëntor 2007; dhe Polanco 
Torres dhe Movilla Polanco kundër Spanjës, nr. 34147/06, § 40, 21 shtator 
2010). Megjithatë, në mënyrë që të hyjë në lojë Neni 8, një sulm kundër 
reputacionit të një personi duhet të arrijë një shkallë të caktuar të të qenit 
serioz dhe të jetë kryer në një mënyrë të atillë që të shkaktojë paragjykim ndaj 
gëzimit personal të të drejtës për respekt ndaj jetës private (shih A. kundër 
Norvegjisë, nr. 28070/06, § 64, 9 prill 2009, dhe Axel Springer AG kundër 
Gjermanisë [GC], nr. 39954/08, § 83, 7 shkurt 2012).

138. Gjatë shqyrtimit nëse ka nevojë për ndërhyrje në lirinë e shprehjes në një 
shoqëri demokratike në interes të “mbrojtjes së reputacionit ose të drejtave 
të të tjerëve”, Gjykatës mund t’i duhet të sigurohet nëse autoritetet vendase 
kanë arritur të gjejnë një ekuilibër të drejtë gjatë mbrojtjes së dy vlerave të 
garantuara nga Konventa të cilat mund të bien ndesh me njëra-tjetrën në 
raste të caktuara, pra nga njëra anë liria e shprehjes e mbrojtur nga Neni 
10, dhe nga ana tjetër e drejta për respekt ndaj jetës private e mishëruar nga 
Neni 8 (shih Hachette Filipacchi Associés kundër Francës, nr. 71111/01, 
§ 43, 14 qershor 2007; MGN Limited kundër Mbretërisë së Bashkuar, nr. 
39401/04, § 142, 18 janar 2011; dhe Axel Springer AG, cituar lart, § 84).

139. Gjykata ka gjetur që, si çështje parimi, të drejtat e garantuara nga Nenet 
8 dhe 10 meritojnë respekt të barabartë, dhe rezultati i një zbatimi nuk do 
të duhej, në parim, të ndryshonte në varësi të faktit nëse është depozituar 
në Gjykatë në përputhje me Nenin 10 të Konventës nga publikuesi i një 
artikulli ofendues apo në përputhje me Nenin 8 të Konventës nga personi 
i cili ka qenë objekt i atij artikulli. Rrjedhimisht, hapësira e vlerësimit në 
parim duhet të jetë e njëjta në të dy rastet (shih Axel Springer AG, cituar lart, 
§ 87, dhe Von Hannover kundër Gjermanisë (nr. 2) [GC], nr. 40660/08 dhe 
nr. 60641/08, § 106, ECHR 2012, me referenca të mëtejshme ndaj çështjeve 
të Hachette Filipacchi Associés, cituar lart, § 41; Timciuc kundër Rumanisë 
(dec.), nr. 28999/03, § 144, 12 tetor 2010; dhe Mosley kundër Mbretërisë 
së Bashkuar, nr. 48009/08, § 111, 10 maj 2011). Kur ushtrimi i ekuilibrimit 
mes atyre dy të drejtave ndërmerret nga autoritetet kombëtare në përputhje 
me kriteret e shtruara nga praktika gjyqësore e Gjykatës, Gjykata do të 
kërkonte arsye të forta për ta zëvendësuar pikëpamjen e saj për atë gjykatë 
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vendase (shih Axel Springer AG, cituar lart, § 88, dhe Von Hannover (nr. 
2), cituar lart, § 107, me referenca të mëtejshme ndaj MGN Limited, cituar 
lart, §§ 150 dhe 155, dhe Palomo Sánchez dhe të Tjerë kundër Spanjës 
[GC], nr. 28955/06, nr. 28957/06, nr. 28959/06 dhe nr. 28964/06, § 57, 
12 shtator 2011). Me fjalë të tjera, zakonisht ka hapësirë të gjerë që lejohet 
nga Gjykata në qoftë se Shtetit i kërkohet të gjejë ekuilibrin mes interesave 
konkurruese private ose të drejtave konkurruese të Konventës (shih Evans 
kundër Mbretërisë së Bashkuar [GC], nr. 6339/05, § 77, ECHR 2007I; 
Chassagnou dhe të Tjerë kundër Francës [GC], nr. 25088/94, nr. 28331/95 
dhe nr. 28443/95, § 113, ECHR 1999III; dhe Ashby Donald dhe të Tjerë 
kundër Francës, nr. 36769/08, § 40, 10 janar 2013).

(b)  Zbatimi i parimeve të mësipërme në çështjen e tanishme
 (i)  Elementet e vlerësimit të proporcionalitetit

140. Gjykata shënon që nuk diskutohet që komentet e postuara nga lexuesit 
si reagim ndaj artikullit të lajmeve të publikuar në portalin e lajmeve në 
internet të kompanisë kërkuese, siç paraqiten në pjesën e komentimeve të 
portalit, kanë qenë të një natyre qartazi të paligjshme. Në fakt, kompania 
kërkuese i hoqi komentet pasi u njoftua nga pala e lënduar, dhe i përshkroi 
ato si “shkelëse” dhe “të paligjshme” para Dhomës (shih paragrafin 84 të 
vendimit të Dhomës). Për më tepër, Gjykata është e mendimit që shumica e 
komenteve të kundërshtuara përbënin gjuhë urrejtjeje ose nxitje për dhunë 
dhe si të tilla nuk gëzonin mbrojtjen e Nenit 10 (shih paragrafin 136 lart). 
Kështu, në rastin konkret nuk bëhet fjalë për lirinë e shprehjes së autorëve të 
komenteve. Në fakt, çështja para Gjykatës është nëse vendimet e gjykatave 
vendase, që e bëjnë kompaninë kërkuese përgjegjëse për këto komente të 
postuara nga palët e treta, kanë qenë në shkelje të lirisë së saj për të përhapur 
informacione siç garantohet nga Neni 10 i Konventës.

141. Gjykata vëren që megjithëse kompania kërkuese i hoqi menjëherë komentet 
në fjalë nga faqja e saj sapo u njoftua nga avokatët e L. (shih paragrafët 18 dhe 
19 lart), Gjykata Supreme e mbajti kërkuesin përgjegjës mbi bazën e Ligjit 
të Detyrimeve sepse ajo duhet të kishte parandaluar publikimin e komenteve 
me përmbajtje qartazi të paligjshme. Më pas ajo iu referua seksionit 1047(3) 
të Ligjit të Detyrimeve, sipas të cilit zbulimi i informacioneve ose çështjeve 
të tjera nuk vlerësohet të jetë i paligjshëm në qoftë se personi që e zbulon 
informacionin ose çështjet e tjera ose personi para të cilit zbulohen këto 
çështje ka interes legjitim për të zbuluar, dhe në qoftë se personi i cili 
zbulon informacionin e ka verifikuar informacionin ose çështjet e tjera me 
një thellësi që përputhet me “peshën e shkeljes së mundshme”. Gjykata 
Supreme u shpreh që, pas zbulimit, kompania kërkuese kishte dështuar të 
hiqte komentet – për përmbajtjen e paligjshme të të cilave ajo duhet të kishte 
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qenë në dijeni – nga portali me iniciativën e vet. Kështu mos aktiviteti i 
kompanisë kërkuese u vlerësua i paligjshëm sepse nuk e kishte “vërtetuar 
mungesën e fajësisë” sipas seksionit 1050(1) të Ligjit të Detyrimeve (shih 
§ 16 të vendimit të Gjykatës Supreme siç ceket në paragrafin 31 lart).

142.  Nën dritën e arsyetimit të Gjykatës Supreme, Gjykata duhet, sipas praktikës 
së saj gjyqësore të qëndrueshme, të shqyrtojë nëse gjetja nga gjykatat vendase 
e përgjegjësisë së kompanisë kërkuese ishte e mbështetur mbi baza relevante 
dhe të mjaftueshme në rrethanat e veçanta të çështjes (shih paragrafin 131 
lart). Gjykata vëren që për ta zgjidhur çështjen nëse vendimet e gjykatave 
vendase që e mbajtën kompaninë kërkuese përgjegjëse për komentet e 
postuar nga palët e treta kanë qenë në shkelje të lirisë së saj të shprehjes, 
Dhoma identifikoi aspektet e mëposhtme si të rëndësishme për analizën e 
saj: kontekstin e komenteve, masat e zbatuara nga kompania kërkuese për 
të parandaluar ose për të hequr komentet shpifëse, përgjegjësinë e autorëve 
aktualë të komenteve si alternativë ndaj përgjegjësisë së kompanisë 
kërkuese, dhe pasojat e procedurave vendase për kompaninë kërkuese (shih 
paragrafët 85 et seq. të vendimit të Dhomës).

143. Gjykata pajtohet që këto aspekte janë relevante për vlerësimin konkret të 
proporcionalitetit të ndërhyrjes në fjalë brenda fushëveprimit të shqyrtimit 
të Gjykatës në çështjen në fjalë (shih paragrafët 112 deri në 117 lart).

(ii)  Konteksti i komenteve
144.Për sa i përket kontekstit të komenteve, Gjykata pranon që artikulli i lajmeve 

në lidhje me kompaninë e tragetit, publikuar në portalin e lajmeve të Delfit, 
ishte i ekuilibruar, nuk përmbante gjuhë ofenduese dhe nuk u jepte shkas 
argumenteve rreth deklaratave të paligjshme në procedurat vendase. Gjykata 
është e vetëdijshme që edhe një artikull i tillë i ekuilibruar në lidhje me një 
temë në dukje asnjanëse mund të provokojë diskutime të ashpra në internet. 
Më tej, ajo i jep peshë të veçantë, në këtë kontekst, natyrës së portalit të lajmeve 
të Delfit. Ajo përsërit që Delfi ishte portal lajmesh në internet i menaxhuar në 
mënyrë profesionale i cili administrohej mbi baza komerciale dhe synonte të 
tërhiqte një numër të madh komentesh mbi artikujt e lajmeve të publikuara 
në të. Gjykata vëren që Gjykata Supreme i është referuar shprehimisht faktit 
që kompania kërkuese e kishte integruar hapësirën e komenteve në portalin e 
saj të lajmeve, duke ftuar vizitorët e faqes së internetit të plotësonin lajmet me 
gjykimet dhe mendimet (komentet) e vetë atyre. Sipas gjetjeve të Gjykatës 
Supreme, në hapësirën e komenteve, kompania kërkuese në mënyrë aktive 
bënte thirrje për komente rreth lajmeve që dilnin në portal. Numri i vizitave 
në portalin e kompanisë kërkuese varej nga numri i komenteve; të ardhurat e 
fituara nga reklamat e publikuara në portal, rrjedhimisht, vareshin nga numri 
i vizitave. Kështu, Gjykata Supreme konkludoi që kompania kërkuese kishte 
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pasur interes ekonomik në postimin e komenteve. Sipas mendimit të Gjykatës 
Supreme, fakti që kompania kërkuese nuk ishte shkruesja e komenteve nuk 
donte të thoshte që ajo nuk kishte kontroll mbi hapësirën e komenteve (shih 
§ 13 të vendimit i cekur në paragrafin 31 lart).

145. Gjykata gjithashtu shënon në lidhje me këtë që “Rregullorja e komenteve” 
në faqen e internetit të Delfit deklaronte që kompania kërkuese ndalonte 
postimin e komenteve që ishin pa thelb dhe/ose jashtë temës, që ishin në 
kundërshtim me praktikat e mira, që përmbanin kërcënime, fyerje, shprehje 
të turpshme ose vulgaritete, ose që nxisnin armiqësi, dhunë ose aktivitete 
të paligjshme. Komente të tilla hiqeshin dhe mundësia e autorëve të tyre 
për të postuar komente kufizohej. Më tej, autorët aktualë të komenteve nuk 
mund të modifikonin ose të fshinin komentet e tyre pasi ato postoheshin 
në portalin e lajmeve të kompanisë kërkuese – vetëm kompania kërkuese 
kishte mjetet teknike për ta bërë këtë. Nën dritën e këtyre fakteve dhe të 
arsyetimit të Gjykatës Supreme, Gjykata është dakord me gjetjen e Dhomës 
që kompania kërkuese duhet të konsiderohet të ketë ushtruar një shkallë të 
konsiderueshme kontrolli mbi komentet e publikuara në portalin e saj.

146. Në përmbledhje, Gjykata konsideron që është konstatuar mjaftueshëm nga 
Gjykata Supreme që përfshirja e kompanisë kërkuese në bërjen publike të 
komenteve rreth artikujve të saj në portalin e lajmeve të Delfit ka shkuar 
përtej një përfshirjeje pasive, thjesht teknike të një ofruesi shërbimesh. 
Prandaj Gjykata gjen që Gjykata Supreme e ka bazuar arsyetimin e saj mbi 
baza të cilat kanë qenë relevante për qëllimet e Nenit 10 të Konventës.

 
(iii)  Përgjegjësia e autorëve të komenteve

147. Në lidhje me çështjen nëse përgjegjësia e autorëve aktualë të komenteve 
mund të shërbente si alternativë e arsyeshme ndaj përgjegjësisë së portalit 
të lajmeve të internetit në një çështje si kjo, Gjykata ka parasysh interesin e 
përdoruesve të internetit në mos zbulimin e identitetit të tyre. Anonimiteti ka 
qenë për një kohë të gjatë mjet për shmangien e hakmarrjes ose vëmendjes së 
padëshiruar. Si i tillë, ai mundëson rrjedhën e lirë të ideve dhe informacionit 
në mënyrë të rëndësishme, përfshirë edhe në internet. Në të njëjtën kohë, 
Gjykata nuk harron lehtësinë, fushëveprimin dhe shpejtësinë e përhapjes së 
informacionit në internet, dhe qëndrueshmërinë e informacionit që bëhet i 
ditur, çka mund t’i rëndojë në mënyrë të konsiderueshme efektet e gjuhës 
së paligjshme në internet krahasuar me mediat tradicionale. Ajo gjithashtu 
i referohet në këtë kontekst një vendimi të kohëve të fundit të Gjykatës 
së Drejtësisë së Bashkimit Evropian në çështjen e Google Spain kundër 
Spanjës, në të cilën gjykata, pavarësisht se në kontekst tjetër, u mor me 
problemin e ekzistencës në internet të informacioneve që ndërhynin në 
mënyrë serioze tek jeta private e një personi gjatë një periudhe të gjatë 
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kohore, dhe gjeti që të drejtat themelore të individit, si rregull, ishin mbi 
interesat ekonomike të operatorit të makinerisë së kërkimit dhe interesat e 
përdoruesve të tjerë të internetit (shih paragrafin 56 lart).

148. Gjykata vëren që në internet janë të mundura shkallë të ndryshme anonimiteti. 
Një përdorues interneti mund të jetë anonim për publikun e gjerë ndërkohë 
që është i identifikueshëm nga ofruesi i shërbimit përmes një llogarie ose të 
dhënave kontaktuese që mund të jenë ose të paverifikuara ose që duhet të 
verifikohen – gjë që shkon nga verifikimi i kufizuar (për shembull, përmes 
aktivizimit të një llogarie përmes adresës elektronike ose llogarisë në rrjetet 
sociale) për të siguruar autentifikimin, qoftë duke përdorur kartat kombëtare 
të identitetit elektronik ose të dhënat online të autentifikimit bankar që 
lejojnë identifikim më të sigurt të një përdoruesi. Një ofrues shërbimesh 
gjithashtu mund të lejojë shkallë të gjerë anonimiteti për përdoruesit e vet, 
në ç’rast përdoruesve nuk u kërkohet të identifikohen fare dhe ata mund 
të gjurmohen – deri në masë të kufizuar – përmes informacionit të ruajtur 
nga ofruesit e qasjes në internet. Lëshimi i këtyre informacioneve zakonisht 
kërkon një urdhër nga autoritetet hetimore ose gjyqësore dhe u nënshtrohet 
kushteve kufizuese. Pavarësisht nga kjo, në disa raste mund të kërkohet për 
të identifikuar dhe ndjekur kryesit e shkeljeve.

149. Kështu, në çështjen e K.U. kundër Finlandës, në lidhje me veprën e “keqpre-
zantimit keqdashës” të natyrës seksuale kundër një të mituri, Gjykata gjeti 
që “[m]egjithëse liria e shprehjes dhe konfidencialiteti i komunikimeve janë 
konsiderata të dorës së parë dhe përdoruesit e telekomunikimeve dhe shërbimet 
e internetit duhet të kenë garanci që privatësia dhe liria e tyre e shprehjes do të 
respektohen, një garanci e tillë nuk mund të jetë absolute dhe duhet të lëshojë rrugë 
në rast imperativi tjetër legjitim, siç është parandalimi i rrëmujës ose krimit 
ose mbrojtja e të drejtave dhe lirive të të tjerëve” (shih K.U. kundër Finlandës, 
nr. 2872/02, § 49, ECHR 2008). Gjykata në atë çështje refuzoi argumentin 
e Qeverisë që kërkuesi kishte pasur mundësi të merrte dëmshpërblim nga 
ofruesi i shërbimit, duke gjetur që kjo nuk ishte e mjaftueshme në rrethanat e 
çështjes. Ajo u shpreh se duhet të kishte ndreqje që mundësonte identifikimin e 
kryesit faktik dhe sjelljen e tij para drejtësisë, ndërkohë që në kohën relevante 
korniza rregullatore e Shtetit përgjegjës nuk kishte parashikuar mundësinë e 
urdhërimit të ofruesit të shërbimit të internetit që të zbulonte informacionin 
e kërkuar për atë qëllim (ibid., §§ 47 dhe 49). Megjithëse çështja në fjalë 
K.U. kundër Finlandës kishte të bënte me një shkelje që klasifikohej si vepër 
penale sipas të drejtës vendase dhe përfshinte një ndërhyrje më të gjerë në 
jetën private të viktimës sesa rasti i tanishëm, është e qartë nga arsyetimi i 
Gjykatës që anonimiteti në internet, sado që është vlerë e rëndësishme, duhet 
të ekuilibrohet krahas të drejtave dhe interesave të tjera.

150. Në lidhje me përcaktimin e identitetit të autorëve të komenteve në proce-
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durat civile, Gjykata shënon që pozicionet e palëve ndryshonin për sa i 
përket realizueshmërisë së tij. Mbi bazën e informacioneve të ofruara nga 
palët, Gjykata vëren se gjykatat estoneze, gjatë procedurës së “marrjes 
paragjyqësore të provave” sipas Nenit 244 të Kodit të Procedurës Civile 
(shih paragrafin 40 lart), kishte pranuar kërkesa nga persona të përgojuar 
ku kërkohej që gazetat online ose portalet e lajmeve në internet të zbulonin 
adresat e protokollit të internetit (IP) të autorëve që kishin postuar komente 
me gjasë shpifëse dhe që ofruesit e qasjes në internet të zbulonin emrat dhe 
adresat e abonentëve të cilëve u përkisnin adresat IP në fjalë. Shembujt e dhënë 
nga Qeveria tregonin rezultate të përziera: në disa raste kishte qenë e mundur 
të përcaktohej kompjuteri prej të cilit ishin bërë komentet, ndërsa në disa 
raste të tjera, për arsye të ndryshme teknike, kjo kishte qenë e pamundur.

151.Sipas vendimit të Gjykatës Supreme në çështjen e tanishme, personi i 
lënduar kishte zgjedhjen e ngritjes së padisë kundër kompanisë kërkuese ose 
autorëve të komenteve. Gjykata konsideron që efektiviteti i pasigurt i masave 
që lejojnë gjetjen e autorëve të komenteve, i kombinuar me mungesën e 
instrumenteve të vendosura nga kompania kërkuese për të njëjtin qëllim duke 
e bërë të mundur që viktimat e gjuhës së urrejtjes të ngrinin padi efektive 
kundër autorëve të komenteve, janë faktorë që mbështesin gjetjen që Gjykata 
Supreme e ka bazuar vendimin e saj mbi baza relevante dhe të mjaftueshme. 
Gjykata gjithashtu i referohet, në këtë kontekst, vendimit të Krone Verlag (nr. 
4), ku ajo gjeti që bartja e rrezikut që personi i përgojuar të arrijë ndreqje në 
procedurë për shpifje tek kompania mediale, e cila është në pozicion financiar 
më të mirë se përgojuesi, nuk ishte ndonjë ndërhyrje jo proporcionale tek e 
drejta e shprehjes e kompanisë mediale (shih Krone Verlags GmbH & Co. KG 
kundër Austrisë (nr. 4), nr. 72331/01, § 32, 9 nëntor 2006).

(iv)  Masat e marra nga kompania kërkuese
152. Gjykata shënon që kompania kërkuese nënvizoi numrin e komenteve rreth 

secilit artikull në faqen e saj të internetit, dhe prandaj vendet e shkëmbimeve 
më intensive të mendimeve duhet të kenë qenë të lehta për t’u identifikuar 
nga editorët e portalit të lajmeve. Artikulli i diskutuar në çështjen në fjalë 
kishte tërhequr 185 komente, me sa duket mbi mesataren. Komentet në 
fjalë u hoqën nga kompania kërkuese rreth gjashtë javë pasi ishin shkruar 
në faqen e internetit, pas njoftimit të kompanisë kërkuese nga avokatët e 
personit të dëmtuar (shih paragrafët 17 deri në 19 lart).

153. Gjykata vëren se Gjykata Supreme deklaroi në vendimin e saj që “[p]ër 
shkak të detyrimeve të dala nga ligji për të shmangur shkaktimin e dëmit, 
[kompania kërkuese] duhet të kishte parandaluar publikimin e komenteve 
me përmbajtje qartazi të paligjshme”. Megjithatë, ajo gjithashtu u shpreh 
se “[p]as zbulimit, [kompania kërkuese kishte] dështuar të hiqte komentet 
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– për përmbajtjen e paligjshme e të cilave ajo duhet të kishte qenë në 
dijeni – nga portali me iniciativë të vet” (shih § 16 të vendimit të cekur në 
paragrafin 31 lart). Prandaj, Gjykata Supreme nuk e përcaktoi shprehimisht 
nëse kompania kërkuese kishte për detyrim të parandalonte publikimin e 
komenteve në faqen e internetit apo nëse do të kishte mjaftuar sipas ligjit 
vendas që kompania kërkuese t’i kishte hequr komentet ofenduese pa 
vonesë pas publikimit, për t’i ikur përgjegjësisë sipas Ligjit të Detyrimeve. 
Gjykata konsideron që gjatë vlerësimit të bazave mbi të cilat Gjykata 
Supreme u mbështet në vendimin e saj që përfshinte një ndërhyrje tek të 
drejtat e kërkuesit sipas Konventës, nuk ka asgjë që të sugjerojë se gjykata 
kombëtare kishte për qëllim të kufizonte të drejtat e kërkuesit më shumë se 
duhet për të përmbushur qëllimin e synuar. Mbi këtë bazë, dhe duke pasur 
parasysh lirinë për të dhënë informacione e mishëruar në Nenin 10, Gjykata 
do të vazhdojë të supozojë që vendimi i Gjykatës Supreme duhet të kuptohet 
si i tillë që nënkupton se heqja e mëvonshme e komenteve nga kompania 
kërkuese, pa vonesë pas publikimit, do të kishte mjaftuar që ajo t’i shmangej 
përgjegjësisë sipas ligjit vendas. Rrjedhimisht, dhe duke marrë parasysh 
gjetjet e mësipërme (shih paragrafin 145) drejt faktit që kompania kërkuese 
duhet të konsiderohet që ka ushtruar një shkallë të konsiderueshme kontrolli 
mbi komentet e publikuara në portalin e saj, Gjykata nuk konsideron që 
caktimi mbi kompaninë kërkuese i një detyrimi për heqjen nga faqja e saj, 
pa vonesë pas publikimit, e komenteve që përbënin gjuhë urrejtjeje dhe 
nxitje për dhunë, dhe ishin kështu qartazi të paligjshme, përbënte, në parim, 
ndërhyrje jo proporcionale tek liria e saj e shprehjes.

154. Çështja thelbësore në rastin konkret është nëse gjetjet e gjykatave vendase 
që përgjegjësia ishte e justifikuar, meqenëse kompania kërkuese nuk i kishte 
hequr komentet pa vonesë pas publikimit, ishin të mbështetura mbi baza 
relevante dhe të mjaftueshme. Duke pasur parasysh këtë, pikësëpari duhet të 
merret në konsideratë fakti nëse kompania kërkuese kishte ngritur mekanizma që 
ishin në gjendje të filtronin komentet që përbënin gjuhë të urrejtjes ose gjuhë 
që nxiste dhunë.

155. Gjykata shënon që kompania kërkuese mori disa masa në këtë drejtim. Në 
portalin e lajmeve të Delfit kishte një deklaratë për heqje dorë nga përgjegjësia 
(disclaimer) ku thuhej se shkruesit e komenteve – dhe jo kompania kërkuese – 
ishin përgjegjës për to, dhe që postimi i komenteve që ishin në kundërshtim 
me praktikat e mira ose përmbanin kërcënime, fyerje, shprehje të turpshme 
ose vulgaritete, ose që nxisnin armiqësi, dhunë ose aktivitete të paligjshme, 
ishte i ndaluar. Më tej, portali kishte një sistem automatik të fshirjes së 
komenteve bazuar mbi rrënjët e fjalëve vulgare të caktuara dhe kishte të 
ngritur një sistem të pikasjes dhe heqjes, ku kushdo mund ta lajmëronte për 
komente të papërshtatshme thjesht duke klikuar mbi një buton të caktuar për 
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atë qëllim, për ta sjellë komentin në vëmendje të administratorëve. Përveç 
kësaj, në disa raste administratorët kishin hequr komente të papërshtatshme 
me iniciativën e tyre.

156. Kështu, Gjykata shënon që kompania kërkuese nuk mund të thuhet ta ketë 
neglizhuar tërësisht detyrën e saj për të shmangur shkaktimin e dëmit ndaj 
palëve të treta. Pavarësisht nga kjo, dhe më së rëndësishmi, filtri automatik 
i bazuar mbi fjalët që përdorej nga kompania kërkuese dështoi të filtronte 
gjuhën e urrejtjes dhe gjuhën që nxiste dhunë të postuar nga lexuesit dhe 
kufizoi kështu mundësinë e vet për të hequr shpejt komentet ofenduese. 
Gjykata përsërit që shumica e fjalëve dhe shprehjeve aty nuk përfshinin 
metafora të sofistikuara as nuk përmbanin kuptime të fshehura apo kërcënime 
tinëzare. Ato manifestonin shprehje të urrejtjes dhe kërcënime të zhurmshme 
kundër integritetit fizik të L. Kështu, edhe pse filtri automatik i fjalëve mund 
të kishte qenë i dobishëm në disa raste, faktet e çështjes tani tregojnë që ai 
ka qenë i pamjaftueshëm për pikasjen e komenteve përmbajtja e të cilave 
nuk përmbante gjuhë të mbrojtur nga Neni 10 i Konventës (shih paragrafin 
136 lart). Gjykata shënon që si pasojë e këtij dështimi të mekanizmit të 
filtrimit, komente të tilla qartazi të paligjshme kanë qëndruar online për 
gjashtë javë (shih paragrafin 18 lart).

157. Gjykata vëren këtu që në disa raste administratorët e portalit realisht i kishin 
hequr komentet e papërshtatshme me iniciativë të vet dhe që, me sa duket 
pak kohë pas ngjarjeve konkrete, kompania kërkuese kishte krijuar një ekip 
të përkushtuar moderatorësh. Duke pasur parasysh faktin që ka mundësi të 
shumta që secili mund të bëjë që zëri i vet të dëgjohet në internet, Gjykata 
konsideron që detyrimi i një portali të madh të lajmeve për të marrë masa 
efektive për të kufizuar përhapjen e gjuhës së urrejtjes dhe gjuhës që nxit 
dhunë – çështja konkrete në rastin e tanishëm – nuk mund të barazohet në 
asnjë mënyrë me “censurimin privat”. Duke njohur “rolin e rëndësishëm” të 
luajtur nga interneti “në shtimin e qasjes publike tek lajmet dhe lehtësimin 
e përhapjes së informacioneve në përgjithësi” (shih Ahmet Yıldırım, cituar 
lart, § 48, dhe Times Neëspapers Ltd, cituar lart, § 27), Gjykata thekson 
që ajo e ka parasysh rrezikun e dëmit nga komentet dhe komunikimet në 
internet (shih Editorial Board of Pravoye Delo dhe Shtekel, cituar lart, § 63; 
shih gjithashtu Mosley, cituar lart, § 130).

158. Më tej, varësisht nga rrethanat, mund të mos ketë viktimë individuale të 
identifikueshme, për shembull në disa raste të gjuhës së urrejtjes të drejtuar 
kundër një grupi personash ose gjuhë urrejtjeje që nxit dhunë të llojit të 
manifestuar në disa komente në rastin konkret. Në rastet kur ekziston një 
viktimë individuale, ai ose ajo mund të ndalohet nga lajmërimi i ofruesit 
të shërbimit të internetit rreth shkeljes së pretenduar të të drejtave të tij 
ose të saj. Gjykata i jep peshë konsideratës që mundësia e një viktime të 
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mundshme të gjuhës së urrejtjes për të monitoruar vazhdimisht internetin 
është më e kufizuar sesa mundësia e një portali të madh lajmesh në internet 
për të parandaluar ose hequr shpejt komente të tilla.

159.Së fundi, Gjykata vëren që kompania kërkuese ka diskutuar (shih paragrafin 
78 lart) që Gjykata duhet të marrë parasysh siç duhet sistemin e pikasjes dhe 
heqjes që ajo kishte vënë në vend. Në qoftë se do të shoqërohej me procedura 
efektive për përgjigje të shpejtë, ky sistem sipas mendimit të Gjykatës mund 
të funksionojë në shumë raste si mjet i përshtatshëm për ekuilibrimin e të 
drejtave dhe interesave të të gjitha palëve të përfshira. Megjithatë, në raste të 
tilla siç është çështja e tanishme, kur komentet e përdoruesve të palës së tretë 
janë në formën e gjuhës së urrejtjes dhe kërcënimeve të drejtpërdrejta ndaj 
integritetit fizik të individëve, siç kuptohet në praktikën gjyqësore të Gjykatës 
(shih paragrafin 136 lart), Gjykata konsideron, siç u përmend më lart (shih 
paragrafin 153), që të drejtat dhe interesat e të tjerëve dhe të shoqërisë në 
tërësi mund të bëjnë që Shtetet Kontraktuese të vendosin përgjegjësi mbi 
portalet e lajmeve në internet, pa shkuar kundër Nenit 10 të Konventës, në 
qoftë se ato dështojnë në marrjen e masave për heqjen e komenteve qartazi të 
paligjshme, pa vonesë, madje edhe pa u lajmëruar nga viktima e pretenduar 
ose nga palë të treta.

(v)  Pasojat për kompaninë kërkuese
160. Në fund, duke iu rikthyer pyetjes se çfarë pasojash rezultuan nga procedurat 

vendase për kompaninë kërkuese, Gjykata shënon që kompania u detyrua 
t’i paguante personit të dëmtuar shumën e barasvlershme me 320 euro si 
kompensim për dëme jo materiale. Ajo është dakord me gjetjen e Dhomës që 
kjo shumë, duke marrë parasysh njëkohësisht faktin që kompania kërkuese 
ishte operator profesionist i një prej portaleve më të mëdha të lajmeve në 
internet në Estoni, nuk mund të konsiderohet në asnjë mënyrë shproporcionale 
me shkeljen e konstatuar nga gjykatat vendase (shih paragrafin 93 të 
vendimit të Dhomës). Gjykata shënon në lidhje me këtë që ajo ka marrë 
parasysh praktikën gjyqësore vendase pas Delfit lidhur me përgjegjësinë 
e operatorëve të portaleve të lajmeve në internet (shih paragrafin 43 lart). 
Ajo vëren se në këto çështje gjykatat më të ulëta kanë ndjekur vendimin e 
Gjykatës Supreme në rastin Delfi por nuk janë dhënë shpërblime për dëme 
jo materiale. Me fjalë të tjera, rezultati konkret për operatorët në çështjet 
pas Delfit ka qenë që ata i kanë hequr komentet ofenduese por nuk janë 
urdhëruar të paguanin kompensim për dëme jo materiale.

161. Gjykata gjithashtu vëren se nuk duket që kompanisë kërkuese i është 
dashur të ndryshonte modelin e saj të biznesit si rezultat i procedurave 
vendase. Sipas informacioneve në dispozicion, portali i lajmeve Delfi ka 
vazhduar të jetë një prej publikimeve më të mëdha të internetit në Estoni 
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dhe pa diskutim faqja më popullore për postimin e komenteve, numri i të 
cilave ka vazhduar të rritet. Komentet anonime – që tani ekzistojnë krahas 
mundësisë së postimit të komenteve të regjistruara, të cilat u shfaqen 
lexuesve më parë–ende mbizotërojnë dhe kompania kërkuese ka ngritur një 
ekip moderatorësh që merren me moderimin e komenteve të postuara në 
portal (shih paragrafët 32 dhe 83 lart). Në këto rrethana, Gjykata nuk mund 
të konkludojë që ndërhyrja tek liria e shprehjes e kompanisë kërkuese ka 
qenë jo proporcionale, as në këtë aspekt.

 
(vi)  Përfundimi

162. Mbi bazën e vlerësimit konkret të aspekteve të mësipërme, duke marrë 
parasysh arsyetimin e Gjykatës Supreme në çështjen në fjalë, posaçërisht 
natyrën ekstreme të komenteve në fjalë, faktin që komentet janë postuar si 
reagim ndaj një artikulli të publikuar nga kompania kërkuese në portalin 
e saj të lajmeve të administruar profesionalisht dhe për qëllime tregtare, 
pamjaftueshmërinë e masave të marra nga kompania kërkuese për të hequr 
pa vonesë pas publikimit komentet që përbënin gjuhë urrejtjeje dhe gjuhë 
që nxiste dhunë dhe për të siguruar një perspektivë realiste që autorët e 
komenteve të tilla të mbahen përgjegjës, dhe sanksionin e butë të vendosur 
ndaj kompanisë kërkuese, Gjykata gjen që caktimi nga gjykatat vendase i 
përgjegjësisë mbi kompaninë kërkuese ishte i bazuar mbi baza relevante 
dhe të mjaftueshme, duke marrë parasysh hapësirën e vlerësimit që i lejohet 
Shtetit përgjegjës. Prandaj, masa nuk ka përbërë kufizim jo proporcional 
ndaj të drejtës së kompanisë kërkuese për lirinë e shprehjes.

Rrjedhimisht, nuk ka pasur shkelje të Nenit 10 të Konventës.

PËR KËTO ARSYE, GJYKATA
Vendos, pesëmbëdhjetë vota me dy, që nuk ka pasur shkelje të Nenit 10 të 

Konventës.
E bërë në anglisht dhe frëngjisht, dhe e shpallur në seancë publike në 

Ndërtesën e të Drejtave të Njeriut, në Strasburg, më 16 qershor 2015.
 Johan Callewaert Dean Spielmann 

     Zëvendës i Kancelari Kryetar

Në përputhje me Nenin 45 § 2 të Konventës dhe Nenin 74 § 2 të Rregullores 
së Gjykatës, mendimet e ndara më poshtë vendosen në shtojcë të këtij vendimi:

(a) mendimi i përbashkët paralel i Gjyqtarëve Raimondi, Karakas, De 
Gaetano dhe Kjølbro;

(b)  mendimi paralel i Gjyqtarit Zupančič;
(c)  mendimi i përbashkët pakicë i Gjyqtarëve Sajó dhe Tsotsoria.

D.S. 
J.C.
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OPINION I PËRBASHKËT I GJYQTARËVE RAIMONDI, 
KARAKAS, DE GAETANO AND KJØLBRO

1.  Ne jemi dakord se nuk ka pasur shkelje të nenit 10 të Konventës. Megjithatë, 
ne do të dëshironim për të sqaruar pozicionin tonë në lidhje me dy çështje: 
(1) lexim i gjykimit të Gjykatës e të Gjykatës së Lartë, dhe (2) parimet bazë 
vlerësimin e ankesës së Gjykatës.

2.  Së pari, leximi i Gjykatës e gjykimit të Gjykatës së Lartë (shih paragrafët 
153-154) është vendimtar  për vlerësimin e çështjes.

3.  Në arritjen e vendimit të Gjykatës Supreme theksoi, ndër të tjera, se ajo e 
ndjekur nga detyrimi për të shmangur shkaktimin e dëmit se Delfi “duhet të 
ketë penguar publikimin e komenteve me përmbajtje në mënyrë të qartë të 
paligjshme”. Për më tepër, Gjykata Supreme vendosi se Delfi, pas zbulimit të 
komenteve në fjalë, kishte “dështuar për të hequr komentet  me  përmbajtjen e 
paligjshme të cilat ajo duhet të ketë qenë në dijeni të portalit  me nismën e tij”. 
Gjykata Supreme gjeti se Delfi  “pasiviteti [ishte] i paligjshëm”, dhe se Delfi 
ishte përgjegjës “nuk kishte provuar mungesën e fajësisë” (shih ekstraktin 
cituar në paragrafin 31 të vendimit).

4.  Ka dy lexime të mundshme të vendimit të Gjykatës së Lartë: (1) Delfi ishte 
përgjegjës se ajo nuk ka “parandaluar” komentet e paligjshme të publikohen , 
dhe përgjegjësia e saj u rëndua nga fakti se ajo nuk e bëri më vonë  “heqjen e 
“ komenteve ; ose (2) Delfi nuk ka “parandaluar” komentet e paligjshme që të  
botoheshin , dhe pasi nuk ka “hequr” komentet menjëherë , ishte përgjegjës 
për to

5.  Gjykata ka vendosur për të lexuar vendimin e Gjykatës së Lartë në kuptimin e 
dytë, duke shmangur pyetjen e vështirë të detyrimit të mundshëm të një portali 
të lajmeve për të mos pasur “penguar” komentet e paligjshme të  gjeneruara 
nga përdoruesi nga botimi. Megjithatë, Gjykata e ka lexuar vendimin e 
Gjykatës së Lartë në kuptimin e parë, rezultati i rastit mund të ketë qenë 
ndryshe.

6.  Në qoftë se vendimi i Gjykatës së Lartë ishte të kuptohet në kuptimin e parë, 
ajo do të parashikojë një interpretim të legjislacionit të brendshëm që do të 
sillte një rrezik të vendosur ngarkesa të tepërta në një portal lajmesh të tilla 
si Delfi. Në fakt, për të shmangur përgjegjësinë për komentet e shkruara nga 
lexuesit e artikujve të saj, një portali lajmesh do ti duhen për të parandaluar 
komente të tilla nga të qenit të botuara (dhe gjithashtu do të duhet për të hequr 
çdo komente të tilla që janë botuar). Kjo mund të, në praktikë, kërkojnë një 
sistem efektiv monitorimi, qoftë automatik ose manual. Me fjalë të tjera, një 
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portal i lajmeve mund të duhet të para-monitorojë komentet për të shmangur 
publikimin e qartë komentet e paligjshme të bëra nga lexuesit. Për më tepër, 
në qoftë se përgjegjësia e një portali të lajmeve është e  lidhur ngushtë me 
natyrën në mënyrë të qartë të paligjshëm të komenteve, pa qenë e nevojshme 
që paditësi të provojë se portal i  lajmeve  ka ditur ose duhej të kishte dijeni 
se komentet do të ishin ose ishin publikuar në portal, portali në praktikë është 
i detyruar të veprojë në supozimin se komente të tilla mund të bëhen nga 
lexuesit dhe për këtë arsye për të marrë masat e nevojshme për të shmangur ato 
duke u botuar, të cilat në praktikë do të kërkonin masa të para të monitorimit 
që do të miratohen .

7.  Prandaj, sipas mendimit tonë, duke gjetur një portal lajmesh përgjegjës për 
të mos pasur “penguar” botimi i komenteve të gjeneruara nga përdoruesi  
në praktikë do të thotë se portali do ti duhet para-monitorimit të  secilit 
dhe çdo koment të gjeneruar  në mënyrë që të shmanget përgjegjësia  për 
ndonjë koment të paligjshëm . Kjo mund të çojë në praktikë në një ndërhyrje 
joproporcionale me lirinë e shprehjes portalit të lajmeve, të garantuar me 
nenin 10.

8.  Së dyti, Gjykata duhet të ketë thënë më qartë parimet themelore që çojnë atë 
për të gjetur asnjë shkelje të nenit 10. Në vend të kësaj, gjykata ka miratuar 
një rast specifik arsyetimi dhe në të njëjtën kohë ka lënë parimet përkatëse që 
do të zhvillohen më shumë në mënyrë të qartë më pas nga jurisprudenca.

9.  Sipas mendimit tonë, Gjykata duhet të shfrytëzoi rastin për të sqaruar më qartë 
parimet relevante për vlerësimin e një çështjeje të tillë si kjo e tanishmja.

10. Një portal lajmesh  të tilla si Delfi, i cili i fton lexuesit të artikujve të 
shkruar komentet që janë bërë publike në portal, do të marrë “detyrat dhe 
përgjegjësitë”, siç parashikohet në legjislacionin e brendshëm. Për më tepër, 
ai vijon nga neni 8 i Konventës se Shtetet anëtare kanë një detyrim në mënyrë 
efektive për të mbrojtur reputacionin dhe nderin e individëve. Prandaj, neni 
10 i Konventës nuk mund të interpretohet sikur ndalon shtetet anëtare që 
të vendosin detyrime në portalet e lajmeve të tilla si Delfi, kur ata lejojnë 
lexuesit për të shkruar komentet që janë bërë publike. Në fakt, Shtetet Anëtare 
mund në rrethana të caktuara kanë një detyrim për të bërë këtë për të mbrojtur 
nderin dhe reputacionin e të tjerëve. Kështu, shtetet anëtare mund të vendosin 
që një portal lajmesh  konsiderohet si botues i komenteve në fjalë. Për më 
tepër, ata mund të përshkruajnë se portalet mund të mbahen përgjegjës për 
komentet në mënyrë të qartë të paligjshme, të tilla si fyerjet, kërcënimet dhe 
gjuhën e urrejtjes, të cilat janë shkruar nga përdoruesit dhe të bëra publike në 
portal. Megjithatë, me ushtrimin e pushtetit të tyre për ta bërë këtë, shtetet 
anëtare duhet të përputhen me detyrimet e tyre sipas Nenit 10 të Konventës. 
Prandaj, legjislacioni i brendshëm nuk duhet të kufizojnë lirinë e të shprehurit 
duke vendosur ngarkesa të tepërta në portalet e lajmeve.
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11. Sipas mendimit tonë, shtetet anëtare mund të mbajnë një portal lajmesh, të 
tilla si Delfi, përgjegjës për komentet në mënyrë të qartë të paligjshme të tilla 
si fyerje, kërcënimeve dhe gjuhës së urrejtjes nga ana e lexuesve të artikujve 
të saj, nëse portali i njeh, apo është dashur të dijë, se komente të tilla do të 
ishin  ose kishin  qenë botuar në portal. Për më tepër, shtetet anëtare mund 
të mbajnë një portal lajmesh përgjegjës në situata të tilla, nëse nuk arrin 
të veprojnë menjëherë, kur bëhen të vetëdijshëm për komentet të  tilla të 
publikuara në portal.

12. Vlerësimi nëse portal i lajmeve  kishte dijeni se në mënyrë të qartë komentet e 
paligjshme mund të jenë  ose janë publikuar në portal mund të marrë parasysh 
të gjitha rrethanat relevante specifike të rastit, duke përfshirë natyrën e 
komenteve në fjalë, kontekstit të publikimit të tyre, lënda e artikullit gjenerimi 
i komenteve, natyra e portalit të lajmeve në fjalë, historia e portalit, numri i 
komenteve të gjeneruara nga neni, aktiviteti në portal, dhe sa kohë komentet 
janë shfaqur në portal.

13. Prandaj, duke mbajtur një portal lajmesh përgjegjës për komentet në mënyrë 
të qartë të paligjshme të tilla si fyerje, kërcënime dhe përdorimi i gjuhës së 
urrejtjes në rrethana të tilla do të jetë  në përgjithësi  në përputhje me Nenin 
10 të Konventës. Për më tepër, shtetet anëtare mund të mbajnë një portal 
lajmesh  përgjegjëse në qoftë se ajo nuk ka arritur të marrë masa të arsyeshme 
për të parandaluar komentet në mënyrë të qartë të paligjshme nga të qenit 
bërë publik  në portalin ose heqjen e tyre kur ata janë bërë publike.

14. Sipas mendimit tonë, këto parime themelore duhet të ishin  deklaruar më 
qartë në vendimin e Gjykatës.

15. Duke pasur parasysh natyrën në mënyrë të qartë të paligjshme  të komenteve 
në fjalë, si dhe faktin se ato kanë  mbetur në portalin e  lajmeve për gjashtë 
javë para se ato të janë hequr , ne nuk do ta gjenim atë në disproporcion të 
Gjykatës Supreme për të bërë  Delfin  përgjegjës se  kishte “dështuar për të 
hequr komentet - përmbajtjen e paligjshëme të të cilave  ajo duhet të ketë 
qenë në dijeni - nga portali me nismën e tij”. Në fakt, nuk qenë të vetëdijshëm 
për komente të tilla në mënyrë të qartë të paligjshmëm  për një periudhë 
kaq të gjatë kohe pothuajse arritjes së injorancës me paramendim, e cila nuk 
mund të shërbejë si bazë për të shmangur përgjegjësinë civile.

16.Prandaj, ne nuk kemi ndonjë problem votimin  së bashku me shumicën. 
Megjithatë, Gjykata duhet, sipas mendimit tonë, për të  shfrytëzuar  rastin 
për të sqaruar parimet themelore, vlerësimin e saj, pavarësisht natyrës së 
ndjeshme të çështjeve të ngritura nga aplikimi.
 



650

MENDIMI ALTERNATIV I GJYQTARIT  ZUPANČIČ

Në përgjithësi, unë jam dakord me rezultatin në këtë rast. Megjithatë, unë do 
të doja të shtoja një vërejtje disi historike dhe thjesht etike. Thelbi i çështjes ka 
të bëjë me mbrojtjen e integritetit personal, që është, për të drejtat e personalitetit 
në Estoni dhe, pas këtij rasti, në vende të tjera në Evropë. Për shumë vite të  
drejtat vetjake ishin, si të thuash, të diskriminuara vis-à-vis me lirinë e shprehjes, 
veçanërisht lirinë e shtypit. Sipas mendimit tim alternativ në von Hannover k. 
Gjermanisë (nr. 1) rast i (nr. 59320/00, GJEDNJ 2004- VI), kam shkruar se “[p] 
Persönlichkeitsrecht doktrina përçon një nivel më të lartë të  sjelljes së civilizuar 
ndërpersonale”, dhe unë besoj se faktet e çështjes në dorë konfirmojnë këtë 
konstatim.

Problemi rrjedh nga pangjashmëria e madhe midis ligjit të përbashkët, nga 
njëra anë dhe sistemit kontinental i së drejtës nga ana tjetër. Nocioni i privatësisë 
në ligjin  amerikan, për shembull, që rrjedhin vetëm nga artikulli i farës nga 
Warren dhe Brandeis3, i cili ka ndodhur, për shkak se ai kishte qenë shkolluar në 
Gjermani, që të mund mësonte  veten për të drejtat e personalitetit në gjermanisht. 
Nocioni i privatësisë si një e drejtë që të lihet vetëm, sidomos nga media, ka qenë, 
deri në atë kohë, pak a shumë e panjohur në sferën anglo-amerikane të ligjit. Vetë 
artikulli i drejtuar pikërisht për  çështjen e abuzimit nga ana e mediave. Natyrisht, 
në atë kohë nuk ishin të shtypur vetëm mediat , por kjo ishte e mjaftueshme për 
Drejtësinë  Brandeis për të treguar indinjatën e tij ekstreme.

Nga ana tjetër, tradita kontinentale lidhur me të drejtat e personalitetit shkon 
prapa në iniurirarum actio e drejta romake, e cila mbrojtur nga lëndimet trupore, 
por edhe kundër convicium jo trupore, adtemptata pudicitia dhe infamatio4. 
Kështu, të drejtat e personalitetit mund të shihet si paraardhësit dhe-ligjit privatë  
ekuivalent të drejtave të njeriut. Mbrojtja, për shembull, kundër shpifjes dhe 
shkeljeve të të drejtave të tjera të personalitetit ka një traditë të gjatë dhe të 
domosdoshme  në kontinent, ndërsa shpifja  dhe shpifje janë të drejtat të  dobëta  
përkatëse në ligjin anglo-amerikan.

