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Hyrje

Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut (Konventa) është miratuar 
në vitin 1950. Konventa është hartuar menjëherë pas Luftës së Dytë 
Botërore. Ajo mishëron  mësimet e hidhura të luftërave  – dhe mbi të 

gjitha se konfliktet njerëzore mund të shmangen vetëm nëse marrëdhëniet njerëzore 
bazohen në barazi dhe dinjitet, si edhe se Shtetet mund të kenë stabilitet nëse respek-
tojnë barazinë dhe dinjitetin e komuniteteve dhe qytetarëve të tyre. 

Pas 65 viteve, rëndësia e të drejtave dhe lirive themelore të garantuara nga 
Konventa është ende aktuale. Gjithsesi, në mënyrë që Konventa të ushtrojë masat e 
saj mbrojtëse në sistemet ligjore të 47 Shteteve Palë, është i rëndësishëm zbatimi i 
qëndrueshëm i saj. Rruga e parë, për të zbatuar të drejtat e Konventës është nëpërm-
jet gjykatave kombëtare. Gjykatat kombëtare shpesh janë institucionet më të për-
shtatshme për të vlerësuar nëse ka ndodhur një shkelje e Konventës në bazë të gjyki-
mit të provave, dëshmive, njohurive të saj mbi ligjin vendas si dhe kontekstit kulturor 
e socio-ekonomik të secilit Shteti Anëtar. Roli Gjykatës është të rishikojë në qoftë se 
vendimet e marra nga autoritetet vendimmarrëse kombëtare janë në përputhje me 
Konventën, duke patur parasysh hapësirën e vlerësimit të shteteve, aplikimin e Kon-
ventës, çështjen në fjalë dhe karakteristikat e së drejtës së shkelur.

Arritja e një standardi të lartë në zbatimin e Konventës në nivel kombëtar ka 
qenë një prioritet i vazhdueshëm dhe pikë e fortë e debatit gjatë viteve të fundit. Ky 
diskutim u inicua për herë të parë gjatë Konferencës së Interlakenit në vitin 2010 dhe 
u pasua nga Deklarata e Brighton e vitit 2012, Deklarata e Brukselit e vitit 2015 dhe 
nga drafti i Deklaratës së Kopenhagenit të paraqitur së fundmi.

Megjithatë, zbatimi efektiv i Konventës në nivel kombëtar varet nga njohu-
ria e përgjithshme e të drejtave të Konventës dhe familjariteti me jurisprudencën e 
Gjykatës. Gjyqtarët e gjykatave kombëtare janë në gjendje tꞌu japin efekt të drejtave 
të mbrojtura në nivel kombëtar nëse njohin dhe janë në gjëndje të zbatojnë juris-
prudencën e GJEDNJ-së. Si rrjedhojë, gjatë Forumin të Katërt Rajonal të Shtetit të 
së Drejtës mbajtur në Tiranë më 2017, u paraqit ideja e krijimit të një manuali ose 
udhëzuesi për zbatimin e praktikës gjyqësore të Konventës në vendimet e brendshme.

Forumi Rajonal i Shtetit të së Drejtës organizohet çdo vit nga Civil Rights De-
fenders dhe Qendra AIRE dhe është një vend takimi për gjyqtarët në detyrë dhe atyre 
të mëparshëm të Gjykatës së Strasburgut, përfaqësuesit e gjykatave dhe këshillave gjy-
qësorë nga i gjithë rajoni, drejtorët e instituteve të trajnimineve gjyqësore, agjentët e 
qeverisë në Gjykatën e Strasburgut, ekspertë ligjorë dhe përfaqësuesit e komunitetit 
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të OJF-ve. Forumi u krijua në vitin 2014 pas një bisede mes dy gjyqtarëve të GJED-
NJ-së në Strasburg, të cilët po diskutonin një çështje në ngarkim të  tyre, si dhe sfidat 
e zbatimit adekuat të Konventës me të cilat ballafaqoheshin Shtetet Anëtare. Pra, ideja 
e zhvillimit të Forumeve ka lindur nga bindja se duke inkurajuar dhe lehtësuar bash-
këpunimin dhe dialogun rajonal mund të ndahen praktikat dhe mësimet më të mira: 
diçka që është e nevojshme dhe e dëshirueshme për të kapërcyer sfidat e përbashkëta.

Ne mbledhim pjesëmarrës nga Evropa Juglindore sepse synojmë të adresojmë 
sfidat e veçanta me të cilat këto vende përballen gjatë implementimit të Konventës.

Ky udhëzues ka katër seksione që mbulojnë (i) një hyrje të shkurtër dhe përm-
bledhje të KEDNJ-së, (ii) konceptet kyçe të KEDNJ-së, (iii) një vështrim në sistemin 
e përzgjedhjes së rasteve në GJEDNJ dhe rrugën e aplikimit përmes Gjykatës , dhe 
në fund (iv) një shqyrtim më të thellë të parimeve dhe udhëzimeve për zbatimin e 
praktikës gjyqësore të GJEDNJ-së në vendimmarrjen vendore. Shpresojmë, që pub-
likimi do të plotësojë botimet e tjera tematike mbi nenet dhe praktikën gjyqësore të 
GJEDNJ-së.