Sipas Jean-Christophe Saint-Paul:
“Les droits de la personnalité përbërëse l’ensemble des prerogativat juridiques 

sur des intérêts moraux (identité, vie privée, honneur) et le corps humain ou les 
MOYENS de leur Realizimi (correspondances, vendbanimin, imazh), exercés 
par des PERSONNES juridiques ( physiques ou Morales) et qui sont sanctionnés 
3 1. Samuel D. Warren dhe Louis D. Brandeis “, e drejta e privatësisë”, 4 (5) Harvard Laë Rishi-
kimi 193-201 (1890). Artikulli është në dispozicion në tërësinë e saj në http://www.jstor.org/sta-
ble/1321160?origin=JSTOR-pdf&seq=1#page_scan_tab_contents (Përditësuar më 23 mars 2015)
42. Shih drejtat vetjake NË LIGJIN Detyrimeve EVROPIAN, Gert Brüggemeier , Aurelia Colombi 
Ciacchi, Patrick O’Callaghan (eds.), Cambridge University Press, Cambridge 2010, f. 18 dhe 
shënimin 51. 
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par des aciones en civiles (ndërprerja du probleme, riparimin des paragjykimet) 
et pénales.

Au Carrefour du droit civile (PERSONNES, kontrata te, biens), du droit 
penal et des droits de l’homme, et aussi des procedurave Civile et pénale, la 
matière fait l’objet d’une jurisprudenca foisonnante, en droit interne et en droit 
européen, fondée sur des burime variées nationales (Kodi civil, Kodi Penal, Loi 
Informatique et libertés, Loi relative à la Liberte de la presse) et Internationales 
(CESDH, PIDCP, Dudh, Charte des droits Fondamentaux), qui opere une bilanci 
juridictionnelle entre la mbrojtjen de la personne et d’autres VALEURS Telles 
que la liberté d’shprehje ou les nécessités de la preuve. “5

Situata në Gjermani është si vijon:
“E drejta e përgjithshme e personalitetit ka qenë e njohur në praktikën 

gjyqësore të Bundesgerichtshof që nga viti 1954, si një bazë e drejtë e garantuar 
me Kushtetutë nga nenet 1 dhe 2 të Ligjit Bazë dhe në të njëjtën kohë si një” të 
drejte tjetër “e  mbrojtur në të drejtën civile në bazë të § 823 (1) i BGB [Kodi Civil 
Gjerman ] (ligji i vazhdueshëm rasti që BGHZ [Gjykata Federale e Drejtësisë, 
rastet civile] 13, 334, 338 ...). Ajo garanton si kundër gjithë botës mbrojtjen e 
dinjitetit njerëzor dhe të drejtën për zhvillimin e lirë të personalitetit. Format e 
veçanta të manifestimit të së drejtës së përgjithshme të personalitetit janë e drejta 
e dikujt foton e vet (§§ 22 ff. i KUG [Artistike Copyright Act]) dhe të drejtën e 
emrit të dikujt (§ 12 të BGB). Ata garantojnë mbrojtjen e personalitetit për sferën 
e rregulluar nga ana e tyre. “6

Kështu, ajo është pothuajse e vështirë të besohet se ky ligj-privat paralelisht 
me më eksplicitë kushtetuese-ligjore dhe-ligjit ndërkombëtar të mbrojtjes së të 

5 Shih droits DE LA PERSONNALITÉ, Jean-Christophe Saint-Paul (ed.), 2013 at http://boutique.
lexisnexis.fr/jcshop3/355401/fiche_produit.htm (Përditësuar më 23 mars 2015). Përkthimi: “Të 
drejtat e personalitetit janë tërësia e dispozitave ligjore që kanë të bëjnë me interesat morale 
(identitetin, jetën private, nderi) dhe trupit të njeriut ose mjeteve të realizimit të tyre (korrespon-
dencë, në shtëpi, image); ata janë të ushtrohet nga të gjithë me personalitet juridik (personat 
fizikë ose personave juridikë) dhe të zbatohen me anë të veprimeve në gjykatat civile (urdhra të 
tërhiqet, pohon për dëmet) dhe gjykatat penale.
Kjo çështje, në udhëkryq të drejtës civile (persona, kontratat, pronës), ligjit penal dhe të drejtave 
të njeriut dhe procedurën gjithashtu civile dhe penale, i ka dhënë të rritet në një organ të gjerë të 
jurisprudencës në nivel kombëtar dhe evropian, në bazë të burime të ndryshme të ligjit kombëtar 
(Kodi Civil, Kodi Penal, Përpunimi i të dhënave dhe Akti Liritë civile, Liria e Aktit Press) dhe të 
drejtës ndërkombëtare (Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut, Konventa Ndërkombëtare 
për të Drejtat civile dhe Politike, Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut, Karta të drejtat 
e themelore), që përfshijnë një ushtrim balancues gjyqësor ndërmjet mbrojtjes së personit dhe të 
vlerave të tjera të tilla si liria e shprehjes apo
6 Shih Dietrich Rasti Marlene, BGH 1 ZR 49/97, në Institutin për Ligjin transnacional - Ligji 
Jashtme Përkthimet, Texas University School of Ligjit, në http://www.utexas.edu/law/academ-
ics/centers/transnational/ëork_neë/ gjermanisht / case.php? id = 726 (Përditësuar më 23 mars 
2015).
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drejtave të personalitetit të njeriut ka qenë jo vetëm përfillur, por shpesh thjesht 
shkelet nga konsiderata të kundërta.

Gjithashtu, sipas mendimit tim, kjo është plotësisht e papranueshme që një 
portal në Internet, ose çdo lloj tjetër i komunikimit masiv duhet të lejohet të botojë 
çdo lloj komenteve anonime. Ne duket se kemi harruar se “letra për redaktorin”, 
jo shumë kohë më parë, u kontrollua dyfish  në lidhje me identitetin e autorit 
para se ato të konsiderohen gjithnjë të  botueshme. Qeveria argumentoi (shih 
paragrafin 90 të vendimit) të cilat portalet ndërkombëtare më të mëdha të lajmeve 
nuk lejojnë komente anonim (domethënë, të paregjistruara) dhe referuar një 
opinioni se ka pasur një trend larg nga anonimiteti. Në të njëjtën kohë, komentet 
anonime priren të jenë më fyese se komentet nga persona të cilët ishin regjistruar, 
dhe komentet e ashpra të rheqnin  më shumë lexues. Qeveria argumentoi se Delfi 
ishte njohur pikërisht për këtë arsye.

Nga ana tjetër, në rastin e Shkruara Zeitungverlag GmbH k. Austrisë (nr. 
26547/07, vendimi i dorëzuar më 10 tetor 2013, të njëjtën ditë si gjykim i Dhomës 
së Madhe në çështjen Delfi) Gjykata u shpreh se një dëmshpërblim në  shumën 
2,000 Euro për publikimin e një letre anonime në shtyp ishte - dhe me të drejtë! 
- Në përputhje me jurisprudencën e saj të mëparshme.7

Mjetet e komunikimit masiv përdoret për të drejtuar sipas parimit të 
qartë se liria e madhe gëzuar nga shtypi nënkuptuar një nivel proporcional të 
përgjegjësisë. Për të mundësuar teknikisht publikimin e formave tejet agresive të 
shpifjes, e gjithë kjo për shkak të interesit të pagdhendur komercialë, dhe pastaj 
të kushtonte vëmendje supet të dikujt , duke thënë se një ofrues i internetit nuk 
është përgjegjës për këto sulme mbi të drejtat e personalitetit të të tjerëve, është 
krejtësisht e papranueshme.

Sipas traditës së vjetër të mbrojtjes së të drejtave të personalitetit, i cili edhe 
një herë të kthehemi në të drejtën romake, shuma prej rreth 300 Euro  dhënë 
në kompensim në rastin në fjalë është qartësisht e  pamjaftueshëm sa i përket 
dëmeve për lëndimin e personave të dëmtuar dhe që  janë të shqetësuar. Krahasimi 
thjeshtë me rastin e lartpërmendur të Print Zeitungverlag GmbH k. Austisë, e cila 
përfshinte vetëm dy persona të  dëmtuar nga një gazetë e shtypur  me shpërndarje 
shumë të kufizuar, tregon se një çmim shumë më i lartë i dëmeve është thirrur në 
rastin konkret.

Unë nuk e di pse gjykatat kombëtare hezitonin në gjykimin e këtyre  lloj  
rasteve dhe duke ofruar mbrojtje të rreptë të  të drejtave të personalitetit dhe 
kompensim të mirë për ata që kanë qenë objekt i këtyre llojeve të lëndimeve 
abuzive verbale, por unë dyshoj se vetë jurisprudenca jonë ka diçka të bëjë me të.

Megjithatë, liria e shprehjes, si të gjitha lirive të tjera, duhet të përfundojë 
pikërisht në pikën ku liria e dikujt tjetër dhe integriteti personal është prekur 
negativisht.
7 Shih në http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-126629 (Përditësuar më 
24 mars 2015)
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MENDIMI MOSPAJTUES I PËRBASHKËT I GJYQTARËVE

SAJÓ AND TSOTSORIA

 Për të shpjeguar mospajtimit tonë, ne do të ofrojmë një analizë të detajuar 
dhe tradicionale të   çështjes, siç është e zakonshme në praktikën e Gjykatës. 
Ka, megjithatë, disa çështje më të gjera të cilat janë më të rëndësishme se 
pakënaqësia jonë me largimin shqetësues se ky gjykim nga kuptimi mbizotërues 
i jurisprudencës. Këto shqetësime themelore do të shkruhen nga e para.

1. Censurë kolaterali
1.  Në këtë vendim, Gjykata ka miratuar një sistem të përgjegjësisë që imponon 

një kërkesë të  njohurive konstruktive mbi ndërmjetësit e internetit aktive 
(që pret që ofrojnë përmbajtjen e tyre dhe për të hapur shërbimet e tyre 
ndërmjetëse8 për( palët e treta për të komentuar mbi këtë përmbajtje). Ne 
gjetëm pasojat e mundshme të këtij standardi shqetësues. Pasojat janë të lehta 
për tu parashikuar. Për hir të parandalimit  të shpifjeve  të gjitha llojeve, dhe 
ndoshta të gjitha aktivitetet e «paligjshme», të gjitha komentet do të duhet të 
monitorohet nga momenti që ata janë postuar. Si pasojë, për ndërmjetës aktive 
dhe operatorë blog do të ketë stimuj të konsiderueshëm  për të ndërprerë dhe  
ofruar në  funksion komente, dhe frika e përgjegjësisë mund të çojë në vetë-
censurë shtesë nga operatorët. Kjo është një ftesë për të vetë-censurë në të 
keqe të  saj.

2.  Ne na vjen keq që Gjykata nuk u mbështet në paralajmërimet profetike 
të Profesor Jack Balkin.9 Si Profesor Balkin ka treguar, se infrastruktura 
teknologjike pas komunikimit dixhital është subjekt i formave më pak të 
dukshme të kontrollit nga rregullatorët private dhe publikë, dhe Gjykata 
vetëm ka shtuar edhe një formë të tillë për këtë jehonë. Qeveritë mund të 
mos jenë gjithmonë shprehje e censurimit  direkt, por nga presioni i vënë dhe 
imponimi i përgjegjësisë për ata që kontrollojnë infrastrukturën teknologjike 
(ISP-të, etj), ato krijojnë një mjedis ku kolaterali ose censura private-palë 
është rezultat i pashmangshëm. censura kolateral «ndodh kur shteti ka një 
parti private A përgjegjës për fjalimin e një tjetër të partisë B private, dhe 
A ka fuqinë për të bllokuar, të censuruar, ose ndryshe të kontrolluar qasjen 
në fjalimin e B-së”.10 Sepse njëri  është përgjegjës për fjalën e dikujt tjetër, 
A ka stimuj të fortë për mbi-censor, për të kufizuar qasjen, dhe të mohoj 
aftësinë e B-së  për të komunikuar duke përdorur platformën e kontrolleve. 

8. Termi është përdorur në literaturë: shih Justin Hurëitz, “Besimi dhe ndërveprimin Online”, 
Universiteti i Pennsylvania Laë Revieë, Vol. 161: 1579.
9 Jack M. Balkin, “Old-School / Neë-School Rregullorja Speech”, 127 Harvard Laë Rishikimi 
2296 (2014).
10 Ibid. në 2309.
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Në fakt, frika e përgjegjësisë i shkakton A-së të imponoj kufizime paraprake 
në fjalimin e B-së dhe për të shtypur fjalën edhe për ta mbrojtur. “Ajo që 
duket si një problem nga pikëpamja e shprehjes së lirë ... mund të duket si 
një mundësi nga pikëpamja e qeverive që nuk mund të gjejnë lehtë  folës 
anonimë  dhe duan për të siguruar që fjalime të dëmshme ose të paligjshme 
të mos përhapen .”11 Këto mjete teknologjike për shqyrtimin  e përmbajtjes  
para saj i komunikohen me  epërsi internetit (ndër të tjera) mbrojtje të 
kufizuara procedurale (veprimi është marrë jashtë kontekstit të një gjykimi); 
dhe zhvendosjen e barrës së shpenzimeve gabimit (subjektit  përgjegjës për 
filtrimin e gabimit  në anën e mbrojtjes së përgjegjësisë së  vet, në vend të  
mbrojtjes së  lirisë së shprehjes).

3.  Vendosja e përgjegjësisë  ndërmjetësve ka qenë një pengesë e madhe për 
lirinë e shprehjes për shekuj me radhë. Ishte stampuesi  Harding dhe gruaja 
e tij të cilët u arrestuan për shtypjen e Letrave të Drapier dhe jo autori 
anonim (Jonathan Sëift), të cilët vazhduan të predikonin  të pashqetësuar. 
Ishte për këtë arsye që përjashtimi i ndërmjetësve nga përgjegjësia u bë një 
çështje e rëndësishme në marrjen e dokumentit të parë të qëndrueshëm të 
konstitucionalizmit evropian, Kushtetuta belge e  183112. Kjo është tradita 
krenare e të drejtave të njeriut të Evropës se ne jemi thirrur për të mbështetur.

Konteksti i përgjithshëm
4. Ajo është e argumentuar në aktgjykim se Gjykata është e thirrur për të vendosur 

çështjen në dorë, por kjo është vetëm një pjesë e detyrës sonë dhe një argument 
i tillë është i rrezikshëm në saj njëanshmërie. . Si Gjykata përmbledh çështjet 
në Rantsev kundër Qipros dhe Rusisë (. Nr. 25965/04, § 197, ECHR 2010):13

“Vendimet [e Gjykatës] shërbejnë jo vetëm për të vendosur ato raste të 
paraqitura pranë saj, por, në përgjithësi, për të sqaruar, mbrojtur dhe zhvilluar 
rregullat e themeluara nga Konventa, duke kontribuar në respektimin nga Shtetet 
e zotimeve të ndërmarra nga ana e tyre si Palë Kontraktuese (shih Irlanda kundër 
Mbretërisë së Bashkuar, 18 janar 1978, § 154, Seria A nr 25;... Guzzardi k. Italisë, 
6 nëntor 1980 § 86, seria A nr 39;... dhe Karner k. Austrisë, nr. 40016 / 98, § 26, 
ECHR 2003-të IX). Edhe pse qëllimi kryesor i sistemit të Konventës është që të 
11 Ibid.në 2311.
12 Shih E. Chevalier Huyttens (ed.), Diskutim du CONGRES kombëtare de Belgique 1830-1831 
(Tome Kryeministri, 10 novembre-31 Decembre 1830), Bruksel, Société typographique Belge 
Adolphe Wahlen ET CIE (1844). Shih fjalim Nothomb-së, f. 651-652.
Gjuha e veçantë e Kushtetutës 1831 ishte një kompromis dhe nuk pasqyrojnë qasjen parimor e 
liberalëve të cilët qëndruan për konstitucionalizmit (shkrim i madh), por edhe këtë kompromis, 
të cilin ne e gjejmë sot riprodhohet në nenin 25 të Kushtetutës belg, thuhet se “ kur autori është 
i njohur dhe banues në Belgjikë, as botuesi, printer as distributor mund të ndiqen penalisht “. 
Kthehu në 1830?
13Konfirmuar më të fundit nga Dhoma e Madhe në Konstantin Markin k. Rusisë [GC], nr. 
30078/06, § 89, ECHR 2012. 
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ofrojë lehtësim individual, misioni i saj është gjithashtu për të përcaktuar çështjet 
në baza publik të politikave në interes të përbashkët, duke rritur standardet e 
përgjithshme të mbrojtjes së të drejtave të njeriut dhe zgjerimin e jurisprudencës 
së  të drejtave të njeriut në të gjithë komunitetin e shtetetve  Konventa (shih 
Karner, cituar më lart, § 26, dhe Banka Capital AD v Bullgarisë, nr. 49429/99, §§ 
78 në 79, ECHR 2005- XII..) “.
5. Më tej, siç deklaroi Gjykata në Animal Defenders International kundër 

Mbretërisë së Bashkuar (. [GC] nr. 48876/08, § 108, ECHR 2013):

“Ajo del nga jurisprudenca që, ka  përcaktuar proporcionalitetin e masës 
së përgjithshme, Gjykata duhet të vlerësojë kryesisht zgjedhjet legjislative në 
themel (James dhe të tjerët, § 36).»
6.  Vendimi i pranishëm shprehimisht ka të bëjë me kontekstin e përgjithshëm 

(shih seksionin «Vërejtje paraprake», duke filluar në paragrafin 110), por pa 
përcaktuar «çështjen në baza publike-politike”. Interneti është përshkruar 
si një “platformë e paparë”, dhe, ndërsa bëhet fjalë për përfitime, ajo është 
përshkruar si “paraqesin rreziqe të caktuara”, avantazhet që nuk u  përmendën  
fare. Ne nuk pajtohemi. Interneti është më shumë se një risi unike e rrezikshme. 
Kjo është një sferë e diskursit të fuqishëm publik  me mundësi të romanit për 
demokraci të zgjeruara. Komentet janë një pjesë thelbësore e këtij shkëmbimi 
të ri të zgjeruar të ideve mes qytetarëve. Kjo ka qenë kuptimi i Gjykatës deri 
më tani në jurisprudencën e saj (shih Ashby Donald dhe të tjerë k. Francës, nr. 
36769/08, § 34, 10 janar 2013, dhe gjithashtu Węgrzynoëski dhe Smolczeëski 
k. Polonisë, nr. 33846/07 , § 58, 16 korrik 2013).14

7. Vlen të përmendet në këtë kontekst se trembëdhjetë linjat e analizës krahasuese 
të ligjit në këtë gjykim nuk i referohen praktikave të veçanta kombëtare. 
Ndërsa ka kufizime romani  për tu postuar në internet në legjislacionin e 
fundit të disa vendeve evropiane, qasja e  Estonisë  është mjaft unike. Në 
shumicën dërrmuese të shteteve anëtare të Këshillit të Evropës, si dhe në 
demokraci të vërtetë në të gjithë botën, sistemi rregullator (në përputhje me 
pritjet e sundimit të ligjit) është i bazuar në konceptin e njohurive aktuale. 
Një port i sigurt është dhënë nga sundimi i njoftimit dhe i veprimit (kryesisht 
“paralajmërim dhe çmontim “). Kjo gjykatë nuk ka qenë e njohur për zhvillimin 
e kufizimeve të të drejtave të cilat shkojnë kundër standardeve mbizotëruese 
të shteteve anëtare, përveç në disa raste, ku një shumicë e   ngushtë gjeti  se 
traditat morale të mbajtura thellë justifikojnë jashtëzakonshmërinë  si të  tillë.

14 Ndërsa kalimi nga Pravoye Delo cituar në gjykim (shih paragrafin 128) duket se të marrë një 
pozicion neutral në bilancin në mes të palëve të mira dhe të këqija të internetit, është e rëndë-
sishme të theksohet se në Pravoye Delo aspektet negative nuk fitoi dhe argumenti “rreziku i lën-
dimit”, u pasua nga një “por”, duke vendosur në favor të lirive të internetit (Editorial Bordit të 
Pravoye Delo dhe Shtekel k. Ukrainës, nr. 33014/05, §§ 63-64, GJEDNJ 2011).
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Pasojat
8.  Gjykata ka miratuar standardin e Gjykatës së Lartë të Estonisë, thotë se 

ndërmjetësuesit aktive duhet të hiqin  komentet  “pa vonesë”, pas publikimit 
(shih paragrafin 153 të aktgjykimit), dhe jo mbi njoftimin ose për shkaqe të 
tjera të lidhura me njohuritë aktuale. ndërmjetësit aktive janë të ftuar për këtë 
arsye të ushtrojnë vetëpërmbajtje paraprake. Për më tepër, shtetet anëtare do 
të jenë të detyruara për të futur një metodë të ngjashme sepse përndryshe, 
sipas logjikës së këtij vendimi, nuk ka mbrojtje të duhur për të drejtat e atyre 
që ndihen të fyer nga komentet. Për të shmangur probleme, për ndërmjetësit 
aktive por të sigurt do të jenë thjesht për të çaktivizuar komentet.15

9.  Gjykata është në dijeni të pasojave të pakënaqura të adoptuara një standardi 
që mund të jetë i kënaqur vetëm me monitorimin e vazhdueshëm të të gjitha 
komenteve (dhe pa dyshim, të gjithë përmbajtjes gjeneruese ). Për Gjykatën, 
“rasti nuk ka të bëjë me  forume të tjera në internet ... ose një platformë medie 
sociale  ... [ku] ofrues i përmbajtjes mund të jetë një person privat që  drejton 
faqen e  internetit  ose një blog si një hobi” (shih paragrafin 116 të vendimit). 
Është e vështirë të imagjinohet se si kjo “kontroll i dëmit “ do të ndihmojë. 
Liria e shprehjes nuk mund të jetë një çështje e një hobi.

I. Roli Delfi si ndërmjetës aktiv
10. Duke iu kthyer rastit konkret, ne gjejmë se Gjykata e Lartë e  Estonisë  

nuk ka dhënë arsyet përkatëse dhe të mjaftueshme për ndërhyrjen  shumë 
intensive  të të drejtave të  kompanisë ankuese dhe nuk aplikon  një ushtrim 
të duhur balancues. Kjo përbën një shkelje të Konventës.

11. Ky rast ka të bëjë me  ndërhyrjen e  lirisë së  shprehjes  së Delfit  si 
një ndërmjetës aktiv. Delfi botoi një artikull mbi shkatërrimin e rrugëve 
me akull nga një kompani ferribot e shërbimit publik në portalin e saj të 
lajmeve dhe  aktivizojë  komente mbi artikullin. Është e pakontestueshme 
se nuk kishte asgjë të paligjshme në artikull. Ajo u pranua nga gjykatat 
kombëtare, dhe ne nuk mund të pajtohemi më shumë, se Delfi ishte 
angazhuar në aktivitete gazetareske dhe se hapja e hapësirës së komenteve 
ishte pjesë e portalit të lajmeve. Megjithatë, portal i lajmeve  nuk ishte 
autor i komenteve të  pabotuara. Për më tepër, të paktën sipas mendimit të 
Dhomës (shih paragrafin 86 të aktgjykimit të saj), debati në fjalë një çështje 
e “një shkalle të caktuar» të interesit publik. Ne besojmë se artikulli  është 
15 operatorët e mediave sociale kanë institucionalizuar tashmë mbi-censurën duke lejuar një poli-
tikë të ndalimit në faqet dhe postimet të cilat janë “të raportuara”, pa bërë një hetim serioz për 
këtë çështje. Politika e miratuar nga Facebook është një fitore për mentalitetin. Vini re se Face-
book kërkon (të gjithë) user-imponuar censurë të zhvillohet në një mjedis ligjor që i jep ofruesit e 
shërbimeve imunitet në bazë të Komunikimit të rregullsisë Aktit 230 e (a). Paramendoni se çfarë 
do të ndodhë kur nuk ka imunitet.
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marrë me një çështje të interesit publik dhe se komentet, madje edhe ato të 
kundërshtuara, ishin pjesë e debatit edhe pse mund të ketë qenë e tepruar 
apo e palejueshme. Delfi u mbajt përgjegjës sipas Kodit Civil të Estonisë për 
shpifje nga komentet e postuara në hapësirën e komenteve bashkëngjitur 
artikullit . Kjo  i referohet  njëzet komenteve.

Natyra e komenteve

12. Gjatë gjithë gjykimit përshkrimi ose karakterizimi i komenteve ndryshon dhe 
mbetet jo-specifikë. Gjykata e Lartë e Estonisë ka interpretimin e vet: ajo i 
referohet “fyerje për të degraduar” dhe “degraduar dinjitetin njerëzor dhe 
tallje e  një personi”, dhe gjen Delfin përgjegjës për mosrespektimin nderin 
dhe emrin e mirë të personit në fjalë. Sipas paragrafit 117 të vendimit aktual, 
«komentet e kundërshtuara ... fjalimi kryesisht përbëhet nga  urrejtja  dhe 
fjalimi  që mbrojti direkt aktet e dhunës»16 (shih gjithashtu paragrafin 140). 
Megjithatë, sipas paragrafit 130 ( “qëllimi legjitim mbron  reputacionin dhe 
të drejtat e të tjerëve”), vepra në fjalë kishte të bënte me reputacionin dhe 
të drejtat e paspecifikuara të tjerëve. Nuk është e qartë për të cilat komente 
Gjykata i referohet. A komenti “një njeri i mirë jeton një kohë të gjatë, një njeri 
i ndyrë një ose dy ditë” (komentuar jo 9 -. Shih paragrafin 18 të aktgjykimit) 
shumës për evokimin e dhunës?17

13. Është për të ardhur keq se karakterizimi nga komentet mbetet i errët. Ajo 
që është me të vërtetë shqetësuese këtu nuk është shkruar: se disa nga komentet 
janë racist. Koment nr. 2 është një recital i stereotipive antisemite duke përfunduar 
me një referencë për asgjësimin me zjarr të adresuarit, si një çifut.
16 Gjuha e urrejtjes” mbetet e papërcaktuar. “Nuk ka asnjë përkufizim të pranuar universalisht  
i” gjuhës së urrejtjes “. Termi përfshin një koleksion të gjerë të mesazheve të urryera, duke fil-
luar nga ofenduese, nënçmuese, abuzive dhe negative vërejtjet stereotipeve dhe komentet, për 
frikësuese, të folurit inflamator nxitje të dhunës ndaj individëve dhe grupeve të caktuara. Vetëm 
format më skandaloze të gjuhës së urrejtjes, pra ato që përbën nxitje për diskriminim, armiqësi 
dhe dhunë, janë konsideruar përgjithësisht të paligjshme “(Raporti i Raportuesit Special për 
çështje të minoriteteve, Rita Izsák (A / HRC / 28/64), Këshilli i të Drejtave të Njeriut , seanca e 
njëzet e tetë).
Shih më shumë në: http://www.ohchr.org/EN/NeësEvents/Pages/DisplayNeës.aspx?News-
ID=15716&LangID=E#sthashXYM1ËUqO.dpuf
Mungesa e një koncepti të identifikueshme në njëzet komentet shumë të ndryshme e bën aplikim-
in e gjykimit të paparashikueshme.
17 Gjykata ka kërkesa tepër të qartë si për atë që përbën një thirrje të palejueshme për dhunë 
(shih Sürek v Turkey (pa 1) [GC], nr 26682/95, § 62, ECHR 1999 deri në IV,.... Dagtekin kundër 
Turqisë, nuk 36215/97, 13 janar 2005;... Erbakan kundër Turqisë, nr 59405/00, § 56, 6 korrik 
2006;.. Lindon, Otchakovsky-Laurens dhe korrik kundër Francës [GC], nr 21279/02 dhe 36448 / 
02, § 56-58, ECHR 2007- IV;.. Otegi Mondragon v Spain, jo 2034/07, § 54, GJEDNJ 2011;.. dhe 
Vejdeland v Suedia, jo 1813/07, § 55, 9 shkurt 2012).
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14. Ne nuk do të diskutojmë këtu për çfarë mase disa nga referencat përmbushin 
kërkesat strikte e nxitje për dhunë, duke pasur parasysh natyrën e internetit. 
A ka një thirrje për dhunë ose një dëshirë për të parë dikë të vrarë kanë të 
njëjtat efekte në internet si një deklaratë e ngjashme të bërë në një takim 
ballë për ballë në një situatë si kjo e tanishmja? Kjo nuk është një thirrje 
për armë  nga një grup ekstremist. Përgjigja duhet të përcaktohet me anë të 
një procesi të duhur gjyqësor. Asnjë veprim kriminal kundër komentueseve  
është marrë, pavarësisht referuar linçimit.18 Çështja e shkallës në të cilën 
komente të tilla përbëjnë një kërcënim real do të kishte merituar analizën e 
duhur. Megjithatë, vendimi thjesht pranon konstatimet e Gjykatës Supreme, 
e cila thotë vetëm paligjshmëria e komenteve është e dukshme (dhe pastaj, si 
gjykim, karakterizon ato në mënyra të ndryshme).

15. Ne do ti përmbahemi  nga një analizë ndikimit të mesazheve të urryera në 
lidhje me kapacitetin e tyre për të nxitur dhunë të  pashmangshme  apo edhe 
për të ndërtuar urrejtjen që rezulton në ngacmimin ose kërcënimet  reale kundër 
Racizmit të L. të qëndrueshme dhe që shtrënguan  të tjerët të jetojnë në një 
mjedis të plotë  armiqësimi me  kërcënime reale  nuk mund të gjejnë strehim 
në lirinë e shprehjes. Ky shqetësim legjitim nuk duhet, megjithatë, të jetë i 
verbër, ata që janë të thirrur për të ndërmarrë veprime, dhe ata duhet të  kuptojnë  
se “rregullat e gjuhës së urrejtjes vënë ndjenjat aktuale, shpesh ato të nderuara, 
përpara të  drejtave abstrakte - të cilat duken  si sens i  përbashkët. Ai merr një 
përpjekje aktive për t›i rezistuar impulsit për të heshtur që jerksi ju ka lënduar   “19

Ndërhyrja dhe e drejta e ndërmjetësve aktive.
16. Ekziston një marrëveshje e përgjithshme se vendimi i Gjykatës së Lartë të  

Estonisë  ndërhyri  në  lirinë e shprehjes tek Delfi, edhe pse natyra e së drejtës 
mbetet disi jo-specifike. Sipas mendimit tonë të drejtat në fjalë janë të drejtat 
e shtypit. Përdoruesit e  komenteve  mund të pasurojnë artikullin. Të drejtat 
e një ndërmjetësi  aktiv përfshijnë të drejtën për të mundësuar të tjerët për të 
dhënë dhe marrë informacion.

Ligjshmëria e ndërhyrjes: problemi i parashikueshmërisë
17.Sipas metodologjisë mbizotëruese të Gjykatës, pyetja tjetër shqetësuese 

që kërkohet është  ligjshmëria  e masës. Kjo kërkon një shqyrtim të  
parashikueshmërisë së ligjit. Kjo është pranuar nga Gjykata se ligji në fuqi 
ishte Kodi Civil dhe jo Akti i Shërbimeve  të Shoqërisë Informatike. I cili  
duket se e  përjashton ofruesin  e shërbimeve dhe ofron një «strehë  të sigurt» 

18 Kjo ishte me rëndësi në Stoll k. Zvicrës [GC], nr. 69698/01, § 54-56, ECHR 2007- V), në për-
caktimin e interesit të Qeverisë në fjalë, se asnjë veprim kriminal është marrë ndaj aplikantit; 
prandaj argumenti në lidhje me mbrojtjen e sigurisë kombëtare është gjetur të jetë e pa rëndësi.
19 George Packer, “Button Mute”, New Yorker, 13 prill vitin 2015.
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në kuptimin që sapo ofruesi i shërbimit bëhet i vetëdijshëm për përmbajtjen 
ilegale dhe e largon atë me shpejtësi, ajo nuk mund të mbaj  përgjegjësi. 
As autoritetet vendase dhe as Gjykata  nuk shpjegojnë pse sigurimi i 
detyrueshëm i ligjin evropian që është pjesë e sistemit ligjor kombëtar është 
jomaterial, përveç për të thënë se rasti konkret ka të bëjë me një çështje të 
publikimit në vend të ruajtjes së të dhënave. Kjo është, natyrisht, jo për këtë 
Gjykatë për të interpretuar të drejtën e Bashkimit Evropian si të tillë. Kjo 
nuk do të thotë se ne nuk duhet të konsiderojnë atë si pjesë e sistemit të 
brendshëm, duke i’a atribuar peshën të duhur kushtetuese asaj. Se  si ajo 
mund të jetë , seksioni 10 (përgjegjësia për ruajtje) të Ligjit për Shërbimet 
e Shoqërisë Informative ofron një “strehë  të sigurt» rregull për ofruesit 
e shërbimeve në rastin e magazinimit. Në këto rrethana, një justifikim 
i arsyeshëm duhet të jetë i nevojshëm  për zgjedhjen e nivelit më të lartë 
të përgjegjësisë në bazë të Kodit Civil. Zgjedhja (shumë problematike) e 
detyrimit të botuesit nuk e adreson çështjen e supremacisë ligjit të Bashkimit 
Evropian apo problemin e lex specialis. Është e mundur që kur ofruesi 
gjeneron ruajtjen dhe përmbajtjen e informacionit, Akti  i Shërbimeve  të 
Shoqërisë Informatike është i pazbatueshëm, por kjo duhet të demonstrohet 
dhe duhet të jetë e parashikueshme. Për më tepër, ofruesi i shërbimit në rastin 
konkret nuk ka gjeneruar përmbajtjen e kundërshtuar: se përmbajtje është 
gjeneruar. Të argumentojnë se natyra komerciale e magazinimit të të dhënave 
sjellë në  aktivitetin në kuadër të regjimit të përgjegjësisë në fuqi të botuesve 
nuk është bindëse. Ruajtja është konsideruar të jetë një veprimtari tregtare, 
por që nuk ka ndryshuar ekuacionin për Aktin për Shërbimet e Shoqërisë së 
Informacionit, e cila lejoi një regjim «strehimi  të sigurt».

18. Një nga kërkesat që rrjedh nga shprehja “e përcaktuar me ligj” është parashiku-
eshmëria. Kështu, një normë nuk mund të konsiderohet si një “ligj” brenda 
kuptimit të nenit 10 § 2, nëse nuk është formuluar me saktësi të mjaftueshme 
për ti mundësuar qytetarit të rregullojë sjelljen e tij; ai duhet të jetë në gjendje 
- nëse është e nevojshme me këshillimin e duhur - për të parashikuar, në një 
shkallë që është e arsyeshme për rrethanat, pasojat që një veprim i caktuar 
mund të sjellë. Këto pasoja nuk duhet të jenë të parashikueshme me siguri 
absolute (shih Lindon, Otchakovsky-Laurens dhe korrik k. Francës [GC], nr. 
21279/02 dhe 36448/02, § 41, ECHR 2007 IV).20 Një këshilltar ligjor nuk 
mund të ketë informuar Delfin me siguri të mjaftueshme se Direktiva mbi 

20 Është shquar të theksohet se pjesa tjetër e këtë citat nuk është marrë në konsideratë në këtë 
gjykim. Paragrafi origjinal përmban një kualifikim të rëndësishëm: «Prandaj, shumë ligje janë 
shtrirë në mënyrë të pashmangshme në terma të cilat, në një masë më të madhe apo më të vogël, 
janë të paqarta dhe interpretimi dhe zbatimi i të cilave janë çështje të praktikës.» Në rastin në 
fjalë, megjithatë, çështja është nuk përdorimi i termave të paqarta, për shembull fakti se Direktiva 
punëson një afat të paqartë, kur ai i referohet «ofruesi i shërbimit». Çështja ishte se kishte dy 
ligje dhe shoqëria ankuese besonte se Direktiva është e zbatueshme, si ligjit të Unionit dhe ligjit, 
si të veçantë, ndërsa Gjykata Supreme mori qëndrimin se ligji tjetër ishte e mundur, sepse ofruesi 
i shërbimit është një botues.
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aspektet ligjore të shërbimeve të shoqërisë së informacionit nuk zbatohet. 
Ligji i zbatueshëm nuk ishte i qartë, në atë masë që edhe në vitin 2013 një 
gjykatë në Qipro gjeti  të nevojshme të kërkojë nga Gjykata e Drejtësisë e 
Bashkimit Evropian për një vendim paraprak në një çështje lidhur me këtë, 
domethënë me përgjegjësinë e botuesve të  portalit të lajmeve (shih Case 
C 291/13, Papasavvas, GJED). Nëse ka pasur paqartësi në vitin 2013 në 
Bashkimin Evropian në një çështje të ngjashme, por më pak të komplikuar, 
e cili është sqaruar në vitin 2014, se si mund të mësohen  këshilltarët  të jenë  
mjaftueshëm  të  sigurt në vitin 2006?

19. Më e rëndësishmja, ajo nuk ishte e parashikueshme se detyrimi i shoqërisë 
ankuese në bazë të Kodit Civil do të jetë ai i një botuesi. Aktgjykimi i Gjykatës 
Supreme në vetvete i referohet një tjetër aktgjykimi të Gjykatës Supreme të 
21 dhjetorit 2005. Kjo gjykatë, ndoshta tashmë në dispozicion të Delfit, më 
24 janar 2006 (data e shkrimit), e përmbledhur nga Gjykata e Lartë si më 
poshtë:
“[F] ose qëllimet e seksionit 1047 të Aktit të Detyrimit, zbulimi [avaldamine] 

do të thotë komunikim i informacionit të palëve të treta dhe shpalosjes është një 
person i cili komunikon informacion për palët e treta. ... Në rastin e publikimit 
[avaldamine] të  informacionit në media, shpalosjes / botuesi [avaldaja] mund 
të jetë një kompani për  media, si dhe person i cili transmeton  informacionin e  
publikimit në media. “

Gjykata Supreme ka aplikuar  këtë konsideratë në mënyrën e mëposhtme:
“Publikimi i lajmit dhe komenteve mbi një portal në Internet është gjithashtu 

një aktivitet gazetaresk. Në të njëjtën kohë, për shkak të natyrës së mediave në 
internet, ajo nuk mund të kërkohet në mënyrë të arsyeshme nga një operator 
i portalit të ndryshoj komentet para publikimit të tyre në të njëjtën mënyrë si 
aplikimi  për një botim të mediave të shtypura. Ndërsa botuesi është, nëpërmjet 
redaktimit, iniciator i publikimit të një komenti, në portalin e internetit iniciator 
i botimit është shkrimtari i komentit, që e bën atë të kuptueshëm  për publikun 
e gjerë përmes portalit. Për këtë arsye, operatori portal nuk është personi të cilit 
i është shpalosur informacioni . Për shkak të interesit [të tyre] ekonomik në 
publikimin e komenteve, të dy një botues [väljaandja] të medias së shkruar dhe 
një operator i portalit të  Internetit  janë botuesit /dhe hapësit e medias [avaldajad] 
si sipërmarrës. “
20. Ky (shumë) ngre shqetësime serioze sa i përket parashikueshmërisë të Kodit 

Civil, siç aplikohet në rastin në fjalë. Gjykata e Lartë në mënyrë të qartë 
thekson se “nuk mund të  kërkohet në mënyrë të arsyeshme nga një operator 
që portali  të ndryshoj komentet para publikimit të tyre në të njëjtën mënyrë 
si aplikimi  për një botim të mediave të shtypura». Operatori i Portalit të  
Internetit  quhet një “botues /  shpalosës “ në përkthim në  anglisht. Termi që  
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përdoret në Estonisht origjinal nuk duket i  njëjtë me atë të përdorur për një 
botues ( “väljaandja”), por duket të jetë i një tjetri ( “avaldajad”). Shoqëria 
ankuese argumentoi se “shpalosës të tjera ose shpërndarës  (biblioteka, librari), 
nuk janë mbajtur  sipas ligjit të botuesit ekzistues. Pse do  të supozojmë se një 
operator Internet bie nën detyrën e kujdesit të zbatueshëm  për «väljaandja» në 
vend të «avaldajad»? Ka një kontradiktë këtu se pengon parashikueshmërinë 
. Si Dhoma pranoi në mënyrë të drejtë (shih paragrafin 75 të aktgjykimit të 
saj), teksti i dispozitave përkatëse të Kushtetutës, të Kodit Civil (Parimet e 
Përgjithshme) Akti dhe Ligji i detyrimeve , Akti ishte “mjaft i përgjithshëm  
dhe me mungesa në  detaje”. Dispozitat e Ligjit të Aktit të  Detyrimit janë 
drejtuar ndaj një personi ose subjekti i cili shpif – shpifësi, në këtë rast, duke 
qenë autor i komenteve në fjalë në faqen e internetit të shoqërisë ankuese 
- dhe nuk e adreson  drejtpërdrejt situatën të një ndërmjetësi që  siguron  
një platformë për një aktivitet të tillë ekspresive duke mos qenë autor apo 
botues tradicional. Vetëm këshilla hyjnore ligjore mund të ketë qenë mjaft 
e sigurt se një operator i portalit  do të jetë përgjegjës për një koment që 
nuk ishte në dijeni, nën një lloj detyrimi të rreptë që aplikohet për botuesit  
(redaktorët) të cilët operojnë në dijeni të plotë të të gjithë botimit. Vlen të 
përmendet se të tre nivelet kompetente të juridiksionit aplikimi i  tri teorive  të 
ndryshme të përgjegjësisë. Të  mjegullta, të paqarta dhe për këtë arsye ligjet 
e paparashikuara në  këtë efekt trishtues mbi lirinë e shprehjes. Një pasiguri 
shqetësuese vazhdon këtu.21

21. Gjykata ka mbajtur më parë se “politikat që qeverisin riprodhimin e materialit 
nga mediat e shkruara dhe në internet mund të ndryshojnë. Kjo e fundit pa 
dyshim duhet të rregullohet në përputhje me karakteristikat specifike të 
technonlogjisë në mënyrë që të sigurojë mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave 
dhe lirive të interesuara “(shih redaksinë e Pravoye Delo dhe Shtekel, cituar 
më lart, § 63). Kjo pikë e parimit siguron një pikë referimi të rëndësishëm  
gjatë shqyrtimit nëse aplikimi i ligjit të brendshëm në rastin konkret ishte 
parashikohet për shoqërinë  ankuese, për sa i përket përmbajtjes së gjenerimit  
në faqen e saj. Në Rekomandimin CM / Rec (2011) 7 në një nocion të ri të 
medias Komiteti i Ministrave vuri në dukje se «[p] rolet e secilit aktor lehtë 
mund të ndryshojnë ose të zhvillohen rrjedhshëm dhe pandërprerje” dhe bëri 
thirrje për një “qasje të diferencuar dhe të diplomuar”.

Nevojshmëria  në një shoqëri demokratike
22. Pyetja tjetër për t’iu përgjigjur është deri në çfarë mase ka për qëllim 
21 Në rastin e Bordit Editorial të Pravoye Delo dhe Shtekel k. Ukrainës (cituar më lart), që përf-
shin një mosmarrëveshje në Internet të lidhura në bazë të nenit 10, edhe pse e  ndryshme nga ajo 
e paraqitur këtu, Gjykata konstatoi shkelje të nenit 10 në bazë të vetme që ndërhyrja nuk ishte 
obligim në mënyrë adekuate me ligj, duke marrë parasysh, ndër të tjera, nga problemet e veçanta 
që dalin në epokën e internetit.
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shmangia e gjuhës së urrejtjes22 (e cila ishte më e mundshme për  justifikimin  
për ndërhyrje, të paktën sipas mendimit të Gjykatës, por jo  për autoritetet  
vendase - shih paragrafin 140 të gjykimi) ishte e nevojshme në një shoqëri 
demokratike. 23Referenca për konfliktin mes nenin 8 dhe nenin 10 të të  
drejtave në paragrafin pikë 139  të aplikueshmërisë së një ushtrim balancimi 
me një diferencë më të gjerë të vlerësimit.

23. Gjykata thekson  së pari, dhe ne jemi dakord, se disa nga deklaratat e 
kundërshtuara nuk janë të mbrojtur nga Konventa. Kjo nuk do të jetë  në 
vetvete zgjidhja e problemit, pasi ai nuk mund, në rrethanat e rastit, të  barazojë 
shprehjet e përdorura nga komentues me aktivitetet të  një ndërmjetësi aktiv.

Zhvendosja në një analizë të “arsyes  përkatëse dhe të mjaftueshme»
24.Gjykata çmon në paragrafin 142 të aktgjykimit se brenda analizës së  

proporcionalitetit detyra e saj është që të shqyrtojë “[i] në dritën e arsyetimit 
të Gjykatës së Lartë ... nëse konstatimin e përgjegjësisë së  gjykatave të 
brendshme nga ana e aplikantit Kompania është e bazuar në arsye relevante 
dhe të mjaftueshme në rrethanat e veçanta të rastit (shih paragrafin 131 më 
lart). “ Nuk ka referencë të bërë këtu me parimin vendosur se Gjykata, në 
ushtrimin e rolit të saj mbikëqyrës, nuk është e kënaqur në qoftë se shteti i 
paditur  ka ushtruar diskrecionin e vetëm të arsyeshëm, me kujdes dhe në 
mirëbesim. Arsyet  e mjaftueshme janë më shumë se thjesht të arsyeshme.

25. Më e rëndësishmja, “arsye relevante dhe e mjaftueshme”e testit është vetëm një 
pjesë e analizave të proporcionalitetit.24 Pasi Gjykata ka konstatuar se arsyet e 
dhëna janë të rëndësishme dhe të mjaftueshme, analiza proporcionalitetit fillon 
më tepër se përfundon. Arsyet  e testit relevante dhe të  mjaftueshme janë ato 

22 Ndonjëherë nxitje të dhunës është përmendur gjithashtu.
23Kur ushtrimi balancimin mes këtyre dy të drejtave është ndërmarrë nga autoritetet kombëtare 
në përputhje me kriteret e përcaktuara në jurisprudencën e Gjykatës, Gjykata do të kërkojë arsye 
të forta për të zëvendësuar pikëpamjen e tij për atë të gjykatave të brendshme (shih Axel Springer 
AG k. Gjermanisë [GC], nr. 39954/08, § 88, 7 shkurt 2012 dhe Von Hannover k. Gjermanisë 
(nr. 2) [GC], nr. 40660/08 dhe 60641/08, § 107, ECHR 2012 ). Kjo është ndoshta për këtë arsye 
që analiza e Gjykatës në çështjen në fjalë përqendrohet në mjaftueshmërinë nga arsyet e para-
shikuara nga gjykatat e brendshme. Megjithatë, gjykatat e brendshme kanë konsideruar vetëm 
selektive kriteret e përcaktuara në jurisprudencën e Gjykatës.
24 Parimet e cituara në vendimin referohen arsyes  relevante dhe të mjaftueshme, si pjesë e 
shqyrtimit të lirisë së vlerësimit. Kjo ka kuptim, për shembull, kur autoritetet kombëtare të jap-
in  arsyet për përshtatshmërinë e mjeteve apo qëllimet; nëse këto janë të rëndësishme liria e 
vlerësimit mund të ndryshojë dhe niveli i shqyrtimit mund të zvogëlohet. Në rastin në fjalë, meg-
jithatë, kërkesa që arsyet relevante dhe të mjaftueshme të jepet bëhet shkëputur nga hapësirës së 
vlerësimit. Kufizimi i një të drejte të Konventës, ku arsyet për kufizim nuk janë parashikuar, është 
arbitrar dhe për këtë arsye nuk mund të mbahen të jenë të nevojshme në një shoqëri demokra-
tike. Është e rëndësishme për sundimin e ligjit dhe ushtrimit të të drejtave që masa kufizuese në 
vetvete përmban arsye dhe se këto nuk janë bërë deri ex post facto. Ajo do të jetë edhe më pak e 
pranueshme për të lejuar  se kjo Gjykatë të spekulojë në lidhje me shkaqet e mundshme të lëvizjes.
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pyetje për të përcaktuar nëse si kufi vlerësimi është që të zbatohet; ajo është e 
rëndësishme në përcaktimin e ekzistencës së një nevoje të ngutshme sociale 
(shih të gjitha autoritetet e cituar në paragrafin 131 të aktgjykimit). Pse ka 
një nevojë për të përcaktuar se arsyet e mbështetetura  mbi një nga autoritetet 
vendase ishin relevante dhe të mjaftueshme (e cila është më shumë se thjesht 
e arsyeshme - shih më lart)? Sepse, siç ka thënë gjithmonë gjykata, dhe siç 
edhe përsërit në këtë rast (shih paragrafin 131), “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 , që ato mbështeteshin  në 
një vlerësim të pranueshëm të fakteve përkatëse ... «(Gjykata nuk ka shkuar 
një vlerësim të vlerësimit të fakteve relevante të autoriteteve kombëtare, edhe 
pse kjo konsideratë mund të ketë qenë e rëndësishëme.)

26. Gjykata ka konstatuar se Gjykata e Lartë e estoneze   bëri të sigurojë arsyet 
përkatëse dhe të mjaftueshme për nivelin e përgjegjësisë së aplikuar. Ajo, 
arriti në këtë përfundim pas shqyrtimit të pikave përkatëse të mëposhtme: 
kontekstin e komenteve, masat e zbatuara nga shoqëria ankuese për të 
parandaluar ose hequr komentet shpifëse, përgjegjësia e autorëve aktuale të 
komenteve si një alternativë ndaj shoqërisë  përgjegjëse  ankuese, dhe pasojat 
e proceseve të brendshme për kompaninë ankuese. Këto mund të jenë të 
rëndësishme, por mund të ketë konsiderata të tjera të rëndësishme Ne do të 
trajtojmë vetëm mjaftueshmërinë e disa prej këtyre elementeve.