Ne mirëpresim zhvillimin e mëtejshëm të këtij udhëzuesi në bashkëpunim me 
gjykatat dhe institutet e trajnimit gjyqësor në rajon si dhe do të konsultohemi gjerë-
sisht se si mund të zgjerohet më së miri, përmes krijimit të mjeteve të mëtejshme 
praktike për gjyqtarët dhe autoritetet e tjera.

Mars 2018

Biljana Braithwaite Catharina Harby
Menaxhere e programit për Ballkanin Perëndimor Këshilltare ligjore senior 
Qendra AIRE Qendra AIRE 
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Lista e akronimeve dhe shkurtimeve

BCMS Gjuha bosnjake/kroate/ malazeze/serbe

Komisioni Evropian  Komisioni Evropian për të Drejtat e Njeriut 
 (zëvendësuar nga Gjykata Evropiane 
 e të Drejtave të Njeriut)

KEDNJ Konventa Evropiane për të
 Drejtat e Njeriut

GJEDNJ Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut

HUDOC Baza e të dhëna zyrtare e Gjykatës 
 Evropiane të Drejtave të Njeriut

Komiteti i të Drejtave të Njeriut Komiteti i Kombeve të Bashkuara
 për të Drejtat e Njeriut

ILO Organizata Ndërkombëtare e Punës

Gjykata  e Strasburgut Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut

Komisioni i Venecias Komisioni Evropian për Demokraci 
 përmes Ligjit 

Shënim: “Gjykata” me shkronjë të madhe përdoret për t’ju referuar Gjykatës 
Evropiane të të Drejtave të Njeriut; kur indikohet gjykata vendase fjala “gjykatë” 
shkruhet me shkronjë të vogël.
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Kapitulli 1

Parathënie dhe vështrim i përgjithshëm i KEDNJ

I. Gjeneza dhe reforma 

Pas Luftës së Dytë Botërore, më 4 nëntor 1950 u nënshkrua1 në Romë 
Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Konventa hyri në fuqi më 3 
shtator 1953. Ajo është Konventa e parë dhe ndoshta më e rëndësishme 

e Këshillit të Evropës, një organizatë ndërkombëtare aktualisht e përbërë nga 47 shtete 
anëtare, që u krijua me qëllim të unifikimit të anëtarëve të saj pas luftës. Konventa 
u konceptua si përgjigje ndaj mizorive të kryera gjatë Luftës së Dytë Botërore; një 
dokument që siguron një kornizë të domosdoshme për mbrojtjen e të drejtave dhe 
lirive themelore në nivel ndërkombëtar. Konventa solli një inovacion në fushën e të 
drejtës ndërkombëtare, pasi ajo njeh të drejtën e individëve për të ndërmarrë veprime 
ligjore në nivel ndërkombëtar kur të gjitha mjetet juridike vendase kanë dështuar. 2 

Prej hyrjes së saj në fuqi, janë miratuar disa Protokollie, të cilat nuk janë rat-
ifikuar nga të gjitha Shtetet Palë. Disa prej Protokolleve prezantuan të drejta shtesë, 
ndërsa disa të tjerë çështje të caktuara procedurale. Janë realizuar dy reforma të mëdha 
të sistemit, të cilat kanë për qëllim adresimin e ngarkesës në rritje të Gjykatës: (i) 
miratuar në vitin 1994, përmes Protokolli nr. 11, i cili praktikisht krijoi një Gjykatë 
të re të vetme që zëvendësoi gjykatën e formuar fillimisht me kohë të pjesshme dhe 
Komisionin Evropian për të Drejtat e Njeriut.

Vendimet e Komisionit janë pjesë e jurisprudencës së Gjykatës dhe janë ende 
të vlefshme, përveç rasteve kur praktika gjyqësore e mëvonshme ka ndryshuar gjetjet 
e tyre; (ii) në vitin 2009, Protokolli nr. 14 u miratua si një mënyrë për të përfshirë 

1 Konventa u nënshkrua fillimisht nga 12 nga 15 në total – Shtete që ishin anëtare të Këshillit të Evropës në atë 

kohë. Nënshkrimi dhe ratifikimi i Konventës janë kushte për anëtarësimin në Këshillin e Evropës; të gjithë 

anëtarët aktualë e kanë nënshkruar dhe ratifikuar atë. 

2 Në kohën e përgatitjes së këtij botimi 28 prej këtyre shteteve janë edhe anëtare të Bashkimit Evropian. Duhet 

theksuar se, për shumë vite, e drejta për ‘peticion’ individual (Me Protokollin 11, ky term u ndërrua me ‘kërkesë’) 

ishte fakultative: Juridiksioni i Gjykatës për të shqyrtuar kërkesa nga individët ose organizatat joqeveritare ishte 

subjekt i faktit nëse Shteti kishte deklaruar se e pranonte një juridiksion të tillë. Me hyrjen në fuqi të Protokol-

lit 11, juridiksioni i Gjykatës, siç përcaktohet me nenin 34, është i detyrueshëm (shih Raportin Shpjegues të 

Protokollit nr.11 të Konventës për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore, ristrukturimin e 

mekanizmit të kontrollit të krijuar me të, parag. 85).
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në Konventë disa ndryshime procedurale urgjente. Këto ndryshime kanë të bëjnë 
më tepër “me funksionimin sesa me strukturën e Gjykatës”3 dhe kishin për qëllim 
zvogëlimin e kohës së shpenzuar nga Gjykata për kërkesa të paarsyeshme ose të 
përsëritura, në mënyrë që puna e saj të përqëndrohet në rastet më të rëndësishme që 
kërkojnë shqyrtim të thellë4,5.

Aktualisht, janë miratuar dhe dy Protokolle të tjera, që priten të hyjnë në fuqi: 
Protokolli nr. 15, i cili inter alia paraqet një referencë të qartë mbi parimin e sub-
sidiaritetit dhe doktrinën e hapësirës së vlerësimit6 të përmendura në preambulën e 
Konventës, si edhe disa ndryshime në lidhje me kriteret e pranueshmërisë7; dhe Pro-
tokolli nr. 16, i ashtuquajturi “Protokolli i Dialogut”8, i cili synon të lehtësojë dialo-
gun në mes të GJEDNJ-së dhe gjykatave të vendit nëpërmjet opinioneve këshilluese9. 

II. Natyra e të drejtave të garantuara nga Konventa 

Konventa dhe Protokollet e saj, mbrojnë kryesisht të drejta civile dhe politike, 
duke vënë më pak theks në të drejtat ekonomike, sociale ose kulturore10. Mbrojtja e 
pronës, e drejta për arsim dhe barazia mes bashkëshortëve janë përjashtimet e pakta 
të këtyre të drejtave të mbrojtura drejtpërdrejt përmes dispozitave përkatëse në tek-
stin e Konventës. Megjithatë, Gjykata ka theksuar se nuk ka një vijë ndarëse midis 
fushës të së drejtave sociale dhe ekonomike nga fusha e mbrojtur nga Konventa, pasi 

3 Raporti Shpjegues i Protokollit nr.14 të Konventës për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore, që 

amendon sistemin kontrollues të Konventës, parag. 35.

4 Id. parag. 35-37 dhe 79.

5 Ndryshimet kryesore përfshijnë prezantimin e një formacioni me një gjyqtar të vetëm (neni 27), zgjerimin e 

kompetencave të Komitetit prej 3 gjyqtarësh (neni 28), një kriter pranueshmërie të ri tek neni 35 (3) b dhe 

mundësia për të arritur marrëveshje miqësore në çdo fazë të procedurave (neni 39).

6 Shih kapitullin 2.V.

7 Shkurtimi nga gjashtë në katër muaj të limitit kohor në të cilin mund të bëhet një kërkesë në Gjykatë dhe amen-

dimi i kriterit të pranueshmërisë ‘disavantazhi i rëndësishëm’. (Shih kapitullin 3.II.i).

8 Dean Spielmann, konferenca ndërkombëtarë ‘Aplikimi i Konventës Evropiane të të Drejtave të Njeriut dhe Lirive 

Themelore në nivel kombëtar dhe roli i gjyqtarëve kombëtarë”, 24-25 tetor 2014, Fjala hyrëse. 

9 Shih kapitullin 3.II.ii.

10 Të drejtat ekonomike dhe sociale mbrohen kryesisht nga Karta Sociale Evropiane e vitit 961 ose nga Karta Sociale 

Evropiane e rishikuar, e vitit 1996 që gradualisht do të zëvendësojë atë të vitit 1961. Pajtueshmëria me të drejtat e 

përcaktuara në të dyja Kartat është subjekt i një mekanizmi mbikëqyrës dhe jo gjyqësor; një sistem quasi-gjyqësor i 

ankesave kolektive është, megjithatë, me vend për vendet që kanë ratifikuar Protokollin Shtesë në Kartën Sociale Ev-

ropiane në vitin 1995. Të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor që janë anëtare të Këshillit të Evropës kanë ratifikuar 

Kartën e vitit 1996, por jo Protokollin Shtesë të vitit 1995. Disa të drejta kulturore mbrohen nga traktate të veçanta 

të miratuara nga shtetet anëtare të Këshillit të Evropës (p.sh. Karta Evropiane për Gjuhë Rajonale ose Minoritare). 
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shumë nga të drejtat civile dhe politike, që ajo mbron kanë implikime të një natyre 
sociale ose ekonomike (Airey k. Irlandës11). 