Përgjegjësia e zgjeruar: e  botuesve: bazë e interesit ekonomik.

27. Gjykata e Lartë estoneze  është bazuar në supozimin se një ndërmjetës aktiv 
është një botues. Jurisprudenca e Gjykatës deri më tani ka theksuar një  drejtim 
të kundërt.25 Dokumentet e të drejtës  ndërkombëtare të cituara nga Gjykata 
theksuan rëndësinë e diferencimit, duke pasur parasysh natyrën specifike të 
teknologjisë së internetit. Ajo tashmë është përmendur se diferencimi i tillë 
është njohur disa muaj më parë nga Gjykata e Lartë e Estonisë. Megjithatë, në 
rastin konkret, Gjykata e Lartë estoneze  barazohet në botues  me ndërmjetës 
aktive “për shkak të interesit [të tyre] ekonomik në publikimin e komenteve, 
si  botues të mediave të shkruara dhe një operatori portal të  Internetit  janë 
lajmëtarë / shpërndarës dhe  si sipërmarrës” ( cituar në paragrafin 112 të 
aktgjykimit). Gjykata nuk sheh ndonjë arsye për të vënë  në pikëpyetje qasjen 
e mësipërme, edhe pse ajo vë në dukje se ka pasur  “një zhvillim të caktuar në 
favor të  dallimit  mes parimeve ligjore që rregullojnë veprimtarinë e shtypur 
tradicionale dhe mediave audiovizive në njërën anë dhe mediat bazuar në  
operacionet në internet në anën tjetër. ... Prandaj, Gjykata konsideron se 

25 Shih Ashby Donald dhe të tjerë, cituar më lart, § 34, dhe Węgrzynoëski dhe Smolczewski, cituar 
më lart, § 58.
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për shkak të natyrës së veçantë të internetit, «detyrat dhe përgjegjësitë» që 
janë të dhënë në një portal lajmesh në internet për qëllimet e nenit 10 mund 
të ndryshojnë në një farë mase nga ato të një botuesi, tradicional për sa i 
përket përmbajtjes së palës së tretë “(shih paragrafin 113). Ne nuk mund të 
pajtohemi  më shumë, por për ne është e pamundur për të parë se si një njohje 
e ndryshme  mund ti rezultojë botuesve dhe ndërmjetësve  aktive një  bazë 
e vetme e  natyrës së tyre komerciale. Gjykata duket se pranon si relevante 
dhe të mjaftueshme qëndrimin e Gjykatës së Lartë të Estonisë. Në këtë qasje, 
interesi ekonomik është i mjaftueshme për identifikimin e ndërmjetësimit 
aktiv me një botues, edhe pse të dy janë konsideruar të jenë të ndryshëm 
vetëm nga  një dënim më parë. Asnjë shpjegim nuk ofrohet se si kjo është 
në përputhje me pikën e referencës të Gjykatës, përkatësisht Rekomandimi 
i Komitetit të  Ministrave CM / Rec (2011) 7 (cituar në paragrafin 46 të 
vendimit), i cila bën thirrje për një “ qasje diplomatike “për të aplikuar për 
ndërmjetës. Arsyet e tjera të referuara në paragrafët 115-117 e bëjnë natyrën 
e shprehjes dhe madhësinë  e ndërmjetësit, të cilat nuk janë as relevante e as 
të mjaftueshme lidhur me përgjegjësinë e një botuesi tradicional.

28. Për të gjetur se përgjegjësia e shtypit (ose e çdo folësi, për këtë çështje) 
është rritur nga prania e një interesi ekonomik i cili nuk qëndron njëlloj  me 
jurisprudencën. Është e vërtetë se hapësira e vlerësimit është më e gjerë 
në sferën komerciale (shih Mouvement rawlien Suisse k. Zvicrës [GC], 
nr. 16354/06, § 61, KEDNJ 2012). “Megjithatë, është e nevojshme për të 
zvogëluar shkallën e lirisë së vlerësimit, kur ajo që është në rrezik është jo 
deklaratë e  thjeshtë ‘komerciale’ e një individi të caktuar, por pjesëmarrja e 
tij në një debat që ndikon në interesin e përgjithshëm” (shih Hertel v. Zvicrës, 
25 gusht 1998 § 47, Raportet e aktgjykimeve dhe vendimeve 1998- VI). 
Fakti se artikulli origjinal dhe hapësira e  komenteve (ofruar për publikun e 
gjerë është e lirë), që është  pjesë e veprimtarisë ekonomike të një operatori 
portal lajmesh nuk ndryshon ekuacionin. Artikulli që i dedikohet  hapësirës së  
komenteve dhe pjesëmarrësve  janë të mbrojtur  për shkak se ata lehtësojnë 
dhe marrin pjesë në një debat mbi një çështje të interesit publik.

29. Gjatë treqind viteve  të  fundit, idetë janë gjeneruar për para dhe kjo nuk 
është mbajtur për të reduktuar nivelin e mbrojtjes së dhënë ndryshe si ato në 
fjalë. Ne nuk jetojmë në botën aristokratike të auctor romakut që mund të 
përballohet  të mos kujdesesh  për kthimin financiar të  ideve (edhe pse shumë 
shpesh duke u varur nga kënaqësia madhështore). Ajo nuk mund të mbahet 
në një gazetë apo botues vepron si një ndërmarrje tregtare. Nuk mund të 
pritet prodhimi i ideve  për  çmim më të lirë. Nuk do të ketë brez të ideve pa 
mjete të mjaftueshme financiare; shpërblimi material dhe natyra komerciale e 
ndërmarrjes për shtyp nuk janë (dhe nuk mund të jenë) bazë për zvogëlimin e 
nivelit të mbrojtjes së ofruar për shtypin. Informacioni është i kushtueshëm; 
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komunikimi i tij efikas nuk është thjeshtë një hobi. E njëjta platformë që është 
kuptuar si komerciale, dhe kështu subjekt i rritjes së përgjegjësisë, është edhe 
një platformë për të zgjeruar, diskursin  interaktiv  në një çështje të interesit 
publik. Ky aspekt nuk është marrë parasysh në ushtrimin balancues.

30. Megjithatë, Gjykata jep të paktën një konsideratë të rëndësishme për zgjerimin 
dhe  përgjegjësinë e një ndërmjetësi aktiv. Kjo është sigurisht e vërtetë se 
ndërmjetësi  aktiv mund të ushtrojë kontroll mbi komentet që shfaqen në 
faqen e tij  dhe kjo është gjithashtu e vërtetë se duke krijuar një hapësirë për 
komente, dhe duke i ftuar përdoruesit që të marrin pjesë, ajo angazhohet në 
një aktivitet ekspresiv  që përfshin përgjegjësinë. Por natyra e kontrollit nuk 
do të thotë identifikim me një botues tradicional.

31. Ka dallime të tjera midis një botuesi  (kuptohet këtu si një redaktor gazete, 
dikush i cili kontrollon përmbajtjen) dhe një ndërmjetës aktiv:

(A) në një gazetë gazetari është zakonisht një punonjës (edhe pse ka arsye 
të mira për të mbrojtur një gazetar kundër tij ose  redaktorin  e saj / 
punëdhënësin ); dhe

(B) në parim, redaktor është një pozicion për të ditur paraprakisht 
përmbajtjen e një artikulli të publikuar dhe ka fuqinë e vendimmarrjes 
dhe mjetet për të kontrolluar botimin paraprakisht.

Në kundërshtim me rastin e një botuesi, këto elemente janë vetëm pjesërisht 
të pranishme në rastin e ndërmjetësve aktive që presin  përmbajtjen e tyre dhe në 
mënyrë aktive të monitoruar të gjitha të dhënat (që do të thotë, janë në gjendje 
të lexojnë atë dhe për të hequr atë pas të dhënat janë bërë të arritshme), si në 
rastin e Delfi. Ndërmjetësi aktive ka kontroll paraprak vetëm në atë masë që kjo 
është bërë e mundur nga një mekanizëm filtrim. Ajo gjithashtu ka fuqinë për 
të hequr një mesazh apo të bllokojë qasje në të. Megjithatë, në situata normale 
ndërmjetës aktiv nuk ka kontroll personal mbi personin i cili postimet mesazhin. 
Komentator nuk është punonjës i botuesit dhe në shumicën e rasteve nuk është 
i njohur për botuesit. Publikimi ndodh pa vendim të redaktorit. Për këtë arsye 
niveli i njohurive dhe kontrollin e ndryshon në mënyrë të konsiderueshme.
32. Kontrolli presupozon njohuri. Në këtë drejtim diferenca midis redaktor / 

botues dhe ndërmjetës aktive është e qartë.
Niveli i përgjegjësisë

33.Ndërsa Delfi nuk mund të përkufizohet si një botues, kompania bën 
vullnetarisht të ofrojë një mundësi për komente dhe, edhe në qoftë se ky 
aktivitet është një çështje e lirisë së shprehjes së natyrës gazetareske, kjo nuk 
e përjashton veprimtarinë nga përgjegjësia. Ligji mbi Shoqëritë e Shërbimeve 
të Informacionit nuk parashikon përgjegjësi të tillë, ndër të tjera për ruajtjen, 
siç është rasti këtu. Akti bazat detyrim në “njohurive aktuale” dhe përfshin 
një detyrë të largimit të shpejtë. Gjykata gjeti këtë të jetë e pamjaftueshme.

34. Gjykata e gjen atë të jetë një konsideratë e rëndësishme dhe të mjaftueshme 
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se Gjykata Supreme e kufizuar përgjegjësinë e shoqërisë ankuese për post-
botimit përgjegjësi. Megjithatë, siç citohet në paragrafin 153 të aktgjykimit, 
Gjykata Supreme theksoi se shoqëria ankuese “duhet të ketë penguar botimin 
e komenteve”. Fakti që ajo “të mbajtur edhe” se ka pasur një detyrë e largimit, 
pasi zbulimi nuk e ndryshon deklaratën e parë. Të dy para dhe pas zbulimi 
përgjegjësi janë duke u mbështetur këtu dhe kjo nuk mund të merret parasysh 
kur bëhet fjalë për vlerësimin e “arsye të mjaftueshme”.26 Kjo ishte sipas këtij 
standardi që Delfi është gjetur të jetë fajtor për zbulimin e informacionit, e 
cila nuk ka mundur të zhbëhet nga heqja sipas kërkesës.

35. Detyra për të hequr komentet ofenduese pa dijeninë e vërtetë të ekzistencës 
së tyre dhe menjëherë pas publikimit të thotë se ndërmjetësi aktive duhet të 
sigurojë mbikëqyrje 24/7. Për të gjitha qëllimet praktike, kjo është përgjegjësi 
absolute dhe të rreptë, e cila është në asnjë kuptim të ndryshëm nga batanije 
përmbajtje paraprak. Nuk jepen arsyet se pse vetem ky nivel i përgjegjësisë 
plotëson mbrojtjen e interesave përkatëse.

36. A ka arsye të mjaftueshme për këtë përgjegjësi të rreptë,27 e maskuar nga 
rregullat e  Kodit Civil? Gjykata shqyrtoi masat parandaluese të  aplikuar nga 
Delfi dhe i gjeti që pamjaftueshme. Këto ishin mjaft masa standarde: mohim 
për paligjshmëri, një mekanizëm filtrimi, i ndarjeve  të hapësirës për komente 
nga neni, si dhe heqjen e menjëhershme pas njoftimit. Kjo ishte vendimtare 
për Gjykatën se mekanizmi filtrimit ishte i dështuar. Nuk ka rishikim të  
përshtatshmërisë së mekanizmit të  filtrimit (mund të jetë një detyrë për të 
aplikuar e sistemit , a ka ndonjë arsye për të qenë përgjegjës me një shtet 
me sistem filtrim?). Vetë Gjykata konstaton se filtrimi duhet të ketë qenë një 
detyrë e thjeshtë dhe se sistemi ka dështuar. Asnjë mendimim i ekspertit, jo 
ndër-ekzaminim. Ne jemi thjesht të sigurt se ngritja e një ekipi të dedikuar të 
moderatorëve nuk është “censurë private”. A ka arsye të mjaftueshme për këtë 
përgjegjësi të rreptë, maskuar nga rregullat e  Kodit Civil? Gjykata shqyrtoi 
masat parandaluese aplikuar nga Delfi dhe i gjeti që pamjaftueshme. Këto 
ishin mjaft masa standarde: mohim për paligjshmëri, një mekanizëm filtrimi, 
ndarjen e hapësirës për komente nga neni, si dhe heqjen e menjëhershme pas 
njoftimit. Kjo ishte vendimtare për Gjykatën se mekanizmi i filtrimit ishte i 
dështuar. Nuk ka rishikim të  përshtatshmërisë së mekanizmit të  filtrimit  , 
mund të jetë një detyrë për të aplikuar dhe a ka  a ka ndonjë arsye për të qenë 

26Ne lexojmë vlerësimin e dhënë nga Gjykata si një deklaratë e mungesës së qartësisë në lidhje 
me aktgjykimin e Gjykatës Supreme: “Prandaj, Gjykata Supreme nuk ka përcaktuar në mënyrë 
të qartë se shoqëria ankuese ishte i detyruar për të parandaluar ngarkimi të komenteve nga ana 
website ose nëse do të kishte mjaftuar sipas ligjit të brendshëm për shoqëria ankuese që kanë 
hequr komentet ofenduese pa vonesë, pas publikimit, për t’i shpëtuar përgjegjësisë nën Ligjin e 
Detyrimeve” (shih paragrafin 153 të aktgjykimit).
27 Nuk ka asnjë mënyrë për të shfajësojnë e ndërmjetës aktive si ajo duhet të ketë njohur se përm-
bajtja e paligjshme ishin postuar dhe duhet të keni hequr atë menjëherë .
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përgjegjës për  sistemin e  filtrimit ?). Vetë Gjykata konstaton se filtrimi duhet 
të ketë qenë një detyrë e thjeshtë dhe se sistemi ka dështuar. Jo mendimit 
të ekspertit, jo ndër-ekzaminimit. Ne jemi thjesht të sigurt se ngritjen e një 
ekip të dedikuar moderatorëve nuk është “censurë private”. Nuk ka asnjë 
konsideratë për mundësinë e masave më pak ndërhyrëse; vetëm largimi “pa 
vonesë”, që është, pas postimit (shih paragrafin 159), plotëson qëllimin e 
eliminimit të gjuhës së urrejtjes28 saj oreksit  të pangopur për rezultate të 
mbrojtjes parandaluese në arsyetimin  rrethor: një botues ka një detyrim të 
ngjashme, pra një ndërmjetës aktiv është si një botues.

37. As gjykatat e brendshme dhe as vendimi nuk jep arsye të mjaftueshme dhe 
përkatëse për një rregull të rreptë de facto të përgjegjësisë. Gjykata ishte e 
kënaqur që ajo mund të gjej  arsyet përkatëse dhe të mjaftueshme në vendimin 
e Gjykatës së Lartë të  Estonisë në funksion të natyrës ekstreme të komenteve, 
natyra e operacionit tregtar, pamjaftueshmërinë e masave të aplikuara nga 
shoqëria ankuese, interesi për të siguruar një perspektivë realiste të autorëve 
të komenteve të tilla po mbahen përgjegjës, dhe butësia e sanksionit. Me sa 
duket këto janë arsyet që detyroi Gjykatën të miratojë njohuri konstruktive. 
Gjykata gjeti se detyra absolute e menjëhershme  e marrë-poshtë për botim (si 
aplikuar nga shoqëria ankuese) ishte në proporcion me qëllimin e mbrojtjes 
së individëve kundër gjuhës së urrejtjes.

38. Ne do të pretendojnë, në përputhje me të gjitha dokumentet e ndërkombëtare 
cituar, që një ndërmjetës aktiv i cili ofron hapësirë   për komente nuk mund 
të ketë përgjegjësi absolute - që do të thotë një detyrë absolute e njohurive 
ose, në praktikë, interpretohet (konstruktive). Mbrojtjen e lirisë së shprehjes 
nuk mund të shndërrohet në një ushtrim në vendosjen e detyrave, “detyrat 
dhe përgjegjësitë” klauzola e nenit 10 § 2 nuk është një dispozitë më vete: 
ajo është futur aty për të shpjeguar se pse ushtrimi i lirisë në fjalë mund të 
jetë subjekt i kufizimeve, të cilat duhet të jenë të nevojshme në një shoqëri 
demokratike. Kjo është vetëm një pjesë e bilancit që kërkohet.

Mungesa e balancimit 
39. Nëse dikush aplikon një qasje balancues, atëherë në anën tjetër të bilancit 

duhet të merren parasysh. Sipas praktikës gjyqësore, duhet të ketë konsideratë 
të duhur nga faktorët e mëposhtëm, ndër të tjera:
- Ndërhyrja bëjë me shtypin dhe gazetarinë. Delfi ndjekur aktivitetet 

gazetareske, si në ofrimin e një portal lajmesh dhe duke ia bashkangjitur 
një koment hapësirës   për një artikull. Gazetaria nuk është i përjashtuar nga 

28 Në një rast të detyrimit standarde kontributi i viktimës është një çështje për shqyrtim. Delfi ishte 
fajësuar për faktin se përmbajtja e paligjshme mbetur në internet për gjashtë javë. Pse L. dhe 
kompania e tij nuk ndjekin një artikull në një portal shumë të rëndësishëm të lajmeve në lidhje me 
aktivitetet e tyre ekonomike dhe të raportojnë këto komente në fillim?
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përgjegjësia, por ajo shkakton shqyrtim të rreptë. “Mbrojtja e ofruar nga neni 
10 të gazetarëve në lidhje me raportimin për çështjet me interes të përgjithshëm 
është  kusht që ata janë duke vepruar në mirëbesim dhe në mënyrë të saktë faktike 
dhe të sigurojnë informata» të besueshme  dhe të sakta “, në përputhje me etikën 
e gazetaria “(Stoll k. Zvicrës [GC], nr. 69698/01, § 103, ECHR 2007- v)29 .22 
nuk ka konsideratë të besimit të mirë në gjykim. Për më tepër, kur bëhet fjalë për 
gazetarinë online dhe përgjegjësinë e një ndërmjetësi aktive, konsiderata  e duhur 
duhet t’i jepet roli i vetë-rregullimit të profesionit; 

Detyrat dhe përgjegjësitë ndërmjetësve specifik  aktive.
41.Pa spekuluar mbi rezultatet e analizës balancuese, ne vërejmë se këto 

konsiderata janë lënë jashtë. Ku një pjesë e konsideratatave  të  kërkuara nuk 
janë përfshirë në ushtrimin balancues kryer nga gjykata vendase, Gjykata 
duhet të gjejnë një shkelje.

42. Ne nuk synojmë të mbyllim sytë për problemin e fjalës raciste. Fakti që 
komenti i hapësirave i lehtësuar teknikisht përhap  racizëm duhet të jetë 
pjesë e analizës të  proporcionalitetit. Në fakt, komenti hapësirave  lehtëson 
shpërndarjen e të gjitha pikëpamjeve në mënyrë të barabartë. Megjithatë, ne 
gjasat tregojnë se  komente raciste janë bërë. Ne e pranojmë këtë, edhe pse 
vetëm si një hipotezë, pasi nuk ka prova për këtë qëllim që ishte  prodhuar në 
procedurë, ose referuar  nga Gjykata.

43. Edhe duke supozuar gjasat të  tillë në rritje të komenteve raciste në faqet e  
komente (edhe një herë, një çështje subjekt prova), ajo mbetet e përshtatshme 
për t’u marrë parasysh se çfarë është niveli i duhur i kujdesit në fytyrën e 
rrezikut të tillë. Ndoshta mekanizmi filtrimi ishte i pamjaftueshëm për të 
përmbushur këtë sfidë. Ky ishte pozicioni i marrë nga Gjykata, pa përcaktuar 
se çfarë niveli i duhur i kujdesit do të kishte qenë në vitin 2006 në Estoni. 
Ne nuk e dimë dhe nuk mund ta dimë. Gjykata nuk mund të zëvendësojë 
mungesën e një analize të brendshëm me analizën e vet. Për më tepër, ajo 
nuk i takon Gjykatës të marrë rolin e legjislacionit kombëtar. Ne nuk mund 
të përjashtohet se nevoja për të luftuar fjalim raciste (një çështje e rendit 
publik dhe jo thjesht një personalitet të drejtë) mund të diktojnë një o detyrë; 

29 Gjykata nuk e ka përfshirë këtë pjesë të jurisprudencës në analizat e saj të përgjegjësive gaze-
tareske në paragrafin 132, ku përmend se detyra e shtypit “, është megjithatë të kujtoj - në për-
puthje me detyrimet dhe përgjegjësitë e tij - informacion dhe ide për të gjitha çështjet me interes 
publik “. Këtu, Gjykata po merret me një çështje që përfshin një debat mbi një çështje të interesit 
publik. Ky nuk është vendi për të shprehur dyshimet tona në lidhje me ndërtimin e të drejtave 
të shtypit si detyra, por ne vërejmë se gjuha alternative është gjithashtu në përdorim në tonë 
jurisprudencën: “Jo vetëm që mediat kanë për detyrë dhënien e informacionit dhe ide të tilla; 
edhe publiku ka të drejtë t’i marrë ato “(shih Neës Verlags GmbH & Co. KG k. Austrisë, ka 
31457/96, § 56, ECHR 2000-I;.... Dupuis dhe të tjerët kundër Francës, nr 1914-1902 § 35, 7 
qershor 2007:... dhe Campos Damaso k. Portugalisë  nr. 17107/05, § 31, 24 prill 2008) “Shih 
gjithashtu Axel Springer AG (cituar më lart), §§ 80 dhe 79.
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kujdes se do të vërë detyrime përtej masave të aplikuara nga Delfi. Por detyra 
e Gjykatës është të përcaktojë nëse ndërhyrja nga autoritetet vendase në fakt 
është i bazuar në baza të duhura dhe të besueshme. Këto mungojnë këtu; pra 
ka pasur një shkelje të Konventës.

SHTOJCA

Ne kemi besim se ky nuk është fillimi (ose përforcimi dhe përshpejtimi) i një 
tjetër kapitulli të heshtjes dhe se nuk do të kufizojë potencialin e demokracisë, 
rritjen e mediave të reja. Teknologjitë e reja shpesh kapërcejnë pengesat më të 
mprehta dhe kokëforta të  imponuara politikisht apo juridikisht. Por historia 
ofron shembuj dekurajuese të rregullimit të censorit e ndërmjetësve me efekte 
të qëndrueshme. Si një kujtesë, këtu ne japim një përmbledhje të shkurtër të 
përpjekjeve të censurimit me në shënjestër ndërmjetësit.

Në Anglinë Reformatore, sistemi i licencimit të  Kishës Katolike është marrë 
përsipër nga shteti dhe u bë një mjet i shtetit për kontrollin e të gjitha publikimeve 
të shtypura. Licencimi i dha Kurorës mundësinë e “censurës para publikimit dhe 
dënimit të  shkelësve tejet lehtë”.30 Këto ligje ndalojnë materialet kryengritëse 
në vendin e prodhimit në masë – në shtypshkronjë. Fillimisht përfshin ndjekjen 
nga ana e Dhomës së Yjeve, skema e licencimit ndëshkonte çdo printues i cili 
dështonte për të marrë një licencë për materialin që ai synonte të shkruante (një 
licencë e kushtëzuar nga miratimi mbretërore). Me heqjen e Dhomës së Yjeve 
ka pasur një fund të shkurtër të ligjeve të licencimit gjatë Luftës Civile Angleze. 
Parlamenti, megjithatë, nuk e pëlqeu përhapjen e ideve radikale fetare dhe 
politike. Ai vendosi të zëvendësojë censurën e Kurorës me atë të vetën, edhe 
për të mbrojtur interesat vetjake të biznesit të Dhomës së Printuesve. Rezultati 
ishte Urdhri i Licencimit i 14 qershorit 1643, i cili ri paraqiti për të mirën e 
Kuvendit rendin përçmuar më parë të caktuar me Dekretin e Dhomës (licencim 
para publikimit, regjistrim i të gjitha materialeve të shtypura me emrat e autorit, 
printer dhe botuesi, kërkimi, sekuestrimi dhe shkatërrimi i çdo libri fyes për 
qeverinë, dhe ndëshkimi i gazetarëve dhe botuesve). Në Post-revolucion, njerëzit 
kanë tendencë për të rigjallëruar të njëjtat mjete të shtypjes që revolucionarët iu 
ngritën kundër. (Shih edhe Ligjin për të Huajt dhe Sedicionin miratuar në Shtetet 
e Bashkuara.) Kompania e “Stationers” i është dhënë përgjegjësia të veprojë si 
censor, në këmbim të një monopoli në tregtinë e shtypit. Procesi i licencimit, me 
interes financiar të Dhomës së Botuesve/Printuesve, ishte një censor më efektiv 
se ligjet për sedicionin.

Ky sistem i restauruar licencimi u bë objektiv i John Miltonit në Areopagitica: 
Një Fjalim për Lirinë e Printuesve të Palicensuar, në nëntor 1644. Ajo ishte 

30 Philip Hamburger, “Zhvillimi i Ligjit të shpifje dhe Kontrollin e shtypit”, 37 Stanford Ligji 
Rishikimi 661, 673 (1985). Shih edhe John Feather, A History of British Publishing, Routledge, 
edicionin e dytë (2002).
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rezistenca e vetë-censurës së vendosur mbi ndërmjetësit (printuesit) që prodhuan 
Areopagitica, manifestin e parë dhe më të rëndësishëm të lirisë e shprehjes. 
Areopagitica u përpoq të bindë Parlamentin se licencimi nuk kishte vend në 
ndjekjen e lirisë së të vërtetës. Ai argumentoi se një shtyp pa leje do të çojë në një 
treg të ideve në të cilin mund të mbizotërojnë të vërtetat. Ai nuk mund të zhbëjë 
fanatizmin e Parlamentit. Ne shpresojmë se do të ketë më shumë sukses sot.



SEKSIONI I TRETË

FRUMKIN KUNDËR RUSISË
(Kërkesa Nr. 74568/12)

GJYKIM

STRASBURG

5 Janar 2016

Përfundimtar

06/06/2016

Ky gjykim ka marrë formë të prerë sipas nenit 44 pika 2 të Konventës. 
Mund të jetë subjekt i rishikimit editorial.
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Në çështjen Frumkin kundër Rusisë,

Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut (Seksioni i Tretë), ulur si një 
Dhomë e përbërë nga:

Luis López Guerra, Kryetar,
Helena Jäderblom,
George Nicolaou,
Helen Keller,
Johannes Silvis,
Dmitry Dedov,
Branko Lubarda, gjykatës,
dhe Stephen Phillips, Regjistruesi i Gjendjes Civile,

duke diskutuar privatisht më 8 Dhjetor 2015, përcjell gjykimin pasues, i cili 
u miratua në atë datë.

PROCEDURA

1.  Çështja e ka zanafillën në një kërkesë (nr. 74568/12) kundër Federatës Ruse, 
paraqitur pranë Gjykatës sipas Nenit 34 të Konventës për Mbrojtjen e të 
Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore (“Konventa”), nga një shtetas rus, 
Z. Yevgeniy Vladimirovich Frumkin (“Kërkuesi”), më 9 Nëntor 2012.

2.  Kërkuesi u përfaqësua nga avokatët e Qendrës Memoriale të të Drejtave të 
Njeriut/ EHRAC, NGOs, me zyra në Moskë dhe Londër. Qeveria e Rusisë 
(“Qeveria”) u përfaqësua nga Z. Matyushkin, përfaqësues i Federatës Ruse 
në Gjykatën Evropiane të të Drejtave të të Njeriut.

3. Ankuesi pretendoi shkelje të të drejtave të tij për tubim paqësor, lirisë së 
shprehjes dhe lirisë. Ai gjithashtu pohoi se procedurat administrative para 
gjykatave të brendshme ishin të shkurtra  nga garancitë e një gjykimi të drejtë.
4. Më 29 Gusht 2014 kërkesa iu bë me dije Qeverisë.

FAKTET
1.RRETHANAT E ÇËSHTJES.

5.  Kërkuesi ka lindur në vitin 1962 dhe jeton në Moskë.
6.  Më 6 Maj 2012 kërkuesi u arrestua përgjatë një shpërndarje  të  një tubimi 

politik në Sheshin Bolotnaya në Moskë. Ai u mbajt në Rajonin e Policisë për 
të paktën tridhjetë e gjashtë orë në pritje të procedurave administrative, për 
të cilat u shpall fajtor për mosbindje ndaj urdhrave të policit për të zbatuar 
ligjin, një shkelje sipas Nenit 19.3 të Kodit të Shkeljeve Administrative, dhe 



673

u dënua me 15 ditë ndalim administrativ. Parashtresat e palëve mbi rrethanat 
e asamblesë publike dhe shpërndarjes së saj janë të përcaktuara në Pjesën A, 
dhe faktet specifike që kanë lidhje me kërkuesin janë të përcaktuara në pjesën 
B më poshtë.

A. Asambleja publike e 6 Majit 2012.

1.Planifikimi i asamblesë
7. Më 23 Prill 2012 pesë persona (Z. I. Bakirov, Z. S. Davidis, Znj. Y. Lukyanova, 

Znj. N. Mityushkina dhe Z. S. Udaltsov) paraqitën një shënim për demonstratë 
publike tek kryetari i Bashkisë së Moskës. Protesta, e vlerësuar me rreth 
5,000 pjesëmarrës, do të fillonte në orën  4 pasdite më 6 Maj 2012 nga Sheshi 
Triumfalnaya i pasuar nga një takim në Sheshin Manezhnaya, i cili do të 
përfundonte në orën  8 pasdite. Qëllimi i demonstratës ishte “për të protestuar 
kundër abuzimeve dhe falsifikimeve në vazhdimin e zgjedhjeve në Duma 
dhe për Presidentin e Federatës Ruse, dhe për të kërkuar zgjedhje të drejta, 
respektim të  drejtave njerëzore, zbatimin e ligjit dhe detyrimet ndërkombëtare 
të Federatës Ruse”.

8.  Më 26 Prill 2012 Kreu i Departamentit të Moskës për Sigurinë Rajonale, Z. 
A. Mayorov, informoi organizatorët se rruga e kërkuar për demonstratë  nuk 
mund të ndahej për shkak të përgatitjeve për paradën e Ditës së Fitores më 9 
Maj 2012. Ata propozuan që organizatorët ta mbanin tubimin  midis Rrugës 
Luzhniki dhe argjinaturës së Frunzenskyas.

9. Më 27 Prill 2012 organizatorët deklaruan se alternativa e kërkuar dhe e propozuar 
ishte nga Sheshi Kaluzhskaya, poshtë në Rrugën Bolshaya Yakimanka dhe  
në Rrugën Bolshaya Polyanka, i pasuar  nga një takim në Sheshin Bolotnaya. 
Tubimi do të fillonte në orën  4 pasdite dhe takimi do të mbaronte në 7:30 
pasdite. Numri i pjesëmarrësve ishte rreth 5,000.

10. Më 3 Maj 2012 Departamenti i Moskës për Sigurinë Rajonale e aprovoi 
rrugën alternative, me shënimin  që organizatorët të përcillnin një plan të 
detajuar për ngjarjet e propozuara. 

11. Më 3 Maj 2012 Departamenti i Moskës për Sigurinë Rajonale informoi Shefin 
e Departamentit të Moskës për Punët e Brendshme, Z. V. Kolokoltsev, se 
një grup tjetër, i ndryshëm, organizatorësh kishin paraqitur njoftimin për një 
tjetër event publik – një takim në Sheshin Manezhnaya – të cilin autoritetet e 
Moskës e kishin refuzuar. Organizatorët e atij eventi kishin shprehur qëllimet 
e tyre për të proceduar në kundërshtim të ndalimit dhe për t’u mbledhur në 
shesh nga 6 deri më 12 Maj 2012, të gatshëm për t’i bërë ballë policisë, nëse 
do të ishte e nevojshme. Departamentit të Punëve të Brendshme iu kërkua 
ndërkohë që të ruante rendin publik në Moskë.
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12. Në 8 pasdite më 4 Maj 2012 Zëvendës Kryetari i Departamentit të Moskës 
për Sigurinë Rajonale, Z. V. Oleynik, mbajti një takim pune me organizatorët 
e demonstratës në Sheshin Bolotnaya, ku diskutuan rreth çështjeve të 
sigurisë. Zëvendës  Shefi i Drejtorisë së Rendit Publik i Departamentit të 
Moskës për Punët e Brendshme, koloneli  D. Deynichenko, mori pjesë në 
takim. Organizatorët deklaruan në takim se mund të tejkalonte në mënyrë të 
konsiderueshme pritshmëria  e numrit të  njerëzve  prej 5,000 pjesëmarrësish. 
Ata u paralajmëruan se tejkalimi i numrit të përcaktuar  do të ishte i 
papranueshëm. Në lidhje me kërkuesin, gjatë atij takimi, organizatorët dhe 
autoritetet ranë dakord se meqenëse koha ishte e pamjaftueshme për një 
zbulim në vend, që gjithsesi mund të ishte kryer, plani urbanistik i asamblesë 
dhe marrëveshjet e sigurisë do të ishin identike me ngjarjen publike të 
mëparshme  të organizuar nga i njëjti grup i aktivistëve opozitarë më 4 Shkurt 
2012. Në atë rast, tubimi  kishte proceduar poshtë Rrugës Yakimanka, pasuar 
nga një takim në Sheshin Bolotnaya, dhe vendtakimi kishte përfshirë parkun 
në Sheshin Bolotnaya (në disa dokumente referuar si “parku Repin”) dhe 
argjinatura e Bolotnayas.

13. Në të njëjtën ditë, Zëvendës Kryetari i Bashkisë së Moskës, Z.A. Gorbenko 
ngarkoi prefektin e Rajonit të Tsentralnyy duke ndihmuar organizatorët 
në mbajtjen e rendit publik dhe sigurisë përgjatë ngjarjes. Ai urdhëroi 
Departamentin e Moskës për Sigurinë Rajonale që të informonte organizatorët 
se kërkesa e tyre për mbledhje ishte pranuar dhe të kontrollonte zbatimin 
e saj. Agjencive të tjera publike u ishin caktuar detyrat për pastrimin e 
rrugëve, kontrollin e trafikut dhe sigurimin e prezencës së ambulancës pranë 
mbledhjes.

14. Më 5 Maj 2012 Departamenti i Moskës për Sigurinë Rajonale i kërkoi Zyrës 
së Prokurorisë së Moskës të nxirrte një paralajmërim për organizatorët kundër 
tejkalimit të numrit të shënuar të pjesëmarrësve dhe kundër ngritjes së tendave 
të kampingut në vendtakim, një qëllim të cilin organizatorët e shprehën gjatë 
takimit të punës. Departamenti i Moskës për Punët e Brendshme gjithashtu 
iu referua informacionit të gjetur në internet se demonstruesit do të shkonin 
në Sheshin Manezhnaya pas takimit. Në të njëjtën ditë Zyra e Prokurorisë 
së Qarkut Tsentralnyy nxorri paralajmërimin e përshtatshëm për dy nga 
organizatorët, Z. Davidis dhe Z. Udaltsov.

15. Në të njëjtën ditë Departamenti Moskës i Punëve të Brendshme publikoj  në 
faqen e tij  të dhënat zyrtare në lidhje me demonstratën e ardhshme, më 6 
maj 2012, duke përfshirë edhe një hartë. Harta tregon rrugën e marshimit, 
kufizimet e trafikut dhe një plani qasje në Sheshin Bolotnaya; të përcaktuar 
zonën e caktuar për takimin, i cili ishte i përfshirë  në park në Sheshin 
Bolotnaya. Pjesëmarrja në këtë takim u shënua nëpër park.

16. Në të njëjtën ditë, Shefi i policisë i Departamentit të Moskës së  Punëve të 
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Brendshme, Policia e Përgjithshme-Major V. Golovanov, ka miratuar një plan 
për mbrojtjen e rendit publik në Moskë më 6 maj 2012 (e “planin e sigurisë”).
Plani i sigurimit 99-faqe është një dokument i brendshëm i cili nuk kishte 

qenë i ditur për publikun apo për organizatorët, në pikëpamje të demonstratës 
së ardhshme të autorizuar në Sheshin Bolotnaya dhe përpjekjet  e parashikuara 
nga grupet e tjera opozitare për të mbajtur tubime publike pa leje, të dhënët  për 
masat e sigurisë në qendër të qytetit të Moskës dhe të ngritur në selinë operative 
për zbatimin e tyre.
17.Tridhjetë e dy oficerë të rangut të lartë të policisë, duke përfshirë edhe 

tetë – major gjeneralë, dy komandantë ushtarak  dhe një zyrtar i ndihmës 
së  urgjencës  u emëruan  në selinë operative. Zëvendës Shefi i Policisë i 
Departamentit të Moskës  së  Punëve të Brendshme, Policia e Major-General 
V. Kozlov, u emëruan  si kreu i selisë operative; Shefi i Qendrës i Qëllimeve  
Speciale Operative të Departamentit Brendshëm të Moskës, Polici i Major-
Gjeneral V. Khaustov, dhe Zëvendësshefi i Drejtorisë së Rendit Publik të 
Brendshëm i Departamentit të  Moskës, Kolonel i policisë  D. Deynichenko, 
janë emëruar si krerët  e zëvendës  shtabit operativ.

18. Plani i sigurisë i dhënë nga një Taks Forcë 8094- e fortë  për  turmat e kontrollit, 
që përfshin policinë dhe ushtrinë, në zonat e caktuara të sigurisë dhe për 
të parandaluar tubime publike pa leje dhe sulmet terroriste. Kontingjenti 
kryesor ishte skuadra e policisë e  ngarkuar me detyrën që të rrinë pranë 
kordonit dhe të  trazirave të kontrollit, në përputhje me një plan veprimi të 
strukturuar dhe të detajuar për çdo njësi operative. Për më tepër, parashikohet 
një njësi 785-e  fortë e  policisë e caktuar në postet operative nëpër qendër të 
qytetit, me përgjegjësi për kapjen e autorëve, shoqërimin e tyre në stacione 
të policisë dhe hartimin e raporteve të kundërvajtjes administrative. Ata ishin 
udhëzuar, në mënyrë të veçantë, për të  përgatitur formular Tip për raportet 
administrative  të veprës dhe të kenë të paktën dyzet kopje të printuara të 
tyre në stacionet  e policisë. Plani i sigurisë i  dhënë edhe për një njësi 350-të 
fortë të  policisë për përgjimin dhe kapjen organizatorëve  dhe për nxitësit e 
tubimeve të paautorizuar. Skuadra është dashur të jetë e pajisur me mbrojtjen 
e  veshjes  policore dhe shkopinj gome të plotë. Çdo njësi ka për të siguruar 
komunikim efektiv radio brenda zinxhirit komandues. Ata janë udhëzuar për 
të mbajtur altoparlantë, detektorë metali, pranga, fikës zjarri dhe gërshërë teli  
në automjetet e policisë.

19. Plani i sigurisë  paraqet  në detaje shpërndarjen dhe vendosjen e automjeteve 
policore, autobusë të policisë, dhe mjeteve monitoruese të përgjimit  dhe 
pajisjet, me qen-ruajtës të  ekipeve, zjarrfikësve dhe të shpëtimit  të pajisjeve, 
ambulanca dhe një helikopter. Ai gjithashtu parashikoi një njësi 1,815 trupash 
rezervë pajisur me maska   të  gazit, granata aerosol ( “Dreif”), granata flash 
(“Zarya 2”), zhurmë granata ( “FAKEL” dhe “Fakel-C”), granatë dore 40-
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mm -held  (“Gvozd” 6Г-30), si dhe një 43 mm granatë  dore (ГМ-94); pistolet 
pa tub  (ПБ-4СП) me plumba gome 23-mm dhe fishekë,  dhe pushkë (KC-
23). Dy autobotë  u urdhëruan që të jetë në gatishmëri, të gatshme për t’u 
përdorur kundër shkelësve të vazhdueshëm.

20. Të gjitha njësitë janë udhëzuar që të jenë vigjilente  dhe të plota  në zbulimin 
dhe eliminimin e kërcënimeve të sigurisë dhe të jenë të  sjellshëm dhe me 
takt në sjelljen e tyre vis à-vis me qytetarët , të angazhohen në një dialog të 
ligjshëm  me ta, pa iu përgjigjur provokimeve. Nëse ballafaqohen me një 
tubim të paautorizuar ata janë udhëzuar për të dhënë një paralajmërim në 
altoparlant, për të arrestuar pjesëmarrësit më aktivë dhe për të regjistruar 
me  video-pamjet e këtyre incidenteve. Shefat e policisë janë udhëzuar për të 
vendosur policë civil  midis protestuesve për të monitoruar rrezikun e dhunës 
dhe sulmeve terroriste brenda turmës dhe për të marrë masa, kur është e 
përshtatshme, për të parandaluar dhe zbutur dëmin dhe për të ndjekur autorët.

21. Shefi i Departamentit të Punëve të Brendshme të Qarkut Tsentralnyy 
Administrativ të Moskës, policia e përgjithshme Major  V. Paukov, ishte i  
nevojshëm , në mesin e detyrave të tjera, për të përgatitur, së bashku me 
organizatorët, teksti i shpalljes publike të bëhet në qoftë se situata do të  
përkeqësohej . Kreu i shërbimit të komunikimit për shtyp të Departamentit të 
Moskës të  Punëve të Brendshme,  të shërbimit nënkoloneli  Y. Alekseyeva, 
ishte në krye të komunikimit me shtypin. Kreu i Departamentit për ndërlidhje me 
Shoqërinë Civile të Departamentit të Moskës të  Brendshëm , Shërbimi kolonel 
brendshëm V. Biryukov, kishte për të siguruar “koordinim me përfaqësuesit 
e organizatave publike dhe koordinimin e  informacionet  që rrjedhin me 
shërbimet e tjera të Departamentit të  Moskës së  Punëve të Brendshme “.

22. Njësitë e caktuar të policisë marshimin dhe takimi i përkiste “Zones nr. 8 
“(Kaluzhskaya Sheshi, Sheshi Bolotnaya dhe territori  ngjitur). Komandanti 
i  Zona ishte Shefi i Policisë Riot të Departamentit të Moskës të Brendshme, 
koloneli i policisë P. Smirnov, me nëntë policë të rangut të  lartë ,(kolonel i 
policisë P. Saprykin, kolonel i policisë A. Zdorenko, policia toger kolonel A. 
Tsukernik , kolonel i policisë A. Kuznetsov, kolonel i policisë V. Jermakovi, 
kolonel i policisë A. Kasatkin, kolonel i policisë A. Dvoynos, kapiteni i 
policisë R. Bautdinov dhe të brendshëm të shërbimit nënkolonel D. Bystrikov) 
si zëvendës të tij.

23. Njësitë e caktuara  për Zonën nr. 8 numërohen 2,400 policë për  trazirat , 
nga të cilat 1,158 ishin në detyrë në Sheshin Bolotnaya. Ata ishin udhëzuar, 
në veçanti, për të kërkuar demonstruesit për të parandaluar ato nga marrja e 
çadrave të  kampingut  në vendin e takimit dhe për të penguar qasjen në urën 
Bolshoy Kamenyy, devijimin  e protestave  në argjinaturën  Bolotnaya,  në 
vendin e takimit. Parku ngjitur në Sheshin Bolotnaya duhej të rrethohej , dhe 
ishte e  vetmja hyrje e argjinaturës së  Bolotnayas   nga ura  Malyy Kamenný  
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e cila duhej të ishte e pajisur me katërmbëdhjetë detektorë metali, të cilët 
ishin të hequr  para se marshimi ti  afrohej  vendit të  takimit. Një përjashtim 
është bërë për organizatorët dhe stafin  teknik, të cilët ishin lejuar  në  qasjen  
pas fazës  përmes dy detektorëve  të tjerë  metalikë. Rregullime të mëtejshme 
u bënë për qasje të shtypit.

24. Së fundi, urdhërimi i Zonës nr. 8, në veçanti polici  kolonelë Smirnov dhe 
Saprykin, ishin nën urdhrat për të përmbushur organizatorët personalisht në 
fillim të ngjarjes për ti  kujtuar atyre  përgjegjësitë e tyre dhe se ata kanë  
nënshkruar një marrëveshje. Organizatorët do të ndërmarrin për  sigurimin 
e ushtrimit të  ligjshëm dhe të sigurt të ngjarjes, dhe të përmbahen nga 
çdo thirrje për ndryshim të dhunshëm të rendit kushtetues dhe nga gjuha e 
urrejtjes dhe propagandës  e dhunës ose luftës. Ata gjithashtu do të marrin 
përsipër të jenë të pranishëm në vendin deri në fund të organizimit  dhe 
largimit të pjesëmarrësve. Një video incizim për  informim  dhe nënshkrimi i 
marrëveshjes  duhej të bëhet.

2. Shpërndarja e takimit në Sheshin Bolotnaya

25. Në lidhje me orën 1.30 të darkës më 6 maj 2012 Organizatorët u lejuan të 
hynin në Sheshin Bolotnaya për të  ngritur skenën dhe për të instaluar pajisjet 
e audios . Policia kontrolloj  automjetet  e dërgimit të pajisjeve dhe  konfiskoj  
tre çadra që gjenden në mes të tubimit . Ata arrestuar disa persona që kishin 
sjellë  çadrat, dhe instalimi i pajisjeve u vonua. Gjatë kësaj kohe komunikimi  
ndërmjet organizatorëve që kanë ngritur skenën dhe atyre kryesoreve të 
tubimit ishte sporadik.

26. Në fillim të marshimit, kolonel i policisë A. Makhonin u  takua me  organizatorët 
në sheshin Kaluzhskaya për të sqaruar çdo çështje të jashtëzakonshme 
organizative dhe për ti bërë ato    të nënshkruajnë marrëveshjen për të 
siguruar rendin publik gjatë demonstratës. Ai në veçanti kërkoi Z. Udaltsov 
për të siguruar se nuk ka tenda të vendosura  në Sheshin Bolotnaya dhe 
se pjesëmarrësit respektuan  kufizimet  në vendin dhe kohën e caktuar 
për asamblenë. Organizatorët dhanë  sigurinë  e tyre në këto çështje dhe 
nënshkruan marrëveshjen. 

27. Marshimi filloi në orën  4.30 të darkës në sheshin Kaluzhskaya. Ai  zbriti  
në Rrugën Yakimanka në mënyrë paqësore dhe pa ndërprerje. Pjesëmarrja i  
tejkaloj pritjet, por nuk pati  konsensus për numrat e saktë. Vlerësimi zyrtar 
ishte se ka pasur 8.000 pjesëmarrës, ndërsa organizatorët e  konsideruan se  
ka pasur rreth 25.000. Mediat raportuan numra të ndryshëm, disa në mënyrë 
të konsiderueshme  i tejkaluan  vlerësimet e mësipërme.

28. Rreth orës 5 të  darkës marshimi ju  afrua Sheshit  Bolotnaya. Udhëheqësit gjetën  
se paraqitja e takimit dhe vendosja e kordonit policor nuk korrespondonte  me 
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atë që kishin  parashikuar. Ndryshe nga 4 shkurti i  2012,-tës  parkun i Sheshit  
Bolotnaya u la jashtë  nga vendi i  takimit, i cili u kufizua  në argjinaturën e  
Bolotnayas . Kordoni i policisë për mbrojtjen  e trazirave ishte me  veshje të 
plotë  për ndalimin  e hyrjes  në park dhe vazhdonte  përgjatë gjithë perimetrit 
të zonës së takimit, kanalizimit të demonstrimit përgjatë argjinaturës së   
Bolotnayas. Më poshtë argjinatura  kishte një mur me  detektorë metali në 
hyrje të vendit të  takimit. Deri në atë kohë skena e tubimit ishte montuar 
deri në fund të argjinaturës së Bolotnaya dhe një numër i konsiderueshëm i 
njerëzve tashmë ishte  akumuluar në frontin e saj.