Gjykata ka zhvilluar jurisprudencën e saj përmes së cilës i ka dhënë mbrojtje 
indirekte disa të drejtave sociale dhe ekonomike. Ajo e ka bërë këtë përmes interpre-
timit të neneve të ndryshme të Konventës dhe/ose përmes njohjes së disa detyrimeve 
pozitive ndaj Shteteve. Disa shembuj të aspekteve të këtyre të drejtave të shqyrtuara 
nga Gjykata përfshijnë: aksesin në kujdesin shëndetësor12, kushtet e drejta të punës13, 
çështjet lidhur me të drejtën për strehim14, të drejtën për kontratën kolektive15, përfiti-
mi i sigurimeve shoqërore16.17

Në mënyrë të ngjashme, sa i përket të drejtave kulturore, gradualisht Gjykata ka 
njohur të drejtat substanciale që përfshihen në këtë kategori, duke përfshirë çështje si 
shprehja përmes artit, qasja në kulturë, identiteti kulturor, të drejtat gjuhësore, arsimi, 
mbrojtja e trashëgimisë kulturore dhe natyrore, e drejta për të kërkuar të vërtetën dhe 
lirinë akademike, veçanërisht në dritën e një numri gjithmonë e në rritje të rasteve të 
paraqitura përpara saj nga individë apo subjekte, që u përkasin pakicave kombëtare18.

11 Airey k. Irlandës, vendim i 9 tetorit 1979, nr. 6289/73, paragrafirafi. 26.

12 Shih p.sh., Panaitescu k. Rumanisë, vendim i 10 prillit 2012, nr. 30909/06 (bazuar tek neni 2) dhe D. k. Mbretërisë 

së Bashkuar, vendim i 2 majit 1997 nr. 30240/96 (bazuar tek neni 3).

13 Shih p.sh., Siliadin k. Francës, vendim i 26 korrikut 2005, nr. 73316/01 dhe Chowdury dhe Të Tjerë k. Greqisë, 

vendim i 30 marsit 2017, nr. 21884/15 (bazuar tek neni 4).

14 Shih p.sh., Connors k. Mbretërisë së Bashkuar, vendim i 27 majit 2004, nr. 66746/01, paragrafët. 81-95 lidhur me depor-

timet me forcë (bazuar tek neni 8); Fadeyeva k. Rusisë, vendim i 9 qershorit 2005, nr. 55723/00, lidhur me ekspozimin 

ndaj kushteve të këqija te jetesës (bazuar tek neni 8); Qipro k. Turqisë, [Dhomë e Madhe] vendim i 10 majit 2001, nr. 

25781/94, lidhur me të drejtat e të deportuarve (bazuar tek neni 1 i Protokollit nr.1); Moldovan dhe Të Tjerë k. Rumanisë 

(Nr. 2), vendim i 12 korrikut 2005, nr. 41138/98 dhe 64320/01, raste në të cilat kushtet e jetesës së kërkuesve dhe diskrimi 

racial që i bëhej publikisht, në rrethanat specifike të çështjes, u cilësua si ‘trajtim poshtërues’, në kuptim të nenit 3 (para-

grafët. 93-114). Gjykata gjithashtu gjeti shkelje të nenit 8 dhe nenit 14 të marrë së bashku me nenin 6 dhe 8. 

15 Shih p.sh., Demir dhe Baykara k. Turqisë, vendim [Dhomë e Madhe] i 12 nëntorit 2008, nr. 34503/97, paragra-

firafig. 140-154 (liria e tubimit dhe organizimit, e parashikuar në nenin 11). 

16 Shih psh. Stec dhe Të Tjerë k. Mbretërisë së Bashkuar, [Dhomë e Madhe] vendim i 6 korrikut 2005, nr. 65731/01 

dhe 65900/01, paragrafët 49-56, (bazuar tek neni 1 i Protokollit 1).

17 Për një kërkim më të gjerë mbi mbrojtjen ndirekte të të drejtave sociale dhe ekonomike nëpërmjet të drejtave civi-

le dhe politikë, shih “Gjykatat dhe Përforcimi Ligjor i të Drejtave Ekonomike, Sociale dhe Kulturore: Eksperienca 

krahasuese të legjislacionit”, Komisioni Ndërkombëtar i Juristëve, 2008. 

18 Raporti kërkimor “Të drejtat kulturore në çështjet e Gjykatës Evropiane për të Drejtat  e Njeriut”, Sektori kërki-

mor, Këshilli i Evropës/Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut, Janar 2011 (rifreskuar 17 janar 2017),  korri-

gjuar në 17 janar 2017 nga: http://www.echr.coe.int/Documents/Research_report_cultural_rights_ENG.pdf.

http://www.echr.coe.int/Documents/Research_report_cultural_rights_ENG.pdf
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Duhet të theksohet se mbrojtja e këtyre të drejtave dhe lirive sipas sistemit të 
Konventës ka për qëllim të sigurojë një standard minimal të mbrojtjes dhe nuk mund 
të interpretohet si kufizim i mbrojtjes më të gjerë të garantuar nga ligjet kombëtare ose 
marrëveshje të tjera ndërkombëtare (neni 53) 19.