29. Të ballafaquar me kordonin policor dhe gjendjes  për të mos  hyrë në park, 
udhëheqësit e tubimit  – Z. S. Udaltsov, Z. A. Navalnyy, Z. B. Nemtsov dhe 
Z. I. Yashin – ndaluan  dhe kërkuan  që policia  të lejonte hyrjen në  park. 
Sipas protestuesve, ata ishin të befasuar nga ndryshimi i  paraqitjes  së  pritur 
dhe ishin të gatshëm që të ktheheshin  në Bolotnaya; prandaj ata kërkuan që 
policët të lejonin lëvizjen e   kordonit për të lejuar hapësirë   të mjaftueshme 
për protestuesit për të kaluar dhe për tu  mbledhur për takim. Sipas versionit 
zyrtar, protestuesit nuk ishin të interesuar të vazhdonin  me vendin e takimit; 
ata ndaluan për shkak se kishin për qëllim ose për të thyer kordonin për të 
vazhduar drejt urës  Bolshoy Kamennyy dhe pastaj në Kremlin, apo për të 
ndezur turmën për të nxitur çrregullim. Kjo është zakonshme që zyrtarët 
me anë të pengesave  nuk kanë  hyrë në ndonjë diskutim me udhëheqësit e 
protestës dhe me  asnjë oficer të  lartë të  deleguar për të negociuar. Pas rreth 
pesëmbëdhjetë minuta angazhimi me zyrtarët e kordonit, në 5.16 të darkës katër 
udhëheqësit njofton se ata ishin duke shkuar në një “grevë më poshtë “ dhe u 
ulën  në tokë. Njerëzit pas tyre u ndalën , edhe pse disa njerëz vazhduan  për 
të shkuar dhe  kaluan drejt skenës . Udhëheqësit i  bënë thirrje demonstruesve 
të tjerë të ndiqnin shembullin e tyre dhe të uleshin , por vetëm disa nga 
shoqëruesit e tyre e bënë këtë (rreth njëzet a pesëdhjetë njerëz në total).
30. Midis orës  5.20 pasdite  dhe 5.45 pasdite  dy deputetë të shtetit Duma,  

Z. G. Gudkov dhe Z. D. Gudkov, kontaktuan  oficerët e   lartë të  policisë të  
paidentifikuar për të  negociuar zgjerimin e zonës së kufizuar duke lëvizur 
kordonin policor pas parkut përgjatë linjave të pritura nga organizatorët. Në 
të njëjtën kohë Z. V. Lukin, Avokati i Popullit i Federatës Ruse, me kërkesë të 
kolonel policor Biryukov, u përpoq të bindë krerët që të uleshin  për të rifilluar 
procesin  dhe të shkonin  drejt vendit të  takimit në Bolotnaya  pranë argjinaturës 
ku platforma ishte e ngritur. Gjatë kësaj kohe nuk ka zyrtar të  lartë të policisë ose 
zyrtar komunal që  erdhën në vendin e protestës u  ulen  poshtë, dhe nuk kishte 
komunikim të drejtpërdrejtë ndërmjet autoriteteve dhe drejtuesve të ulur.
31. Në orën 5.40 të pasdites  një nga pjesëmarrësit e takimit të shpallur nga 

platforma si Lider  ishte duke  bërë thirrje demonstruesve për të mbështetur 
protestën e tyre. Disa njerëz në pritje në fazës së parë  u drejtuan përsëri në 
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urën  Malyy Kamennyy ,ose për të mbështetur protestën u ulën dhe pritën. 
Zona në para skenës ishte  pothuajse e  zbrazur.

32. Në 5.43 të darkës mediat kanë raportuar se Zoti Udaltsov kishte kërkuar që 
protestuesve tu  jepej  kohë kanalet kryesore televizive të Rusisë, se inaugurimi 
presidencial i zotit Putin do të  anulohej  dhe se do të ketë zgjedhje të reja.

33. Në orën  5.50 të darkës turma e ulur rreth protestës e cila  shkaktoi  të 
ngjeshura, dhe udhëheqësit e  braktisën  protestën dhe u drejtuan drejt fazës, 
së  ndjekur nga turma.

34. Në 5.55 të pasdites  mediat raportuan se autoritetet policore kanë lidhje me 
grevën si një provokim i çrregullimit  në masë dhe ishin marrë parasysh 
ndjekjen penale të atyre që janë përgjegjës për të.

35. Në të njëjtën kohë një rrëmujë pranë kordonit policor ka ndodhur në vendin 
e liruar nga protesta e ulur poshtë, dhe kordoni i policisë ishte thyer në disa 
vende. Një turmën  prej rreth 100 njerëzve të derdhur mbi  hapësirën  bosh 
përtej kordonit. Brenda  disa sekondash  policia rregulloj  kordonin, i cili ishte  
përforcuar nga një forcë shtesë e  policisë kundër trazirave. Ata që e gjetën 
veten jashtë kordonit ishin të pasigurt se çfarë të bënin . Disa njerëz u kapën, 
të tjerët ishin tërhequr brenda kordonit, dhe disa vazhduan të bridhnin  jashtë 
apo duke  ecur në drejtim të parkut. Kordoni policor filloj   të shtyj turmën në 
zonën e kufizuar dhe të avancuar disa metrash , duke shtypur atë nga brenda.

36. Në orën  6 të pasdites koloneli i policisë Makhonin i  tha Znj. Mityushkina 
të bëjë një njoftim se tubimi ishte i  mbyllur. Ajo e bëri këtë, por me sa duket 
mesazhi i saj nuk u dëgjua nga shumica e demonstruesve apo gazetarëve 
të mediave të transmetimit nga pika e bardhë. Videoja televizive dhënë nga 
palët e përfshira nuk e  përmendi  shpalljen e  saj.

37. Në të njëjtën kohë një koktej molotovi ishte nisur nga turma në cep të urës 
Malyy Kamenný mbi kordonin policor  të restauruar. Ajo u ul jashtë kordonit 
dhe pantallonat  e një kalimtari që ndodhej aty morën flakë. Ajo u shua 
menjëherë nga policia.

38. Në 6.15 të darkës në të njëjtin  cep të urës Malyy Kamenný policia filloj 
thyerjen e trazirave  në demonstratë për të ndarë turmën. Ata e shtynë turmën 
veç e veç, arrestuan  disa njerëz, dhe formuar kordonë të rinj  për të izoluar 
pjesët e turmës. Disa protestues mbajtën barrierat metalike në një  linjë të tyre 
në mënyrë që ti rezistonin policisë, hodhën objekte të ndryshme në drejtim të 
policisë, bërtitën dhe thërrisnin “Turp!” Dhe parulla të tjera, dhe kur policia 
arrestoi dikë nga radhët e protestuesve që u përpoqën për të tërhequr ato 
përsëri . Policia aplikoj teknika luftarake dhe shkopinj që përdoren.

39. Në 6.20 të darkës, Zoti Udaltsov u ngjit në skenë në anën e kundërt të sheshit për të 
adresuar takimin. Në atë kohë shumë njerëz ishin mbledhur përpara tribunës, pajisje 
që e ndante atë ishte shkëputur. Mr Udaltsov mori një altoparlant dhe bërtiti:
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“Të dashur miq! Për fat të keq ne nuk kemi zë të duhur, por ne do të vazhdojmë 
në veprimin tonë, ne nuk jemi duke shkuar larg, sepse shokët tanë janë arrestuar, 
sepse nesër është kurorëzimi i një presidenti të paligjshëm. Ne do të fillojë një 
veprim të pacaktuar proteste. Ju pranoni? Ne nuk do të largohemi deri sa  shokët 
tanë të  lëshohen , derisa përurimi është anuluar dhe deri sa ne ti japim kohë 
kanaleve televizive  qendrore. Ju pranoni? Jemi të energjisë këtu! Të dashur miq, 
[nëse] kemi ardhur në dhjetor [2011] dhe në mars [2012], nuk duhet ti pranojmë  
zgjedhjet e vjedhura, ... kjo  nuk ishte për të parë një hajdut si kryeministër i cili 
ka vjedhur pushtetin. Sot ne nuk kemi zgjedhje tjetër  - për të  qëndruar këtu, ose 
ti lëmë  vendin një hajduti për gjashtë vjet. Unë konsideroj se ne nuk duhet të  
largohemi  sot. Ne nuk do të largohemi! “

40. Në këtë pikë, në orën  6.21 të darkës, disa policë arrestuan  Z. Udaltsov dhe 
morën  përsëri. Z. Navalnyy u  përpoqën  të ngjitet në skenë, por ai u arrestua 
edhe u tërhoq nga shkallët. Ndërsa ai ishte shtyrë nga oficerët e policisë që ai 
u kthye turmës të  bërtasin «Askush nuk do të largohet!»

41. Në 6.25 të darkës policia arrestoi Nemtsov, i cili kishte tentuar edhe të trajtuar 
njerëzit nga skena.

42. Ndërkaq, tek ura Malyy Kamenný policia vazhdoi ndarjen e turmës dhe 
filloj  të shtyjjë disa seksione larg nga vendi. Nëpërmjet altoparlantëve ata i  
kërkuan pjesëmarrësve që të largohen për në stacionin e metrosë. Shpërndarja 
ka vazhduar për të paktën një orë, derisa vendi është pastruar plotësisht nga 
të gjitha protestuesve.

3. Raportet e ngjarjeve të 6 maj 2012 dhe hetimet e rastit në «masë çrregullimi”
43. Më 6 maj 2012 kolonel i policisë Deynichenko, hartoi një raport për të  

përmbledhur  masat e sigurisë të marra atë ditë në Moskë. Raporti theksoi 
se marshimi, në të cilën kishin marrë pjesë rreth 8.000 persona, kishte filluar 
në 4.15 të darkës dhe kishte ndjekur rrugën në Sheshin Bolotnaya. Ai i  listoj  
grupet përfaqësuara  dhe organizatat , numrin e pjesëmarrësve në secilin grup, 
numrin dhe ngjyrat e flamujve të tyre dhe numrin dhe përmbajtjen e pankartat 
e tyre. Ai deklaroi më tej si vijon:
“... Në 5.04 të darkës kolonës të organizuar ... mbërriti në [kordon] dhe ka 

shprehur synimin për të vazhduar drejt urës  Bolshoy Kamennyy dhe [për të 
kaluar atë] në Sheshin Borovitskaya. Policia ... urdhëroi ata për të vazhduar në 
Bolotnaya Square, vendin e takimit. Megjithatë, udhëheqësit në krye të kolonës - 
[Z.Udaltsov, Z. Nemtsov dhe Z. Navalnyy] - ... i bënë thirrje marshuesve nëpërmjet 
altoparlantit  të mos lëviznin. Së bashku me rreth 30 protestues ishin ulur në tokë. 
Një grup prej rreth 20 vetash , i quajtur nga [udhëheqësit e tyre], u ul në tokë..
Policia ... në mënyrë të përsëritur paralajmëroi ata kundër mbajtjes një mbledhje 
publike të paautorizuar dhe të nevojshme për ta për të vazhduar në vendin e 
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takimit ose të largohen. Përveç kësaj, dy Deputetët Shtetit Duma, Gennadiy 
Gudkov dhe Dmitriy Gudkov, Avokati i Popullit i Federatës Ruse, Vladimir 
Lukin, dhe një anëtar i Dhomës Civile Nikollaj Svanidze biseduan  me ta, por ata 
që ishin ulur në tokë nuk reaguan  dhe vazhduan  duke brohoritur parullan ... nga  
ora 5.58 pasdite  deri më orën 7 pasdite, personat në  urën Malyy Kamennyy dhe 
argjinaturës Bolotnaya bënë përpjekje për të thyer kordonin, hodhën shishe bosh 
qelqi, fishekzjarre, copa të pista  dhe pengesave portative metalike  punonjësve 
të  policisë. Nga ora  5 deri në 6 pasdite ishte duke u luajtur  muzikë në tribunë 
... Në orën  5.20 pasdite... një deputet i Dumës Vologda Rajonale bëri thirrje 
pjesëmarrësve në krye të urës Malyy Kamennyy për ti mbështetur ata që ishin 
ulur në tokë ... Në orën  6 pasdite  një nga organizatorët, Z.  Mityushkina ... doli 
në skenë dhe njoftoi takimin  të mbyllur. Në orën  6.20 të darkës Z. Udaltsov 
shkoi në skenë dhe i bëri thirrje popullit të marrë pjesë në protestë me veprime 
të pacaktuara.

Në orën  7 të darkës, një grup prej rreth 20 personash , duke përfshirë Zonjën 
Mityushkina ... u përpoq të ngrejë një kamp me tre tenda  pranë argjinaturës në 
Bolotnaya.

...
Nga ora  6 pasdite deri në orën 9 të  darkës  janë marrë masat e nevojshme për 

të nxitur qytetarët larg urës Malyy Kamennyy, argjinaturës Bolotnaya dhe rrugës  
Bolotnaya dhe të arrestonin personat më aktivë dhe rezistentë ..., gjatë të cilit 28 
policë dhe ushtarakë morën plagë të  gravitetit të ndryshëm, katër prej të cilëve 
janë shtruar në spital.

Në total, 656 persona u arrestuan në Moskë për të parandaluar çrregullimet 
publike dhe demonstrata të paautorizuar ...

...
Numri i përgjithshëm i trupave të vendosur për rendin publik dhe detyrat e 

sigurisë në Moskë ishte 12.759 ushtarë, duke përfshirë 7,609 policëve, 100 policë 
të trafikut, 4,650 ushtarakëve dhe 400 anëtarë të brigadave vullnetare.

Si rezultat i masave të marra nga Departamenti i Punëve të Brendshme të 
Moskës detyrat për ruajtjen e rendit dhe sigurisë publike kanë përfunduar në 
mënyrë të plotë, ku ngjarje të jashtëzakonshme janë lejuar. “
44. Në të njëjtën ditë, Komiteti hetues i Federatës Ruse ka hapur një hetim penal 

në çrregullim masiv të dyshuar dhe akte për akte të  dhunshme kundër policisë 
(neni 212 § 2 dhe 318 § 1 të Kodit Penal).

45. Më 28 maj 2012, një hetim i nisur edhe në veprën penale të organizimit 
çrregullimit  në masë (neni 212 § 1 të Kodit Penal). Të dy lëndë penale janë 
bashkuar në të njëjtën ditë.

46.   Më 22 qershor 2012 Komisioni Hetimor ngriti  një grup prej njëzet e shtatë 
hetuesish  dhe vënia e tyre në krye të dosjes penale në lidhje me ngjarjet e 6 
maj 2012.
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47. Në një datë të paspecifikuar dy aktivistë të  drejtave të njeriut ka paraqitur 
kërkesë në Komitetin Hetimor për të hapur një hetim penal për  sjelljen e 
policisë në të njëjtat ngjarje; ata u ankuan, në mënyrë të veçantë, për shtypjen  
në një tubim publik të ligjshëm. Një tjetër kërkesë ishte paraqitur, edhe në një 
datë të paspecifikuar, me dyzet e katër aktivistëve të të drejtave të njeriut dhe 
anëtarëve  të OJQ-ve, duke bërë thirrje për frenimin e represionit kundër të 
arrestuarve dhe të ndiqen penalisht në lidhje me ngjarjet e 6 majit 2012 dhe 
duke mohuar se trazirat masive kishin  ndodhur në sheshin Bolotnaya.

48. Pas hetimit  të Komitetit Investigativ për publikimin e hartave të kuvendit 
të 6 majit 2012, më 13 gusht 2012 Departamenti i Punëve të Brendshme të 
Moskës u përgjigj si më poshtë:
“... Më 5 maj 2012 Departamenti i Punëve të Brendshme Moskës publikoj  

në faqen e saj zyrtare ... një njoftim» Për ruajtjen e rendit publik në Moskë gjatë 
ngjarjeve publike më 6 maj «. Njoftimi përfshiu  informacion në lidhje hartën e 
kufizimeve të trafikut të rrugëve  dhe informacion në lidhje me vendin e ngjarjeve  
socio-politike, të cilat u priten  nga një numër i madh i pjesëmarrësve për të marrë 
pjesë, masat e sigurisë dhe paralajmërim kundër çdo akti të paligjshëm gjatë 
ngjarjeve.

Vendimi për të publikuar këtë njoftim është marrë nga kreu i Departamentit 
për Ndërlidhje me Mas Median e Departamentit të  Brendshme të Moskës me 
qëllim të sigurimit të sigurisë së qytetarëve dhe përfaqësuesve të mediave që 
planifikojnë të marrin pjesë në këtë ngjarje.

Fotografitë e përfshira në njoftimin ishin skematike dhe tregonin  rrugën 
e përafërt të [marshimit], si dhe vendin e referencës së  takimit - “Bolotnaya 
Square” - tregohet në “Planin për Ruajtjen e Rendit Publik në Moskë më 6 maj 
2012 ‘.

Më 4 maj 2012 një takim pune u zhvillua në Departamentin e Moskës të 
Sigurisë Rajonale me pjesëmarrjen e [organizatorëve dhe Departamentit të 
Brendshme] ku diskutuan masat për marshimin ..., vendosjen e detektorëve të  
metalit , fazën e konstrukcionit dhe çështje të tjera organizative.

Pas takimit ... [Departamenti i Brendshëm Moskës] përgatiti një plan të 
sigurisë dhe hartën që parashikon parkun e sheshit Bolotnaya të rrethuar me 
barriera metalike [dhe] për pjesëmarrësit e takimit që do të vendosen në rrugë të  
argjinaturës në Bolotnaya. 

Duke pasur parasysh se marrëveshja në rrugën e demonstratës dhe mbledhja 
në  vendin e takimit të lartpërmendur të punës në orën  9  në darkë  më 4 maj 
2012, [plani i sigurimit] dhe hartat e sigurisë janë përgatitur në kohe shumë të 
shkurtër (gjatë natës së 4 dhe  5 maj të vitit 2012 dhe në ditën e 5 maj 2012), për 
t’u miratuar më pas, më 5 maj 2012, nga ana e zyrtarëve të lartë në Departamentin 
e Punëve të Brendshme në Moskë.

Departamenti i Punëve të Brendshme nuk ka diskutuar hartat e sigurisë dhe 
[planin e  sigurisë ] me organizatorët. Këto dokumente nuk janë publikuar si të 
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ishin për përdorim të brendshëm, duke treguar vendosjen e forcave të policisë ... 
dhe vendosjen e detyrave të tyre. “
49. Në një datë të paspecifikuar tetë OJQ-të shquara ndërkombëtare të ngriturnë  

një komision ndërkombëtar ekspertësh për të vlerësuar ngjarjet në Sheshin 
Bolotnaya më 6 maj 2012 ( “Komisioni i ekspertëve”). Komisioni i ekspertëve 
i përbërë  nga gjashtë ekspertë ndërkombëtarë objektiv të cilët  ishte që 
të sigurojnë mënyrë të pavarur  gjetjen e fakteve dhe vlerësimin juridik të 
rrethanave në të cilat demonstrata në sheshin Bolotnaya ishte  shpërndarë. 
Në vitin 2013, Komisioni i ekspertëve prodhoj  një raport 53-faqesh që 
përmbante  kronologjinë dhe vlerësimin e ngjarjeve të 6 majit 2012. Janë 
identifikuar burimet e përdorura për raportin si më poshtë:
“Komisioni i  Punës është bazuar në materialet e mëposhtme:
-  Dëshmi nga  hetimi zyrtarë, raportet dhe deklaratat e bëra nga 

autoritetet përkatëse dhe çdo informacion tjetër zyrtar në dispozicion 
në këtë rast;

-  Informacion nga hetimet publike dhe vëzhgimet e mbledhura nga 
mbrojtësit e të drejtave të njeriut, gazetarë dhe të tjerë; dhe

-  Raportet e vëzhguesve dhe gazetarëve, dëshmitë e dëshmitarëve dhe 
video materialeve.

...
Në mënyrë që të sigurojë një pamje objektive dhe të plotë të ngjarjeve, 

Komisioni ka zhvilluar një sërë pyetjesh që i shpërndahet administratës së qytetit 
të Moskës, Komitetit Hetimor i  Federatës Ruse, autoritetet e policisë në Moskë, 
Avokati i Popullit të Federatës Ruse dhe organizatorët e veprimtarisë. Për fat 
të keq, Komisioni nuk ka marrë përgjigje nga administrata e qytetit, autoritetet 
policore ose Komiteti Hetimor. Si rezultat i kësaj, analize të përfshira në këtë 
raport është bazuar në informacione nga burime të hapura, përfshirë materialet 
e paraqitura nga ana e organizatorëve të ngjarjes, vëzhgues dhe organizatat jo-
qeveritare, materiale nga hetimet publike dhe informacioneve të siguruara nga 
ana e avokatëve mbrojtës të angazhuara në të ashtuquajturat « . rasti Bolotnaya 
«Këto materiale përfshijnë: dëshmitarët dëshmia, video nga mediat dhe aktorët 
privatë, dokumente dhe disa të dhëna të hapura në lidhje me çështjen penale 
Bolotnaya. Ekspertët analizuan më shumë se 50 orë të video-regjistrimeve dhe 
200 dokumente të lidhura me ngjarjet Bolotnaya. Përveç kësaj, ata i takuan 
organizatorët, pjesëmarrës dhe vëzhgues të ngjarjeve dhe të marrë pjesë në disa 
seanca gjyqësore e rastit Bolotnaya “.

50. Në lidhje me mënyrën u organizuar  kuvendi i 6 maj 2012, Komisioni i 
ekspertëve vuri në dukje si vijon:

“... Departamenti i Moskës i Sigurisë Rajonale njoftoi më 4 maj [2012] se 
ngjarja do të ndjekë një rrugë të ngjashme me protestën e kaluar më 4 shkurt 
[2012]. Pjesëmarrësit ishin të mbledhur në Kaluzhskaya sheshin, i vendosur 
jashtë në 4 pasdite së bashku Bolshaya Yakimanka dhe Bolshaya Polyanka për 
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një mbledhje  në Sheshin Bolotnaya, dhe të shpërndarë në 7.30 pasdite. Njoftimi 
zyrtar i miratimit është lëshuar më 4 maj 2012 - vetëm dy ditë përpara fillimit të  
ngjarjes.

Po atë ditë, [Departamenti i Brendshëm Moskës ] publikoj  një plan në faqen 
e saj  ku tregoi  të gjithë sheshin Bolotnaya, duke përfshirë kopshte publike, do 
të jepeshin  gjatë tubimit  ndërsa ura Bolshoy Kamenny do të jetë e mbyllur për 
automjetet, por do të mbetet e hapur për këmbësorët. Kjo ishte e njëjta procedurë 
[K] autoritetet kishin miratuar për dy tubimet e mëparshme në Sheshin Bolotnaya 
më 10 dhjetor 2011 dhe 4 shkurt 2012.

...
Në mbrëmjen e [5 maj 2012], policia rrethoi [parkun] e Sheshin Bolotnaya. 

Sipas kolonel Yuri Zdorenko, i cili ishte përgjegjës për sigurinë në vend, kjo është 
bërë “për të parandaluar pjesëmarrësit nga ngritjen e një kampi dhe nga të tjera 
vepra  [të paligjshme].” [K] autoritetet morën informacion [që] protestuesit mund 
të përpiqen për të krijuar një kamp proteste në vend, duke shkaktuar të  vendosnin  
se tubimi duhet të kufizohet  vetëm në zonën ujore Bolotnaya - një zonë shumë 
më e vogël se sa ishte ndarë fillimisht për tubimin .

...
Policia nuk e bëri, megjithatë, informojë organizatorët e ndryshimeve që 

kishin vendosur mbi të, dhe ata vetëm u bë të  vetëdijshëm për ndryshimet e 
policisë për tu imponuar në rastet kur ata mbërritën në vend në pasditen e 6 majit 
[2012].

Këshilli i Qytetit nuk ka dërguar një njoftim me shkrim se një përfaqësues 
special nga autoritetet e qytetit do të jenë i pranishëm në këtë ngjarje,  se as 
kryetari i departamentit të Moskës lokale të [Brendshme], Vladimir Kolokoltsev, 
çështja sc çdo urdhër i  veçantë për dërgimin e një përfaqësuesi special i Ministrisë 
për ngjarjen nuk është njoftuar.

...
Organizatorët kërkuan 12 orë për të ngritur një skenë  dhe pajisje për 

tubim; Megjithatë, në mëngjesin e 6 majit, autoritetet ndanë vetëm gjashtë orë 
pjesëmarrje paraprakisht. Për më tepër, në 1.30 të darkës, policia nuk i ka lejuar 
automjetet me pajisje që të qënronin mbi skenën e tubimit derisa ata të  ishin 
kontrolluar. Kërkimet zbuluan një numër të vogël në tenda, dhe [të] autoriteteve 
, arrestuan një numër të  njerëzve, si rezultat i kësaj. Policia më në fund lejoi 
kamion e pajisjet në  Sheshin Bolotnaya në orën 2.50, vetëm 70 minuta para se 
marshimi të fillonte .”
51. Për sa i përket rrethanave në të cilat u shpërnda mbledhja  raporti i Komisionit 

të Ekspertëve u shpreh si më poshtë:
“Në kohën që  marshimi  i afrohej sheshit Bolotnaya, [K] demonstruesit 

gjetën një kordon policor që kishtë  bllokuar shumicën  e sheshit, duke lënë vetëm 
një shtrirje të ngushtë përgjatë  tubimit. Policia krijoj  një kordon të  trefishtë në 
urën  Bolshoy Kammenyy, e cila pengonte çdo lëvizje në drejtimin e Kremlinit. 
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Kordoni i parë i  pozicionuar në afërsi të kryqëzimit të urës  Malyy Kamennyy 
dhe sheshit Bolotnaya. Studentët nga Kolegji Policisë dhe oficerët e Gardës të  
Shërbimit Patrol (pa ndonjë pajisje mbrojtëse) përbënë këtë linjë. Pas tyre ishin 
dy radhë [policë për trazirat ] (OMOН), një linjë e patrullës qytetare vullnetare 
(druzhinniki), dhe një tjetër kordoni i të policisë për  trazirat. Një numër me topa 
ujit ishin të dukshme në mes të kordonëve të  dytë dhe të tretë.

[Raporti përmban dy fotografi krahasuese të  kordonit  policor më 4 shkurt 
2012, një vijë e hollë e oficerëve të policisë, pa veshje të mbrojtjes, dhe ai më 6 
maj 2012, radhët e shumta të policisë së trazirave me veshje të mbrojtjes së plotë 
të mbështetura nga automjetet e rënda.]

Kordonet e policisë, të  bllokuara jashtë lëvizjes  në drejtim të Kremlinit, 
krijuan  një ngushtim që ngadalësonin përparimin e marshit  për një masë të 
tillë që ajo erdhi në një ndalesë virtuale si demonstruesit u përpoqën të kalojnë 
urën. Për më tepër, vetëm përtej urës  Luzhkov , marshuesit kishin  për të shkuar 
nëpërmjet një grupi  të dytë të detektorëve  metalik , ku progresi ka qenë shumë 
i ngadalshëm pasi kanë  qenë vetëm 14 detektorë.

Nga 5.15 të pasdites , shumica e marshimit ishte i palëvizshëm. Një numër i 
udhëheqësve, duke përfshirë Sergej Udaltsov, Aleksei Navalny dhe Ilya Yashin, 
i inkurajuan  demonstruesit që të ulen në rrugën përballë kinemasë e ‘Udarnik’ 
duke  përballur me kordonin policor për të protestuar [ndaj] pamundësisë së 
marshimit për të vazhduar dhe për të kërkuar që ata të kenë qasje në hapësirë   
të caktuar fillimisht për mitingun në Sheshin Bolotnaya. Rreth 50-200 njerëz 
u bashkuan me protestën e ulur. Udhëheqësit theksuan nevojën për të mbajtur 
një protestë paqësore dhe i bëri thirrje demonstruesve të qëndrojnë të qetë. 
Pjesëmarrësit thërrisnin: “Ne nuk do të shkojmë larg» dhe «Policia së bashku 
me popullin». Udhëheqësit u përpoqën  për të adresuar turmat duke përdorur 
altoparlantë, por ata që ishin  pas protestës të ulur -poshtë nuk mund të dëgjonin 
apo shihnin  ngjarjet që po ndodhnin . Protesta  nuk kishte si qëllim   plotësisht të 
bllokonte rrugën, por ajo bëri  kufizimin e  lëvizjes  së  atyre që i afrohen linjave  
të  policisë dhe shkaktonin probleme kordonin policor. Si rezultat i kësaj, turma 
u rrit dendur sa më shumë demonstruesit erdhën nga rruga  Bolshaya Yakimanka.

Në 5.42 të darkës, shefi i Departamentit të Punëve të Brendshme të Moskës 
lëshoi   një deklaratë: “Organizatorët e tubimit dhe të pjesëmarrësve të tjerë që 
refuzojnë për të vazhduar në vendin e caktuar të  tubimit (në Sheshin Bolotnaya). 
Ata [kanë] ndalur në rrugë në afërsi të teatrit të ‘Udarnik’. Disa prej tyre janë 
ulur  në tokë dhe kështu  kanë bllokuar lëvizjen e kolonës. Pavarësisht nga 
paralajmërimet e përsëritura nga ana e policisë për të vazhduar në vendin e 
tubimit, ata nuk do të lëvizin duke krijuar një kërcënim real për një bllokim dhe 
traumë për pjesëmarrësit. Një komision hetimor është duke punuar në vend për 
të dokumentuar veprimet e tyre lidhur me ankesat për të kryer çrregullim masiv 
publik  me qëllim që të marrin në konsideratë edhe më tej çështjen e zyrtarizimit 
të procedurës penale “.



686

Disa demonstrues u shfaqën  të  mërzitur dhe që qëndronin në  këmbë duke 
pritur dhe filluan të ecnin  tutje. Disa u përpoqën të kalojnë nëpër kordonin policor 
të largohen nga zona, por policia nuk lejoi që të kalonin ato përmes. Në vend të 
kësaj, ata u drejtuan për të shkuar mbrapa përmes turmës në rrugën  Bolshaya 
Polyanka edhe pse kjo ishte praktikisht e pamundur.

Policia i  përdoruri  folësit  që flisnin me zë të lartë për të informuar 
demonstruesit e vendndodhjes së  tubimit . Ata i  kërkuan pjesëmarrësve të 
kalojnë direkt në Sheshin Bolotnaya dhe të mos  ndalet në urë, pavarësisht nga 
fakti se pjesa më e madhe e sheshit u mbyll për demonstruesit . Ata njoftuan se 
të gjitha veprimet në urë mund të konsiderohen të  paligjshme. Megjithatë, duke 
pasur parasysh cilësinë  e dobët të  pajisjeve të zërit , vetëm ata që ishin më afërt 
policisë mund të dëgjonin  këtë informacion; shumica e protestuesve nuk kanë  
dëgjuar udhëzimet e policisë.

...
Nga vështirësitë në  momentin e parë që u ngritën  për demonstruesit, ata  u 

përpoqën të kalonin urën  Malyy Kammenyy, demonstruesit bënë përpjekje për të 
negociuar me policinë gjatë duke lëvizur kordonet e tyre për të lejuar protestuesit 
në Sheshin Bolotnaya.

Dmitry Oreshkin, një anëtar i Këshillit Presidencial  i të Drejtave të Njeriut, 
dhe anëtar i Parlamentit Gennady Gudkov u përpoq për të biseduar me autoritetet 
e policisë rreth orës 5.30 të darkës, por nuk pati asnjë përgjigje. Menjëherë pasi  
pjesëmarrësit depërtuan kordonin policor në 6.20 të darkës, një grup i aktivistëve 
të të drejtave të njeriut i tha kolonel Birukov, kreu i shërbimit për shtyp të 
Departamentit të Brendshëm të  Moskës. Në 7 të darkës, Anëtar i Parlamentit 
Ilya Ponomarev u përpoqën për të ndaluar dhunën gjatë përleshjeve në shesh 
duke folur me autoritetet, por ai nuk morri  një përgjigje pozitive.

Shumë prej atyre që janë përfshirë në organizimin e ngjarjes thanë  se ata u 
përpoqën për t’u angazhuar me [K] policinë  gjatë gjithë ditës për të siguruar që 
ngjarja të  zhvillohej  në mënyrë paqësore.

Nadezhda Mityushkina: “Unë u përpoqa  pa sukses për të gjetur njerëzit 
përgjegjës në Ministrinë e Punëve të Brendshme për të zgjidhur problemet 
organizative. E dija kë të kontaktonim se në rast kishim nevojë për ndihmë, kur 
çështja u ngrit ... Vetëm në orën  6 - 6.30 të darkës  një polic  u afrua  mua. E 
dija nga demonstratat e mëparshme se ai ishte një zyrtar i lartë përgjegjës për 
komunikimin me organizatorët e ngjarjes ... dhe ai më tha se autoritetet kanë 
pezulluar demonstratën. Ai më tha, si një nga organizatorët e tubimit , është duke 
njoftuar nga skena “.

Igor Bakirov: “Një policë me  uniformë , dhe një kolonel kontaktoj mua vetëm 
një herë, dhe unë i tregova  dokumentet kredencialet e mia si një organizuese 
e  ngjarjes. Më pas përplasje  me policinë shpërthyen, unë nuk mund të gjeja  
askënd me të cilin  të  komunikoja  dhe bashkëpunoja “.

Sergey Davidis: “Unë personalisht nuk i kamë  plotësuar as që kam pasur  
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kohë për të marrë në kontakt me autoritetet në lidhje me gardhet  e vendosura 
rreth perimetrit të tubimit. Disa  organizatorë të tjerë tashmë kishin  folur me 
autoritetet lidhur me këtë çështje, ose ishin duke folur me ta në atë kohë. Nuk 
ishte askush për të kontaktuar dhe asgjë për të folur. Unë pashë vetëm oficerët  që 
silleshin  në mënyrë agresive dhe nuk ishin të gatshëm për të marrë pjesë  në një 
bisedë. ... ‘

Në 5.55 p. m., pasi njerëzit u përpoqën për të lëvizur nëpër hendek të ngushtë 
në mes të kordonit policor dhe ujore për të arritur Sheshin Bolotnaya, linja e  
policisë  lëvizi dy hapa përpara, duke shtypur edhe më tej turmën. Kjo ana gjeneroj  
një përgjigje kundër turmës , dhe protestuesit filluan të shtyjnë mbrapa. Në disa 
vende, kordoni policor u  thye, dhe një duzinë me  disa njerëz gjetën veten në 
hapësirën boshe prapa vijës së policisë. Është e pamundur për të përcaktuar nëse 
thyerja e kordonit ishte rezultat i veprimit të ndërgjegjshëm nga pjesët e turmës 
ose nëse kordoni policor thjesht shpërtheu për shkak të presionit nga një numër 
kaq i  madh i  njerëzve. Disa nga ata që e bënë këtë të fundit në  linjat e policisë 
ishin të rinj, por ka pasur edhe shumë qytetarë të moshuar dhe të tjerët që nuk i 
kishin lidhje me  luftëtarët  në rrugë. Ata që e gjetën veten pas kordonin policor 
nuk kanë  vepruar në mënyrë agresive, por u shfaqën  për të lëvizur në drejtim të 
hyrjes së parkut Bolotnaya ,  pika e supozuar tubimit.

Demonstruesit  reaguar në mënyra të ndryshme për thyerjen e vijës së 
policisë. Disa u përpoqën të largohen, të tjerët shtyjnë  njerëzit për të thyer 
kordonin, ndërsa disa u përpoqën të frenonin  turmën nga [shkelmimet ] ata që 
janë ende duke marrë pjesë në protestë u ulën poshtë. Si presioni dhe tensioni 
u rrit, protestuesit e ulur poshtë  u ngritën se patën frikë se mos shkeleshin nga 
turmat e njerëzve. Ka pasur një shkallë të lartë të konfuzionit, dhe njerëzit nuk 
ishin të qartë në atë që po ndodhte.

Vetëm pas thyerjes së  e kordonit policor rreth  orën 6 të darkës, një koktej 
Molotov është hedhur nga turma. Ajo u ul prapa radhëve të policisë dhe pantallonat 
e një demonstruesi  74 vjeçar morën flakë  i cili kishte kaluar nëpër kordon. 
Policia përdoruri  aparatet e tyre zjarr fikëse  për të shuar zjarrin. Ky ishte i vetmi 
incident i tillë i regjistruar gjatë ditës ...

...
Menjëherë pasi kordonët u thyen , autoritetet filluan për të kapur ata që 

mbetën pas linjave të policisë, duke marrë ato në zona të veçanta të mbajtjes. 
Policia arrestoi edhe disa protestues në që ishin në turmë  që nuk ishin  përpjekur 
për të thyer kordonin. Kordoni i policisë u restaurua plotësisht pas rreth katër 
minutave.

...
Në 6.10 të darkës, Sergey Udaltsov, Alexey Navalny dhe Boris Nemtsov duke 

arritur të ecnin nga kinema Udarnik të ndjekur nga një numër i madh i njerëzve. 
Një kordon i  policisë bllokoi qasjen në skenë, por ata u lejuan përmes. Ata u 
përpoqën për të filluar protestën, policia ndërhyri ... oficerët Omon pastaj ndaluan 
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Sergej Udaltsov në skenë dhe menjëherë më pas arrestuar Boris Nemtsov dhe 
Alexey Navalny.Nga ora  6.50 të darkës organizatorët filluan çmontimin e skenës.

...
Në  mes të orës  6 të darkës dhe 8 të darkës, demonstrata u shënua nga dy 

lloje të ndryshme aktivitetit. Për pjesën më të madhe të kohës, demonstruesit 
dhe policia u përballën së bashku pa bërë gjë.  Këto momente janë  në periudhën  
kur policia avancoi  dhe turma u kthye. Nuk duket të ketë qenë ndonjë arsye 
e  qartë për vendimin e policisë për të përparuar se për të ndarë turmën deri në 
seksione më të vogla. Më shumë se çdo gjë, përparimet e policisë shërbyen  për 
të rritur tensionet dhe provokuan disa anëtarë të turmës për të shtyrë mbrapa. Ka 
pak dëshmi se demonstruesit filluar dhunën. Përkundrazi, ata duket se janë bërë 
agresivë vetëm në përgjigje të përparimeve të autoriteteve.

Gjatë këtyre disniveleve  disa protestues hodhën objekte në drejtim të 
policisë, ndërsa policia përdori shkopinjtë e tyre lirisht. Turma hodhi shishe 
plastike, këpucë dhe çadra ...

Rreth orës 6.20 të darkës policia njoftoi se tubimi u anulua dhe u kërkoi 
protestuesve të shpërndaheshin . Policia përdori një altoparlant në shtet:

 “Të nderuar qytetarë, ne seriozisht ju kërkojmë të  mos të prishni  rendin 
publik! Përndryshe, në përputhje me ligjin, ne do të duhet të përdorim  forcën! Ju 
lutem, lëreni  këtu, se ne nuk do ndalemi.. “

Edhe pse policia përdori një altoparlant, njoftimi nuk ishte me zë të lartë të 
mjaftueshëm  për të arritur shumicën e turmës. Është e mundshme që vetëm ata 
më afër altoparlantëve mund të kishin dëgjuar thirrjen për tu  shpërndarë.

Ka pasur konfuzion mbi kërkesat e policisë, sepse në të njëjtën kohë ... Colonel 
Birukov, kreu i shërbimit për shtyp i  Departamentit Brendshëm i  Moskës, i tha 
një grupi të mbrojtësve të të drejtave të njeriut (duke përfshirë Vladimir Lukin, 
Dmitri Oreshkin, Victor Davydov dhe Nikolai Svanidze) se demonstruesit mund 
të vazhdonin  në sheshin Bolotnaya të marrin pjesë në tubim.

...
Nga 6.30 të darkës turma në cep të urës Malyy Kamennyy ishte prerë në dy 

pjesë. Ato në  urën Malyy Kamennyy janë shtrirë në drejtim të rrugës  Bolshaya 
Polyanka ndërsa të tjerët  u ndanë  midis urës Bolshoy dhe Malyy Kamennyy.

Rreth orës  6.54 të darkës, kordoni i policisë që ka vepruar si një pengesë 
përgjatë urës Luzhkov u hoq, dhe demonstruesit ishin në gjendje të lëvizin 
lirshëm përgjatë sheshit  Bolotnaya. Rreth 15 minuta më vonë, rreth 200 policë 
me  pajisjet mbrojtëse që kishin formuar një kordon në Urën Luzhkov fillon të  
shtyjnë protestuesit në drejtim të Lavrushinsky Lane, e cila shkon nga Sheshi 
Bolotnaya në stacionin e metrosë Tretyakovskaya. Në të njëjtën kohë, policia 
filloi të shtyjë njerëzit përsëri përgjatë sheshit Bolotnaya nga ura Luzhkov drejt 
kinemasë Udarnik. Ata që mbetën në shesh bënë  rezistencë pasive. Policia i  
shtyu  përpara, e ndau  turmën dhe filloi të arrestojë demonstruesit.
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Në rreth 7.47 të darkës autoritetet krijuar një korridor për të lejuar 
demonstruesit që të largohen nga zona Bolotnaya.

...
Në 7.53 të darkës një grup i oficerëve OMON u  shfaq nga shkurret e Bolotnaya 

Xhennete dhe të ndarë demonstruesit mbetën në shesh. Ata që në njërën anë ishin 
në gjendje për të lëvizur drejt urës  Malyy Kamennyy, ndërsa ata në anën tjetër 
mbeten të bllokuara totalisht në mes të linjave të policisë.

Në 8.08 të darkës grupet e fundit të njerëzve ngadalë lanë urën përgjatë një 
korridori të formuar nga policët. Policia gjithashtu filloi të lëvizë njerëzit larg 
nga ura  Kadashevskaya në anën tjetër të Obvondoy Channel. Disa njerëz janë 
arrestuar, ndërsa të tjerët ishin të shtyrë së bashku në rrugën Bolshaya Polyanka 
në drejtim të Lavrushinsky Lane.

Ndërmjet orës  9 dhe 10 pasdite rreth dy mijë demonstrues u zhvendosën  së 
bashku në rrugën  Bolshaya Ordynka  duke brohoritur slogane ... dhe oficerët 
Omon filluan për të kapur njerëz dhe në mënyrë aktive shpërndanë  kolonën “.
52. Më 20 mars 2013, dega Zamoskvoretskiy e  Komitetit Hetues hodhi poshtë 

dhjetë ankesat individuale dhe dy verifikimeve të bëra në lidhje me këtë 
çështje, një nga deputetët e shtetit të Dumës  Z. Ponomarev, si dhe Z. A 
Babushkin, kryetar i Publikut i Komitetit të  Mbikëqyrës të Moskës.
Në  ankesat dhe hetimet në fjalë thuhet se aktet e paligjshme të policisë që  

shpërndanë protestën më 6 maj 2012, duke përfshirë edhe përdorimin e tepruar të 
forcës dhe arrestime arbitrare. Komiteti Hetues intervistoi një nga dhjetë personat 
të cilët kishin parashtruar ankesën dhe katër policë të vendosur në kordon rreth 
sheshit  Bolotnaya duke përfshirë skuadron dhe regjimentit e  komandantëve. 

Ata deklaruan, në mënyrë të veçantë, se ata ishin duke vepruar nën urdhrat 
për të ruajtur sigurinë publike dhe për të identifikuar dhe arrestuar nxitësit më 
aktive të trazirave; vetëm ata i  rezistonin kërkesave të  policisë dhe  janë arrestuar 
dhe asnjë forcë nuk  ishte përdorur në mënyrë të panevojshme. Policët deklaruar 
se kur policia u desh të ndërhyjë, ata kishin përdorur manovrat luftarake dhe 
shkopinj, por nuk kishte  gaz lotsjellës apo mjete të tjera të jashtëzakonshme të 
përmbajtjes. Komandanti Squadron S. shpjegoi se ai kishte qenë i vendosur në 
sektorin ngjitur në skenë dhe se nuk ka pasur incidente apo çrregullime në këtë 
sektor; askush nuk ishte arrestuar. Vendimi i shënuar i  trembëdhjetë pyetje të tjera 
të brendshme të mbajtura në vijim ankesat individuale dhe raportet mjekësore; në 
gjashtë raste pretendimet e abuzimit ishin gjetur të pabazuara dhe në shtatë raste 
sjellja e policisë ishte gjetur e ligjshme. Në lidhje me thelbin e ankesave në dorë, 
Komiteti Hetimor gjeti si më poshtë:

“... Duke kaluar në  urën Malyy Kamennyy, kolona e udhëheqësit u ndal. Shumë 
pjesëmarrës anashkaluan organizatorët dhe kanë  vazhduar në sheshin Bolotnaya 
drejt tubimit  ... Kur pjesëmarrësit e tubimit  kishin mbushur pothuajse të gjithë 
sheshin Bolotnaya, i kufizuar nga kordoni  policor në njërën anë dhe në skenën  e 
anës tjetër, organizatorët ishin ende në pika midis urës  Malyy Kamennyy,  të sheshit  
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Bolotnaya, të  parkut  dhe kinemasë “Udarnik...”
Në këtë kohë organizatorët kërkuan që policët të kalonin  në Kremlin. Policia 

tha se ata nuk do të lejojnë askënd të kalojë në Kremlin, sepse ngjarja ishte e 
autorizuar të mbahej  në Sheshin Bolotnaya ku tribuna  ishte ngritur posaçërisht 
dhe u tha për të vazhduar. Pas kësaj, organizatorët vendosën për të thirrur një 
protestë të ulur  dhe i bënë  thirrje të pranishmëve për të mos iu bindur urdhrave 
të ligjshëm të policisë. Pas kësaj, pjesëmarrësit e takimit u  mblodhën përballë 
kinemasë Udarnik ku pas pak kohe ata u përpoqën  për të thyer kordonin, ku 
[policia] nuk mundi ti  parandalonte . Për këtë arsye policia ka filluar arrestimin 
e  pjesëmarrësve  më aktivë të tubimit ; ata ishin vënë në një fugon  të policisë 
dhe më pas u morën në stacionet e policisë në Moskë. Pasi  konfrontimi ishte 
lokalizuar, policët shpërndanë pak  turmën që kapi  autorët më aktiv. Që në fillim 
të protestës së ulur  policia kërkoi pjesëmarrësit përmes altoparlantëve për të 
mos vazhduar me provokime dhe për të mos  kryer akte të paligjshme, por këto 
kërkesa nuk kishin efekt dhe për këtë arsye [ishte e qartë që] ishte organizuar 
thyerja e kordonit. Për të shtypur protestën  policët vepruan  në bashkërendim 
dhe bashkëpunim. Ata nuk kanë aplikuar forcë apo mjete të veçanta të kufizimit. 
Megjithatë puna e oficerëve të akuzuar për shkelësit dhe  kapjen e bërë përfshiu  
përdorimin e forcës dhe mjeteve të veçanta të kufizimit, për aq sa është e 
nevojshme, ndaj personave  që ngritën  rezistencë.

Më vonë, në fushën e urës  Malyy Kamennyy dhe në cepin e parkut disa 
konfrontime të lokalizuara u zhvilluan  ... forca dhe mjete të veçanta të kufizimit 
janë përdorur. Të gjithë të arrestuarit në Sheshin Bolotnaya u dërguan në stacionet 
policore ... raporte kundërvajtje administrative u falën më  pas nga  Gjyqtarët e 
Paqes për shqyrtim në themel.

...
Sipas nenit 42 të Kodit Penal, aktet e një zyrtari publik lidhur me përdorimin 

e kompetencave të tij zyrtare të cilat kanë shkaktuar dëme të interesave të 
mbrojtura me ligj, nuk mund të cilësohen  si vepër penale në qoftë se ata janë 
kryer në bazë të detyrueshme urdhër apo udhëzim.

...
Pasi organizatorët kishin vendosur për të thirrur një protestë të ulur  ... [ata] 

provokuar çrregullim në masë gjatë të cilës  pjesëmarrësit hodhën  objekte të 
ndryshme në drejtim të policisë, duke shkaktuar kështu lëndime të disa prej tyre. 
Për shkak të kësaj nga ana e ngjarjeve policët ndaluan ata të marrin pjesë në 
çrregullimin  në masë me përdorimin e justifikueshëm  të forcës, dhe me anë të 
veçanta të kufizimit ndaj atyre që rezistuan

...
Duke pasur parasysh sa më sipër, institucioni i procedurës penale kundër 

punonjësve të policisë ... refuzohet për mungesën e corpus delicti “.
53. Më 24 maj 2013, rasti i parë penal  kundër dymbëdhjetë personave të dyshuar 

për pjesëmarrje në çrregullim në masë u transferua në Gjykatën e Rrethit 
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Zamoskvoretskiy të Moskës për përcaktimin e akuzave penale (rast i parë 
“Bolotnaya”).