 
III. Vështrim i përgjithshëm i parashikimeve të Konventës dhe Protokol-

leve të saj 

Përmbajtja e Konventës është e ndërtuar nga neni 1 dhe Seksionet I, II dhe III. 
Deri më tani, gjashtë Protokolle i janë bashkëlidhur tekstit kryesor të Konventës, të 
cilat parashikojnë të drejta dhe liri shtesë. Të gjitha këto parashikime do të shpjegohen 
sëbashku me të drejtat dhe liritë e garantuara në Seksionin I të Konventës. Ky vësh-
trim i përgjithshëm ndjek rendin e dispozitave të Konventës. 

Neni 1

Neni 1 vendos një detyrim të përgjithshëm ndaj Shteteve për të garantuar mbro-
jtjen e të drejtave dhe lirive të Konventës për të gjithë subjektet brenda juridiksionit 
të tyre. Ky juridiksion është kryesisht territorial: si rregull, shtetet janë përgjegjëse 
për ngjarjet që ndodhin në territorin e tyre. Megjithatë, Gjykata ka njohur një numër 
rrethanash të jashtëzakonshme për ushtrimin e juridiksionit jashtë kufijve territori-
al (shih më poshtë ku shpjegohet Seksioni II i Konventës, specifikisht ratione loci i 
Gjykatës). Ky nen duhet lexuar së bashku me nenin 56, i cili i jep mundësinë një shteti 
të deklarojë se Konventa vepron mbi të gjitha territoret e tij, ose mbi çdo territor tjetër 
për marrëdhëniet ndërkombëtare të së cilit është përgjegjës shteti në fjalë. Gjithsesi, 
natyra kryesisht territoriale e juridiksionit të Konventës nuk duhet të shihet si kontra-
diktore me përgjegjësinë e Shteteve për veprimet sovrane jashtë territorit të tyre; ose 
detyrimin e tyre për të marrë në konsideratë pasojat e veprimeve të caktuara; ose ven-
dimeve të marra në territorin e tyre që japin pasoja edhe në territorin e një shteti tjetër 
(për shembull, në lidhje me proceset e deportimit duhet të merret në konsideratë fakti 
se ekziston një rrezik real që një individ do t’i nënshtrohet një trajtimi të paligjshëm 
nëse deportohet në një shtet tjetër).

Gjithashtu, neni 1 siguron bazën ligjore për njohjen e detyrimeve pozitive20 
të Shteteve dhe ka luajtur një rol qendror në zhvillimin e parimit se: të drejtat dhe 
liritë e garantuara nga Konventa janë praktike e efektive dhe jo thjesht teorike dhe 
iluzionare21.

19 Shih Kapitullin 2.V.iii.

20 Shih Kapitullin 2.VII.

21 Shih Kapitullin 2.VI.ii.
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Seksioni I: Të drejtat dhe liritë 

Seksioni I i Konventës përfshin nenet 2-18. Nenet 2-14 shprehin të drejtat dhe 
liritë e garantuara nga Konventa, ndërsa nenet 15-18 përcaktojnë disa mjete interpre-
timi për të kuptuar qëllimin e këtyre të drejtave; të drejta dhe liri të tjera përfshihen 
në Protokollet bashkëlidhur Konventës.

Të drejtat dhe liritë e garantuara në Seksionin I 

• E drejta për jetën (Neni 2)
• Ndalimi i torturës (Neni 3)
• Ndalimi i skllavërisë dhe i punës së detyruar (Neni 4)
• E drejta për liri dhe siguri (Neni 5)
• E drejta për një proces të rregullt (Neni 6)
• Nuk ka dënim pa ligj (Neni 7)
• E drejta për respektimin e jetës private dhe familjare (Neni 8)
• Liria e mendimit, e ndërgjegjes dhe e fesë (Neni 9)
• Liria e shprehjes (Neni 10)
• Liria e tubimit dhe e organizimit (Neni 11)
• E drejta për t`u martuar (Neni 12)
• E drejta për një zgjidhje efektive (Neni 13)
• Ndalimi i diskriminimit (Neni 14)

Nenet 15-18

• Derogimi në rastet e gjendjes së jashtëzakonshme (Neni 15)
• Kufizime ndaj veprimtarisë politike të të huajve (Neni 16)
• Ndalimi i shpërdorimit të të drejtave (Neni 17)
• Kufiri i zbatueshmërisë së kufizimeve të të drejtave (Neni 18)  

Të drejtat dhe liritë materiale të garantuara në Protokollet e Konventës 

Protokolli 1

• Mbrojtja e pronës (Neni 1 Protokolli 1)
• E drejta për arsim (Neni 2 Protokolli 1)
• E drejta për zgjedhje të lira (Neni 3 Protokolli 1)

Protokolli 4

• Ndalimi i burgimit për borxhe (Neni 1 Protokolli 4)
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• Liria e lëvizjes (Neni 2 Protokolli 4)
• Ndalimi i dëbimit të shtetasve (Neni 3 Protokolli 4)
• Ndalimi i dëbimit kolektiv të të huajve  (Neni 4 Protokolli 4)

Protokolli 6

• Heqja e dënimit me vdekje (Neni 1 Protokolli 6)
• Dënimi me vdekje në kohë lufte (Neni 2 Protokolli 6)
• Ndalimi i derogimeve (Neni 3 Protokolli 6)
• Ndalimi i rezervave (Neni 4 Protokolli 6)

Protokolli 7

• Garancitë procedurale në lidhje me dëbimin e të huajve (Neni 1 Protokolli 7)
• E drejta e apelit në çështje penale (Neni 2 Protokolli 7)
• Kompensimi për dënimin e padrejtë (Neni 3 Protokolli 7)
• E drejta për të mos u gjykuar ose dënuar dy herë (Neni 4 Protokolli 7)
• Barazia ndërmjet bashkëshortëve (Neni 5 Protokolli 7)

Protokolli 12

• Ndalimi i përgjithshëm i diskriminimit (Neni 1 Protokolli 12)

Protokolli 13

• Heqja e dënimit me vdekje (Neni 1 Protokolli 13)
• Ndalimi i derogimeve (Neni 2 Protokolli 13)
• Ndalimi i rezervave (Neni 3 Protokolli 13)

Seksioni II: Gjykata 

Seksioni II i Konventës përfshin nenet 19-5122, të cilat përmbajnë dispozita 
në lidhje me qëllimin e Gjykatës, përbërjen dhe organizimin e saj, juridiksionin dhe 
kompetencën, mekanizmat e zhvillimit të seancave dhe aspektet procedurale. Ky sek-
sion plotësohet nga Rregullorja e Gjykatës dhe Udhëzuesi i Praktikës, që miratohen 
nga Kryetari i Gjykatës për të dhënë sqarime për aspektet e procedurës së Gjykatës23.

22 Grupimi i këtyre neneve shërben vetëm për arsye analitike.

23 Gjendet tek: http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?pëbasictexts/rules#n1347877334990_pointer
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• Neni 19 përcakton funksionin e Gjykatës, i cili është të sigurojë që Shtetet 
Palë t’i përmbahen detyrimeve të tyre sipas Konventës dhe Protokolleve të saj. 
Shpesh përdoret për të treguar kufijtë e rolit të Gjykatës përballë përgjegjësive 
të Shteteve (neni 1)24 dhe rolin e Komitetit të Ministrave (neni 46)25.

• Nenet 20 – 31 shpjegojnë përbërjen e Gjykatës, stafin mbështetës dhe or-
ganizimin e saj në formacione të ndryshme (Gjykata Plenare26, gjyqtarët 
e vetëm, Komitetet me tre gjyqtarë, Dhomat dhe Dhoma e Madhe), duke 
përfshirë kompetencën e secilës prej tyre27.

• Nenet 32 - 35 përcaktojnë juridiksionin dhe kompetencën e Gjykatës, 
si dhe kriteret lidhur me pranueshmërinë e një kërkese. Kriteret e pran-
ueshmërisë do të shqyrtohen më tej në Kapitullin 3.28

Kompetenca ratione materiae: Gjykata mund të shqyrtojë vetëm ankime që 
lidhen me të drejtat e mbrojtura nga Konventa dhe Protokollet e saj. Nëse një ankim 
ka të bëjë me një situatë që bie jashtë fushëveprimit të këtyre të drejtave, ankimi - 
pjesërisht ose tërësisht - do të refuzohet si i papajtueshëm ratione materiae me dis-
pozitat e Konventës dhe Protokolleve të saj. Gjithashtu, ankimet e bazuara në një 
dispozitë në lidhje me të cilën Shteti i paditur e ka ratifikuar me rezervë në zbatim të 
nenit 57 do të refuzohet si e papajtueshme ratione materiae - vlefshmëria e rezervës së 
një Shteti vlerësohet nga Gjykata29.

Kompetenca ratione personae: shkelja e pretenduar e Konventës duhet të jetë 
kryer nga një Shtet Kontraktues ose në një farë mënyre t`i atribuohet atij. Gjithashtu, 
kërkuesi duhet të përfshihet në subjektet e parashikuara nga neni 34 dhe të jetë “vik-
timë”30 e shkeljes së pretenduar.