54. Më 2 dhjetor 2012 Z. Navalnyy dha dëshmi si dëshmitar në rastin e parë 
Bolotnaya. Ai dëshmoi, në veçanti, si më poshtë:
“Organizatorët politike dhe organizatorët formalë, ne të gjithë e kishim një 

ide të qartë ... dhe zyra e kryetarit të Moskës ka konfirmuar se marshimi do të 
jetë i njëjtë me atë që kishte ndodhur më 4 shkurt 2012. Sheshi Bolotnaya është 
një vend tradicional për mbajtjen e ngjarje të ndryshme opozitare. Ne të gjithë 
e kishim një kuptim të qartë se në çfarë rruge  tubimi do të zhvillohej, ku do të 
mbahej dhe se ku ishte ngritur skena.  Ne kemi ardhur aty në atë kohë, për një 
ngjarje tepër tradicionale, zakonore, skenari i të cilit ishte i njohur për të gjithë 
... dy ditë më parë hartat që tregojnë ku njerëzit do të mblidhen dhe drejtimin e 
marshimit janë publikuar në lajmet zyrtare dhe në Web  RiaNovosti;   ato janë 
ende postuar atje. Harta është publikuar në faqen Petrovka, 38 të policisë dhe kjo 
hartë është ende postuar atje. Jo vetëm organizatorët, por pjesëmarrësit gjithashtu, 
ata e dinin se ku po shkonin ... Kur jemi afruar vendit të  takimit ... pamë se harta 
tregon ku njerëzit do të mblidheshin  në shesh kishte ndryshuar në thelb. Ajo ishte 
në thelb e ndryshme nga harta e 4 shkurtit [2012], dhe, mbi të gjitha, ndryshe nga 
dokumenti i cili ishte pajtuar me zyrën e kryetarit të Moskës e cila ishte botuar në 
faqen e internetit RiaNovosti dhe «Petrovka, 38 ‹.. . [ku] njerëzit do të mblidhen 
në argjinaturën e  Bolotnayas si dhe në parkun e sheshit Bolotnaya. Megjithatë, 
kur kemi ardhur ne pamë se parku i Sheshit Bolotnaya, që është rreth 80 për qind 
i sheshit, u ndalua dhe ishte  rrethuar ... me kordon që  nuk korrespondojnë [në 
hartë], kolona u ndal. Organizatorët e  ngjarjes dhe njerëzit që erdhën vetëm kanë  
pritur për këtë pyetje që të  zgjidhet, për policinë për të hequr kordonin e gabuar, 
sepse shefat e policisë  ishin përgjegjës  për atë që kishte ndryshuar, pse takimi 
i miratuar nuk ishte duke u zhvilluar sipas skenarit që ishte miratuar ... i kishin  
parë [ngjarjet e organizuara] ... Dikush kishte marrë hartën dhe kishte  ndryshuar 
vendndodhjen e takimit. Kjo praktikisht kurrë nuk kishte ndodhur më parë ... për 
të treguar vizualisht se ne nuk ishin duke shkuar askund, ne u ulëm në tokë ... 
vija e parë e [policisë] kordoni ishte i përbërë nga rekrutë 20-vjeçar, dhe me një 
mijë njerëzit e  shtypur në kordonin e thyer. Ajo mund të thyhej vetëm. Kjo çoi 
në një situatë të pakontrollueshme, ashtu si disa policë ishin në këmbë dhe duke 
u përpjekur për të thënë diçka përmes megafonëve, e pamundur për të treguar 
se çfarë ata ishin duke thënë. Disa aktivistë kalojnë duke u folur edhe përmes 
megafonëve  të pamundur  për të treguar se çfarë ata ishin duke thënë. Asnjë 
autoritet i pranishëm nuk ishte  në vend. Dhe ishte e pamundur për të kuptuar 
se kush ishte në komandën e kësaj. Pra, të gjithë që e kanë  shkaktuar këputjen  
e kordonit policor. Njerëzit filluan të përhapet në mbarë vendin  ... Pastaj unë 
u përpoqa  për të ecur gjatë në skenë për tu përpjekur  dhe për të shpjeguar për 
grumbullimin  se çfarë po ndodhte, duke përdorur megafonë. Unë nuk e di pastaj 
se policia i kishte ndërprerë tashmë megafonët. 
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[Pyetje e  dëshmitarit] A u  përpoq dikush të negociojë me pjesëmarrësit e 
protestës së ulur ?

- Përpjekjet ishin  bërë sa më shumë të jetë e mundur në rrethana ... të mbyllura 
sepse ne të gjithë kërkuam  për të kuptuar se ku ishin përfaqësuesit  nga zyra e 
kryetarit të bashkisë, dhe se  ku ishte përfaqësuesi përgjegjës i Departamentit të 
Punëve të Brendshme. Të gjithë policët e rangut të lartë  u pyetën, por ato vetëm 
ngritën  supet. Askush nuk mund të kuptojnë se çfarë po ndodhte. Deputetët e 
Shtetit të Dumës të  pranishëm në vend u përpoqën  për të vepruar si negociatorë, 
por ... ata thanë se askush nuk donte për të ardhur deri tek ne. Ne mund të shihnim 
disa policë që i ngjanin  shefave , në një distancë ... ishte e pamundur për të 
arritur komandën policore. Askush nuk do të vinte  tek ne. Askush nuk mund të 
negociojë me gjithë dëshirën e të gjithëve për ta bërë këtë.

... Kur isha në institucionin e paraburgimit i kam parashtruar ankesë në lidhje 
me pengesën e një ngjarje të qetë publike. Kjo ankesë ishte me Departamentin e 
Brendshme të  Moskës. Unë e kam vënë në dukje argumentet [pse] i  konsideroj 
se nuk ka pasur prova të mjaftueshme se zyrtarët e Departamentit të Punëve të 
Brendshme në Moskë kishin  provokuar qëllimisht turmën për panik në mënyrë 
që [ata] më vonë mund të bëjnë pretendime në lidhje me çrregullimin  në masë. «
55. Në të njëjtën ditë Z. Davidis dha dëshmi si dëshmitar në rastin e parë 

Bolotnaya. Ai dëshmoi, në veçanti, si më poshtë:
“Negociatat me [zyrën e kryetarit] kanë qenë  shumë të  vështira  këtë herë 

... unë kam qenë organizator i shumë ngjarjeve nga 25 dhjetor 2011. Ajo ishte 
gjithmonë e mundur për të përmbushur afatin, për të gjetur një kompromis, [por 
jo këtë herë ]. ... Ajo ishte [vetëm] më 4 [Maj 2012] ku morëm marrëveshje me 
shkrim. Në të njëjtën ditë takimi i  punës u zhvillua ... Zakonisht, çdo gjë është 
vendosur jo më vonë se pesë ditë para ngjarjes. Këtë herë nuk ishte praktikisht 
njoftim i 24-orëve . Ne nuk mund të sillnim  automjetet që u mbajtën në tubim  në 
sheshin para orës  1 të darkës [më 6 Maj 2012]. Ne ishim vënë në kushte shumë 
të vështira ... ne kishim për të filluar tubimin  brenda tri orëve ... Në [takimin 
e  punës ] janë diskutuar çështje teknike, por edhe për ngjarjet e mëparshme që 
është  mbajtur, si një çështje e praktikës, kishte një zbulues në vend: përfaqësuesit 
e organizatorëve [bashku me] përfaqësuesit e policisë ... do të vizitoni faqen e 
internetit, të ecin nëpër rrugë dhe për të përcaktuar se ku barrierat do të vihet, në 
skenën e tubimit në mënyrë që nuk ka paqartësi në të kuptuarit e ngjarjes. Këtë 
herë, për shkak [ të takimit të  punës] ishte më 4 [maj 2012], dhe ngjarja ishte 
më 6 [maj 2012], ajo tashmë ishte e qartë në takimin e punës që ne nuk do të 
kemi kohë për një zbulim në vend, prandaj, në propozimin e Z. Deynichenko që 
u shpreh se në organizimin e ngjarjes, ne do të ndjekim shembullin e kuvendit të 
mbajtur më 4 shkurt [2012]. Më pas, ai ishte gjithashtu një marshim nga Sheshi 
Kaluzhskaya dhe një takim në sheshin Bolotnaya. E vetmja gjë që u vërejt ishte 
se këtë herë tubimi  do të ishte pak më afër në parkun e sheshit Bolotnaya, në 
cep të sheshit, sepse fillimisht ngjarja ishte  deklaruar për 5,000 pjesëmarrës. Ne 



693

kemi pasur një ndjenjë se njerëzit janë zhgënjyer, disi dhe jo shumë njerëz do 
të vijnë. Kur e kuptuam se do të ketë më shumë njerëz i kam thënë  Z. Oleynik 
[Zëvendës Drejtor i parë i Departamentit të Sigurisë Rajonale], por ai na tha se 
ishte e papranueshme. Por ishte e qartë se ne nuk mund të bënim asgjë në lidhje 
me të. Na paralajmëroi se nuk do të jetë në mënyrë të konsiderueshme prania e 
shumë  pjesëmarrësve  ... Kur ne biseduam me  Zotin Deynichenko një ditë më 
pas ai na tha se ai kishte pasur një hartë të hartuar nga Departamenti i Punëve të 
Brendshme, dhe se Zoti Udaltsov mund të vijë  gjatë ditës për të parë atë për të 
sqaruar ndonjë çështje. Gjatë ditës ai e shtyu takimin disa herë dhe pastaj ai nuk 
u bë i gjallë  në telefon. Prandaj nuk ishte e mundur për të parë ose të diskutuar 
hartën.

[Pyetje dëshmitarit] Ishte bllokimi i parkut i diskutuar në takimin e punës, 
ose më vonë?

- Jo sigurisht qe jo. Ngjarja e 4 shkurtit të  [2012] është organizuar në mënyrë 
që takimi u mbajt në sheshin Bolotnaya. Bolotnaya është një zonë e përbërë 
nga parku dhe argjinatura e  Bolotnayas. Ajo ishte menduar se njerëzit do të ... 
ktheheshin përpara drejt parkut. Ai u tha se çdo gjë, përveç pozicionit të skenës  
së tubimit , e cila do të lëvizte  rreth 20 metra, do të ishte e njëjtë me kohën [e 
fundit], kjo është shkruar shprehimisht. Ne u drejtuam nga ajo.

[Pyetje dëshmitarit] Me kë diskutuat  se pozicionimi i forcave të sigurisë do 
të ishte i  njëjtë, [na japni ] emrat?

- Kjo u dha jashtë në takimin e madh të punës në zyrën e Z. Oleynik dhe 
në praninë e tij. Që nga ai  vit  ne kemi kuptuar se ne nuk kishim  kohë për një 
zbulim në vend, Z. Deynichenko sugjeroi se do të ishte si në kohën e fundit, siç 
ne  tashmë kishim  ecur përgjatë kësaj rruge..

...

... Nadezhda Mityshkina më telefonoj disa herë dhe u ankuan se ata kishin 
pasur probleme duke çuar pajisjet ... se ata nuk mund të gjenin askënd në krye. 
Zakonisht ajo është përfaqësuesi i policisë i cili është përgjegjës për këtë ngjarje, 
veç e veç për marshimin dhe për takimin. Kur kam kaluar te  zona e ndarë, 
madje edhe para se të kalojnë  detektorët e  metalit , koloneli Makhonin cili ishte 
tradicionalisht në krye të marshimit më thirri. Ne u takuam. I dhashë  atij një 
marrëveshje  me shkrim të mos e shkelin ligjin ... I thashë se [dy anëtarë të stafit] 
ishin arrestuar [në zonën e tubimit ] ... ai premtoi për lirimin e tyre ...

[Pyetje dëshmitarit] Çfarë saktësisht ka thënë koloneli Makhonin? Zonat e 
caktuara për marshimin dhe për këtë takim, u vendosur në frontin e kamerave ?

- Jo nuk kemi diskutuar atë ...
... Mbi qoshen urës  [Malyy Kamenný] procesioni  erdhi në një bllokim ... disa 

njerëz u ulën  në tokë ... ata që u ulën kishte kërkuar të drejtë për një zgjerim. Unë 
nuk mund të  çohesha  përpara për të arritur atje. Kam mësuar se të dy deputetët 
e shtetit Duma ishin duke kryer negociata ; Mendova se ajo ndoshta do të ishte 
zgjidhja për  këtë situatë ... në një pikë të caktuar Z. Mityushkina më telefonoj 
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dhe tha se policia ishte duke kërkuar për të mbyllur këtë ngjarje. I shpjegova 
... se nëse [policia] konsiderohet se ka pasur shkelje, ata kishin për të na dhënë 
kohë për të korrigjuar këto defekte, ata nuk mund të përfundojnë ngjarjen në të 
njëjtën kohë. Më telefonoj  Z. Udaltsov ... dhe tha se po vinin, dhe se nuk ka 
nevojë për t’i dhënë fund asgjëje . Në fakt, kur arrita këndin e protestës ajo  kishte 
përfunduar tashmë. Organizatorët të cilët kishin marrë pjesë në qëndrimin ulur si  
shenjë proteste dhe njerëz e tjerë u përpoqën të afrohen në skenë ...

...
Zyrtari i Departamentit Websitit të Brendshëm të  Moskës  publikoj  hartën 

në të cilën është treguar, ashtu siç ishte  rënë dakord [dhe] ashtu si më 4 shkurt 
2012 [që] kufiri [i vendit të  takimit] ishte paraqitur në fund të  parkut dhe afërt 
tij  ... të gjitha marrëveshjet janë shkelur.

[Pyetje të dëshmitarit] Gjatë takimit të punës më 4 [Maj 2012] ose në fillim 
të [marsit], a ka Departamenti i Brendshëm paralajmëruar për ndonjë përgatitje  
për provokimeve, prishje të rendit publik, të kampingut?

- Jo, nuk ka pasur bisedime të tilla me policinë.
...
[Pyetje dëshmitarit] Nëse dikush ka një simbol, e bën atë ta ndihmojë në 

parim për të folur në polici?
- Jo, kjo nuk do të bëjë ndonjë ndryshim. Unë personalisht thirra  Z. 

Deynichenko dhe ai  pyeti për të marrë masa. Nuk kishte asnjë komunikim me 
policinë. Policët nuk kanë marr telefonata. [I] nuk ka arritur të gjejmë askënd në 
krye të policisë.

...
[Pyetje dëshmitarit] Kur, në përputhje me rregullat, ... duhet të bëhen 

emërimet për të bashkërenduar ... nga ana e organizatorëve dhe [nga ana e] zyrës 
së kryetarit të komunës?

- Ligji nuk thotë shprehimisht [kur] ... kemi marrë dokumente nga [Qeveria 
e Moskës] ose e  Departamentit të Brendshëm. Ne nuk kishim  asnjë informacion 
se kush ishte përgjegjës.

[Pyetje dëshmitarit] Kjo do të thotë se në fillim dhe gjatë ngjarjes ju nuk i  
dini emrat e atyre përgjegjësve ?

- Me përjashtim të oficerëve  në krye të marshimit, koloneli Makhonin.
...
[Pyetje dëshmitarit] Kur ndodhi emergjenca, e cila ju nuk e  provuat duke 

bërë thirrje me urdhër të Departamentit të Brendshëm ...?
- Në atë kohë unë nuk isha duke u përpjekur për të thirrur askënd. Unë kisha 

dëgjuar se [dy deputetët të shtetit Duma] po negocionin . I telefonova  Z. Udaltsov 
për të ti treguar atij se ata ishin duke u përpjekur për të mbyllur takimin, por ai më 
tha se ata tashmë ishin duke u nisur për në skenën e tubimit, që kishte përfunduar 
me  protestën e ulur.
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...
[Pyetje dëshmitarit] Pse njoftuat policinë  se ngjarja ishte e ndaluar?
- Unë nuk mund të shpjegojë se pse është marrë një vendim i tillë. Ata vetë 

penguan zhvillimin e ngjarjes dhe pastaj e përfunduar atë vetë ...
...
[Pyetje të dëshmitarit] Arsyeja pse [ngjarja u] mbyll ishte ulja e  protestës ?
- Siç kuptova nga Znj Mityushkina, po.
[Pyetje dëshmitarit] Si policia të bëjë kërkesat e tyre? Nëpërmjet 

altoparlantëve?
- Unë nuk do të them se ishte një lloj shkallë e  gjerë [ e shpalljeve]. Ajo ishte 

më shumë me anë të forcës fizike. Por disa kërkesa u bënë me anë të megafonët, 
nuk ka pasur mjete të tjera. “
56. Më 5 dhjetor 2012 Z. Nemtsov dha dëshmi si dëshmitar në rastin e parë 

Bolotnaya. Ai dëshmoi, në veçanti, si më poshtë:
“... Unë nuk ishta  një organizues  i ngjarjes, por unë kam qenë i informuar 

për mënyrën se si ajo ishte e autorizuar. Në faqen e internetit të Departamentit të 
Punëve të Brendshme në Moskë një hartë ishte e postuar që tregon vendndodhjen 
e policisë [kordonit] dhe pikat e hyrjes. Harta është në domenin publik dhe  mund 
të shihni se parku i Sheshit Bolotnaya duhet të ishte hapur. Por doli të ishte  i 
mbyllur. Për më tepër, ne haptazi e  shpallëm  atë në internet dhe media njoftoi , 
se rruga do të jetë saktësisht e njëjtë si më 4 shkurt 2012 ... Më 4 shkurt 2012 ka 
pasur një ngjarje të autorizuar ... i gjithë parku i  [Bolotnaya] ishte i  hapur, nuk ka 
asnjë urë me  kordon në Bolshoy Kamennyy . Ne lehtë u  shndërruam  në shesh, 
nuk ka pasur përleshje ... ne ishim të sigurt se më 6 maj 2012 do të ishte pikërisht 
e njëjtën pamje ... por policia na kishte mashtruar, e bllokuar  sheshin Bolotnaya 
ka lënë një kalim shumë të ngushtë për demonstruesit. Ne kuptuar se do të ishte 
e vështirë për të kaluar nëpër këtë ngushtim. Ne u ndalëm , dhe për të treguar 
policisë se nuk ishim duke shkuar për të sulmuar Kremlinin dhe urën  [Bolshoy] 
Kamennyy ne u ulëm  në tokë ... Z. Gudkov [deputeti i shtetit të Dumës ], ... 
propozohej të jetë një ndërmjetës në negociatat midis protestuesve dhe policisë 
... kemi pritur, të gjitha që të  ishte e qetë ... ai disa herë u përpoq për të negociuar, 
por kjo u asgjësua. U bë e qartë se ... turma ishte  gati për panik. Ne u ngritëm 
. Dhe një përleshje e tmerrshme filloi ... unë ishta duke ecur [në fazën] ... Kur 
arrita atje pashë një skenë të çuditshme për një ngjarje të autorizuar. Mikrofonat 
ishin të gjitha fikur, Z Navalnyy dhe Z. Udaltsov ishte arrestuar pak para meje. 
Policia nuk veproj si qe e  autorizuar në ngjarje . Kam marrë një megafon dhe iu 
drejtova  njerëzve. Nuk u kam folur për kohë të gjatë. Në pak minuta, policia më 
arrestoi mua. ...

[Pyetje dëshmitarit] Pse, siç thoni ju, ishin policët  veçanërisht agresiv?
- Demonstrata u zhvillua vetëm një ditë para inaugurimit të Putinit. Natyrisht, 

policia kishte marrë urdhra shumë të rrepta. Natyrisht, ata ishin paranojak  në 
lidhje me «Maidan». Fakti se ata kishin shkelur marrëveshjen në mënyrë të 
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pabesë dhe të mbyllura jashtë sheshit, kjo dëshmon direktivat politike. Unë kam 
qenë i befasuar sidomos në Z. Gorbenko, Zëvendës kryetari i komunës, me të 
cilin Z.  Gudkov u negociua . Ai është një njeri i arsyeshëm, por këtu ai ishte si 
një mumje, ai nuk do të negociojë me Z. Gudkov. Kjo ishte e çuditshme ... nuk 
dua të flas si njeri. ...

[Pyetje dëshmitarit] A e dini në lidhje me qëllimin për të ngritur tenda, ose në 
lidhje me thyerjen e kordonit?

- Jo, unë nuk e di në lidhje me atë, atëherë.
...
Ne kërkonim  vetëm se [autoritetet] të  zbatonin  atë që kishin  rënë dakord 

me [organizatorët]. «
57. Më 18 dhjetor 2012 Zonja Mirza, kreu i sekretariatit të Avokatit të Popullit, 

dha dëshmi si dëshmitare në rastin e parë  në Bolotnaya. Ajo dëshmoi, në 
veçanti, si më poshtë:
“... [Më 6 Maj 2012] unë isha e pranishme  si vëzhguese ... ndryshe nga 

ngjarjet e zakonshme mbajtur në  sheshin Bolotnaya [këtë herë] parku ishte 
rrethuar ... kur kemi kaluar detektorët e  metalit ... Z. Biryukov na thirri  dhe 
na kërkoi që të ktheheshim  urgjentisht, sepse ... në urën  Malyy Kamennyy... 
[protestuesit] u ulën  në tokë ... [Avokati i Popullit] u përpoq të bindë këta njerëz 
që të ngrihen dhe të shkojnë dhe të kryejnë  takimin ... në këtë kohë të [dytë] 
kordoni policor kundër trazirave të cilat  kishin ngecur në mes të urës Bolshoy 
Kamennyy dhe urës  Malyy Kamenný, me sa duket iu afruan  turmës , pra presioni 
i ndërtuar nga të dyja anët ... unë u përpoqa  për tu  larguar  nga zona  e dyndur .. 
. treguan simbole  vëzhguesit tonë ... por policia speciale nuk ishte duke dëgjuar 
për mua,....ajo  qeshi pak dhe vazhdoi për shtyp,.. nuk ka pasur asnjë reagim nga 
ana e tyre. Kjo më habiti disi mua sepse kemi gjetur veten atje me kërkesë të 
Departamentit të Brendshme Moskës.

...
Zakonisht nuk ka pasur mbrojtës të  tillë  në urën  Bolshoy Kamenny ,ura 

ishte bllokuar sikur të ishte luftë, përtej kërkesave, siç kemi menduar ... në mesin 
e protestuesve ne pamë disa njerëz me  maska, dhe kemi raportuar  në polici, 
[pasi] kjo ishte e pazakontë. Gjendja e Departamentit të Punëve të Brendshme 
ishte e pazakontë, dhe kështu ishte disponimi i policisë . Një shef i policisë 
nga Departamenti i Punëve të Brendshme të Moskës, Z. Biryukov, më tha, për 
shembull, se ai nuk mund të bënte asgjë, se ai nuk ka qenë në Detyrat e policisë 
së trazirave dhe se policia është raportuar në policinë [federale], dhe kjo ishte e 
pazakontë për ne. I foli për nënkryetarin ... dhe pa se sa i mërzitur ishte dhe prania 
e tij ka sjellë  [një rast të rrallë].

...
Si unë u tha më vonë nga Z. Biryukov nga Departamenti i  Brendshëm 

[protestuesit u ulën  në tokë], sepse kalimi u ngushtua. Pasazhi me të vërtetë ishte 
ngushtuar, unë mund të konfirmoj se, pashë se, kalimi ishte shumë më i ngushtë se 
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zakonisht, dhe ka pasur detektorë metali të cilat nuk ishin menduar të ishin  atje.
...
Z. Biryukov ishte në krye në emër të Departamentit të Brendshëm të  Moskës  

- kjo është absolutisht e  sigurt, sepse ai është gjithmonë i ngarkuar me ngjarje 
të tilla. Emri i tij, funksioni i tij dhe numri i tij i telefonit janë shkruar në shenjat 
tona në mënyrë që ai mund të kontaktohet nëse ndonjë pyetje apo dyshime të 
ngrihen  . Sa i përket [përfaqësuesit të zyrës së kryetarit], [unë nuk jam i sigurt].

[Pyetje dëshmitarit] Ju kemi sqaruar në lidhje me kordonin . Pse ishte e 
mundur, për shembull, për të lëvizur atë [mbrapa] në mënyrë që të parandalohet 
një përleshje?

- Z. Biryukov është një person shumë konstruktiv dhe ai e di punën e tij, por 
ai nuk mund të shpjegojë për mua se pse ai nuk mund të ndikojnë në policinë.

... [Zëvendës kryetari] më tha se ai nuk mund të bëjë asgjë, thënë për mua 
personalisht. Në këtë kohë thyerja e kordonit ndodhi . [Avokati i Popullit] dhe 
stafi ynë, së bashku me disa njerëz të tjerë, u larguan nëpërmjet [boshllëkut ] ...

[Pyetje dëshmitarit] A keni marrë ndonjë informacion, në lidhje me  në 
kordonin? Ndoshta keni dëgjuar nga oficerët e policisë në lidhje me mbylljen 
zyrtare të ngjarjes publike?

- Jo.
... Pasi kordoni tashmë ishte thyer, kur arrestimet kishin filluar, [pastaj] ata 

ishin duke na thënë përmes një megafoni për tu shpërndarë, se takimi ishte i gjatë, 
e kam dëgjuar atë. “
58. Më 23 dhjetor 2013  Z.  N. Svanidze, anëtar i Dhomës Civile të Federatës 

Ruse dha dëshmi si dëshmitar në rastin e parë Bolotnaya. Ai dëshmoi, në 
veçanti, si më poshtë:
“... [Më 6 maj 2012] isha i pranishëm si vëzhgues ... [kur] të gjithë u drejtuan 

drejt  grykës së  ngushtë të  argjinaturës ... ajo krijoi një bllokim. Disa dhjetëra 
njerëz u ulën  në tokë, dhe kordoni u zhvendos në drejtim të tij ... Unë e pyeta: 
«Pse a nuk do të hapet  kalimi?”, Por Viktor Aleksandrovich [Biryukov] deshi të 
tërhiqet larg dhe nuk do të përgjigjej  kur njëri  i tha atij se kalimi duhej të jetë i 
hapura. E kuptova se nuk kishte asnjë lidhje për të  folur për atë, ai nuk ishte në 
komandë.

...
[Pyetje dëshmitarit] [Avokati i Popullit] apo dikush tjetër bënë  përpjekje për 

të negociuar zgjerimin e kalimit?
- Ne nuk mund të bëjmë asgjë. Ne e kemi kërkuar atë, [Z. Mirza] kërkoj  atë 

dhe mendoj se [Avokati i Popullit] bëri shumë, por asgjë nuk është bërë. Pasazhi 
nuk u zgjerua.

...
[Pyetje dëshmitarit] A ka ndonjë thirrje për të lëvizur në drejtim të Kremlinit?
- Jo.
...
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[Pyetje dëshmitarit] Gjatë pranisë tuaj në rast se nuk e dini se  në çfarë territori 
takimi ishte i autorizuar?

- Po, unë kam qenë i bindur se [ishte] sheshi  Bolotnaya dhe parku i Sheshit  
Bolotnaya “.
59. Në të njëjtën ditë Z. Vasiliev, anëtar stafit  në zyrën e Avokatit të Popullit, dha 

dëshmi si dëshmitar në rastin e parë Bolotnaya. Ai dëshmoi, në veçanti, si më 
poshtë:
“... [Më 6 maj 2012] isha i pranishëm si vëzhgues ... hartat në atë ditë u 

mblodhën në qendër për shtyp të Departamentit të Brendshëm ne kemi qenë të 
dhënë mbas  udhëzimeve  se si të silleshim , lista e vëzhguesve publikë. ..

... Avokati i Popullit kërkoi [protestuesit e ulur në tokë] pse ata nuk ishin duke 
shkuar për vendin e takimit. Unë nuk mund të dëgjoj përgjigjen, ata u ngritën dhe 
u drejtuan në, pas kësaj, bllokimet ndodhën... [Avokati i Popullit] filloi në kërkim 
të zyrtarit përgjegjës për kordonin. Nuk ishte [shefi i shtypit] Z. Buryukov atje, 
[Avokati i Popullit] i tha atij: ‘le të lëvizë kordoni përsëri në mënyrë që njerëzit 
të mund të kalojnë’ [por] Z. Biryukov i  tha atij se ishte jashtë kompetencave të 
tij. [Avokati i Popullit]  pyeti se në kompetencën e kujt është, ai u përgjigj: “Nuk 
e di”. Në atë moment policia filloi ndarjen e turmës ... “
60. Më 21 shkurt 2014 Gjykata e Rrethit Zamoskvoretskiy të Moskës shpalli  

aktgjykimin në rastin e parë Bolotnaya. Ajo  gjeti tetë persona fajtorë për 
pjesëmarrje në çrregullim në masë dhe të akteve të dhunshme ndaj punonjësve 
të policisë gjatë tubimit publik më 6 maj 2012. Ata morën dënime me burg 
nga dy deri në gjysmë dhe katër vjet; njëri prej tyre u lirua me kusht. Tre të 
pandehurit e parë ishin  falur sipas Aktit të amnistinë dhe një i katërt ishte 
rasti i veçimit nga  procedurat kryesore.

61. Më 22 maj 2014, dega Zamoskvoretskiy e  Komitetit Hetues hodhi  poshtë 
pesë ankesa nga individë të cilët kishin pësuar lëndime më 6 maj 2012 thuhet 
se me anë të përdorimit të tepruar të forcës nga ana e policisë. Ankesat kanë 
qenë fillimisht një pjesë e dosjes së hetimit penal në lidhje me çrregullim në 
masë, por më pas u veçuan  prej saj. Gjatë hetimit të rastitn e  çrregullimit  në 
masë, konfrontimet janë kryer në mes të atyre që kanë parashtruar ankesa (në 
cilësinë e të akuzuarit në çështjen penale) dhe punonjësit e policisë të akuzuar 
për dhunë (në cilësinë e viktimave në çështjen penale). Pjesa përkatëse e 
vendimit si më poshtë:
“Në shtypje të  përpjekjeve  për të thyer kordonin policor, policët vepruar në 

bashkërendim dhe bashkëpunim, pa aplikuar forcën fizike ose mjete të veçanta 
të kufizimit; Megjithatë puna e oficerëve të akuzuar për shkelësit e  kapur  e bëri 
të përfshijnë forcën fizike dhe mjeteve  të veçanta të kufizimit, për aq sa është e 
nevojshme [për të kufizuar] ata që  rezistonin.

Pastaj, kur turma e protestuesve ishte e  qetësuar dhe e rralluar  nga pak, policët 
filluan të shtrëngonin kordonin, [dhe] duke bërë kështu inkurajuan  qytetarët për 
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të vazhduar në marshim. Në të njëjtën kohë shumë pjesëmarrës të  takimit të cilët 
nuk donin të shkonin atje filluan të kthehen në Bolshaya Yakimanka Rruga e 
Moskës. Policia gjithashtu i shoqërojë  ata.

Më vonë, në fushën e  urës  Malyy Kamennyy dhe në cep të parkut të [ 
Sheshit Bolotnaya] konfrontimet u zhvilluan në mes të provokatorëve , personat 
e thirrur  për mosbindje dhe personat që  kryerjen  kundërshtimin e hapur si të 
tillë. Gjatë arrestimit të personave në fjalë është përdorur forcë  nga policia për 
shkak të rezistencës së tyre, si dhe në një numër të rasteve, edhe mjetet e veçanta 
të kufizimit për kapjen nxitësve  më aktive.

...
Për shkak të një kthese  të tillë të ngjarjeve policët e përdorën  forcën fizike 

të drejtë për kapjen e pjesëmarrësve në çrregullim në masë, dhe në lidhje me disa 
prej tyre të cilët u përpoqën të rezistojnë, edhe mjete të veçanta të kufizimit. “
62. Më 20 qershor 2014 Gjykata e qytetit të Moskës la në fuqi vendimin e 21 

shkurtit 2014, ka ulur disi dënimet me burg për dy të pandehurit.
63. Më 24 korrik 2014, Gjykata e Qytetit të Moskës gjeti  Z. Udaltsov dhe Z. 

Razvozzhayev fajtor për organizimin e çrregullimit  në masë më 6 maj 2012. 
Vendimi përmban të gjeturat në vijim:
“Dëshmitari Deynichenko dëshmoi se më 4 maj 2012, ai kishte marrë pjesë në 

një takim pune në Departamentin e Moskës të Sigurisë Rajonale ... si një vazhdim 
i takimit është përgatitur një plan draft të sigurisë, dhe të gjitha marrëveshjet e 
nevojshme të  arritura  me organizatorët kanë të bëjnë me rendin e marshimit dhe 
takimit, lëvizjen e kolonës, skenës së  ngritur, qasje në vendin e takimit, barrierat 
dhe pushimeve nga faza; [e] organizatorët kishin rënë dakord për këtë. Çështja e 
përdorimit të  parkut  të  sheshit Bolotnaya nuk është ngritur për shkak se numri 
i deklaruar i pjesëmarrësve ka qenë 5000, ndërsa mbi 20.000 njerëz mund të 
vendosen në zonë të hapur të sheshit dhe të  argjinaturës, dhe [organizatorët] e 
kishin  ditur  që më parë. Ajo kishte diskutuar me ta se si kordoni do të vendoset 
nga ura Malyy Kamennyy në parkun e sheshit Bolotnaya, kështu organizatorët 
e dinin  në lidhje me  kordonit paraprakisht. Vendosja e kordonit është treguar 
në planin e sigurisë []. Ky dokument ishte për përdorim të brendshëm dhe qasje 
në të  dhënë vetëm në polici; vendndodhja  e forcave mund të ndryshohet në 
raste urgjente nga selia operative. Organizatorët nuk insistojnë në një vizitë në-
vend-; vizita të tilla janë mbajtur me iniciativën e organizatorëve, të cilat nuk 
ishin kërkuar, sepse ata kishin njohur rrugën ... dhe takimi vendi ... [Dëshmitari 
Deynichenko] i  kishte njohur që në fillim të marshimit organizatorët e ngjarjes , 
duke përfshirë Z. Udaltsov, kishte diskutuar mes tyre se ata nuk ishin duke shkuar 
për tu  kthyer në vendin e takimit, por do të ndaleshin  dhe të përpiqeshin  për të 
thyer kordonin për të vazhduar në urën Bolshoy Kamennyy. 

...
Dëshmitari N. Sharapov dëshmoi se Zoti Udaltsov kishte njohur rrugën e 

marshimit dhe nuk kishte ngritur një pyetje në lidhje me hapjen e  parkut e sheshit 
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Bolotnaya. Për më tepër, parku ishte një rezervë natyrore me krosi të ngushta 
... parku ishte hapur më parë [për një ngjarje publike], përjashtimisht, vetëm në 
një rast, më 4 shkurt 2012, por më pas ishte dimër, pastaj ishte borë dhe numri 
i deklaruar i pjesëmarrësve ishte tejkaluar në mënyrë të konsiderueshme 5,000 
veta. Asnjë përjashtim i tillë nuk është bërë për 6 maj 2012.

... Sipas deklaratës së Departamentit të Sigurisë së Qytetit të Moskës, ... 
vendi takimi në argjinaturën e Bolotnayas  mund të strehojë 26,660 persona ...

...
Fakti se asnjë hartë e rrugës së mbledhjes  ose vendosjen së  policisë që  ishin 

prodhuar në takimin e punës së 4 majit 2012, se këto pyetje nuk ishin  diskutuar 
shprehimisht, ... se ngjarje të  organizatorëve të pranishëm në takim pune nuk 
kishin  treguar ndonjë hartë, të konfirmuar  nga ana e tyre.

... Gjykata arrin në përfundimin se asnjë hartë zyrtare nuk ishte  miratuar me 
organizatorët dhe, sipas mendimit të gjykatës, [ së hartës së  botuar] kishte qenë 
i bazuar në intervistën e vet Z. Udaltsov me gazetarët ...

Prandaj harta e  paraqitur nga mbrojtja nuk ka karakter zyrtar, prejardhja e saj 
është e panjohur dhe për këtë arsye të besueshme nuk pasqyron rrugën e vërtetë 
të demonstratës dhe vendosjen e forcave të policisë.

... Dëshmitar Z. Makhonin ... dëshmoi se më 5 maj 2012 ai mori [planin 
e sigurisë] ... Para fillimit të marshit ai personalisht u takua me organizatorët 
e ngjarjes Z. Mityushkina, Zoti Udaltsov [dhe] Z. Davidis dhe në pranë  e 
shtypit dhe me përdorimin e video incizimit  u shpjegoi atyre rendin e takimit 
dhe marshimin , paralajmëroi kundër shkeljes së rendit publik gjatë kryerjes së 
ngjarjes; dhe nevojën për të informuar atë personalisht në lidhje me çdo provokim 
të  mundshëm  duke telefonuar numrin e telefonit të njohur për organizatorët. Ai 
pyeti Z. Udaltsov për qëllimin për të vazhduar në drejtim të Kremlinit dhe të 
shkaktojë çrregullim në masë për shkak se policia kishte marrë informacion në 
lidhje me atë nga burime të fshehta; Z. Udaltsov e  kishte siguruar atë se nuk do 
të ketë shkelje të rendit në këtë ngjarje dhe se nuk kishte ndërmend për të lëvizur 
në drejtim të Kremlinit ... Ai (Z. Makhonin) mbërriti në Sheshin Bolotnaya pas 
çrregullimit  në masë tashmë që  kishte filluar ... Pasi çrregullimi  në masë filloi 
ai u përpoq duke bërë thirrje Z. Udaltsov në telefon, por nuk mori  përgjigje. Z. 
Udaltsov nuk e telefonojë  atë ... organizatorët e  tjerë këtë  ngjarje nuk e kishin  
kërkuar për të lëvizur kordonin. Duke pasur parasysh rrethanat, Znj. Mityushkina, 
me kërkesën e tij, njoftoi fundin e takimit, dhe policia hapi daljet shtesë për ata 
që ishin të  gatshëm për ta lënë. Përveç kësaj, policia përsëriti  në altoparlant 
njoftimin në lidhje me fund takimin  ...

... Dëshmitar Z. Zdorenko ... dëshmoi se ... në bazë të informacionit të marrë 
[nga burimet e fshehta] në lidhje me ngritjen e mundshme deri te vend i  kampit 
,   rreth orës  9 të darkës  më 5 maj 2012 ai mbërriti në Sheshin Bolotnaya dhe 
organizoj  një kërkim të  zonës, duke përfshirë parkun . Parku ishte rrethuar dhe 
i ruajtur ... nëse është e nevojshme, në vendimin e selisë operative, vendi i ndarë 
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për takimin mund të  zgjerohej  në mënyrë të konsiderueshme në kurriz të parkut 
[të  Sheshit Bolotnaya]. Megjithatë, nuk ka pasur nevojë për këtë duke pasur 
parasysh se nuk kishte më shumë se 2,500-3,000 persona në Sheshin Bolotnaya 
... [ të tjerët u ndaluan në]  urën Malyy Kamennyy 

...
Dëshmitari A. Zharkov dëshmoi se ... ndërsa faza ishte duke u ngritur ai 

kishte parë një të panjohur njeriu kontrabanda katër çadra kampingu në kazanët 
e plehrave.

...
Dëshmitari Z. Volondina dëshmoi se ... para fillimit të informacionit policor 

mars nga burimet e fshehta depërtoj se organizatorët e veprimtarisë të destinuara 
të rrethojnë Kremlinin mbajnë duart për të parandaluar inaugurimin e Presidentit 
rus.

Dëshmitari Z. Zubarev dëshmoi se ... ai kishte qenë [zyrtarisht] xhirimet ... 
ndërsa oficeri i policisë Makhonin ... shpjegoi rendin ... dhe ka paralajmëruar 
organizatorët ... dhe e pyeti z Udaltsov për ta informuar për çdo provokimeve të 
mundshme . Z. Udaltsov tha se ata do të veprojnë në mënyrë të ligjshme dhe se 
ai kishte kërkuar që policia të ndalojë çdo person të padëshiruar nga bashkimi me 
ngjarje publike ...

Dëshmitari Y. Vanyukhin dëshmoi se më 6 maj 2012 ... në rreth 6 të darkës 
Z.  Udaltsov, ndërsa në rrugën për në skenë, u tha njerëzve rreth tij kështu që ata 
ishin duke shkuar për të ngritur një kampingu ...

... Dëshmitarja  Znj.  Mirza dëshmoi se ... oficerët e  policisë  Biryukov kishin  
kërkuar atë dhe [Avokatitn e  Popullit] për të ardhur në urën Malyy Kamennyy ku 
disa prej protestuesve, duke përfshirë Z. Nemtsov dhe Z. Udaltsov, nuk e kishin  
kthyer të drejtën për fazën por kishin  shkuar drejt kordonit ku ata kishin filluar 
një protestën  e ulur në pretekstin se për të  hyrë në parkun e sheshit Bolotnaya 
ishte  mbyllur dhe rrethuar ...Ndërsa [Avokati i Popullit] ishte duke folur me ata 
që ishin ulur në tokë ata heshtën , nuk përgjigjen, por nuk do u ngritën .

Dëshmitari Z. Babushkin dëshmoi se ... pas konfrontimeve të  para mes 
protestuesve dhe policisë kishin  filluar, kjo e fundit njoftoi në altoparlant se 
takimi është anuluar dhe ftoi qytetarët të largohen.

Dëshmitari Z. Ponomarev dëshmoi se ... kordoni i policisë kishte vendosur 
ndryshe nga [kordonit të vendosur për] një marshim të ngjashëm në 4 shkurt 
2012 ... ai propozoi Z. Udaltsov për të shtyrë kordonin në mënyrë që policia 
u largua përsëri disa hapa dhe zgjeruar qasjen në Sheshin Bolotnaya, dhe ky i 
fundit u përgjigj se ai do të kuptoj atë, kur ata arritën në kordonin ... ai e dinte se 
zoti G. Gudkov u negociuar me policinë për të lëvizur kordonin, e cila tani ishte 
përforcuar nga Policia Speciale.

... Dëshmitarët Z. Yashin dhe Nemtsov dëshmoi se ... gjatë komitetit drejtues 
takim çështjen e krijimit të tenda gjatë ngjarjes publike nuk janë diskutuar ... 
ndërsa [Z. G. Gudkov] dhe [Z. D. Gudkov] u negociuar me policinë ... turma 
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ndërtuar [dhe] papritmas policia filloi duke ecur përpara, protestuesit rezistuar 
dhe kordoni thyen ...

Dëshmitari Z.G. Gudkov [Zëvendës Shteti i Dumës] dëshmoi se ... me 
kërkesë të organizatorëve të cilët i kishte thënë se ata nuk do të shkojnë kudo dhe 
do të mbeten ulur, derisa policia të  lëvizte kordonin mbrapa dhe hapte  hyrjen  
në parkun e sheshit Bolotnaya ai kishte marrë pjesë në negociatat me policinë 
në këtë çështje. Ai kishte arritur një marrëveshje me zyrtarët e Departamentit të 
Moskës e Brendshme që kordoni do të lëvizë përsëri, por organizatorët të cilët 
kishin ngritur njoftimin [e ngjarjes] duhet të kishin nënshkruar dokumentet e 
nevojshme. Megjithatë ata që kishin bërë thirrje për një ulem-në, duke përfshirë 
Z. Udaltsov, refuzoi [të ngrihej] për të shkuar në zyrat e Departamentit të Moskës 
e Brendshme për të nënshkruar dokumentet e nevojshme, edhe pse ai (Z. Gudkov) 
kishte propozuar disa herë se ata duhet ta bëjnë këtë ...

... Dëshmitar Z. D. Gudkov [Zëvendës -Shteti Duma] dëshmoi se ... negociatat 
së bashku me Z G. Gudkov kishte kryer me policinë ... një marrëveshje ishte 
arritur që kordoni tek ura Malyy Kamennyy do të zhvendoset mbrapa dhe qasja 
në park do të jetë e hapur, por në atë moment disa të rinj në Hoodies në mesin e 
protestuesve filluan së pari të shtyjë qytetarët mbi kordonit provokuar reagimin 
[njëjtin], pastaj thyerja e kordonit ndodhur, [policia] filluan arrestimet dhe 
çrregullim në masë pasoi.

...

... Gjykata [shkarkon] dëshmitë se ishte policia që kishte filluar të lëvizin në 
drejtim të protestuesve paqësore ulur në tokë dhe kështu provokuar thyerjen e 
kordonit ... [dhe gjen] se ishte protestuesit, e jo policia ... që ka filluar të shtyjnë 
kundër kordonit, duke shkaktuar panik në stadium, e cila përfundimisht çoi në 
thyerjen e kordonit dhe pasoi çrregullim në masë.

...
Gjykata merr parasysh dëshmitë e Z. Davidis se ... në rreth 6 të darkës Znj 

Mityushkina, e cila ishte përgjegjës për fazën, informoj  atë në lidhje me kërkesën 
e policisë se ajo u  shpallë, si një organizuese  e  ngjarjes, që ishte ndërprerë. Ai 
e kaloi këtë informacion në Z. Udaltsov me telefon, [ai] u përgjigj se ata ishin në 
këmbë dhe shkuan drejt fazës ... ai e dinte se më 6 maj 2012 [disa] qytetarë kishin  
sjellë disa tenda për te sheshit Bolotnaya, por Z. Udaltsov nuk e kishte informuar 
atë në lidhje me nevojën për të ngritur kampin gjatë ngjarjes publike.

...
Gjykata merr parasysh dëshmitë e Z. Bakirov ..., një nga organizatorët 

[formal] të  ngjarjes ... se askush nuk e kishte informuar atë në lidhje me nevojën 
për të ngritur kampin gjatë ngjarjes publike.

...
[Gjykata shqyrtoi] regjistrimin videos ... së  bisedës në mes të Z. Makhonin 

dhe Z. Udaltsov, gjatë së cilës kësaj të  fundit e siguroi Z. Makhonin se ata do 
të ushtrojnë veprimtarinë në përputhje me autorizimin, ai nuk do të të thërrasë 
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më  njerëz për të qëndruar në Sheshin Bolotnaya dhe në qoftë se kanë ndodhur 
problemet e ai do të të mbajë kontakte me policinë.

...

... [Gjykata shqyrtoi edhe një video incizim] në të cilën Z. Makhonin dhe 
Z. Udaltsov diskutuar rregullimet. Z. Makhonin tregoi Z. Udaltsov ku detektorë 
metali do të vendosen, pasi ata ranë dakord të takohen në 3 të mëngjesit  ... dhe 
shkëmbyen numrat e telefonit ...

...
Sipas [dëshmitarëve ekspertë Z. N. dhe Znj M.], kufijtë e Sheshin Bolotnaya 

në Moskë janë të kufizuar nga kanali Vodootvodnyy, rruga Serafimovicha, 
argjinatura Sofiyskaya dhe Faleyevskiy, dhe [parku] formon një pjesë të sheshit 
Bolotnaya. Gjatë ngjarjeve publike në Sheshin Bolotnaya parku është i rrethuar 
gjithmonë jashtë dhe nuk është përdorur për kalimin e qytetarëve.

Këto dëshmi janë vërtetuar plotësisht nga përgjigja e shefit të Yakimanka 
Qarkut Bashkisë së Moskës të 27 korrikut 2012 dhe hartë që tregon kufijtë e 
Sheshin Bolotnaya.

...
[Gjykata konstaton] se vendi i ku do të uleshin  ... ishte jashtë vendit të 

miratuar nga autoritetet e Moskës për ngjarjen publik ...
...
Organizimi i çrregullimit në masë mund të marrë formën e nxitjes dhe 

kontrollin e  veprimet e turmës, duke drejtuar atë për të vepruar në kundërshtim me 
ligjin, duke vënë përpara kërkesat e ndryshme të përfaqësuesve të autoriteteve. Ky 
aktivitet mund të marrë forma të ndryshme, në veçanti planifikimi dhe përgatitja 
e veprimeve të tilla, zgjedhja e grupeve të njerëzve të provokojnë dhe karburantit 
çrregullim në masë, nxitje për të kryer atë, me paraqitjen e peticione dhe duke 
krijuar slogane, duke njoftuar thirrjet dhe ankesa të aftë për të ndezur turmën  dhe 
duke shkaktuar ata të ndjehen të tmerruar, ndikuar në qëndrimin e njerëzve nga 
fletëpalosjeve shpërndajnë, duke përdorur mjetet e komunikimit masiv, takime 
dhe forma të ndryshme të agjitacion, në zhvillimin e një plani të aktivitetit të 
turmës duke marrë disponimi i  njerëzve llogarisë, ankesat e grumbulluara, 
drejtuar turmës direkt për të kryer çrregullim në masë.

... Kjo vepër konsiderohet realizohet sa më shpejt që të paktën një prej 
veprimeve të renditura në bazë të nenit 212 § 1 të Kodit Penal është kryer ...

... Vepra penale e organizimit të çrregullimit në masë konsiderohet e kryer, 
kur veprimtaria organizative është kryer dhe nuk varet nga ndodhja ose mos 
ndodhja e pasojave të dëmshme.

...
Nuk ka arsye për t’u marrë parasysh mbylljen e qasjes në parkun e sheshit 

Bolotnaya dhe vendosjen e një kordonit  policor udhëzuese në këmbët e urës 
Malyy Kamennyy të jetë një provokim ... që ajo ishte vetëm për të treguar 
drejtimin dhe nuk ka pengojnë qasjen në vendin e takimit në Sheshin Bolotnaya.
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... Përforcimi i kordonit ... ishte e nevojshme në rrethanat ... për të parandaluar 
atë nga thyer ... por policia [kordoni] nuk e ka çuar përpara drejt protestuesve.