Kompetenca ratione loci: Gjykata do të shqyrtojë vetëm kërkesa që lidhen me 
ankime mbi veprime që kanë ndodhur (ose do të ndodhin) brenda juridiksionit të një 
Shteti Kontraktues. Dy situata krijojnë hapësirë për ushtrimin e juridiksionit nga një 
shtet jashtë kufijve të vet territorial dhe ngrenë çështje të përgjegjësisë shtetërore sipas 

24 Shih Kapitullin 2.V.ii mbi parimin e subsidiaritetit.

25 Shih Kapitullin 3.III.ii. & iii.

26 “Gjykata plenare” do të thotë Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut në një sesion plnar (Rregulli 1 i Rreg-

ullores së Gjykatës).

27 Shih Kapitullin 3.II.i.

28 Për një skicë të kritereve të pranueshmërisë shih Kapitullin 3.II.i.

29 Shih vendimin Belilos k. Zvicrës, vendim i 29 prillit 1988, nr. 10328/83, paragrafët 50-60. Për një përmbledhje të 

kohëve të fundit dhe zbatimin e parimeve përkatëse shihni, psh. Schädler-Eberle k. Lihtenshtejnit, vendim i 8 

korrikut 2013, nr. 56422/09, paragrafët 59-93

30 Për konceptin autonom të ‘viktimës’ shih Kapitullin 2.VI.i.
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Konventës: (i) rrethanat e «autoritetit dhe kontrollit të agjentëve shtetëror”, ku shteti, 
përmes agjentëve të tij që veprojnë jashtë territorit, ushtron kontroll dhe autoritet mbi 
një individ, dhe (ii) “kontrolli efektiv mbi një zonë” 31. 

Kompetenca ratione temporis: Gjykata nuk do të shqyrtojë kërkesat që lidhen 
me ankime mbi ndonjë akt apo fakt që ka ndodhur, ose ndonjë situatë që ka pushuar 
së ekzistuari përpara datës së hyrjes në fuqi të Konventës për Shtetin e paditur (“data 
kritike”). Gjykata duhet të identifikojë, në çdo rast specifik, kohën e saktë të ndë-
rhyrjes së pretenduar, duke marrë parasysh faktet për të cilat kërkuesi ankohet dhe të 
drejtën e garantuar nga Konventa, që pretendohet se është shkelur (Blečić k. Kroac-
isë32). Gjykata mund të mbajë parasysh faktet e ndodhura përpara datës së ratifikimit, 
për aq sa mund të konsiderohet se ato kanë krijuar një situatë të vazhdueshme, që 
shtrihet përtej kësaj date ose mund të jetë relevante për të kuptuar faktet e ndodhu-
ra pas asaj date (p.sh. Kurić dhe Të Tjerët k. Sllovenisë33). Detyrimet procedurale që 
derivojnë nga nenet 2 dhe 3 në veçanti janë cilësuar të jenë “të ndashme” nga aspekti 
thelbësor i këtyre të drejtave. Kështu, në rastet kur vdekja ose trajtimi i paligjshëm ka 
ndodhur përpara ratifikimit, shteti mund të ketë një detyrim të veçantë procedural 
lidhur me këto akte (për të kryer një hetim efektiv dhe për të mundësuar procese të 
përshtatshme) që ndodhin pas datës kritike. Prandaj, Gjykata mund të marrë juridik-
sion të përkohshëm në raste të tilla34.

• Nenet 36 - 40 lidhen me çështjet procedurale mbi ndërhyrjet e palëve të 
treta, fuqinë e Gjykatës për të rrëzuar kërkesat, shqyrtimin e çështjes, zg-
jidhjet me mirëkuptim, karakterin publik të seancave dëgjimore dhe doku-
mentet e dorëzuara në Sekretariatin e Gjykatës.

31 Shih Al-Skeini dhe Të Tjerë k. Mbretërisë së Bashkuar, [Dhomë e Madhe] vendim i 7 korrikut 2011, nr. 

55721/07, paragrafët 130-150, ku Gjykata shqyrtoi çështjet e saj të mëparshme lidhur me juridiksionin e saj, 

sipas nenit 1 dhe sqaroi parimet e zbatueshme për çështjen i klasifikon dy kategoritë e mësipërme si rrethana të 

jashtëzakonshme.

32 Blečić k. Kroacisë, [Dhomë e Madhe] vendim i 8 marsit 2006, nr. 59532/00, paragrafirafi 82.

33 Shih p.sh., Kurić dhe Të Tjerë k. Sllovenisë [Dhomë e Madhe] vendim i 26 qershorit 2012, nr. 26828/06, paragra-

firafi 240. Gjykata u shpreh se edhe pse fshirja kishte ndodhur përpara se Konventa të hynte në fuqi në Slloveni, 

përpara dhe në momentin që shqyrtohej çështja kërkuesit ishin – dhe vazhduan të jenë – të prekur nga fakti se 

emrat e tyre ishin fshirë nga regjistri.