Prandaj, është vërtetuar plotësisht se çrregullim në masë të organizuar nga Z. 
Udaltsov [dhe të tjerët] ... çuar në destabilizimin e rendit dhe qetësisë publike në 
një vend publik gjatë kryerjes së një ngjarje publike, të vënë një numër të madh të 
njerëzve në rrezik, duke përfshirë edhe ata që kishin ardhur për të përmbushur të 
drejtën e tyre kushtetuese të mblidhen në marshime dhe takimet paqësore, çoi në 
tension të konsiderueshëm psikologjik në afërsi të sheshit Bolotnaya në Moskë, i 
shoqëruar nga dhuna kundër policisë ... dhe shkatërrimin e pronës ... “
64. Gjykata e qytetit të Moskës dënoi Z. Udaltsov dhe Z.  Razvozzhayev për 

katër vjet e gjysmë burgim. Më 18 mars 2015 Gjykata Supreme e Federatës 
Ruse la në fuqi vendimin e 24 Korrik 2014, me amendamente.

65. Më 18 gusht 2014, Gjykata e Qarkut në Zamoskvoretskiy e Moskës shqyrtuar 
një rast tjetër “Bolotnaya” dhe e gjeti katër persona fajtorë për pjesëmarrje në 
çrregullim në masë dhe për kryerjen e veprimeve të dhunshme ndaj punonjësve 
të policisë gjatë demonstratave më 6 maj 2012. Ata morën dënime me burg 
në mes të dy e gjysmë dhe tre vjet e gjysmë; njëri prej tyre u lirua me kusht. 
Ky vendim u la në fuqi nga Gjykata e Qytetit të Moskës më 27 nëntor 2014.

B. Arrestimi i ankuesit, ndalimi dhe dënimi për kundërvajtje administrative
66. Më 6 maj 2012, parashtruesi i kërkesës mbërriti në Sheshin Bolotnaya rreth 6 

të darkës për të marrë pjesë në takim. Ai qëndroi në para të fazës në Bolotnaya 
argjinaturës, në zonën e caktuar si vend takimi.

67. Sipas ankuesit, mes 6 të darkës dhe 7 të darkës zona rreth tij mbeti i qetë, 
edhe pse ka një konfuzion të përgjithshëm. Ai pohoi se nuk kishte dëgjuar 
asnjë njoftim në lidhje me ndërprerjen e takimit; kishte dëgjuar urdhrat e 
policisë e bëra nëpërmjet një megafon për të shpërndarë, por në rebelim të 
përgjithshëm ai ishte në gjendje të largohen menjëherë dhe ka mbetur brenda 
zonës së autorizuar mbledhjeve deri në 7 të darkës, kur ai u arrestua në 
mënyrë arbitrare nga policia shpërndarjen e demonstratës. Aplikanti mohoi 
se ai kishte marrë ndonjë paralajmërim apo urdhra para se të arrestuar. Policia 
e arrestoi atë dhe e mori atë në një furgon të policisë, ku ai pritur për një orë 
para se të lënë sheshin Bolotnaya për në stacionin e policisë. Sipas kërkuesit, 
nuk kishte asnjë të trafikut në sheshin Bolotnaya në kohën e arrestimit të tij; 
ajo është pezulluar akoma.

68. Sipas Qeverisë, aplikanti u arrestua në 8.30 të darkës në sheshin Bolotnaya 
sepse ai kishte  penguar trafikun dhe kishte shpërfillur urdhrin e policisë për 
të lëvizur larg.

69. Në orën 9.30 të darkës ankuesi është marrë në stacionin policor 
Krasnoselskiy të  Qarkut në Moskë. Në stacionin e policisë një oficer në 
detyrë hartoi një deklaratë mbi një kundërvajtje administrative (протокол об 
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административном правонарушении) në bazë të një raporti (рапорт) nga 
policit Y. i cili dyshohet se kishte arrestuar aplikantin. Raporti Y. përmbante 
deklaratën të shkruar me dorë në vijim:
“I [Y.] raport që më 6 maj 2012, në orën 9.30 të darkës, në sheshin  5/16  

Bolotnaya, së bashku me policin toger  [A.] e  arrestuan  Z. Frumkin”.
70. Pjesa tjetër e raportit është një shabllon i  shtypur deklaruar si më poshtë:

“... I cili, duke vepruar në një grup të qytetarëve, mori pjesë në një takim 
të autorizuar, doli në rrugë dhe duke penguar trafikun. [Ai] nuk ka reaguar ndaj 
kërkesave të shumta të policisë të lirojnë rrugën ..., duke mos iu bindur një mënyrë 
të ligjshme e policisë të cilët ishin duke përmbushur detyrën e tyre të shërbimit të 
ruajtjes së rendit publik dhe për të siguruar sigurinë. Ai duke kryer kundërvajtje 
administrative sipas nenit 19.3 § 1 të Kodit të kundërvajtjet administrative “.
71. Deklarata për kundërvajtje administrative përmban një tekst të njëjtë, por 

tregoi se aplikanti ishte arrestuar në orën 8.30 të darkës Aplikanti u akuzua 
për pengimin e trafikut dhe mosbindja ndaj urdhrave të ligjshme të policisë, 
një vepër penale sipas nenit 19.3 të Kodit të kundërvajtjet administrative. 
ndalimi i tij administrative është urdhëruar duke iu referuar nenit 27.3 të Kodit 
të veprave Administrative (протокол об административном задержании). 
Seksioni “arsye” e vendimit mbeti bosh.

72. Në 2 të darkës, më 7 maj 2012, ankuesi u dërgua në gjykatë, por rasti i tij 
nuk është shqyrtuar. Pasi ka kaluar një ditë në një fugon transit pa ushqim 
apo pije, në 11.55 të darkës ai u dërgua përsëri në qelizë në stacionin policor 
Krasnoselskiy Qarkut. është lëshuar Një rend i ri për paraburgim administrative 
të aplikantit, duke treguar se ai kishte qenë i ndaluar “me qëllim të hartimit të 
materialit administrative”.

73. Në 8 paradite më 8 maj 2012 ankuesi u soll para drejtësisë së Paqes së qarkut 
nr. 100 e Qarkut Yakimanka, i cili shqyrtoi akuzat. Kërkuesi ka kërkuar që 
lënda të shtyhet për arsye se ai ishte i paaftë për të dalë në gjyq pas ndalimit; 
Ai gjithashtu ka kërkuar që seanca të jetë e hapur për publikun dhe se dy 
policë u morën  në pyetje si dëshmitarë. Këto kërkesa janë hedhur poshtë në 
mënyrë  për të përshpejtuar procedurat. Një kërkesë tjetër për shqyrtimin e 
disa dëshmitarëve okularë është refuzuar pjesërisht dhe dhënë pjesërisht. Tre 
dëshmitarë për mbrojtjen janë ekzaminuar.

74. Në bazë të raportit të shkruar nga polici Y., gjykata ka konstatuar se në orën  
8.30 pasdite, më 6 maj 2012, ankuesi ishte duke ecur përgjatë rrugës në Sheshin 
Bolotnaya dhe pengoi  trafikun, dhe se ai më pas iu bind urdhrave të ligjshme 
të policisë që të  lironte vendin. Drejtësia e Paqes hodhi poshtë si të besueshme 
dëshmitë e  dy dëshmitarëve okularë se policia nuk i kishte dhënë ankuesit 
ndonjë urdhër apo paralajmërim para arrestimit të tij. Aplikanti u shpall fajtor 
për mosbindje ndaj urdhrave të ligjshme të policisë, dhe u dënua në bazë të nenit 
19.3 të Kodit të kundërvajtjes administrative të ndalimit administrativ për  
“pesëmbëdhjetë ditë.
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75. Më 11 maj 2012, Gjykata e Rrethit Zamoskvoretskiy e Moskës shqyrtoi 
ankesën e parashtruar nga ankuesi. Me kërkesë të aplikantit, gjykata shqyrtoi 
Zonja S. si dëshmitar. Ajo dëshmoi se në 7.46 të darkës më 6 maj 2012, ajo 
kishte qenë në kërkim për djalin e saj kur ajo e pa aplikantin në një fugon 
policie dhe i foli atij. Ajo gjithashtu dëshmoi se në 9.03 të darkës ajo kishte 
qenë në sheshin Bolotnaya; vendi jashtë tashmë ishte rrethuar plotësisht, por 
trafiku nuk kishte rifilluar. Gjykata hodhi poshtë argumentin e ankuesit se 
raporti i policisë dhe deklaratat  e policisë ishin në kundërshtim në lidhje me 
kohën e arrestimit të tij dhe gjeti se interpretimi i saktë i këtyre dokumenteve 
është se koha e arrestimit ka qenë 8.30 e pasdites dhe paraburgimi në stacionin 
e policisë 9.30 pasdite , gjykata hodhi poshtë video incizimin e  paraqitur nga 
kërkuesi me arsyetimin se ajo nuk përmban datën dhe kohën e incidentit, por 
gjeti se fajësia e ankuesit ishte vërtetuar nga prova të tjera. Ajo la në fuqi 
vendimin e shkallës së parë.

76. Më 11 janar 2013 Zëvendës Kryetari i Gjykatës së Qytetit të Moskës shqyrtoi 
çështjen administrative të  aplikantit në procedurat e rishikimit mbikëqyrës 
dhe la në fuqi vendimet e mëparshme gjyqësore.

II. LEGJISLACIONI I BRENDSHËM PËRKATËS
77. Ligji Federal për Asambletë, Mbledhjet, Demonstratat, pritjen dhe hunj, nr. 

FZ-54 e 19 qershor 2004 ( “Akti Asamblesë  publike”), me kusht që në atë 
kohë si më poshtë:
“Seksioni 7. Njoftimi i një ngjarje publike
Njoftimi i një ngjarje publike (me përjashtim të një mbledhje ose protestimi 

i vetëm) do të paraqitet nga organizatori i saj me shkrim organit ekzekutiv të 
subjektit të Federatës Ruse apo autoritetit  komunal  jo më herët se pesëmbëdhjetë 
ditë dhe jo më vonë se dhjetë ditë para datës së   planifikuar të  ngjarjes ...

Neni 8. Vendi për mbajtjen e një ngjarje publike
Një ngjarje publike mund të mbahet në çdo vend të përshtatshëm për qëllimet 

e ngjarjes, me kusht që ajo nuk krijon rrezikun e shembjes së ndërtesave apo 
strukturave apo kërcënimeve të tjera për sigurinë e pjesëmarrësve në ngjarje 
publike. ...

Neni 12. Obligimet e organit ekzekutiv të subjektit të Federatës Ruse 
apo autoritetet komunale

1. Me marrjen e njoftimit të një ngjarjeje publike, organi ekzekutiv i subjektit të 
Federatës Ruse apo autoritetet komunale do të: ...
(Iii) varësisht nga forma e ngjarjes publike dhe numrit të pjesëmarrësve, 

të emërojnë një përfaqësues të autorizuar për të ndihmuar 



707

organizatorët e  ngjarjes në kryerjen e ngjarjes, në përputhje me 
ligjin. Përfaqësuesi i autorizuar emërohet zyrtarisht me vendim 
me shkrim që do të dërgohet si organizuesi i ngjarjes para datës së 
caktuar të ngjarjes;

(Iv) informon organizatorin e ngjarjes publike rreth perimetrit të 
autorizuar të territorit (vendit të punës), ku ngjarje publike do të 
mbahet;

(V) të sigurojnë, në kuadër të kompetencave të tij dhe së bashku me 
organizatorin e ngjarjes publike dhe përfaqësuesi i autorizuar i 
Ministrisë së Punëve të Brendshme, rendit dhe sigurisë së qytetarëve 
publike gjatë ngjarjes publike dhe, nëse është e nevojshme, të 
sigurojë atyre me ndihmë urgjente mjekësore; ...

2.   Nëse informatat që gjenden në tekstin e njoftimit të një ngjarjeje publike dhe 
të dhëna të tjera bazë  që japin supozim  se qëllimet e ngjarjes së planifikuar 
dhe mënyra në të cilën do të kryhet nuk përputhen me Kushtetutën e Federatës 
Ruse dhe / ose janë në shkelje të ndalimeve të përcaktuara nga legjislacioni i 
Federatës ruse në lidhje me  kundërvajtjet  administrative apo legjislacionin 
penal të Federatës ruse, organi ekzekutiv i subjektit të Federatës ruse apo 
autoritetetit komunal njofton menjëherë organizatori i ngjarjes publik duke 
lëshuar një paralajmërim të arsyetuar me shkrim se organizatori, si dhe 
pjesëmarrësit e tjerë në rast publik, mund të mbahet në mënyrë të rregullt 
përgjegjës në rast të tillë të mosrespektimit ose shkeljes.

Neni 13. Të drejtat dhe obligimet e përfaqësuesit të organit ekzekutiv 
të Federatës Ruse apo autoritetet komunale

1. Përfaqësues  të  organit ekzekutiv të subjektit të Federatës Ruse apo autoritetet 
komunale kanë  të drejtë:
(I)  të kërkojë organizatorit të një  ngjarje publike për të përmbushur 

kushtet për mbajtjen e ngjarjes;
ii.  të vendosë për pezullimin ose ndërprerjen e ngjarjes publike pas 

procedurës dhe në bazë të përcaktuara në këtë ligj federal.

2. Përfaqësuesi i organit ekzekutiv të subjektit të Federatës Ruse apo 
autoritetet komunale duhet të:

(I)  të jetë i pranishëm në këtë ngjarje publike;
(II)  të ndihmoj organizatorin e ngjarjes  në zhvillimin e ngjarjes publike;
(III) siguroj, së bashku me organizatorin e ngjarjes publike dhe 

përfaqësuesin e  autorizuar të  Ministrisë së Punëve të Brendshme, 
rendin publik dhe sigurinë e qytetarëve, si dhe përputhjen  me ligjin, 
gjatë ngjarjes.
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Neni 14. Të drejtat dhe obligimet e përfaqësuesit të autorizuar të
Ministrisë së Punëve të Brendshme

1. Me propozim të organit ekzekutiv të subjektit të Federatës Ruse apo autoritetet 
komunale, të parin të departamentit të brendshëm  përgjegjës për territorin 
(vendit të punës), ku ngjarje publike është paraparë të mbahet duhet të caktojë 
një përfaqësues të autorizuar të Ministrisë së Punëve të Brendshme për të 
ndihmuar organizatorin ngjarjen  në ruajtjen e rendit publik dhe sigurinë 
e qytetarëve. Përfaqësuesi tha se do të emërohet zyrtarisht me vendim me 
shkrim të shefit të departamentit të brendshëm .

2. Përfaqësuesi i autorizuar i Ministrisë së Punëve të Brendshme, ka të drejtë:
(I)  të kërkojë organizatorit të  një ngjarje publike për të njoftuar 

mbylljen e qasjes në ngjarjen për qytetarët dhe për të ndërmarrë 
veprime të tij ose të saj për të parandaluar qytetarët që të kenë qasje 
në vendin nëse perimetri i autorizuar i territorit (vendit të punës) 
është shkelur;

(II) të kërkojë organizatorin dhe pjesëmarrësit e ngjarjes publike për të 
përmbushur kushtet për mbajtjen e ngjarjes;

(III) me kërkesë që  organizuesi i ngjarjes, për të hequr çdo qytetarë për 
mosbindjen  ndaj urdhrave të ligjshme të  organizatorit.

3. Përfaqësuesi i autorizuar i Ministrisë së Punëve të Brendshme duhet të:
(I) të lehtësojë zhvillimin e ngjarjes publike;
(II) të sigurojë, së bashku me organizatorin e ngjarjes publike dhe 

organin ekzekutiv të subjektit të Federatës Ruse apo autoritetet 
komunale, rendit dhe sigurisë së qytetarëve dhe  pajtueshmërinë me 
ligjin publik, gjatë ngjarjes publike.

Neni 15. Bazat dhe procedura për pezullimin e një ngjarje publike
1.  Në qoftë se gjatë zhvillimit të një ngjarjeje publike kanё ndodhur, me fajin 

e pjesëmarrësve, shkelje të rendit ligjor, i cili nuk shkakton rrezik për jetën 
ose shëndetin e pjesëmarrësve, përfaqësuesi i organit ekzekutiv të subjektit 
të Federata ruse apo autoritetet komunale mund ti kërkojë organizatorit të 
ngjarjes për të korrigjuar shkeljen vetëm ose së bashku me përfaqësuesin e 
autorizuar të Ministrisë së Punëve të Brendshme.

2.  Në rast të mospërputhjes me kërkesat e përmendura në paragrafin 1 më sipër, 
përfaqësuesi i autorizuar i organit ekzekutiv të subjektit të Federatës Ruse 
apo autoritetet komunale mund të pezullojnë ngjarjen publike për një kohë 
të përcaktuar prej tij në mënyrë për të korrigjuar shkeljen. Me korrigjimin e 
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shkeljes, ngjarja publike mund të vazhdojë siç është rënë dakord ndërmjet 
organizatorit dhe përfaqësuesit përkatës.

3.  Në qoftë se shkelja nuk është shmangur në skadimin e afatit të përcaktuar nga 
përfaqësuesi i autorizuar i organit ekzekutiv të subjektit të Federatës Ruse 
apo autoritetet komunale, ngjarja publike do të ndërpritet në pajtim me nenin 
17 të ky ligj Federal.

Neni 16. Bazat për ndërprerjen e një ngjarje publike
Një ngjarje publike mund të ndërpritet për arsye të mëposhtme:

(I) në qoftë se ngjarja ka krijuar një rrezik real për jetën dhe shëndetin e qytetarëve, 
si dhe për pasurinë e individëve apo personave juridikë;

(II) në qoftë se pjesëmarrësit e ngjarjes publike kanë kryer aktet e paligjshme dhe 
organizatorët kanë shkelur qëllimisht dispozitat e këtij ligji federal në lidhje 
me kushtet për mbajtjen e ngjarjes.

Seksioni 17. Procedura për ndërprerjen e një ngjarje publike
1. Në rast se një vendim për të përfunduar një ngjarje publike është marrë, 

përfaqësuesi i autorizuar i organit ekzekutiv të subjektit të Federatës Ruse 
apo autoritetet komunale duhet të:
(I)  të urdhërojnë organizatorin e  ngjarjes për të përfunduar ngjarjen  

publike, duke i dhënë arsyet për ndërprerjen e saj, dhe brenda 24 
orëve, çështja,  kjo e rendit në formë të shkruar  ta shërbejë atë tek  
organizuesi i ngjarjes;

(II)  të përcaktojë një afat kohor për pajtim me qëllim për të ndërprerë 
ngjarjen  publike;

(III) Në rast të mosrespektimit të urdhrit për ndërprerjen e ngjarjes 
publike nga organizatori,  të trajtoj  pjesëmarrësit e ngjarjes 
publike direkt dhe të lejojë kohë shtesë për pajtim me qëllim për të 
përfunduar atë.

2. Në rast të mosrespektimit të urdhrit për ndërprerjen e një ngjarje publike, 
policia merr të gjitha masat e nevojshme për të përfunduar ngjarjen, duke 
vepruar në përputhje me legjislacionin e Federatës Ruse.

3.  Procedura për ndërprerjen e një ngjarje publike të parashikuar në paragrafin 
1 më sipër nuk do të zbatohet nëse në masë çrregullimi, trazirash , sulmesh 
zjarrvënëse  apo situata të tjera emergjente të ndodhin . Në këto situata 
përfundimi i një ngjarje publike do të kryhet në përputhje me legjislacionin e 
Federatës Ruse. “

Kodi 78. Penal i Federatës Ruse parashikon si më poshtë:
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Neni 212. Çrregullimi  në masë
“1. Organizimi i çrregullimit në masë të shoqëruar nga dhuna, trazirat, zjarrvënëse 

shkatërrimin e pronës, përdorimin e armëve të zjarrit, eksplozivit dhe mjeteve 
shpërthyese, si dhe nga rezistenca e armatosur të një zyrtari publik dënohet 
me heqje katër deri në dhjetë vjet ‘të  lirisë.

2. Pjesëmarrja në çrregullim në masë e parashikuar në paragrafin 1 të këtij neni, 
dënohet me heqje tre deri në tetë vjet të lirisë.

3. nxitjen e çrregullimit në masë e parashikuar në paragrafin 1 të këtij neni, ose 
nxitjen e pjesëmarrjes në të, ose nxitjen e dhunës kundër shtetasve dënohet 
me kufizim të lirisë deri në dy vjet, ose punën e komunitetit për deri në dy 
vjet, ose privimi nga liria për të njëjtin mandat “.

Neni 318. Përdorimi i dhunës kundër një zyrtari publik
“1. Përdorimi i dhunës që nuk përbën  rrezikimin e jetës dhe shëndetit, ose 

kërcënimin për të përdorur dhunë të tillë, kundër një zyrtari publik apo të 
afërmit të  tij në lidhje me kryerjen e detyrave të tij ose të saj dënohet me 
gjobë deri në 200,000 rubla ruse ose një ekuivalent e pagave të personit të 
dënuar për 18 muaj, apo puna në komunitet për privimin deri në pesë vjet, ose 
deri në pesë vjet të lirisë ... “

79. Dispozitat përkatëse të Kodit të kundërvajtjes  administrative të 30 dhjetorit 
të vitit 2001 në kohën materiale lexohet si më poshtë:
Neni 19.3 Refuzimi për përmbushjen e urdhëresave legale e një oficeri të 

policisë ...
“Dështimi në përmbushjen e urdhëresave legale apo kërkesën e një oficeri të 

policisë ... në lidhje me kryerjen e detyrave të tyre zyrtare që lidhen me ruajtjen 
e rendit dhe sigurisë publike, ose penguar punën nga ana e tyre e detyrave të 
tyre zyrtare, dënohet me gjobë e mes 500 dhe 1.000 rubla ruse (RUB) ose me 
paraburgim administrativ deri në pesëmbëdhjetë ditë. “

Neni 20.2 Shkeljet e procedurave të vendosura për organizimin apo 
kryerjen tubime e publike, takime, demonstrata, marshime. 

“1. Shkeljet e procedurave të vendosura për organizimin tubime publike, takime, 
demonstrata, marshime dënohet me gjobë administrative mes dhjetë dhe 
njëzet fishin e pagës minimale, për t’u paguar nga organizatorët.

2. Shkeljet e procedurave të vendosura për kryerjen e publike tubime, takime, 
demonstrata, marshime dënohet me gjobë administrative mes 1000 rubla  dhe 2,000 
fshin  për organizatorët, dhe në mes të 500 rubla  dhe 1000 rubla për pjesëmarrësit. 
“

Neni 27.2 Shoqërimi i individëve
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“1. Shoqërimi ose transferimin me forcë të një individi me qëllim të hartimit 
të një raporti të kundërvajtjes administrative, në qoftë se kjo nuk mund të 
bëhet në vendin ku vepra është zbuluar dhe në qoftë hartimi i raportit është i 
detyrueshëm , do të kryhet:

(1) nga policia ...
...
2. Operacioni përcjellje duhet të kryhet sa më shpejt të jetë e mundur.
3.  Operacioni përcjellje do të regjistrohet në një raport operacion shoqërimit, një 

raport vepër administrative ose një raport të ndalimit administrativ. Personi i 
shoqëruar duhet t’i jepet një kopje të raportit operacionit përcjellje në qoftë 
se ai ose ajo e kërkon këtë. “

Neni 27.3 Paraburgimi  Administrativ
“1. ndalimit administrativ ose kufizim afat-shkurtër i lirisë  të një individi mund 

të aplikohet në raste të jashtëzakonshme, nëse kjo është e nevojshme për 
shqyrtimin e shpejtë dhe të duhur të shkeljes së pretenduar administrative ose 
për të siguruar zbatimin e çdo dënimit të shqiptuar me aktgjykim në lidhje 
kundërvajtje administrative. ...

...
3. Kur personi i ndaluar e kërkon, familja e tij, departamenti administrative në 

vendin e tij të punës ose studimit dhe avokati i tij mbrojtës do të informohet 
për vendndodhjen e tij.

...
5. Personi i arrestuar ka të drejtat dhe obligimet e tij sipas këtij Kodi  ti shpjegoi 

atij, dhe hyrja përkatëse do të bëhet në raportin e arrestimit administrativ. “

Neni 27.4 Raporti Paraburgimit Administrative.
“1. ndalimi administrativ duhet të regjistrohen në një raport ...
2. ... Nëse ai ose ajo e kërkon këtë, personi i ndaluar do t’i jepet një kopje të 

raportit të paraburgimit administrative. “

Neni 27.5 Kohëzgjatja e ndalimit administrativ
“1. Kohëzgjatja e paraburgimit administrative nuk duhet të kalojë tre orë, me 

përjashtim të rasteve të parashikuara në paragrafët 2 dhe 3 të këtij neni.
2. Personat që i nënshtrohen procedurave administrative në lidhje me veprat 

penale që përfshijnë kalimin e paligjshëm të kufirit rus ... mund të jetë subjekt 
i ndalimit administrative për deri në 48 orë.

3. Personat që i nënshtrohen procedurave administrative në lidhje me veprat 
penale të dënueshme, në mesin e sanksioneve të tjera administrative,  paraburgimit  
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administrative mund të jenë subjekt i ndalimit administrative për deri në 48 orë.
4. Afati i ndalimit administrativ llogaritet nga koha kur [një njeri] shoqëruar në 

përputhje me Nenin 27.2 është marrë [në stacionin policor], dhe në lidhje me 
një person në një gjendje të dehjes alkoolike, nga koha e tij e kthjellimit “

III. MATERIALET PËRKATËSE NDËRKOMBËTARE

80. Udhëzimet për lirinë e grumbullimit paqësor miratuar nga Komisioni i 
Venecias në të 83 e saj Sesionin plenar (Venice, 4 qershor 2010) të sigurojë 
si më poshtë:

“Seksioni A - udhëzimet për lirinë e tubimit paqësor

1. Liria e tubimit paqësor
...
Vetëm kuvendet paqësore janë të mbrojtura.
Një asamble duhet të konsiderohet i qetë në qoftë se organizatorët e saj kanë 

deklaruar synimet paqësore dhe sjellja e asamblesë është jo e  dhunshme. Termi 
“paqësore” duhet të interpretohet për të përfshirë sjellje që mund të fyejnë apo të 
japë vepër, dhe madje edhe të kryejë që përkohësisht pengon, pengon ose pengon 
aktivitetet e palëve të treta.

...
5. Liria Zbatimi i Legjislacionit Paqësor Kuvendit
5.1 Parangjarja e  planifikuar me zyrtarët e zbatimit të ligjit
Kudo që të jetë e mundur, dhe sidomos në rastin e kuvendeve të mëdha apo 

kuvendet për çështje të diskutueshme, është e rekomandueshme që organizatori 
të diskutojë me zyrtarët e zbatimit të ligjit masat e sigurisë dhe të sigurisë publike 
që janë vënë në vend para ngjarjes. Diskutimet e tilla mund, për shembull, 
për të mbuluar vendosjen e personelit të zbatimit të ligjit, marrëveshjeve dhe 
shqetësimet e caktuara që kanë të bëjnë me funksionimin e policimit.

...
5.3 Një qasje e të drejtave të njeriut në kuvendet e policorit
Kuvendimet e policorit duhet të udhëhiqen nga parimet e të drejtave të njeriut 

të ligjshmërisë, domosdoshmëri, proporcionalitetit dhe mos diskriminimit dhe 
duhet t’i përmbahen standardeve të aplikueshme të drejtave të njeriut. Në veçanti, 
shteti ka për detyrë pozitive për të marrë masa të arsyeshme dhe të përshtatshme 
për të mundësuar kuvendet paqësore të bëhet pa pjesëmarrësve frikë dhunë fizike. 
Zyrtarët e zbatimit të ligjit duhet të mbrojë pjesëmarrësit e një tubim paqësor 
nga çdo person apo grup (duke përfshirë agjentëve provokatorë dhe kundër-
demonstruesve) që përpiqet të prishin apo pengojnë atë në asnjë mënyrë.

5.4  Përdorimi i negociatave dhe / ose ndërmjetësim për të 
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       anashkaluar  konfliktin 
Nëse një ngecje apo mosmarrëveshje të tjera të lind gjatë rrjedhës së një 

kuvendit, negociatave apo dialogut të ndërmjetësuar mund të jetë një mjet i 
përshtatshëm të duke u përpjekur për të arritur një zgjidhje të pranueshme. 
dialog i tillë - ndërsa jo gjithmonë të suksesshme - mund të shërbejë si një mjet 
parandalues   ndihmon për të shmangur përshkallëzimin e konfliktit, kufizime 
arbitrare ose të panevojshme, ose rekurs për përdorimin e forcës.

...
Seksioni B - Shënimet Shpjeguese

15. ... Për qëllime të Udhëzuesve, një asamble do të thotë prania e qëllimshme 
dhe të përkohshëm të një numri individësh në një vend publik për një qëllim 
të përbashkët ekspresive ...
...

18. Çështja e në çfarë pike një kuvend nuk mund të konsiderohet si një prani të 
përkohshme (kështu që tejkalon shkallën e tolerancës supozimet të ofruar nga 
autoritetet ndaj të gjitha kuvendet paqësore) duhet të vlerësohet në rrethanat 
individuale të secilit rast. ... Kur një asamble shkakton pak ose aspak shqetësim 
për të tjerët, atëherë autoritetet duhet të miratojnë një test më pak të rreptë... 
termi ‘e përkohshme’ nuk duhet të pengojë ngritjen e kampeve të protestës 
apo ndërtime të tjera jo të përhershëm.
...
Kuvendet “Paqësore” dhe “Jo-paqësore”

25. ‘paqësore’ kuvendet: Vetëm “paqësore” Kuvendi është i mbrojtur nga e drejta 
për lirinë e tubimit ...

26. Termi “paqësore” duhet të interpretohet për të përfshirë sjellje që mund të 
fyejnë ose të japë vepër personave që kundërshtojnë idetë apo pretendon se 
ajo është duke kërkuar për të nxitur, dhe madje edhe të kryejë që pengon 
përkohësisht, pengon ose pengon aktivitetet e palëve të treta. Kështu, me 
anë të shembull, kuvendet përfshijnë rezistencën pasive thjesht duhet të 
karakterizohet si «paqësore» ...

...
28. Në qoftë se ky kriter themelor i ‘paqes’ është plotësuar, ajo shkakton 

detyrimet pozitive e shkaktuar nga e drejta e lirisë së tubimit paqësor nga 
ana e autoriteteve shtetërore ... Duhet të theksohet se kuvendet që mbijetojnë 
këtë test fillestar (duke , prima facie, mbrojtja e meriton) mund të jetë ende në 
mënyrë legjitime të kufizohet në rendin publik apo për arsye të tjera legjitime 
...
Ligjshmëria

38. Për të ndihmuar siguri, çdo kufizim të mëparshme duhet të formatizohet me 
shkrim dhe komunikohet organizatorit të ngjarjes brenda një afati të arsyeshëm 
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(shih paragrafin mëtejshme 135 më poshtë). Për më tepër, autoritetet përkatëse 
duhet të sigurojnë që çdo kufizimet e vendosura gjatë një ngjarjeje janë në 
përputhje të plotë me ligjin dhe në përputhje me jurisprudencën themeluar. 
Më në fund, vendosja, pas një asamble, të sanksioneve dhe dënimet të cilat 
nuk janë të përcaktuara me ligj nuk lejohet.
...
Kufizimet në Përmbajtje

95.Nëse sjellja përbën nxitja e qëllimshme e dhunës është në mënyrë të 
pashmangshme një pyetje e cila duhet të vlerësohet nga rrethanat e veçanta 
... Disa vështirësi lind ku mesazhi ka të bëjë me veprimtarinë e paligjshme, 
ose ku do të mund të interpretohet si nxitja e të tjerëve për të kryer jo të 
dhunshme, por veprim i paligjshëm. Duke shprehur mbështetje për veprimtari 
të paligjshme mund të, në shumë raste, të dallohen nga sjellje të çrregullt, dhe 
për këtë arsye nuk duhet të përballen me kufizim mbi baza të rendit publik. 
Guri i provës duhet përsëri të jetë ekzistenca e një rreziku shumë të afërt të 
dhunës ...

96. ... turistik të fjalës [urrejtjes] nga pjesëmarrësit në një asamble nuk vetvete 
domosdoshmërish justifikojnë shpërndarjen e ngjarjes, dhe zyrtarët e zbatimit 
të ligjit duhet të marrin masa (të tilla si arrestimi) vetëm ndaj individëve të 
veçantë të përfshirë (qoftë gjatë apo pas ngjarjes).
...
Kufizimet e vendosura gjatë një asambleje

108. Roli i policisë ose personelit tjetër të zbatimit të ligjit, gjatë një asamble shpesh 
do të jetë për të zbatuar kufizime paraprake imponuara me shkrim nga organi 
rregullator. Asnjë kufizim shtesë duhet të vendoset nga personeli i zbatimit 
të ligjit nëse nuk është absolutisht i domosdoshëm në dritën e rrethanave të 
ndryshuara dukshëm. Në disa raste, megjithatë, situata në terren mund të 
përkeqësohet (pjesëmarrës, për shembull, mund të fillojë duke përdorur ose 
nxitje të dhunës pashmangshëm), dhe autoritetet mund të duhet të imponojë 
masa të mëtejshme për të siguruar që interesat e tjera të rëndësishme janë 
të mbrojtura në mënyrë adekuate. Në të njëjtën mënyrë se arsyet duhet të 
nxjerra për të demonstruar nevojën për kufizimet e mëparshme, kufizime 
të vendosura në rrjedhën e një kuvendi duhet të jetë po aq e justifikuar në 
mënyrë rigoroze. Dyshimet Mere nuk do të mjaftojë, dhe arsyet duhet të 
jenë të dyja të rëndësishme dhe të mjaftueshme. Në rrethana të tilla, do 
të jetë e përshtatshme për autoritete të tjera civile (si zyrës së Avokatit të 
Popullit) të ketë një rol mbikëqyrës në lidhje me funksionimin policorit, dhe 
personeli i zbatimit të ligjit duhet të japë llogari para një organi të pavarur. 
Më tepër ... fuqitë padrejtësisht gjera diskrecionale të  ofruara për zyrtarët e 
zbatimit të ligjit mund të shkelin parimin e ligjshmërisë dhënë potencial për 
arbitraritetit. Ndalimi i pjesëmarrësve gjatë një asamble (për shkak të kryerjes 
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së veprave të tyre administrative, penale apo të tjera) duhet të takohet një prag të 
lartë të dhënë të drejtën e lirisë dhe sigurisë së personit dhe nga fakti se ndërhyrjet 
me lirinë e tubimit janë të pashmangshme kohë të ndjeshme. Paraburgimi duhet 
të përdoret vetëm në situatat më të ngutshme, kur dështimi për të kapur do 
të rezultonte në kryerjen e veprave të rënda penale.

Vendim-marrja dhe procesi i rishikimit
132. Autoriteti rregullator ... duhet në mënyrë të drejtë dhe të vlerësuar objektivisht 

të gjitha informatat në dispozicion për të përcaktuar nëse organizatorët dhe 
pjesëmarrësit e një asambleje të njoftuar janë të mundshme për të kryer 
ngjarjen në mënyrë paqësore, dhe për të konstatuar ndikimin e mundshëm 
të ngjarjes mbi të drejtat dhe liritë e aktorëve të tjerë jo-pjesëmarrëse. Duke 
vepruar kështu, ajo mund të jetë e nevojshme për të lehtësuar takimet me 
organizuesi i ngjarjes dhe palëve të tjera të interesuara.

133. Autoriteti rregullator duhet gjithashtu të sigurojë që çdo shqetësim përkatëse 
ngritura komunikohen organizuesi i ngjarjes, dhe organizatori duhet t’u 
ofrohet një mundësi për t’iu përgjigjur çdo shqetësimeve të ngritura. Kjo 
është veçanërisht e rëndësishme në qoftë se këto shqetësime më vonë 
mund të citohet si bazë për të vendosin kufizime ndaj ngjarjes. Sigurimi 
organizatorin me një informacioni të tillë lejon atyre mundësinë për të 
adresuar shqetësimet, duke pakësuar potencialin për çrregullim dhe për të 
ndihmuar të nxitur një bashkëpunimi dhe jo konfrontuese, marrëdhëniet 
ndërmjet organizatorëve dhe autoriteteve.

Organizatorët 134. Kuvendit, autoritetet e caktuara rregullatore, zyrtarët e 
zbatimit të ligjit, si dhe palët e tjera të drejtat e të cilëve mund të preken nga një 
asamble, duhet të bëjnë çdo përpjekje për të arritur marrëveshje të përbashkët mbi 
kohën, vendin dhe mënyrën e një asamble. Nëse, megjithatë, marrëveshja nuk është 
e mundur dhe nuk ka rezolutë e qartë del, negocimi ose dialogu i ndërmjetësuar 
mund të ndihmojë të arrijnë një strehim reciprokisht të pranueshme para datës 
së njoftuar të kuvendit. Dialogu Genuine mes palëve përkatëse shpesh mund të 
japin një rezultat më të kënaqshëm për të gjithë të përfshirë se rekurs formal me 
ligjin. Lehtësimi i negociatave apo dialogut të ndërmjetësuar mund zakonisht 
më të mirë të kryhet nga individë apo organizata jo të lidhur me ose shtetin 
apo organizatorit. Prania e përfaqësuesve ligjor të partive mund të ndihmojë në 
lehtësimin e diskutimeve ndërmjet organizatorit mbledhjes dhe zbatimit të ligjit 
autoritetet. Dialogu i tillë është zakonisht më i suksesshëm në krijimin e besimit 
mes palëve, nëse është filluar në rastin e parë të mundshëm. Ndërsa jo gjithmonë 
të suksesshme, ajo shërben si një mjet parandalues   ndihmon për të shmangur 
përshkallëzimin e konfliktit ose kufizime arbitrare apo të panevojshme.
135. Çdo kufizim të vendosura në një kuvend duhet t’i komunikohet me shkrim të 

organizuesi i ngjarjes me një shpjegim të shkurtër të arsyes për çdo kufizim 
(duke vënë në dukje se shpjegimet e tilla duhet të korrespondojnë me bazat 
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lejueshme të mishëruara në ligjin e të drejtave të njeriut dhe si interpretohen 
nga gjykatat përkatëse ). Barra e provës duhet të jetë në autoritetin rregullator 
të treguar se kufizimet e vendosura janë të arsyeshme për rrethanat ... 
Vendimet e tilla gjithashtu duhet t’i komunikohen organizatorit brenda një 
afati të arsyeshëm - d.m.th. mjaftueshëm përpara nga data e një ngjarje të 
propozuar për të lejuar vendimi të apelohet në rrugë gjyqësore të një gjykate 
të pavarur apo gjykatë para datës së njoftuar të ngjarjes.

136. Autoriteti rregullator duhet të botojë vendimet e saj në mënyrë që publiku 
ka qasje në informacion të besueshëm në lidhje me ngjarjet që po ndodhin 
në domenin publik. Kjo mund të bëhet, për shembull, duke postuar vendime 
mbi një dedikuar Web-site.

...
6. Policimi i tubimeve publike
...

147. Qeveritë duhet të sigurojnë që zyrtarët e zbatimit të ligjit të marrin trajnim 
adekuat në policimin e asambleve publike. Trajnimi duhet të pajisë agjencitë 
e zbatimit të ligjit për të vepruar në atë mënyrë që shmang përshkallëzimi i 
dhunës dhe minimizon konfliktet, dhe duhet të përfshijë ‘aftësitë e butë’ të 
tilla si negocimi dhe ndërmjetësimi ...

...
149. Agjencitë e zbatimit të ligjit duhet të jetë pro aktivë në të angazhohen me 

organizatorët e kuvendit: policor duhet të kërkojë për të dërguar mesazhe 
të qarta që informojnë pritjet turmës dhe për të zvogëluar potencialin për 
përshkallëzimin e konfliktit ... Për më tepër, nuk duhet të jetë një pikë 
nominuar kontakti brenda agjencia e zbatimit të ligjit të cilin protestuesit 
mund të kontaktoni me para ose gjatë një asamble. Këto detajet e kontaktit 
duhet të reklamohen gjerësisht ...

150. Operacioni i policisë duhet të karakterizohet nga një politikë të ‘pa 
surpriza’: [l] Zyrtarët e zbatimit të duhet të lejojë kohë për njerëzit në një 
turmë të përgjigjet si individë me situatën ata përballen, duke përfshirë çdo 
paralajmërime ose udhëzimet e dhëna për ta. ..

...
157. Duke përdorur ndërmjetësimin ose negociata për të de-përshkallëzuar  

tensionet gjatë një asambleje të  barabartë ose mosmarrëveshje lind gjatë rrjedhës 
së një kuvendi, negociatave apo dialogut të ndërmjetësuar mund të jetë një mjet i 
përshtatshëm të duke u përpjekur për të arritur një zgjidhje të pranueshme ...

...
159. zyrtarët e zbatimit të ligjit duhet bërë dallimin në mes të pjesëmarrësve të 

qetë dhe jo të qetë: [n] qofshin incidente të izoluara të dhunës sporadik, as 
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aktet e dhunshme të disa pjesëmarrësve në rrjedhën e një demonstrim, janë 
vetë arsye të mjaftueshme për të vënë kufizime të thella mbi pjesëmarrës 
paqësore në një kuvend ... zyrtarët e zbatimit të ligjit nuk duhet, pra, trajtojnë 
një turmë aq homogjen nëse ndalimin pjesëmarrësit ose (si mjetin e fundit) 
me forcë shpërndarë një asamble.

164. Kuvendet paqësore që të kthehet në kuvendet jo-paqësore: mund të 
ndryshojë nga të qenit paqësore të jo-paqësore dhe kështu humb mbrojtjen 
e ofruar sipas ligjit të drejtave të njeriut ... një asamble e tillë mund kështu 
të përfundojë në mënyrë proporcionale . Megjithatë, përdorimi i dhunës nga 
një numër i vogël i pjesëmarrësve në një asamble (përfshirë përdorimin e 
gjuhës nxitje) nuk automatikisht të kthehet në një asamble tjetër paqësore në 
një asamble jo-paqësor, dhe çdo ndërhyrje duhet të synojë që të merren me 
individë të veçantë të përfshirë në vend që të shpërndarë të gjithë ngjarjen.

165. Shpërndarja e kuvendeve: [s] o sa kuvendet mbeten të qetë, ata nuk duhet të 
jenë të shpërndara nga zyrtarët e zbatimit të ligjit. Në të vërtetë, shpërndarja e 
kuvendeve duhet të jetë një masë e fundit dhe duhet të rregullohen nga rregullat 
e ardhshëm të informuar sipas standardeve ndërkombëtare. Këto rregulla nuk 
duhet të përpunohen në legjislacion, por duhet të shprehet në udhëzimet 
e brendshme për zbatimin e ligjit, dhe legjislacioni duhet të kërkojë që 
udhëzime të tilla të zhvillohen. Udhëzimet duhet të specifikojë rrethanat që 
e arsyetojnë shpërndarjen, dhe kush ka të drejtë të bëjë urdhra shpërndarjes 
(për shembull, vetëm policë e një gradë të caktuar dhe më lart).

166. Shpërndarja nuk duhet të ndodhë nëse zyrtarët e zbatimit të ligjit kanë marrë 
të gjitha masat e arsyeshme për të lehtësuar dhe për të mbrojtur kishën 
nga dëm (duke përfshirë, për shembull, mbajtja dëmtimit armiqësore që 
kërcënojnë dhunë), dhe nëse nuk është një kërcënim i pashmangshëm i 
dhunës ...

167. Shpërndarja nuk duhet, pra, të çojë, ku një numër i vogël i pjesëmarrësve 
në një akt kuvendit në mënyrë të dhunshme. Në raste të tilla, duhet të 
ndërmerren veprime kundër atyre individëve të veçantë. Në mënyrë të 
ngjashme, në qoftë se “agjentët provokatorë” të depërtuar një asamble tjetër 
paqësore, autoritetet duhet të marrin masat e duhura për heqjen e “agjentëve 
provokatorë” në vend se mbylljes ose shpërndarjen e kuvendit, apo duke 
deklaruar që ajo të jetë e paligjshme ...

168. Në qoftë se shpërndarja është e nevojshme, organizatori kuvendi dhe 
pjesëmarrësit duhet të jenë në mënyrë të qartë dhe të dëgjueshme informuar 
para çdo ndërhyrje nga ana e personelit të zbatimit të ligjit. Pjesëmarrësit 
duhet t’i jepet kohë e arsyeshme për të shpërndarë në mënyrë vullnetare. 
Vetëm në qoftë se pjesëmarrësit e pastaj dështojnë për të shpërndarë të 
zyrtarëve të zbatimit të ligjit të ndërhyrë më tej. “
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LIGJI
I. SHKELJA E PRETENDUAR E NENIT 11 TË KONVENTËS

81. Ankuesi pretendoi shkelje të së drejtës së tij për tubim paqësor. Ai u ankua, 
në veçanti, të masave të sigurisë përçarës zbatuara në vendin e takimit në 
Sheshin Bolotnaya, për përfundimin e hershme të kuvendit dhe në lidhje me 
arrestimin e tij e ndjekur nga bindja e tij për një kundërvajtje administrative. 
Ai u mbështet në nenin 11 të Konventës, i cili thotë si në vijim:
“1.  Çdokush ka të drejtën e lirisë së tubimit paqësor dhe të lirisë së 

shoqërimit me të tjerët, duke përfshirë të drejtën për të formuar dhe 
të sindikatave për mbrojtjen e interesave të tij.

2.  Asnjë kufizim nuk do të vendoset në ushtrimin e këtyre të drejtave, 
përveç atyre që parashikohen me ligj dhe që janë të nevojshme në 
një shoqëri demokratike në interes të sigurisë kombëtare ose sigurisë 
publike, për parandalimin e trazirave apo krimit, për mbrojtjen e 
shëndetit ose moralit ose për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të 
tjerëve. Ky nen nuk ndalon kufizime të ligjshme të ushtrimit të 
këtyre të drejtave nga pjesëtarë të forcave të armatosura, të policisë 
ose të administratës shtetërore. “

A. Pranueshmëria
82. Gjykata vëren se kjo ankesë nuk është haptazi e pabazuar brenda kuptimit të 

nenit 35 § 3 (a) të Konventës. Ajo vëren më tej se kjo nuk është e papranueshme 
për ndonjë arsye tjetër. Prandaj, ajo duhet të deklarohet e pranueshme.

B. Themeli

1. Parashtrimet e palëve

(A) Qeveria
83. Qeveria pretendoi se autoritetet kishin vepruar në mënyrë të ligjshme dhe 

të arsyeshme në përgatitjen e kuvendit publik të 6 majit 2012, gjatë ngjarjes 
dhe në vlerësimin e nevojës dhe mjetet për të shpërndarë atë në pikën kur ajo 
pushoi të jetë paqësore. Ata theksuan se autoritetet e Moskës dhe organizatorët 
e ngjarjes kishte punuar nga kushtet e kuvendit publik në këmbim të tyre me 
shkrim dhe në person në takimin e punës më 4 maj 2012. Megjithatë, policia 
dyshuar protestuesit e kanë për qëllim për të vepruar në shkelje i kushteve 
të rëna dakord, dhe më 5 maj 2012 prokuroria lëshoi   organizatorët me një 
paralajmërim në lidhje me këtë. Në të njëjtën kohë, policia ka zhvilluar një 
plan të detajuar të sigurisë që parashikon masat e nevojshme të sigurisë (shih 
paragrafët 16 etj.  më lart).
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84. Qeveria tej pretenduar se çrregullimi në Sheshin Bolotnaya kishte ndodhur 
kur disa nga organizatorët dhe pjesëmarrësit kishte refuzuar për të ndjekur 
planin e dakorduar dhe kishte tentuar të marshojnë jashtë zonës së rënë 
dakord. Ata parasysh udhëzimet e policisë për të vazhduar në vendin e 
caktuar në Bolotnaya argjinaturës, edhe pse ishte e arritshme, dhe u ul në 
tokë duke shkaktuar përleshje dhe çrregullim. Sipas Qeverisë, dy deputetë të 
shtetit  Duma, Avokati i Popullit i Federatës Ruse dhe një anëtar i Dhomës 
Civile të Federatës Ruse ka mbështetur kërkesat e policisë dhe u përpoq 
të bindë protestuesit për të ndjekur rrugën, për të nuk ka dobi. Më pas, në 
orën 6 pasdite një nga organizatorët, duke vepruar me kërkesë të policisë, ka 
deklaruar mbylljen e hershme të takimit; nga 5.58 të darkës në 7 të darkës 
disa nga protestuesit u përpoqën për të thyer kordonin policor dhe hodhën 
objekte të ndryshme në drejtim të policisë. Nga 6 të darkës me 9 të darkës 
policia detyroi gradualisht protestuesit që të lënë dhe arrestuar ata që tregon 
rezistencën më aktive. Qeveria konsideron se ndërhyrja e policisë ka qenë i 
justifikuar pasi asambleja kishte pushuar të jetë “paqësore” në kuptim të nenit 
11 të Konventës. Në shpërndarë protestuesit, policia nuk e kishte drejtuar 
për forcë të tepruar: vetëm shkopinj gome të policisë ishte përdorur; vetëm 
autorët më agresive ishin në shënjestër; dhe nuk e gazit ose tymit lotsjellës 
bomba ishte vendosur.

85. Qeveria më tej pohoi se rrethanat në fjalë kishte qenë subjekt i një shkallë të 
gjerë hetimi të brendshëm, e cila kishte rezultuar me ndjekjen dhe dënimin 
penal të organizatorëve për çrregullim në masë (shih paragrafin 63 më lart) 
dhe e atyre që kanë kryer dhunë vepron kundër policisë (shih paragrafët 53-60 
dhe 65 më lart). Përveç kësaj, Qeveria iu referua dy vendime që refuzojnë për 
të hapur një hetim penal në brutalitetin e supozuar të policisë (shih paragrafët 
52 dhe 61 më lart). Ata konsideronin se në përgjithësi krijimi i fakteve dhe 
vlerësimit të tyre nga autoritetet vendase hetimore dhe gjyqësore ka qenë i 
plotë dhe i saktë.

86. Në lidhje me rrethanat e veçanta të rastit, Qeveria pretendoi se ankuesi kishte 
shkaktuar sanksione për mos binden urdhrave të policisë për të lënë vendin 
e tubimit publik në fund të takimit të autorizuar. Ata pohuan se ai ishte 
arrestuar në 8.30 në darkë  dhe u dërguan në stacionin e policisë, ku ai kishte 
qenë i ndaluar në pritje të procedurës administrative dhe më pas dënuar për 
moszbatim të një urdhri të policisë të ligjshëm, një vepër penale sipas nenit 
19.3 të Kodit të kundërvajtjet administrative .

87. Qeveria argumentoi se akuzat kundër ankuesi kishte erdhi nga një akt të 
veçantë të mosbindjes kryer pas shpërndarjes së tubimit, dhe në çdo rast, pas 
skadimit të çarë në kohë të autorizuar, në vend se nga mospajtimi i tij me 
vendimin për përfundojë asamblenë para kohe. Ata e konsideronin se nuk ka 
pasur ndërhyrje në ushtrimin e të drejtës së ankuesit për tubim paqësor dhe se 
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në çdo rast ndëshkimi imponuar mbi të, ndalimi ‘pesëmbëdhjetë ditë, nuk do 
të kishte qenë i tepruar, sepse ai kishte qenë i dënuar më parë për një vepër 
të ngjashme.

88. Qeveria arriti në përfundimin se të dy masat e përgjithshme e marra në lidhje 
me kuvendin si një e tërë dhe masat e veçanta të ndërmarra kundër aplikantit 
personalisht ishte i justifikuar në bazë të nenit 11 § 2 të Konventës. Ata e 
konsideronin se kishin respektuar ligjin vendas, ishin të nevojshme “për 
parandalimin e trazirave apo krimit” dhe “për mbrojtjen e të drejtave dhe 
lirive të tjerëve” dhe mbeti rreptësishtë proporcionale.

(B) Aplikuesi
89. Ankuesi pohoi se ai kishte qenë penguar të marrë pjesë në një tubim publik 

të autorizuar. Së pari, ai argumentoi se masat e rënda duar turma-kontrollit 
ka shkaktuar tension mes protestuesve dhe policisë, duke rezultuar në disa 
konfrontime të izoluara të cilat ishin përdorur si një pretekst për të ndërprerë 
takimin dhe për të shpërndarë atë. Së dyti, ai argumentoi se përfundimi i 
takimit nuk ishte njoftuar në mënyrë të qartë dhe se, për shkak të konfuzionit 
të përgjithshëm, që kishte mbetur në vendin e takimit deri në arrestimin e tij. 
Ai ka garuar ka kryer aktin e mosbindjes numërua atij.

90. Në lidhje me masat e përgjithshme, ankuesi i parë theksoi se kufizimet e 
përcaktuara në planin e sigurisë policia nuk kanë për qëllim sigurimin 
kryerjen paqësore të kuvendit, por me kufizimin dhe shtypur atë. Së dyti, ai 
argumentoi se autoritetet kanë ndryshuar në mënyrë të njëanshme paraqitjen 
origjinale takimit pa informuar organizatorët apo publikun. Ai konsideron se 
kufizimi i zonës kishte asnjë qëllim tjetër përveç për të parandaluar hipotezën 
se tenda mund të ngritur në park. Në vend që të shërbejnë për të parandaluar 
çrregullim publik, që kufizimi kishte krijuar një shishe-qafën në hyrje vendin 
e takimit dhe kishte shkaktuar tension duke rezultuar në një ulem-in spontan 
me një numër të vogël të pjesëmarrësve, duke përfshirë edhe organizatorët. 
Për më tepër, pasi tensioni kishte ndërtuar, autoritetet kishin dështuar për të 
komunikuar me organizatorët dhe për të lehtësuar paqësore bashkëpunimin.

91. Ankuesi më tej pretendoi se autoritetet kishin dështuar në mënyrë efektive 
për të informuar demonstruesit e përfundimit të takimit dhe të rendit për të 
shpërndarë. Ai kishte qenë në dijeni të vendimit për t’i dhënë fund asamblenë 
dhe ajo nuk kishte qenë e qartë për atë, që ai nuk e kishte parë ndonjë përleshje. 
Ai theksoi se sipas ligjit të brendshëm të policisë u është kërkuar të pezullojë 
asamblenë e parë dhe për të dhënë organizatorëve kohë për të korrigjuar ndonjë 
shkelje para se të mund të përfundojë atë. Në çdo rast, ai mohoi se kuvendi 
ka pushuar të jetë i qetë, përkundër incidenteve të shumta të konfrontimit me 
policinë. Nuk ka konfrontime kishte ndodhur brenda perimetrit të autorizuar në 
para të fazës. Në përgjithësi, ai konsiderohet se përgjigja nga policia ka qenë të 
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pakoordinuara dhe jo proporcionalë dhe se kishte pasur efektin e shkallëzuar 
konfrontimin vend se të ulur atë. Numri i madh i policëve dhe burimet e gjera 
turma-kontrollit të vendosura në vendin e asamblesë duhet të kishte lejuar 
autoritetet për të siguruar vazhdimësinë e qetë të takimit, por ata zgjodhën për 
të mbyllur atë në vend. Aplikanti mbështetur në raportin e ekspertëve (shih 
paragrafin 49 et etj. Më lart) në mbështetje të pretendimeve të tij.

92. Për sa i përket arrestimit të tij, ankuesi pretendoi se ai kishte qenë një 
pjesëmarrës i qetë në një tubim publik të autorizuar. Ai ka pohuar se kishte 
qenë i arrestuar në 7 të darkës, ende brenda orëve të kuvendit të autorizuar, 
në kundërshtim me pretendimin e qeverisë, pasi policia rregulloi  skenën e 
tubimit, deri  pas mbylljes së saj të hershme; para arrestimit të tij policia nuk i 
dha kurrfarë paralajmërimi dhe në  asnjë mënyrë që ai mund të bindej; ai nuk 
kishte  penguar trafikun pasi ishte  ende i përjashtuar nga tubimi , dhe nuk ishte 
kryer ndonjë akt i  pakëndshëm Ai konsideron se ai ishte arrestuar thjesht për 
praninë e tij në vendin e tubimit thjesht për të dekurajuar atë dhe të tjerët nga 
pjesëmarrja në mitingjet e opozitës. Ai më tej u ankua se gjykatat e brendshme 
nuk kishte marrë parasysh argumentet e tij dhe prova e jashtëzakonshme 
dhe kishte dhënë dënimin më të ashpër të mundshëm . Në përgjithësi, ai 
kundërshtoi arrestimin e tij dhe bindjen që pasoi si i paligjshëm, mungon një 
qëllim legjitim dhe nuk është e nevojshme në një shoqëri demokratike, në 
këtë mënyrë  të ketë në shkelje të nenit 11 të Konventës.

2. Vlerësimi i Gjykatës

(A) Parimet e përgjithshme
93. E drejta e lirisë së mbledhjes, një nga themelet e një shoqërie demokratike, 

është subjekt i një numri të përjashtimeve të cilat duhet të interpretohet dhe 
nevojën për çdo kufizim duhet të ngrihen në mënyrë bindëse. Kur shqyrton nëse 
kufizimet në të drejtat dhe liritë të garantuara nga Konventa mund të konsiderohet 
si “e nevojshme në një shoqëri demokratike” shtetet kontraktuese gëzojnë një të 
caktuar, por jo hapësirë   të pakufizuar të vlerësimit (shih Barraco k. Francës, nr. 
31684/05, § 42 , 5 mars 2009). Ajo është, në çdo rast, për Gjykatat Evropiane për 
të dhënë një vendim përfundimtar mbi pajtueshmërinë kufizimi me Konventën 
dhe kjo duhet të bëhet duke vlerësuar rrethanat e një rasti të veçantë (shih Osmani 
dhe të tjerë k. Ish Republikës Jugosllave të Maqedonisë nr. 50841/99, më 11 tetor 
2001 dhe Galstyan k. Armenisë nr. 26986/03, § 114, 15 nëntor 2007).
94. Kur Gjykata kryen shqyrtimin e saj, detyra e tij nuk është të zëvendësojë 

mendimin e vet për atë të autoriteteve përkatëse kombëtare, por më tepër për 
të shqyrtuar sipas nenit 11 vendimet që ata morën. Kjo nuk do të thotë se ajo 
duhet të kufizohet vetëm në konstatimin nëse shteti ka ushtruar diskrecionin e 
tij  në mënyrë të arsyeshme, me kujdes dhe në mirëbesim; ajo duhet të shikoj  
në ndërhyrje  të ankimit  e në dritën e rastit si një e tërë dhe për të përcaktuar, 
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pasi ka vendosur që të ndiqte një “qëllim legjitim”, nëse ajo u përgjigj “një 
nevoje  të ngutshme sociale» dhe, në veçanti, nëse ishte proporcionale për këtë 
qëllim dhe nëse arsyet e  dhëna nga autoritetet kombëtare për të justifikuar të 
ishin “të rëndësishme dhe të mjaftueshme” (shih Coster kundër Mbretërisë së 
Bashkuar [GC], nr 24876/94, § 104, 18 janar 2001;... Achouguian k. Armenisë 
., nr 33268/03, § 89, 17 korrik 2008;.. S. dhe Marper kundër Mbretërisë së 
Bashkuar [GC], nr 30562/04 dhe 30566/04, § 101, ECHR 2008: Barraco, 
cituar më lart, § 42 dhe Kasparov dhe të tjerët kundër Rusisë, nr. 21613/07, § 
86, 3 tetor 2013)... Në këtë mënyrë, Gjykata duhet të sigurohet se autoritetet 
kombëtare aplikuan  standarde të cilat ishin në përputhje me parimet e 
përcaktuara në nenin 11 dhe, për më tepër, se ata u bazuan në  vendimet e tyre 
në një vlerësim të pranueshëm të fakteve relevante (shih Rai dhe Evans nr. 
26258/07 dhe 26255/07, 17 nëntor 2009..... dhe të tjerët kundër Turqisë, nr 
8029/07, § 75, 18 qershor 2013;. shih gjithashtu ,Gerger kundër Turqisë [GC], 
nr. 24919/94, § 46, 8 korrik 1999;. dhe Shtetet e Partisë Komuniste të Turqisë 
dhe të tjerët kundër Turqisë, 30 janar 1998, § 47, Raportet e aktgjykimeve dhe 
vendimeve 1998- i).

95. Mbrojtja e mendimeve dhe lirisë për të shprehur ato, siç janë siguruar nga 
neni 10, është një nga objektivat e lirisë së mbledhjes siç parashikohet në 
Nenin 11. Një ekuilibër duhet gjithmonë të arrihet në mes qëllimeve legjitime 
të renditura në nenin 11 § 2 dhe të drejtën për të liruar shprehjen e opinioneve 
nga fjalë, gjest apo edhe heshtje nga persona të mbledhur në rrugë apo në 
vende të tjera publike (shih Ezelin k. Francës, 26 prill 1991, §§ 37 dhe 52, 
Seritë a nr 202;.. Barraco , cituar më lart, § 27;. Faber k. Hungarisë, nr. 
40721/08, § 41, 24 korrik 2012;... dhe Taranenko k. Rusisë, nr. 19554/05, § 
65, 15 maj 2014).

96.Shtetet Kontraktuese duhet të përmbahen duke aplikuar kufizime të 
paarsyeshme të tërthorta mbi të drejtën për tu mbledhur në mënyrë paqësore. 
Përveç kësaj, mund të ketë obligime pozitive për të siguruar gëzimin efektiv 
të kësaj të drejte (shih Oya Ataman k. Turqisë, nr. 74552/01, § 36, KEDNJ 
2006 XIII). Shtetet kanë për detyrë të marrin masa të arsyeshme dhe të duhura 
në lidhje me demonstratat e ligjshme për të siguruar sjelljen e tyre paqësore 
dhe sigurinë e të gjithë qytetarëve, edhe pse ata nuk mund të garantojnë këtë 
absolutisht dhe ata kanë një diskrecion të gjerë në zgjedhjen e mjeteve që 
do të përdoren. Në këtë zonë detyrimi që ata të hyjnë në bazë të nenit 11 të 
Konventës është një detyrim për masat që do të merren dhe jo si i rezultateve 
që duhen arritur (shih Giuliani dhe Gaggio k. Italisë [GC], nr. 23458/02, § 
251, ECHR 2011 (ekstrakte); shih edhe Platforma “Ärzte für das Leben» k. 
Austrisë , 21 qershor 1988, § 34, seria A nr 139;.. Oya Ataman, cituar më lart, 
§ 35, dhe Protopapa kundër Turqisë, nr. 16084/90, § 108, 24 shkurt 2009). 
Është detyrë e shtetit, në mënyrë të veçantë, për të marrë masat e duhura 
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të sigurisë parandaluese për të garantuar zhvillimin normal të një ngjarjeje 
publike, të tilla si sigurimin e pranisë së shërbimeve të ndihmës së parë në 
vendin e demonstratave dhe rregullimin e trafikut në mënyrë që të minimizojë 
përçarje e saj (shih Oya Ataman, cituar më lart, § 39, dhe Kudrevičius dhe të 
tjerët kundër. Lituanisë [GC], nr. 37553/05, §§ 158-60, 15 tetor 2015).

97. Është e rëndësishme për autoritetet publike, për më tepër, për të treguar një 
shkallë të caktuar të tolerancës ndaj tubimeve paqësore, madje edhe ato të 
paligjshme, nëse liria e tubimit e garantuar me nenin 11 të Konventës nuk 
është që të jetë i privuar nga të gjitha substancat (ibid. , §§ 37 dhe 39). Kufijtë e 
tolerancës pritur për një asamble të parregullt që  varet nga rrethanat e veçanta, 
duke përfshirë kohëzgjatjen dhe shkallën e shqetësimit publik të shkaktuar 
nga ajo, dhe nëse pjesëmarrësit e saj kishte dhënë mundësi të mjaftueshme 
për të shfaqur pikëpamjet e tyre (shih Cisse k. Francës, nr. 51346/99, §§ 51-
52, ECHR 2002 III;. Éva Molnár k. Hungarisë, nr. 10346/05, §§ 42-43, 7 
tetor 2008;... Navalnyy dhe Yashin kundër Rusisë, nr. 76204/11, §§ 63 64 4 
dhjetor 2014; dhe Kudrevičius, cituar më lart, §§ 155-17 dhe 176-77).

98. Nga ana tjetër, ku demonstruesit angazhohen në aktet e dhunës, ndërhyrje me 
të drejtën e lirisë së tubimit janë në parim të justifikuara për parandalimin e 
trazirave apo krimit dhe për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të  tjerëve (shih 
Giuliani dhe Gaggio , cituar më lart, § 251). Garancitë e nenit 11 të Konventës 
nuk zbatohet për kuvendet ku organizatorët dhe pjesëmarrësit kanë qëllime të 
dhunshme, nxisin për dhunë ose përndryshe mohojnë themelet e një “shoqërie 
demokratike” (shih Stankov dhe Organizata e Bashkuar Maqedonase Ilinden k. 
Bullgarisë, nr. 29221/95 dhe 29225/95, § 77, GJEDNJ 2001-IX;.. Organizata 
e Bashkuar maqedonase Ilinden dhe Ivanov k. Bullgarisë, nr. 44079/98, § 
99, 20 tetor 2005;.. Sergey Kuznetsov kundër Rusisë, nr. 10877 / 04, § 45, 23 
tetor 2008;. Alekseyev k. Rusisë, nr. 4916/07, 25924/08 dhe 14599/09, § 80, 
21 tetor 2010;. Faber, cituar më lart, § 37, 24 korrik 2012, dhe të tjerë, cituar 
më lart, § 70). Barra e provës qëllimet dhunshme të organizatorëve të një 
demonstrate qëndron me autoritetet (shih Christian Popullore Demokratike 
kundër Partisë. Moldavinë (nr. 2), nr. 25196/04, § 23, 2 Shkurt 2010).

99. Në çdo rast, një individ nuk pushon të gëzojë të drejtën për tubim paqësor, 
si rezultat i dhunës sporadike apo akteve të tjera të dënueshme të kryera 
nga të tjerët gjatë demonstratës, në qoftë se individi në fjalë mbetet i  qetë 
në synimet apo sjelljen  (shih Ezelin, cituar më lart, § 53;.. Ziliberberg k. 
Moldavisë (vendim), nr 61821/00, 4 maj 2004;... dhe Primov dhe të tjerët 
kundër Rusisë, nr 17391/06, § 155, 12 Qershor 2014). Edhe në qoftë se 
ekziston një rrezik i vërtetë i një demonstrimi  publik rezulton në çrregullim si 
rezultat i zhvillimeve jashtë kontrollit të atyre organizimeve , një demonstrim 
i tillë nuk ka si të bëre si  të tillë jashtë fushës së veprimit të nenit 11 § 1 të 
Konventës, por çdo kufizim vendosur në një asamble të tillë duhet të jetë në 
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përputhje me kushtet e paragrafit 2 të kësaj dispozite (shih Schwabe dhe MG 
k. Gjermanisë, nr. 8080/08 dhe 8577/08, § 92, KEDNJ 2011).

(B) Zbatimi i këtyre parimeve në rastin në fjalë
100. Ankuesi pretendoi shkelje të së drejtës së tij për lirinë e grumbullimeve 

paqësore, duke iu referuar masave të marra në lidhje me kishën në përgjithësi 
dhe masat specifike të ndërmarra kundër tij personalisht. Ai pretendoi 
se masat e turmës së kontrollit të zbatuara nga ana e policisë në sheshin 
Bolotnaya kishin  në efekt provokimin në një konfrontim mes protestuesve 
dhe policisë, dhe se policia më pas kishte përdorur incidentin si një pretekst për 
ndërprerjen e hershme të takimit dhe shpërndarjes së saj . Ai pohoi, për më tepër, 
se autoritetet kanë për qëllim që nga fillimi për të shtypur tubimin  me qëllim 
të dekurajimit të protestës në rrugë dhe disidencës politike. Ai argumentoi se 
arrestimi i tij në vendin e tubimit, ndalimit të tij para gjykimit dhe dënimit që 
pasoi për një kundërvajtje administrative ka qenë arbitrar dhe i panevojshëm.

101. Gjykata vëren se edhe pse pjesa e parë e akuzave të kërkuesit që bëjnë një 
situatë disi të përgjithshme, është e qartë se këto ngjarje të përgjithshme 
kanë prekur drejtpërdrejt gjendjen individuale të punëve dhe të drejtat e tij 
të garantuara me nenin 11 të Konventës të aplikantit. Ai mbërriti në vendin 
e ngjarjes publike me qëllim që të  merrte  pjesë në mbledhje; Megjithatë, 
kjo u bë e pamundur për shkak se takimi u ndërpre dhe më pas u  anulua, 
dhe folësit kryesorë u arrestuan. Kjo ankesë është e dallueshme nga ankesat 
rreth arrestimit të ankuesit të tyre të mëvonshëm dhe paraburgimit, të 
depozituar edhe në bazë të nenit 11 të Konventës. Gjykata ka identifikuar 
në këtë mënyrë dy çështje në pretendimet e ankuesit dhe ajo do të marrë 
parasysh secilin prej tyre veç e veç.

(I) Detyrimi për të siguruar kryerjen e kuvendit paqësor 
102. Gjykata vëren se zbatimi i masave të sigurisë gjatë një tubimi publik përbën, 

nga njëra anë, një kufizim në ushtrimin e të drejtës së lirisë së tubimit, por, nga 
ana tjetër, ajo është gjithashtu një pjesë e autoriteteve “obligime pozitive për 
të siguruar kryerjen paqësore të kuvendit dhe sigurinë e të gjithë qytetarëve 
(shih jurisprudenca cituar në paragrafin 96 më sipër). Ajo do të fillojë 
analizën e tij me pyetjen nëse autoritetet morën të gjitha masat e arsyeshme 
për të siguruar se takimi në Sheshin Bolotnaya u zhvillua në mënyrë 
paqësore. Gjykata vëren se palët kanë rënë dakord mbi kushtet thelbësore 
të barabartë ndërmjet dy udhëheqësve të kuvendit dhe policisë në urën 
Malyy Kamennyy, e ndjekur nga një konfrontim të dhunshëm, ndërprerjen 
e mbledhjes dhe shpërndarjes së saj. Ata bien dakord për kohë shtrirjen  
dhe sekuencën e ngjarjeve, si të përcaktuara nga gjykatat e brendshme, por 
dallojnë në perceptimin e tyre, lidhjet shkakësore dhe interpretimit ligjor. 
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Ata nuk janë dakord, në mënyrë të veçantë, nëse shpërndarja e  autorizuar  
dhe se vendi është ndryshuar, nëse sjellja e autoriteteve të shkaktuara, ose të 
paktën të përbërë fillimin e konfrontimeve, dhe nëse shkalla e çrregullimit 
justifikuar mbylljen e ngjarjes dhe shpërndarjes së saj nga policia.

103. Sipas versionit zyrtar, më 6 maj 2012 çrregullim masive u zhvillua në 
sheshin Bolotnaya. Qeveria pretendoi se në atë ditë drejtuesit e asamblesë 
kishte për qëllim për të marrë marshimin jashtë zonës së caktuar, për të 
ngritur një kampingu proteste dhe, ndoshta, për të mbajtur një mbledhje 
të paautorizuar pranë Kremlinit. Kur ata u ndaluan nga kordonin policor, 
organizatorët bënë thirrje për një sit-in dhe inkurajoi sulmet ndaj kordonit 
të policisë. Në këto rrethana policia kishte zgjidhje, por për të përfunduar 
asamblenë, e cila tashmë ishte ndërprerë në mënyrë të pakthyeshme, dhe për 
të kufizuar shkelësit aktive.

104. Udhëheqësit e kuvendit, në të kundërtën, ka akuzuar autoritetet se kanë 
përshtatur demonstratën në mënyrë që një konfrontimi do të bëhet e 
pashmangshme dhe kështu që një tubim i qetë mund të portretizohet si një 
turmë agresive arsyetojnë një goditje të vendosur. Ata mohuan se kishte 
qenë qëllimi i tyre fillestar për të shkuar jashtë zonës së caktuar mbledhjeve; 
në të kundërt, ulem-në ishte një reagim ndaj ndryshimit të njëanshëm të 
shtrirjes takimit të autoriteteve. Protestuesit u ul në tokë në një përpjekje 
për të negociuar një kalim nëpër park në sheshin Bolotnaya, të cilat ata 
konsiderohet të jetë një pjesë e vendit të takimit të rënë dakord, por autoritetet 
nuk treguan gatishmëri për të negociuar apo edhe për të komunikuar me 
ta. Nga kjo pikëpamje, thyerja pasuese e kordonit dhe konfrontimet ishin 
pasojë e sjelljes jo bashkëpunues e autoriteteve. Në çdo rast, kërkuesi 
pretendoi se përkundër disa incidenteve të izoluara poterexhi, kuvendi ka 
mbetur përgjithësisht e qetë dhe nuk ka pasur asnjë shkak për ndërprerjen 
ose shpërndarjen atë.

105. Përhapja nga materialet e paraqitura në këtë rast se ruajtja e rendit publik 
më 6 maj 2012 ishte një operacion i përpunuar sigurisë. Gjykata vëren, në 
veçanti, se plani i sigurisë dhënë për një grup kompleks të masave të sigurisë 
që do të merren në të gjithë qytetin e Moskës në atë ditë, nga të cilat një pjesë 
e madhe u kushtohet tubim publik në sheshin Bolotnaya (shih paragrafin 
16 etj. më lart). Shkalla paparë për praninë e policisë dhe të pajisjeve të 
vendosur për këtë ngjarje u vu re në raportet e medias të referuara nga palët, 
nga ana e Komisionit të ekspertëve dhe dëshmitarëve në procedurën penale 
(shih paragrafët 51 dhe 57 më lart).

106. Kjo bazë e zakonshme e sigurisë përmirësohet për shkak të protestave të 
parashikuara në rrugë të paautorizuar. Autoritetet kishin monitoruar nga afër 
aktivitetet e udhëheqësve të opozitës në periudhën para 6 Maj 2012 duke 
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hyrë në burimet e hapura dhe nga mjetet e vëzhgimit të fshehtë. Ata kishin 
dyshuar aktivistët e opozitës të komplotuar një kryengritje popullore, duke 
filluar me kuvendet publike të paligjshme dhe ngritjen e kampingut gjoja 
frymëzuar nga “pushtojnë” lëvizjes dhe të ngjashme me protestën “Maidan” 
në Ukrainë (shih dëshmitë e Z. Deynichenko, Z. Zdorenko, Z. Makhonin 
dhe Znj Volondina, paragrafi 63 më sipër). Kjo ishte frika e një kampingu të 
tillë duke u ngritur në parkun e sheshit Bolotnaya se policia kishte vendosur 
për të penguar qasje në të, kufizojnë vendin e montimit të argjinaturës ku 
tendat nuk mund të vendoset lehtësisht.

107. Gjykata vëren se edhe pse neni 11 i Konventës nuk garanton të drejtën për të 
ngritur një kampingu në një vend të zgjedhjes së dikujt, instalimet e tilla të 
përkohshme mund të në rrethana të caktuara përbëjnë një formë e shprehjes 
politike, kufizimet e të cilave duhet të jenë në përputhje me . kërkesat e 
nenit 10 § 2 të Konventës (shih shembuj të formave të tjera të shprehjes së 
mendimit në çelikut dhe të tjerë kundër Mbretërisë së Bashkuar, 23 shtator 
1998 § 92, Raportet 1998 VII,. Drieman dhe të tjerët kundër Norvegjia 
(vendim) , nuk ka 33678/96, 4 maj 2000;. dhe Taranenko, cituar më lart, §§ 
70-71). Ai përsërit se në çdo rast në këtë kontekst Neni 10 i Konventës është 
që të konsiderohet si një lex generalis në lidhje me nenin 11, një lex specialis, 
dhe ankesës sipas nenit 11 duhet që në këto rrethana të konsiderohet në 
dritën e Nenit 10 (shih Ezelin, cituar më lart, §§ 35 dhe 37). Gjykata do 
të marrë këtë në konsideratë kur vlerësohet proporcionalitetin e masave të 
marra në përgjigje të kërcënimit të rendit të ditës të dyshuar e parlamentit 
fshehur (shih paragrafin 139 më poshtë).

108. Para se të vendoset në rolin e qëllimeve të padeklaruara, nëse organizatorët 
‘ose autoritetet’, Gjykata do të komentojë mbi arsyet formale për vendimet 
e marra, kur ishte duke u organizua kuvendi. Në vështrimin e parë, vendimi 
për të mbyllur park në miting nuk duket në vetvete armiqësor ose tinëzisht 
vis-à-vis organizatorët, duke pasur parasysh se argjinatura ka kapacitete 
të mjaftueshme për të akomoduar asamblenë, madje me një diferencë të 
konsiderueshme për të tejkaluar numrin e pritshëm të pjesëmarrësve. Sipas 
deklaratës së Drejtorisë Rajonale të Moskës të Sigurisë (shih paragrafin 63 
më lart), kapaciteti maksimal i argjinaturës  Bolotnaya ishte rreth 26.000 
persona. Prandaj ishte e mjaft e madhe jo vetëm për deklaruara fillimisht 
5,000 pjesëmarrës, apo pjesëmarrjen regjistruar zyrtarisht të 8000, por edhe për 
vlerësim retrospektiv të 25.000 të organizatorëve. Megjithatë, organizatorët 
nuk e kundërshtoi vetëm për mungesën e qasjes në park, por, mbi të gjitha, për 
të zbuluar një ndryshim të minutës së fundit të vendit të punës shtrirjes, i cili 
dyshohet se çoi në keqkuptimit dhe përçarje të kuvendit.

109. Organizatorët, autoritetet komunale dhe policia kishte diskutuar paraqitjen e 
vendin kuvendit gjatë takimit të punës së 4 maj 2012. Kuvendi organizatorët 
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pohoi se ai kishte rënë dakord shprehimisht në takimin e punës për të 
realizuar më 6 maj 2012, rruga dhe format e kuvendit të mbajtur më 4 shkurt 
2012. dëshmitë e tyre për këtë qëllim kanë qenë as konfirmuar as mohuar 
nga zyrtarët të cilët ishin të pranishëm në takim pune. Kur në pyetje, Z. 
Deynichenko dhe z Sharapov deklaruar se përfshirja e parkut nuk është 
kërkuar apo diskutuar. Duke supozuar se ky i fundit ishte i vërtetë dhe asnjë 
marrëveshje të shprehur është arritur sa i përket park, Gjykata megjithatë 
konsideron se nuk ishte plotësisht e paarsyeshme nga ana e organizatorëve 
të perceptojnë atë si të përfshirë nga kundërvajtje.

Së pari, kufiri zyrtar i Sheshin Bolotnaya përbërë nga parku, siç konfirmohet nga 
dëshmitarët ekspert N. dhe M., si dhe kreu i Yakimanka Qarkut Bashkisë së Moskës. 
Së dyti, parku ishte përfshirë në vendin e takimit me rastin e mëparshëm, një fakt 
pranuar nga burime zyrtare, në veçanti dëshmitarit Z. Sharapov (shih dëshmitë e të 
gjithë dëshmitarëve të lartpërmendura të cituar në paragrafin 63 më sipër).
110. Kjo është tokë e zakonshme që nuk harta është prodhuar më së takim pune 

dhe nuk ka on-the-spot zbulimi u krye për shkak të kufizimeve kohore. 
Pas takimit të punës, policia zhvilluar planin e sigurisë dhe hartoi hartën 
e tyre, e cila përjashtuar parkun. Nuk është e qartë nëse harta e tyre ishte 
i bazuar në perceptimin e tyre e diskutimit në takimin e punës, apo nëse 
ata vendosën për mbylljen e parkut më pas, duke marrë parasysh numrin e 
pritshëm të pjesëmarrësve dhe çështjet e mundshme rendit publik. Në çdo 
rast, si plani i sigurisë dhe hartat e përdorura nga forcat e policisë ka mbetur 
policisë dokumentet e brendshme dhe nuk janë ndarë me organizatorët (shih 
përgjigjen e Departamentit Brendshme Moskës Komitetit Hetues, paragrafin 
48 më sipër, si dhe vendimit të Gjykatës së qytetit të Moskës në Z. Udaltsov 
së dhe rasti i z Razvozzhayev-së, paragrafi 63 më sipër).

111. Në të njëjtën kohë, një hartë tjetër e vendit kuvendit është publikuar në 
faqen zyrtare të policisë, i cili përfshinte në park. Prejardhja e hartës mund 
të ketë qenë jozyrtare, siç është vendosur nga Gjykata e Qytetit të Moskës, 
por edhe në qoftë se është në bazë të informacionit të dorëzuar nga ana e 
organizatorëve dhe jo nga shërbimet e veta të policisë, publikimi i tij nga 
zyra e shtypit e policisë nënkuptonte një lloj miratimi zyrtar (shih paragrafët 
48 dhe 63 më lart). Për më tepër, fakti se harta ishte në domenin publik për 
të paktën njëzet e katër orë para se Kuvendi i lejuar zyrtarët përgjegjës për 
sigurinë e takimit të vend ndonjë gabim dhe të informojë organizatorët dhe 
publikun në përputhje me rrethanat. Dhënë prioritet atribuohet policore këtë 
ngjarje si dhe ndërgjegje me të cilat forcat e sigurisë ndjekur çdo gjë në 
lidhje me aktivitetin e protestës, ishte e pamundur që harta publikohet kishte 
rënë pa dashje vëmendjen e tyre.

112. Duke pasur parasysh sa më sipër, Gjykata arrin në përfundimin se ka pasur të 
paktën një heshtur, në qoftë se nuk është një ekspres, marrëveshje që parku 
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në sheshin Bolotnaya do të jenë pjesë e vendin e takimit më 6 maj 2012.
113. Me këtë konstatim në mendje, Gjykata kthehet në pikën tjetër kontestuar: 

rëndësinë e uljes në urën Malyy Kamennyy. Gjykata do të shqyrtojë arsyet 
e paraqitjes së saj, shkalla në të cilën është ndërprerë kuvendi dhe sjelljen e 
autoriteteve në këtë situatë.

114. Gjykata vëren se gjatë procedimeve të brendshme dy shpjegime kontradiktore 
janë dhënë për ulem-në. Udhëheqësit e asamblesë dhe pjesëmarrësit mbahet 
se ishte një reagim ndaj ndryshimit të papritur të shtrirjes e vendit të punës 
dhe një përpjekje për të negociuar një kalim nëpër park. Kjo arsye është në 
parim në përputhje me konstatimin e Gjykatës lart se vendosja e kordonit 
policor ishte i ndryshëm nga ai pritet nga organizatorët e kuvendit (shih 
paragrafin 112 më lart).

115. Megjithatë, zyrtarë të caktuar të policisë pohoi se ulem-në udhëheqësit 
e kishte kërkuar qasje në Bolshoy Kamenný urë drejt Kremlinit, një 
ultimatum që nuk mund të jepet (shih raportin e Z. Deynichenko-së prej 6 
maj 2012, paragrafi 43 më sipër, dhe porositë e tij, paragrafin 63 më sipër, 
dhe vendimi i Komitetit Hetues të 20 marsit 2013, paragrafi 52 më sipër). 
Është e pamundur për të përcaktuar nëse ndonjë kërkesë e tillë u shpreh me 
të vërtetë, sepse ka dëshmitarë të tjerë se policia dëgjoi. Nga ana tjetër, një 
numër dëshmitarësh që nuk lidhen me palëve në konflikt konfirmoi se ulem-
në udhëheqës të kishte kërkuar që policia të lëvizur kordonin përsëri në 
mënyrë që të lejojë qasje në park. Vëzhguesit e pavarur nga zyra e Avokatit 
të Popullit që kanë qenë të përfshirë në negociatat shpjegoi se protestuesit, 
të cilat përballen me kalimin e  ngushtuar, kishte kërkuar që të zgjerohet. 
Për më tepër, ata të quajtur zyrtarin e policisë, kolonel Biryukov, për të cilin 
kishte kaluar Avokati i Popullit se kërkesa (shih dëshmitë e Znj Mirza dhe Z. 
Vasiliev, paragrafët 57 dhe 59 më lart). Gjithashtu, vëzhguesi kuvendi nga 
Dhoma Civile të Federatës Ruse dëshmoi se ka kërkesa për të hapur kalimin 
në Kremlini ishte bërë (shih dëshmitë e Z. Svanidze, paragrafi 58 më sipër). 
dëshmitë e të ngjashme janë dhënë edhe nga dy deputetët e shtetit Duma, 
Z. G. Gudkov dhe Z. D. Gudkov, i cili kishte tentuar edhe të ndërmjetësojë 
në konfliktin; ata specifikuar se ulem-in liderët kishte këmbëngulur në 
kordonin duke lëvizur prapa dhe kishte kërkuar për qasje në park.

116. Në bazë të kësaj dëshmie Gjykata konstaton se ulem-në liderët shprehën 
kërkesën që të ketë park hapur për asamblenë dhe që kanë bërë këtë kërkesë 
të njohur për policinë.

117. Sa i përket natyrës së ulem-në dhe shkallën e shqetësimit të shkaktuar, Gjykata 
vëren në vijim. Duket nga pamjet video të paraqitura nga palët, dhe kjo është 
konfirmuar nga llogaritë e dëshmitarëve, se ulem-në ngushtuar kalimin në 
Sheshin Bolotnaya edhe më tej dhe se ajo ka shkaktuar një konfuzion dhe 
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padurimin në mesin e demonstruesve që aspirojnë për të arritur në vendin 
e takimit . Megjithatë, të njëjtat burime bënë të qartë se me vetëm njëzet 
deri në moshën pesëdhjetë njerëz të ulur në tokë, ulen-në ka mbetur të 
lokalizuara dhe të lënë hapësirë   të mjaftueshme për ata që dëshirojnë për 
të kaluar. Është jashtë çdo dyshimi se ulem-në ishte rreptësishtë paqësore. 
Megjithatë, kërkohet ‘ndërhyrje - dhe ata që marrin pjesë në të, të ftuar 
haptazi atë që kordoni nuk mund të lëvizet pa e autoriteteve e autoriteteve 
miratimin e urdhrave përkatëse. Prandaj, shtrohet pyetja nëse në këtë fazë, 
autoritetet ndërmorën hapa të gjithë të arsyeshme për të ruajtur karakterin 
paqësor i Kuvendit.

118. Duke marrë kërkesën për të lëvizur kordonin mbrapa, komandantët e policisë 
iu desh të pranojë ose të refuzojë atë, ose të kërkojë një zgjidhje kompromisi. Kjo 
nuk është për Gjykata për të treguar se çfarë manovër ishte më i përshtatshëm 
për të kordonit policor në rrethanat. Fakti se policia u ushtruar kujdes ndaj 
park duke marrë përsipër nga një kampingu, apo mosdashjen e tyre për të 
lejuar protestuesit për të vazhduar në drejtim të Kremlinit, ose të dyja, mund 
të justifikojë refuzimin për të lejuar hyrjen në park, duke pasur parasysh se 
në çdo rast asambleja kishte hapësirë   të mjaftueshme për një takim. Ç’ është 
më e rëndësishmja, çfarë kursi i veprimit të policisë konsiderohet e saktë, ata 
kishin për t›u angazhuar me ulem-in liderëve për të komunikuar qëndrimin e 
tyre të hapur, në mënyrë të qartë dhe menjëherë.

119. Ngecje pranë kordonit zgjati për rreth dyzet e pesë për pesëdhjetë minuta, 
një periudhë të konsiderueshme kohore. Nga rreth 5 pasdite për 5.15 të darkës 
organizatorët janë adresuar policët formimin kordonin, por duket se nuk ka 
pasur oficerë të lartë policie në mesin e tyre kompetente për të diskutuar këto 
çështje; këta oficerë të lartë me sa duket po e shikonin këtë ngjarje nga një 
distancë prapa kordonit. Negociatorët të  përfshirë në rreth 5.15 të darkës dhe 
bisedimet vazhduan të paktën deri në 5.45 të darkës Policia zgjodhi parë për 
të kontaktuar me udhëheqësit e protestës nëpërmjet një ndërmjetësi, Avokati 
i Popullit, i cili kishte për të të treguar atyre të ngrihen dhe të shkojnë drejt 
fazës. Ai kaloi mesazhin dhe u kthye në polici kërkesën e protestuesve për të 
hapur kalimin në park. Është e paqartë nëse, pas atij shkëmbim fillestar, policia u 
përgjigj me protestuesit dhe, nëse është kështu, nëse Avokati i Popullit ka arritur të 
transmetojë përgjigje. Megjithatë, në të njëjtën kohë dy deputetë e shtetit Duma, 
Z. G. Gudkov dhe Z. D. Gudkov, ishin në negociata në harmoni dhe kishte thuhet 
se ka arritur një marrëveshje që kordoni mund në parim të lëvizur.

120.Duket se ndërmjetësit kishte disa bashkëbiseduesve të rangut të lartë në 
anën e policisë. Avokati i Popullit ishte duke folur me koloneli Biryukov. 
Sipas planit të sigurisë, më 6 maj 2012, ai ishte përgjegjës për të “koordinimit 
bashkë me përfaqësuesit e organizatave publike dhe gjithashtu bashkë koordinim 
dhe informacionet rrjedhin me shërbimet e tjera të Departamentit të Moskës 
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e Brendshme” (shih paragrafin 21 më lart). Megjithatë, kolonel Biryukov 
tha Avokatin e Popullit se vendimi në lidhje me kordonin policor ishte jashtë 
kompetencave të tij (shih dëshmitë e Znj Mirza dhe Z. Vasiliev, paragrafët 57 dhe 
59 më lart). Deputetët, Z. G. Gudkov dhe Z. D. Gudkov me sa duket kishte folur 
Z. Gorbenko, Zëvendës Kryetari i Bashkisë; ata nuk identifikohen policët të 
cilëve u kishte thënë po ashtu, por ata pohuan se kanë arritur një rezultat të 
ndryshëm nga Avokati i Popullit.

121. Dokumentet në dispozicion në shkresat e lëndës nuk bëjnë të ditur identitetin 
e zyrtarit i cili mori vendim sa i përket kordonin, apo çfarë vendimi në fakt 
ishte. Sipas planit të sigurisë, segment i rëndësishëm i kordonit përkiste 
“Zone nr. 8 “nën komandën e kolonel policor Smirnov me nëntë oficerëve, 
si zëvendës të tij (të listuar në paragrafin 22 më sipër). Megjithatë, nuk është 
e qartë nëse ai kishte autoritet për të negociuar me organizatorët e kuvendit, 
ose për të ndryshuar pozicionin e kordonit të përcaktuar në planin e sigurisë. 
Policia kolonel Deynichenko ishte në krye të komandës së përgjithshme të 
operacionit të sigurisë; më 4 maj 2012, ai mori pjesë në takimin e punës, 
dhe më 6 maj 2012, pas kuvendit ai tërhoqi një raport mbi zbatimin e 
planit të sigurisë. Megjithatë, nuk ka informacion nëse ai ishte i përfshirë 
në negociatat me udhëheqësit ulem-in, ose nëse ai ka dhënë ndonjë urdhër 
lidhur me kordonin.

122. Gjykata vëren se një zyrtar tjetër, kolonel Makhonin, ka luajtur një rol aktiv në 
policimin e ngjarjes. Para marshimit ai u takua me organizatorët e kuvendit 
për një konferencë të fundit, u dha udhëzime dhe kishte ato nënshkruajnë 
një ndërmarrje formale kundër çdo shkelje të rendit publik. Ai tregoi edhe 
për organizatorët që ai ishte kontaktin e tyre urgjent dhe i udhëzoi ata për të 
thirrur atë për ndonjë çështje të pazgjidhura rendit publik.

123. Nuk dihet nëse Zoti Udaltsov u përpoq për të thirrur kolonel Makhonin 
gjatë ngecje. Po ashtu, Gjykata nuk është në gjendje të verifikojë dëshmitë 
e Z. Davidis se ai u përpoq për të thirrur Z. Deynichenko. Gjykatat e 
brendshme nuk kanë vendosur mbi ato pika, dhe nuk ka prova relevante 
janë paraqitur në Gjykatë. Në çdo rast, zyrtarët e lartë të policisë ka pasur 
mundësi të mjaftueshme për të kontaktuar organizatorët me telefon dhe për 
të personalisht të afrohet e ulem-in pjesëmarrës nga thjesht duke ecur pak 
metra. Z. Makhonin, nga ana e tij, dëshmoi se ai nuk ishte përpjekur për të 
thirrur Z. Udaltsov deri sa ai mbërriti në Sheshin Bolotnaya “pas çrregullim 
në masë tashmë kishte filluar” (shih paragrafin 63 më lart). Duke pasur 
parasysh se incidenti i parë ka ndodhur disa minuta pas ulem-në kishte 
mbaruar, kjo do të thotë se ai nuk e ka thirrur Zotin Udaltsov gjatë ulem-in 
dhe ishte larg nga sheshin Bolotnaya ndërsa ajo zgjati. Në orën 6 pasdite ai 
u shfaq në zonën fazë, ku ai udhëzuar Znj Mityushkina për t’i dhënë fund 
asamblenë (shih paragrafët 131 më poshtë).
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124. Vlen të përmendet se funksioni zyrtar Z. Makhonin në lidhje me kuvendin në 
Sheshin Bolotnaya nuk është specifikuar. Emri i tij nuk paraqiten në planin 
e sigurisë në mesin e qindra zyrtarëve të emëruar të policisë personalisht 
përgjegjës për detyra të ndryshme, duke përfshirë kontrolluar kazanët, kapja 
e shkelësit, video incizim dhe marrëdhëniet shtyp. Ai nuk ishte anëtar i selisë 
operative ose. Sipas planit të sigurisë, ajo ishte detyra kolonel Smirnov së 
dhe Kolonel Saprykin për të përmbushur personalisht organizatorët para 
fillimit të marshit, me qëllim që të informojë ata dhe që ato të nënshkruajë 
ndërmarrjet (shih paragrafin 22 më lart), edhe pse në praktikë kjo ishte 
kolonel Makhonin që e bëri atë.

125. Gjithashtu është karakteristike se plani i sigurimit nuk ka caktuar një oficer 
për t’u lidhur me organizatorët e kuvendit, edhe pse në mënyrë të veçantë 
i caktuar oficerët për ndërlidhje me organizatat e shoqërisë civile dhe me 
shtypin (shih paragrafin 21 më lart). Siç ndodhi, kolonel Makhonin ushtruar 
disa funksione operacioneve në lidhje me organizatorët e asamblesë, por 
pa e ditur kufijtë e mandatit të tij është e pamundur për të të treguar nëse ai 
kishte autoritetin për të vendosur lidhur me manovrim kordonit ose për të 
negociuar me drejtuesit ulem-in .

126. Gjykata ka gjetur më lart se udhëheqësit e marshimit  janë marrë në befasi 
për shkak të kufizimit të konsiderueshme të hapësirës për takimin, pasi 
që kordoni i policisë në urën  Malyy Kamennyy përjashtuar një pjesë të 
rëndësishme të vendit siç është rënë dakord fillimisht. Përballë kësaj situate, 
në vend të procedurës në vendin dispozicion në para të fazës, ata filluan një 
protestë në të cilën rëndë e ngjeshur (shih paragrafët 114 dhe 117 më lart). 
Sipas mendimit të Gjykatës, polemika në lidhje me vendosjen e kordonit të 
policisë kanë mundur të marrë me zyrtarët kompetentë ishin të përgatitur 
për të dalë përpara për të komunikuar me organizatorët e kuvendit dhe 
për të diskutuar vendosjen e kordonit me ta. Përfshirja e tyre mund të ketë 
lehtësuar tensionet e shkaktuara nga ndryshimi i papritur i shtrirjes vendit të 
punës dhe mund të ketë ndihmuar të shmangur bllokimin dhe pakënaqësinë 
konsekuent nga ana e protestuesve.

127. Konstatimet e Gjykatës në paragrafët paraprake çojnë në përfundimin se 
autoritetet e policisë nuk e kishte parashikuar një kanal të besueshëm të 
komunikimit me organizatorët para asamblesë. Ky mosveprim është e 
habitshme, duke pasur parasysh tërësia e përgjithshme e përgatitjeve 
të sigurisë për aktet e parashikuara të sfidës nga ana e udhëheqësve të 
kuvendit. Për më tepër, autoritetet nuk arritën t’i përgjigjen zhvillimeve 
në kohë reale në mënyrë konstruktive. Në para pesëmbëdhjetë minuta pas 
mbërritjes marshimit së në Malyy Kamenný urë, asnjë zyrtar mori ndonjë 
interes në duke folur me udhëheqësit mars shfaqin shenja të shqetësimit 
para kordonit policor. Përfundimisht, kur ulem-në ka filluar, ata i dërguan 
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Avokatit të Popullit me një mesazh për udhëheqësit për të dalë dhe për të 
shkuar në, e cila ka dhënë asnjë përgjigje të shqetësimeve të protestuesve. 
Nëse janë apo jo oficerët e lartë të policisë përtej kordonit kishte kuptuar 
fillimisht kërkesat e liderëve ulem-në, asgjë penguar ata menjëherë sqarimin 
e çështjes dhe nga duke u dhënë atyre një përgjigje të qartë.

128. Duke marrë parasysh sa më sipër, Gjykata konstaton se në rastin konkret 
autoritetet bërë përpjekje të mjaftueshme për të komunikuar me organizatorët 
e kuvendit për të zgjidhur tensionin e shkaktuar nga konfuzioni në lidhje me 
paraqitjen e vendit të punës. Dështimi për të marrë hapa të thjeshtë dhe të 
qartë në shenjat e para të konfliktit të lejuar që të përshkallëzohet, duke çuar 
në përçarje e tubimit paqësor parë.

129. Gjykata tashmë ka referuar Udhëzimeve të Komisionit të Venecias për lirinë 
e tubimit paqësor, i cili rekomandon negociata apo dialogut të ndërmjetësuar 
në qoftë se një ngecje apo mosmarrëveshje të tjera të lind gjatë rrjedhës së 
një asambleje si një mënyrë për të shmangur përshkallëzimin e konfliktit 
(shih udhëzimin 5.4 paragrafi 80 më sipër). Ajo konsideron, megjithatë, e 
panevojshme për të përcaktuar në lidhje me Udhëzimet ose përndryshe 
standardi i kërkuar. Gjykata çmon se në ndonjë të parë autoritetet në këtë rast 
nuk përputhen me edhe kërkesat minimale në detyrën e tyre për të komunikuar 
me udhëheqësit e kuvendit, e cila ishte një pjesë thelbësore e detyrimin e 
tyre pozitiv për të siguruar kryerjen paqësore të kuvendit, për të parandaluar 
çrregullim dhe për të siguruar sigurinë e të gjithë qytetarëve të përfshirë.

130. Autoritetet kanë dështuar në këtë mënyrë për të përmbushur detyrimin e 
tyre pozitiv për sa i përket sjelljes së kuvendit në Sheshin Bolotnaya. Nuk ka 
pasur shkelje të Nenit 11 të Konventës për atë akuzë.

(II) Përfundimi i kuvendit dhe i aplikantit arrestimi, ndalimi dhe akuzat
131. Në fund të negociatave pozita e kordonit policor mbeti  e pandryshuar; është 

përforcuar vetëm nga policia. Ngjarjet e mëvonshme zhvilluar njëkohësisht 
në të dy anët e kundërta të Sheshit  Bolotnaya. Mbipopullimi  ndodhi në 
urën Malyy Kamenný në 5.50 të darkës, në të cilën protestuesit përfunduan 
të ulur dhe u nisën  për në skenë. Në orën  5.55 pasdite  presionin e turmës 
e shkaktoj  kordoni i  thyer për herë të parë, por ajo u rivendos shpejt pa 
përdorimin e forcës, dhe në vazhdim disa minuta protestuesve nga mesi  
i turmës filluan të hedhur objekte të ndryshme në kordonin policor, duke 
përfshirë një koktej Molotov. Në të njëjtën kohë, në orën 6 pasdite, sheshin 
Bolotnaya Znj Mityushkina, duke vepruar sipas instruksioneve të kolonel 
Makhonin, shpalli  nga skena se takimi është mbyllur. Në pesëmbëdhjetë 
minutat e ardhshme disa konfrontime ndodhën mes protestuesve dhe policisë 
në urën,  Malyy Kamenný deri në 6.15 të darkës policia filloi veprime të 
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shtrira për të shpërndarë turmën atje.
132. Qeveria nuk ka saktësuar nëse ishte kolonel Makhonin i cili mori vendimin 

për të ndërprerë asamblenë apo nëse ai ishte duke ndjekur urdhrat. Është 
gjithashtu e paqartë pikërisht ajo që e bëri atë vendim, edhe pse disa 
dëshmitarë sugjeruar se kjo ishte për shkak të ulem-in. Fakti që në 5.55 të 
darkës autoritetet ishin kërcënuese udhëheqësve të kuvendit me sanksionet 
penale vërteton atë hipotezë (shih paragrafin 34 më lart). Është e qartë, në 
çdo rast, se në 6 pasdite, kur është bërë njoftimi, turma e kishte ndërtuar dhe 
kishte pasur shtrydhet dhe të shtyrë dhe incidente të izoluara të në shkallë 
të vogël agresionit në kordon të Malyy Kamenný urës, por jo i përhapur 
çrregullim apo luftimet intensive.

133. Nuk duket se Kuvendi është pezulluar para se të ndërpritet, siç kërkohet 
me nenin 15.3 të Ligjit të asambleve publike. Sipas autoriteteve, në atë 
fazë ishte e arsyeshme për të njoftuar ndërprerjen emergjente sipas nenit 
17.3, i cili kufizon procedurën e përfundimit në rast të çrregullimit në masë. 
Gjykata çmon se pavarësisht nëse kualifikimi i brendshëm i “çrregullim 
në masë” ishin takuar, tensionet janë lokalizuar ende në Malyy Kamenný 
urë, ndërsa pjesa tjetër e vendit mbetet e qetë. Autoritetet nuk kanë treguar 
se para se të njoftuar të gjithë takimin e mbyllur që ishin përpjekur për të 
ndarë sektorin e trazuar dhe për të synuar e problemeve atje, në mënyrë që 
të mundësojë takimin të vazhdojë në sektorin e fazës ku situata ka mbetur 
paqësore. Gjykata për këtë arsye nuk është e bindur se përfundimi i takimit 
në Sheshin Bolotnaya ishte e pashmangshme.

134. Megjithatë, edhe duke supozuar se vendimi për ndërprerjen e kuvendit 
është marrë për shkak të rrezikut real dhe të pashmangshëm se dhuna do të 
përhapet dhe të intensifikohet, dhe se autoritetet kanë vepruar në kuadër të 
lirisë së vlerësimit e cila duhet të lejohet në rrethana të tilla, një vendim i tillë 
mund të ishte zbatuar në mënyra të ndryshme dhe duke përdorur metoda të 
ndryshme. Duke pasur parasysh diversitetin në rrethanat e protestuesve të 
veçanta, veçanërisht shkalla e përfshirjes së tyre ose përfshirjes së tyre jo në 
përplasjet dhe gamë të gjerë të pasojave të shkaktuara, është e pamundur për 
të dhënë një vlerësim të përgjithshëm të sjelljes së policisë në shpërndarjen 
e kuvendit në sheshin  Bolotnaya. Për këtë arsye, Gjykata do të heqin dorë 
nga analizuar mënyrën në të cilën policia shpërndarë protestuesit në urën 
,Malyy Kamenný si ajo bie jashtë fushëveprimit të rastit të aplikantit. 
Gjykata do të shqyrtojë veprimet e ndërmarra kundër ankuesit personalisht, 
dhe duke bërë kështu që do të marrë parasysh situatën e përgjithshme në 
afërsi të tij të menjëhershëm, që është, zonën në para të fazës brenda zonës 
së caktuar takimi në Bolotnaya argjinaturës.

135. Ajo vijon nga parashtrimet e palëve vërtetuar nga video dhe dëshmi të 
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dokumentuara se zona brenda perimetrit rrethoi të vendit të takimit në 
Bolotnaya argjinaturës mbetur rreptësishtë paqësore për të gjithë kohës, 
madje edhe gjatë çrregullimit jashtë këtij perimetri, në urën Malyy 
Kamenný. Duket se gjatë uljes në zonën në fjalë ishte pothuajse bosh, dhe 
se kur udhëheqësit protestës braktisur ulet-në, disa njerëz atëherë i pasuan 
ata drejt fazë, edhe pse shumë e kishte lënë tashmë takimin.

136. Pas arrestimit të Z. Udaltsov, Z. Navalnyy dhe Z. Nemtsov në fazën, një 
numër i konsiderueshëm i njerëzve vazhduan të mblidhen në atë zonë. 
Policia drejtua atyre me anë të megafonët, duke urdhëruar ata që të largohen 
nga zona, por shumë prej tyre nuk pranoi të largohej dhe “armëve të lidhura 
në rezistencën pasive” (shih paragrafin 51 më lart). Duke pasur parasysh 
karakterin beninje e protestave të tyre, policia nuk ka përdorë forcën kundër 
atyre protestuesve në të njëjtën masë siç bënë në Malyy Kamenný urë. Për 
pjesën më të madhe, policia ishin në mënyrë të vazhdueshme duke shtypur 
ato drejt daljes  arrestuan disa individë.

137. Gjykata u referohet parimet përsëritur në paragrafin 99 më lart të cilat 
zgjerojnë mbrojtjen e nenit 11 të pjesëmarrësve paqësore të një asamble 
njollosur me akte të izoluara të dhunës të kryera nga pjesëmarrësit e tjerë. Në 
rastin konkret, Gjykata konstaton se parashtruesi i kërkesës ka mbetur brenda 
perimetrit të vendit rrethoi takimit dhe se sjellja e tij ka mbetur, nga të gjitha 
llogaritë, rreptësisht paqësore. Për më tepër, ai nuk ndjek nga çdo parashtresat 
që ai ishte në mesin e atyre që manifestohet edhe “rezistencën pasive”.

138. Ajo është në mosmarrëveshje ndërmjet palëve nëse aplikanti është arrestuar 
para ose menjëherë pas hera-slot autorizuar fillimisht për asamblenë, dhe 
gjykata do të adresojë këtë polemikë në kontekstin e nenit 6 të Konventës 
(shih paragrafin 163 etj.,  më poshtë). Për qëllime të analizës së tij sipas nenit 
11 është e mjaftueshme që të theksohet se edhe në qoftë se aplikanti ishte në 
anën e gabuar të afatit kohor, masat e marra pas një asamble ka përfunduar 
bien, si rregull i përgjithshëm, në kuadër të nenit 11 të Konventës për sa 
kohë që ekziston një lidhje midis ushtrimit të lirisë së tubimit paqësor nga 
ana e kërkuesit dhe masat e marra kundër tij (shih Ezelin, cituar më lart, § 
41, dhe Navalnyy dhe Yashin, cituar më lart, § 52). Prandaj, në rrethanat e 
këtij rasti, edhe pas kuvendit është ndërprerë zyrtarisht, garancitë e nenit 11 
vazhduan të aplikohen në lidhje me ankuesin, pavarësisht nga përleshjet në 
urën   Malyy Kamenný Ai vijon se masat që janë ndërmarrë kundër tij në 
situatën e dhënë duhet të kishte vepruar në përputhje me ligjin, ka ndjekur 
një qëllim legjitim dhe janë të nevojshme në një shoqëri demokratike në 
kuptimin e nenit 11 § 2 të Konventës.

139. Gjykata është e ndërgjegjshme për pranimin e autoriteteve se tërësia e 
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masave të sigurisë, në veçanti goditje ndaj të akuzuarve për vepra të kryera 
më 6 maj në sheshin Bolotnaya, ishte motivuar nga «frika e Maidan»: siguria 
zgjeruara ishte synon veçanërisht në parandalimin e paligjshëm të  ngritur. 
Në të njëjtën kohë, Gjykata vëren, dhe Qeveria kanë insistuar në këtë pikë, 
se aplikuesi nuk u arrestua dhe u sanksionuar për shkelje të rregullave 
të tubimit publik. Edhe në qoftë se prania e tij në mbledhjen vendin pas 
mbylljes së saj do të konsiderohet si një manifestim i kundërshtimit të tij 
në përfundimin e hershme të asamblesë, që nuk ishte vepër me të cilën ai 
u akuzua. Sipas gjykatave të brendshme dhe parashtresat e Qeverisë, ai u 
arrestua, ndaluar dhe dënuar me “pesëmbëdhjetë ditë burg për shkak se ai 
ishte duke penguar trafikun dhe nuk iu bind urdhrave të ligjshme të policisë 
për të ndaluar atë.

140. Në këtë kontekst, ashpërsia e masave të aplikuara ndaj kërkuesit është 
plotësisht i lirë nga çdo justifikim. Ai nuk u akuzua për veprime të 
dhunshme, apo edhe të “rezistencës pasive” në shenjë proteste kundër 
ndërprerjes së kuvendit. motivet e tij për të ecur në rrugë dhe pengimin 
e trafikut janë lënë pashpjeguar nga gjykimet e brendshme; Shpjegimi i 
kërkuesit se nuk kishte asnjë të trafikut dhe se ai nuk ishte thjesht e shpejtë 
të mjaftueshme për të duke e lënë vendin në konfuzionin e përgjithshëm nuk 
është kontestuar, ose përjashtuar. Prandaj, edhe nëse supozohet se arrestimi 
i aplikantit, paraburgimi dhe dënimi administrative në përputhje me ligjin 
e brendshëm dhe të ndjekur një nga qëllimet legjitime të renditura në nenin 
11 § 2 të Konventës - me sa duket, të sigurisë publike - masat e marra ndaj 
tij ishin tejet disproporcionale me qëllimin e ndjekur. Nuk ka pasur “nevojë 
të ngutshme social” për të arrestuar aplikantin dhe për ta shoqëruar në 
stacionin e policisë. Nuk ishte veçanërisht ka nevojë ta dënojë me burgim, 
megjithëse një të shkurtër.

141. Duhet theksuar, për më tepër, se arrestimi, ndalimi dhe bindja pasuese 
administrative e aplikantit nuk mund, por kanë pasur efektin e dekurajon atë 
dhe të tjerët nga pjesëmarrja në protesta apo me të vërtetë që të angazhohen 
në mënyrë aktive në politikë të opozitës. Pa dyshim, këto masa kishte një 
potencial serioz edhe për të penguar përkrahësit e tjerë të opozitës dhe 
publikut të gjerë nga demonstrata të pranishëm dhe, më në përgjithësi, të 
marrë pjesë në debat të hapur politik. Efekti trishtues  i këtyre sanksioneve 
është përforcohet më tej nga numri i madh i arrestimeve të kryera në atë 
ditë, i cili tërhoqi mbulim të gjerë të medias .

142. Nuk ka pasur shkelje të nenit 11 të Konventës për shkak të arrestimit të 
ankuesit, paraburgim dhe gjobës administrative.

II. SHKELJA E PRETENDUAR E NENIT 5 TË KONVENTËS
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143. Ankuesi u ankua më tej se arrestimi i tij dhe i  paraburgimit në pritje të 
procedurave administrative ka qenë arbitrar dhe i paligjshëm. Neni 5 § 1 i 
Konventës parashikon, si më poshtë:

“1. Gjithkush ka të drejtën e lirisë e të sigurisë personale. Askush nuk mund të 
privohet nga liria, me përjashtim të rasteve që vijojnë dhe në përputhje me 
procedurën e parashikuar me ligj:

a. kur burgoset ligjërisht, pas një dënimi të dhënë nga një gjykatë kompetente;
b. arrestimi ose ndalimi i një personi për mospërputhje me urdhër të ligjshëm 

të gjykatës ose për të garantuar përmbushjen e një detyrimi të parashikuar 
nga ligji i ligjshëm;

c. arresti ose ndalimi i një personi kryer me qëllim që të çohet përpara 
autoritetit ligjor kompetent pas dyshimit të arsyeshëm e të  ligjshëm  
që ka kryer një vepër penale ose kur konsiderohet e nevojshme për të 
parandaluar kryerjen prej tij të veprës penale ose largimin pasi të ketë 
bërë këtë ;

d. një i mitur ndalohet ligjërisht, për qëllim edukimi të mbikëqyrur, ose 
për ndalimin e tij të ligjshëm, me ëllim që të çohet përpara autoritetit 
kompetent ligjor;

e. kur individët ndalohen ligjërisht për të parandaluar përhapjen e 
sëmundjeve infektive të personave të sëmurë mendërisht, alkoolistëve 
ose narkomanëve ose endacakëve;

f.  kur arrestohet ose ndalohet ligjërisht një person për të parandaluar hyrjen 
e tij të  paautorizuar në atë vend, ose të një personi kundër të cilit është 
duke u kryer një procedurë dëbimi ose ekstradimi. “

A. Pranueshmëria
144. Gjykata vëren se kjo pjesë e aplikimit nuk është qartazi e pabazuar në 

kuptimin e 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) Qeveria
145. Qeveria pretendoi se pas tubimit  publiku i autorizuar ishte ndërprerë 

aplikanti kishte qëndruar në Sheshin Bolotnaya; ai kishte ecur në rrugën 
që  pengonte  trafikun, dhe nuk iu bind urdhrit të punonjësve të policisë për 
të ndaluar atë. Sipas Qeverisë, ankuesi u shoqërua në stacionin e policisë, 
ku ai lëshoj  një deklaratë për kundërvajtje administrative të parapara me 
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nenin 19.3 të Kodit të kundërvajtjeve administrative. Qeveria pretendoi 
se bazat ligjore për arrestimin ka qenë neni 27.2 i Kodit të kundërvajtjeve  
administrative, të  cilat  autorizuan policinë që të shoqërojë individët, që 
është, për të marrë ato në rajonin e policisë në mënyrë që të hartojë një 
raport kundërvajtje administrative. Qeveria deklaroi se ankuesi ka qenë në 
paraburgim që prej arrestimit të tij në orën  9.30 në darkë  të 6 majit  2012 
deri më 8 të mëngjesit, më 8 maj 2012. Ata shpjeguan se kohëzgjatja e 
paraburgimit të aplikantit ishin llogaritur nga ora  9.30 e mbrëmjes më 6 maj 
2012, koha kur ai u dërgua në stacionin e policisë të Qarkut Krasnoselskiy, 
dhe argumentoi se afati i ndalimit të tij para gjykimit nuk e kishte tejkaluar 
limitin ligjor prej dyzet e tetë orëve. Në përgjithësi, Qeveria konsideron se 
heqja e ankuesit nga liria ishte në përputhje me të drejtën e brendshme dhe 
se të gjitha formalitetet e kërkuara, të tilla si lëshimi i  urdhrit të ligjshëm 
për paraburgim, ishte përmbushur.

(B) Aplikuesi
146. Ankuesi kundërshtoi parashtrimet e Qeverisë dhe pretendoi se ajo nuk 

kishte qenë e nevojshme ose për ta arrestuar atë apo ta ndalonte atë në stacionin 
e policisë, pas raportit të policisë dhe deklaratës për kundërvajtje administrative 
që kishte qenë e  hartuar. Për më tepër, nuk ka pasur bazë ligjore për paraburgim 
në burg në pritje të dëgjimit para Drejtësisë së Paqes.

2. Vlerësimi i Gjykatës
147. Gjykata rithekson se shprehjet “ e ligjshme” dhe “në përputhje me procedurën 

e parashikuar me ligj” në nenin 5 § 1 të Konventës në thelb i referohen 
përsëri ligjit kombëtar dhe të shtetit detyrimin komfor  rregullave materiale 
dhe procedurale të tij. Megjithatë, “ligjshmërinë” e ndalimit sipas ligjit të 
brendshëm nuk është gjithmonë elementi vendimtar. Gjykata duhet më tepër 
të jetë e kënaqur se ndalimi gjatë periudhës në shqyrtim ishte në përputhje 
me qëllimin e nenit 5 § 1 të Konventës, e cila është për të parandaluar nga 
të qenit persona të privuar nga liria në mënyrë arbitrare. Për më tepër, lista e 
përjashtimeve të drejtës për liri të siguruar  në nenin 5 § 1 të Konventës është 
një e plotë dhe vetëm një interpretim i ngushtë i këtyre përjashtimeve është 
në përputhje me qëllimin e kësaj dispozite, pikërisht për të siguruar se askush 
nuk është i privuar arbitrarisht nga liria e tij (shih Giulia Manzoni k. Italisë, 1 
korrik 1997, § 25, Raportet 1997 IV).

148. Gjykata ka theksuar më lart se aplikanti u arrestua për të ecur në rrugë dhe për  
pengimin e trafikut, edhe pse mbetet e paqartë nëse pretendohet se ai kishte 
bërë këtë brenda ose pas periudhës për të cilën trafiku ishte ndërprerë dhe 
nëse ka në fakt asnjë gjë të bërë  nga trafiku (shih paragrafin 140 më lart; shih 
gjithashtu paragrafin 164 më poshtë). Duket se policia ishte në nxitim për të 
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shpërndarë demonstruesit e mbetura nga Sheshi  Bolotnaya pas përfundimit të 
parakohshëm të tubimit , dhe pasi ankuesi nuk ishte larguar ende ata  vendosën 
për ta arrestuar atë. Edhe në qoftë se çrregullimi i  mësipërm në urën Malyy 
Kamenný  mund të shpjegohet, nëse nuk justifikohet, përkushtimi  i  tyre në 
ndjekjen e protestuesve paqësore që  zgjati  në vend, dhe duke pranuar se 
situata nuk mund të ketë lejuar dokumentet përkatëse që do të hartohen në 
vend, nuk ka asnjë shpjegim, të lënë për  justifikim, për paraburgim që pasoi 
të aplikantin  në stacionin e policisë.
149. Nuk është kontestuar që nga koha e arrestimit të tij, më së voni deri në 

orën  8.30 pasdite  më 6 maj 2012, për transferimin e tij në gjykatë në 
8 të mëngjesit, më 8 maj 2012, ankuesi u privua nga liria, në kuptim të 
nenit 5 § 1 të Konventës. Qeveria parashtroi se arrestimi dhe ndalimi 
i tij kishte për qëllim të çohet përpara autoritetit kompetent ligjor 
për shkak të dyshimit se ka kryer kundërvajtje administrative dhe 
kështu ra në kuadër të nenit 5 § 1 (c) të Konventës. Gjykata vëren 
se kohëzgjatja e paraburgimit administrativ  nuk duhet, si rregull të  
përgjithshëm të tejkalojë  tre  orë, i cili  është një tregues i periudhës 
kohore të  ligjit i cili konsiderohet si i  arsyeshëm  dhe i  mjaftueshëm  
për hartimin e një raporti kundërvajtje administrative. Pasi raporti 
i  kundërvajtjes  administrative ishte hartuar në 9.30 të darkës, 
objektivi i shoqërimit të aplikantit  në stacionin e policisë të  Qarkut 
Krasnoselskiy ishte bërë nga një polic i cili mund të jetë shkarkuar.

150. Megjithatë, ankuesi nuk ishte lëshuar në atë ditë dhe u mbajt 
zyrtarisht në paraburgim për të siguruar pjesëmarrjen e tij në 
seancën dëgjimore para Drejtësisë së Paqes. Qeveria argumentoi se 
afati i paraburgimit të aplikantit mbetur brenda dyzet e tetë orësh  
afat i  parashikuar nga neni 27.5 § 3 të Kodit të kundërvajtjeve  
administrative. Megjithatë, as Qeveria e as ndonjë autoritetet tjetër 
vendore kanë dhënë ndonjë arsyetim, siç kërkohet nga neni 27.3 
i Kodit, që thotë se ajo ishte një “rast i veçantë”, ose se ajo ishte 
“e nevojshme për shqyrtim të shpejtë dhe të duhur të shkeljes së 
pretenduar administrative” . Në mungesë të ndonjë arsye të qarta 
të dhëna nga autoritetet për të mos liruar kërkuesin, Gjykata 
konsideron se tridhjetë e gjashtë orë paraburgim në pritje të gjykimit 
ishte e pajustifikueshme dhe arbitrare.

151. Duke pasur parasysh sa më sipër, Gjykata gjen një shkelje të së 
drejtës së ankuesit për liri për shkak të mungesës së arsyeve dhe baza 
ligjore për, kthimi atë në paraburgim në pritje të seancës dëgjimore 
të rastit të tij nga ana e Drejtësisë e Paqes.

152. Prandaj, ka pasur shkelje të nenit 5 § 1 të Konventës.
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III. SHKELJA E PRETENDUAR E NENIT 6 TË KONVENTËS
153. Ankuesi u ankua për shkelje të së drejtës për gjykim të drejtë dhe publik në 

procedurën administrative kundër tij. Ai u mbështet në nenin 6 §§ 1 dhe 3 
(b), (c) dhe (d) të Konventës, i cili parashikon, për aq sa të rëndësishme, si 
më poshtë:

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

...
3. Çdo i akuzuar për një vepër penale ka të drejtat minimale të mëposhtme:
...
(B) të ketë kohën dhe lehtësitë e përshtatshme për përgatitjen e mbrojtjes 

adekuate;
(C) të mbrohet vetë ose të ndihmohet nga një mbrojtës i zgjedhur prej 

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

(D) të pyesë ose të ekzaminuar dëshmitarët kundër tij dhe për të marrë 
thirrjes dhe të pyetjes të dëshmitarëve në favor të tij, në kushte të 
njëjta me dëshmitarët e akuzës ... “

A. Pranueshmëria
154. Gjykata thekson se në mënyrë që të përcaktohet nëse një vepër penale 

kualifikohet si “kriminale” për qëllimet e nenit 6 të Konventës, është e 
nevojshme për të vërtetuar nëse janë apo jo dhënia e përcaktuar e  veprës   
takon, në sistemin ligjor të shtetit të paditur , të ligjit penal; “pikërisht natyra 
e veprës penale” dhe shkallën e ashpërsisë së dënimit rrezikuar, atëherë 
duhet të merren parasysh (shih Menesheva k. Rusisë, nr. 59261/00, § 95, 
ECHR 2006 III). Privimi nga liria shqiptohet si dënim për një krim i takon 
në përgjithësi në sferën penale, përveç nëse nga natyra e saj, kohëzgjatjen 
ose mënyra  e ekzekutimit nuk është dukshëm e dëmshme (shih Engel dhe 
të tjerët k. Hollandës , 8 qershor 1976 §§ 82- 83, Seria A nr. 22, dhe Ezeh 
dhe Connors k. Mbretërisë së Bashkuar [GC], nr. 39665/98 dhe 40086/98, 
§§ 69-130, ECHR 2003- X).

155. Në rastin konkret, qeveria nuk u pajtua se Neni 6 është i zbatueshëm për 
procedurat në fjalë. Megjithatë, kërkuesi në rastin në fjalë u dënua për një 
vepër penale e cila ishte e dënueshme me paraburgim, qëllimi i sanksionit 
të qenit thjesht ndëshkuese. Për më tepër, ai bëri  burg pesëmbëdhjetë ditë si 
pasojë e dënimit të tij. Gjykata ka gjetur se vepra përcaktuar në nenin 19.3 
të Kodit të Kundërvajtjet administrative duhej të klasifikohen si “kriminale” 
për qëllimet e Konventës duke pasur parasysh peshën e sanksionit dhe 
qëllimin e saj të pastër ndëshkues (shih Malofeyeva k. Rusisë, nr 36673/04, 
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§§ 99-101, 30 maj 2013;... Nemtsov kundër Rusisë, nr. 1774/11, § 83, 31 
korrik  2014; dhe Navalnyy dhe Yashin, cituar më lart, § 78). Gjykata nuk 
sheh ndonjë arsye për të arritur në një përfundim të ndryshëm në rastin në 
fjalë dhe konsideron se procedurat në këtë rast shqyrtohet nën gjymtyrë 
penale të nenit 6.

156. Gjykata konsideron se kjo pjesë e aplikimit nuk është haptazi e pabazuar 
brenda kuptimit të nenit 35 § 3 (a) të Konventës. Asnjë bazë tjetër për ta 
shpallur atë të papranueshme. Prandaj, ajo duhet të deklarohet e pranueshme.

B. Themeli
1. Parashtrimet e palëve

(A) Qeveria
157. Qeveria pretendoi se procedimet në rastin administrativ  të  aplikantit ishin 

në përputhje me nenin 6 të Konventës. Ata argumentuan se ankuesit  i ishte 
dhënë një mundësi e drejtë për të sqaruar rastin e tij, për  pjesëmarrjen e tre 
dëshmitarëve në emër të tij dhe për të paraqitur prova të tjera. Kërkuesi i 
është dhënë një mundësi për të paraqitur kërkesë me shkrim për vete  nga 
kjo e drejtë. Qeveria pranoi se as policët që kishin arrestuar aplikantin dhe 
kishin  hartuar raportin e policisë as zyrtari  i cili kishte lëshuar deklaratën 
për kundërvajtje administrative ka qenë thirrur . Megjithatë, ata vënë në 
dukje se këta zyrtarë mund të ishin  thirrur në seancë gjyqësore nëse dyshime 
apo pyetje kishin  lindur.

(B) Aplikuesi
158. Ankuesi pohoi se ai nuk i ishte dhënë një gjykim të drejtë në përcaktimin 

e akuzës kundër tij. Ai u ankua se gjykata ka refuzuar të pranojë video 
incizime të  arrestimit të tij si provë dhe për të thirrur dhe të shqyrtojë 
policët si dëshmitarë. Për më tepër, gjykata nuk e kishte respektuar barazinë 
e armëve në atë që i kishte refuzuar dëshmitë e të gjithë dëshmitarëve të 
mbrojtjes duke i dhënë peshë raportit me shkrim të policisë dhe deklaratës 
për kundërvajtje administrative. Përveç kësaj, aplikanti u ankua se seanca 
nuk ka qenë e hapur për publikun, që e drejta e tij për mbrojtje ishte  shkelur 
dhe se seanca nuk ishte shtyrë pas kërkesës së tij për të lejuar atë që të 
përgatitej për të. Ai pohoi se ka shpenzuar rreth tridhjetë e gjashtë orë në 
paraburgim dhe transferimin në mes të stacionit të policisë dhe gjykatës, ai 
kishte qenë i paaftë për të dalë në gjyq më 8 maj 2012 dhe për të mbrojtur 
veten në mënyrë efektive.

2. Vlerësimi i Gjykatës

(A) Parimet e përgjithshme
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159. Edhe pse pranueshmëria e provave rregullohet kryesisht nga rregullat e ligjit 
të brendshëm, mbetet detyrë e Gjykatës të konstatojë nëse procedurat, të 
konsideruara si një e tërë, kanë qenë të drejta, siç kërkohet nga neni 6 § 1 
të Konventës (shih Delta k. Francës, 19 dhjetor 1990 § 35, Seria A nr. 191, 
dhe Vidal k. Belgjikës , 22 prill 1992 § 33, Seria A nr. 235 B). Në kuadër 
të marrjes së provave, gjykata ka kërkuar që  aplikanti  duhet ti  “jepet një 
mundësi e arsyeshme për të paraqitur rastin e tij në kushte që nuk e vendosin 
atë në një disavantazh vis-à-vis  të kundërshtarëve  të tij» (shih Bulut k. 
Austrisë, 22 shkurt 1996, § 47, Raportet 1996 II, dhe Kasparov dhe të tjerë, 
cituar më lart, §§ 58-65).

160. Gjykata është shprehur më parë se në rrethanat ku dënimi i ankuesit u bazua 
kryesisht në supozimin e qenies së tij, në një vend të caktuar në një kohë 
të caktuar, parimi i barazisë së armëve dhe, më në përgjithësi, e drejta për 
një gjykim të drejtë, nënkupton që kërkuesi duhet t’i jepet një mundësi e 
arsyeshme për të kundërshtuar supozimin efektiv (shih Popov k. Rusisë, nr. 
26853/04, § 183, 13 korrik 2006, dhe Polyakov k. Rusisë, nr. 77018/01, §§ 
34 -37, 29 janar 2009).

161. Garancitë në paragrafin 3 (d) të nenit 6 janë aspekte specifike të së drejtës 
për një proces të rregullt të përcaktuar në paragrafin 1 të kësaj dispozite 
të cilat duhet të merren parasysh në çdo vlerësim të zhvillimit të drejtë të 
procedurës. Përveç kësaj, shqetësimi kryesor i Gjykatës sipas nenit 6 § 1 të 
Konventës është të vlerësojë drejtësinë e përgjithshme të procedurës penale 
(shih Taxquet k. Belgjikës [GC], nr. 926/05, § 84, ECHR 2010 me referenca 
të mëtejshme aty). Neni 6 § 3 (d) të Konventës mishëron parimin se, para 
se i akuzuari mund të dënohet, të gjitha provat kundër tij duhet normalisht 
të shqyrtohen  në praninë e tij në një seancë publike me qëllim argumenti 
kundërshtues. Përjashtim nga ky parim janë të mundshme, por nuk duhet të 
shkelin të drejtat e mbrojtjes, e cila, si rregull, kërkon që i akuzuari duhet t’i 
jepet mundësi e mjaftueshme dhe e duhur për të kundërshtuar dhe marrë në 
pyetje një dëshmitar kundër tij, ose kur  dëshmitari bën deklaratën e tij ose 
në një fazë të mëvonshme të procedurës (shih Luca k. Italisë, nr. 33354/96, 
§ 39, GJEDNJ 2001 II, dhe Solakov kundër. “ish Republikës Jugosllave të  
Maqedonisë”, nr. 47023/99, § 57, GJEDNJ 2001 X).

162. Ajo vijon nga parimi i lartpërmendur se duhet të ketë një arsye të mirë për 
mos-pjesëmarrjen e një dëshmitari. Për më tepër, kur një bindje bazohet 
vetëm ose në një shkallë vendimtare në depozitimet që janë bërë nga një 
person të cilin i akuzuari nuk ka pasur mundësi për të ta  shqyrtuar apo 
ta  ketë shqyrtuar, nëse gjatë hetimit ose gjykimit, të drejtat e mbrojtjes 
mund të kufizohen  deri në atë masë që është në kundërshtim me garancitë 
e parashikuara nga neni 6 § 1 të Konventës (shih Al-Khawaja dhe Tahery k. 
Mbretërisë së Bashkuar [GC], nr. 26766/05 dhe 22228/06, § 118- 19, ECHR 
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2011, dhe Schatschaschwili k. Gjermanisë  [GC], nr. 9154/10, § 107 et seq., 
15 dhjetor 2015).

(B) Zbatimi i këtyre parimeve në rastin në fjalë
163. Gjykata vëren se dënimi i kërkuesit për veprën administrative të mosbindjes  

ndaj urdhrave të ligjshme të policisë është bazuar në dokumentet e 
mëposhtme të shkruara: (i) në raportin e policisë të hartuara nga dy oficerë, Y. 
dhe A., urdhrat e të cilit kërkuesi i kishte gjoja  kundërshtuan dhe që e kishin 
arrestuar atë; shënimin  shpjegues nga Y. që kishte riprodhuar përmbajtjen 
e raportit të policisë; (Iii) deklarata për kundërvajtje administrative, e cila 
është prodhuar në stacionin e policisë nga një zyrtar në detyrë, në bazë të 
raportit të lartpërmendur të policisë dhe duke përsëritur atë fjalë për fjalë; 
(Iv) urdhri shoqërimin; dhe (v) urdhri ndalimi i datës  6 maj 2012. Gjykata 
vëren se raporti i policisë është hartuar duke përdorur një shabllon  që nuk  
përmbante asnjë informacion të individualizuar, përveç emrit të aplikantit, 
emrat dhe titujt e oficerëve arrestimin dhe kohën dhe vendin e të arrestuarit. 
Raporti tregoi se aplikanti ishte arrestuar në orën  9.30 të darkës për pengimin 
e trafikut, ndërsa deklarata për kundërvajtje administrative bënte  dije se ai 
ishte arrestuar në orën 8.30 të darkës.

164. Ankuesi kundërshtoi akuzat dhe pretendoi se ai kishte qenë i arrestuar në 
kohën e tubimit publik dhe se nuk ka pasur asnjë bllokim të trafikut që  ai 
ndoshta mund ta  ketë penguar. Tre dëshmitarë konfirmuan pretendimet e 
tij; njëri prej tyre nuk ishte  njohur më parë me aplikantin dhe nuk kishte 
asnjë interes personal në rezultatin e procedurave administrative kundër tij. 
Për më tepër, ankuesi kishte paraqitur një regjistrim video, të cilat gjykata  
i refuzoi. Së fundi, gjykata nuk pranoi për të thirrur dhe të shqyrtonte  dy 
policët  si dëshmitarë, edhe pse nuk ka pasur pengesa, dhe aplikantit  nuk i  
është dhënë asnjë mundësi tjetër për t’u përballur me ato.

165. Ai vijon se provat vetëm kundër aplikantit nuk janë  testuar në procedurë 
gjyqësore. Gjykatat e kanë  bazuar gjykimin e tyre ekskluzivisht në 
dokumente të standardizuara e të  paraqitura nga policia dhe refuzuan  të 
pranonin  dëshmi shtesë apo për të thirrur policët. Gjykata konsideron 
se duke pasur parasysh mosmarrëveshja mbi faktet kryesore themelore 
të ngarkuara, kur provat vetëm kundër aplikantit erdhi nga punonjësit 
e policisë që kishin luajtur një rol aktiv në ngjarjet e kontestuara, ishte e 
domosdoshme për gjykatat vendase të shteronin  çdo mundësi të arsyeshme 
të shqyrtimit deklaratat e tyre të inkriminuara (shih Kasparov dhe të tjerë, 
cituar më lart, § 64).

166.Për më tepër, gjykatat kufizuan  fushëveprimin e çështjes administrative për 
mosbindjen  e pretenduar të ankuesve, duke lënë pas dore për të marrë në 
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konsideratë “ligjshmërinë” e rendit të policisë (shih Nemtsov, cituar më 
lart, § 93; Navalnyy dhe Yashin, cituar më lart, § 84,.. Makhmudov kundër 
Rusisë, nr 35082/04, § 82, 26 korrik 2007). kështu ata dënuan  aplikantin 
për veprimet e mbrojtura nga Konventa pa kërkuar policinë për të justifikuar 
ndërhyrjen në të drejtën e aplikantit për lirinë e tubimit, e cila përfshinte një 
mundësi të arsyeshme për të shpërndarë, kur një urdhër i tillë është dhënë. 
Dështimi për të bërë këtë veproi  në kundërshtim me parimet themelore të së 
drejtës penale, domethënë, in dubio pro reo (shih, mutatis mutandis, Barbera, 
Messegué dhe Jabardo kundër Spanjës, 6 dhjetorit 1988, § 77, Seria A nr 
146;.. Lavents k. Letonisë, nuk 58442/00, § 125, 28 nëntor 2002;... Melich 
dhe Beck  kundër Republikës Çeke, nr 35450/04, § 49, 24 korrik 2008; dhe 
Nemtsov, cituar më lart, § 92). Parimet e fundit ishin të zbatueshme për 
procedurën administrative të ankuesit, e cila ra nën gjymtyrë penale të nenit 
6 të Konventës (shih paragrafin 155 më lart).

167. Konsideratat e mësipërme janë të mjaftueshme për t’i dhënë mundësi Gjykatës 
të konstatojë se procedura administrative kundër ankuesit, marrë në tërësi, 
janë kryer në shkelje të së drejtës së tij për një proces të rregullt ligjor.

168. Duke pasur parasysh këto konstatime, Gjykata nuk e konsideron të nevojshme 
për të trajtuar pjesën e mbetur të pretendimeve të ankuesit sipas nenit 6 §§ 
1 dhe 3 (d) të Konventës.

IV. SHKELJA E PRETENDUAR E NENIT 18 TË KONVENTËS

169. Së fundi, ankuesi u ankua se masat e sigurisë të ndërmarra në kuadër të 
tubimit publik, arrestimi i tij, paraburgimi dhe akuzat administrative kundër 
tij kishin  ndjekur qëllimin e minuar të drejtën e tij për lirinë e tubimit dhe 
lirisë së shprehjes, dhe kishin qenë aplikuar për qëllime politike. Ai u ankua 
për shkelje të nenit 18 të Konventës, i cili thotë si në vijim:

“Kufizimet e lejuara sipas Konventës të drejtave dhe lirive të sipërpërmendura 
nuk do të zbatohen për qëllime të ndryshme nga ato për të cilat janë parashikuar.»
170. Në parashtresat e tyre sipas këtij kreu palët përsëritën argumentet e tyre në 

lidhje me ndërhyrjen e pretenduar me të drejtën e lirisë së tubimit, arsyet 
e privimit të lirisë të ankuesve dhe garancitë e një gjykimi të drejtë në 
procedurën administrative.

171. Gjykata vëren se kjo ankesë nuk është haptazi e pabazuar brenda kuptimit 
të nenit 35 § 3 (a) të Konventës. Ajo vëren më tej se kjo nuk është e 
papranueshme për ndonjë arsye tjetër. Prandaj, ajo duhet të deklarohet e 
pranueshme.
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172. Gjykata ka gjetur tashmë se kërkuesi është arrestuar, ndaluar dhe dënuar 
për shkelje administrative në mënyrë arbitrare dhe se kjo kishte efektin e 
parandalimit dhe dekurajon atë dhe të tjerët nga pjesëmarrja në protesta dhe të 
angazhohen në mënyrë aktive në politikën e opozitës (shih paragrafin 141 
më lart ).

173. Në dritën e sa më sipër, Gjykata çmon se nuk është e nevojshme për të 
shqyrtuar nëse, në këtë rast, ka pasur shkelje të nenit 18 të Konventës.

V. SHKELJA E PRETENDUAR E NENIT 3 DHE 13 TË KONVENTËS

174. Ankuesi u ankua më tej nga kushte të tmerrshme të  ndalimit të tij në stacionin 
policor të  Qarkut Krasnoselskiy dhe mungesës  së mjeteve efektive juridike 
të brendshme në lidhje me këtë ankesë. Ai iu referua nenit  3 dhe 13 të 
Konventës, të cilat ofrojnë si më poshtë:

Neni 3 (ndalimi i torturës)
“Askush nuk mund t’i nënshtrohet torturës ose dënimeve ose trajtimeve 

çnjerëzore ose poshtëruese.”

Neni 13 (e drejta për zgjidhje efektive)
“Të gjithë të drejtat dhe liritë e të cilit, siç përcaktohet në  Konventë janë të 

drejta që  paraqesin  një ankim efektiv përpara një instance kombëtare, edhe kur 
kjo shkelje ka qenë kryer nga persona që veprojnë brenda ushtrimit të funksioneve 
të tyre zyrtare.”
175. Qeveria e kundërshtoi këtë pjesë të  aplikimit, si të depozituar jashtë afatit. 

Ata theksuan se paraburgimi i ankuesit në stacionin e policisë të Qarkut 
Krasnoselskiy kishte përfunduar më 8 maj 2012, dhe nuk ka pasur procedura 
të brendshme për këtë çështje. Kërkesa e tij për Gjykatën është parashtruar 
më 9 nëntor 2012, që është, më shumë se gjashtë muaj pas përfundimit të 
paraburgimit në kushtet e ankesës..

176. Neni 35 § 1 i Konventës lejon Gjykatën për t’u marrë me një çështje vetëm 
nëse kërkesa është parashtruar brenda gjashtë muajve nga data e vendimit 
përfundimtar në procesin e shterimit të mjeteve të brendshme. Ku ka mjete 
efektive është në dispozicion të aplikuesit, periudha shkon nga data e akteve 
apo masave ankesës, ose nga data e njohjes së atij akti ose efekti  i saj mbi 
apo cenimin e  kërkuesit. Në raste duke shfaqur një situatë të vazhdueshme, 
periudha shkon për gjashtë muaj nga ndërprerja e kësaj situate (shih Ananyev 
dhe të tjerë k. Rusisë, nr. 42525/07 dhe 60800/08, § 72, 10 janar 2012, me 
referenca të mëtejshme).
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177. Pasi  sistemi ligjor rus nuk ofron asnjë mjet efektiv në lidhje me ankesat 
rreth kushteve të paraburgimit, kushtet e transportit në mes të burgut të 
paraburgimit dhe ndërtesës së gjykatës dhe kushtet e paraburgimit në gjykatë 
(shih Ananyev dhe të tjerë, cituar më lart, § 119, Romanova kundër Rusisë, 
nr 23215/02, § 84 11 tetor 2011;.... dhe Denisenko dhe Bogdanchikov kundër 
Rusisë, nr. 3811/02, § 104, 12 shkurt 2009), periudha gjashtë muaj duhet të 
llogaritet nga fundi i situatës së  ankesës.

178. Gjykata vëren se paraburgimi i ankuesit përfundoi më 8 maj 2012. Pas 
dënimit të tij në atë ditë ai ishte i vendosur në një strukturë të ndryshme 
të paraburgimit, e cila përfundoi gjendjen  e  ankesës. Ai solli ankesën e 
tij sipas neneve 3 dhe 13 të Konventës  më 9 nëntor 2012. Prandaj është 
depozituar jashtë afatit dhe duhet të rrëzohet në përputhje me nenin 35 §§ 
1 dhe 4 të Konventës (shih Grishin k. Rusisë, nr. 30983/02, § 83, 15 nëntor 
2007).

VI. ZBATIMI 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 
mundëson vetëm ndreqjen e  pjesshme që bëhet, Gjykata, nëse është e nevojshme, 
i akordon shpërblim të drejtë palës së dëmtuar “

A. Dëmi
180. Ankuesi  i kërkoi Gjykatës për të vlerësuar atë kompensim në lidhje me 

dëmin jo pasuror, duke lënë shumën e tij  në  gjykim të  Gjykatës.
181. Qeveria konsideron se nëse Gjykata do të gjej një shkelje të Konventës në 

rastin konkret, ky zbulim do të përbënte në vetvete kënaqësinë të mjaftueshme 
të vetme. Ata deklaruan se çdo vendim që do të bëhen nga Gjykata duhet 
në çdo rast të marrë parasysh rrethanat individuale të ankuesit, në veçanti 
gjatësinë e privimit të tij nga liria dhe pesha  e dënimit.

182. Gjykata ka gjetur shkelje të neneve 11, 6 dhe 5 të Konventës, dhe konsideron 
se, në këto rrethana, vuajtja dhe zhgënjimi i aplikantit nuk mund të kompensohet 
nga një gjetje e thjeshtë të shkeljes. Bërë vlerësimin e tij mbi baza të 
barabarta, kjo i jep  ankuesit  25,000  Euro në lidhje me dëmin jo pasuror.

B. Kostot dhe shpenzimet
183.Ankuesi pretendoi edhe 2,805.28 £ sprovuar (GBP) (rreth 4,000 Euro dhe 

3,300 Euro përfshirëse dhe  TVSH-në, për kostot dhe shpenzimet para 
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Gjykatës. Ai paraqiti faturat e detajuara që tregojnë tarifat e  avokatëve  
“dhe përkthyesve “ normat e çdo orë dhe kohën e faturuar për përgatitjen e 
vëzhgimet e tij dhe dokumente të tjera procedurale në këtë rast.

184.Qeveria parashtroi se ankuesi nuk kishte prodhuar një marrëveshje ligjore 
të shërbimeve dhe se ajo nuk kishte qenë e nevojshme për të mbajtur tre 
mbrojtësit  ligjore në këtë rast.

185. Sipas jurisprudencës së Gjykatës, një ankues ka të drejtën e rimbursimit të 
kostove dhe shpenzimeve vetëm në masën që ka treguar se këto kanë qenë 
në të vërtetë dhe të shkaktuara domosdoshmërisht dhe janë të arsyeshme në 
sasi. Në rastin në fjalë, e cila ishte e një kompleksiteti të caktuar, Gjykata ka 
gjetur shkelje të Konventës mbi disa akuza. Duke i kushtuar dokumenteve 
në pronësi të tij dhe kritereve të  mësipërme, Gjykata çmon të arsyeshme të 
dhënies  7,000 Euro përfshirë edhe ndonjë taksë që mund të jetë në ngarkim 
të kërkuesit në këtë shumë, në lidhje me kostot dhe shpenzimet. Kjo shumë 
është që do të konvertohet në lira sterlina angleze në normën e zbatueshme 
në datën e shlyerjes dhe të paguhet në llogarinë bankare të përfaqësuesve në 
Mbretërinë e Bashkuar, të identifikuara nga aplikanti.

C. Interesi i munguar
186.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.

PER KETO ARSYE, GJYKATA, UNANIMISHT,

1. Deklaron ankesat sipas neneve 5, 6, 11 dhe 18 të Konventës të pranueshme dhe 
pjesën tjetër të aplikimit të papranueshёm;

2. Vendos se ka pasur shkelje të nenit 11 të Konventës për shkak të dështimit 
të autoriteteve për të siguruar kryerjen paqësore të kuvendit në Sheshin 
Bolotnaya;

3. Vendos se ka pasur shkelje të Nenit 11 të Konventës për shkak të arrestimit të 
ankuesit, të paraburgimit dhe dënimit administrativ;

4. Vendos se ka pasur shkelje të nenit 5 § 1 të Konventës;
5. Vendos se ka pasur shkelje të nenit 6 §§ 1 dhe 3 (d) të Konventës;
6. Vendos se nuk ka nevojë për të shqyrtuar pjesën e mbetur të ankesave sipas 

nenit 6 të Konventës;
7. Vendos se nuk ka nevojë për të shqyrtuar ankesën sipas nenit 18 të Konventës;
8. Gjykon, njëzëri,
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(A) se shteti i paditur duhet t’i paguajë ankuesit, brenda tre muajve nga 
data në të cilën vendimi merr formë të prerë në përputhje me nenin 
44 § 2 të Konventës, shumat e mëposhtme:

(I) 25,000 euro (njëzet e pesë mijë euro) plus çdo taksë që mund të jetë 
e tatueshme, që do të konvertohet në monedhën e shtetit të paditur, 
në normën e zbatueshme në datën e shlyerjes, në lidhje me dëmin jo 
pasuror;

(II) 7,000 euro (shtatë mijë euro) për kostot dhe shpenzimet, plus çdo 
taksë që mund të jetë në ngarkim të kërkuesit, që do të konvertohet 
në lira sterlina angleze në normën e zbatueshme në datën e shlyerjes 
dhe që duhet ti paguhet  përfaqësuesit  të tij “ në llogari bankare në 
Mbretërinë e Bashkuar;

(B) që nga skadimi i përmendur më lart tre muaj deri në zgjidhje 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;

9. Rrëzon, njëzëri, pjesën  tjetër  të pretendimit të ankuesit për shpërblim të drejtë.

Bërë në gjuhën angleze dhe njoftuar me shkrim më 5 janar 2016, sipas 
rregullit 77 §§ 2 dhe 3 të rregullores së Gjykatës.

Stephen Phillips                                                                Luis Guerra López
    President                                                                                Regjistrues