34 Shih Šilih k. Sllovenisë, [Dhomë e Madhe] vendim i 9 prillit 2009, nr. 71463/01, paragrafët 139-167. Çështja i 

takonte anës procedurale të nenit 2 dhe rregullonte karakterin e tij ‘të ndashëm’. Gjykata vendosi dy kritere, duke 

thënë se jurdiksioni i përkohshëm i Gjykatës do të zgjerohej vetëm për veprimet procedurale ose lëshimet pas 

datës kritike dhe duhet të ekzistonte një lidhje e vërtetë midis vdekjes dhe hyrjes në fuqi të Konventës në shtetin 

respektiv (paragrafët 162-163). Këto kritere u sqaruan më vonë në çështjen Janowiec dhe Të Tjerë k. Rusisë, 

[Dhomë e Madhe] vendim i 21 tetorit 2013, nr. 55508/07 dhe 29520/09, paragrafët 140-151.
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• Nenet 41 - 49 parashikojnë kompensimin e dëmit për palën e dëmtuar 
(shpërblimi i drejtë - neni 41), instrumentet vendimarrëse të Gjykatës 
(vendimet dhe mendimet këshillimore), duke përfshirë përmbajtjen e tyre 
dhe kushtet në të cilat vendimet e Dhomave bëhen përfundimtare, forcën 
detyruese dhe ekzekutimin e vendimeve të formës së prerë (neni 46). Të 
gjitha këto çështje do të shqyrtohen në Kapitullin 3.

• Nenet 50 - 51 lidhen me shpenzimet për Gjykatën, që mbulohen nga 
Këshilli i Evropës, si edhe privilegjet dhe imunitetet që përfitojnë gjyqtarët. 

Shënim i rëndësishëm: Është e qartë se Seksioni II i Konventës përmban nene 
lidhur kryesisht me funksionin e Gjykatës dhe çështje të caktuara procedurale përpara 
saj. Megjithatë, disa nga këto nene përmbajnë të drejta substanciale, në të cilat mund 
të mbështeten individët. Për shembull, Gjykata ka konstatuar se në bazë të nenit 34, 
Shtetet Palë kanë detyrimin të mos ndërhyjnë në ushtrimin efektiv të së drejtës së një 
individi për të paraqitur dhe ndjekur një ankim përpara Gjykatës (Paladi k. Molda-
visë35). Gjithashtu, Gjykata ka konsideruar se është kompetente të shqyrtojë ankimet 
lidhur me mosekzekutimin e një vendimi të caktuar kur ka fakte që shkaktojnë shkelje 
të reja (p.sh. Emre kundër Zvicrës (Nr. 2) 36)37.

Seksioni III: Dispozita të ndryshme

Seksioni III i Konventës përfshin nenet 52-59 që përmbajnë disa dispozita të 
ndryshme. Këto dispozita kanë të bëjnë me pyetjet e bëra nga Sekretari i Përgjithshëm 
(neni 52), marrëdhënia e Konventës me instrumentet e tjera që sigurojnë mbrojtjen 
e të drejtave të njeriut (neni 53)38, mosndërhyrja në kompetencat e Komitetit të Min-
istrave, pasi ato janë të përcaktuara me Statut (neni 54), përjashtimi i mjeteve të tjera 
të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve (neni 55), zbatimi territorial i Konventës (neni 56)39, 
rezervat e shteteve në kuptim të dispozitave të veçanta (neni 57), denoncimi i Kon-
ventës (neni 58), si dhe nënshkrimi e ratifikimi i saj (neni 59).

35 Paladi k. Moldavisë, [Dhomë e Madhe] vendim i 10 marsit 2009, nr. 39806/05, paragrafirafi 85.

36 Emre k. Zvicrës (Nr 2), vendim i 11 tetorit 2011, nr. 5056/10, paragrafirafi 39, gjithashtu duke cituar Verein gegen 

Tierfabriken Schweiz (VgT) k. Zvicrës (Nr. 2), [Dhomë e Madhe] vendim i 30 qershorit 2009, nr. 32772/02, para-

grafët 66-67.

37 Shih Kapitulin 3.III.iii mbi rolin e Gjykatës pas dhënies së një vendimi përfundimtar.

38 Shih kapitullin 2.V.iii.

39 Shih më lart në nenin 1 dhe kompetencën ratione loci.
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Kapitulli 2

Konceptet dhe parimet kryesore të 
Konventës Evropiane 

Ky kapitull i kushtohet koncepteve dhe parimeve kryesore, që mbështesin 
Konventën dhe synon të përdoret si një mjet praktik, në ndihmë të 
kuptimit dhe zbatimit të jurisprudencës së Gjykatës. Disa nga koncep-

tet kryesore janë të qarta nga teksti i Konventës, të tjerët nuk janë artikuluar shprehi-
misht në tekst, por janë interpretuar nga Gjykata gjatë zbatimit të Konventës.

Përderisa disa nga konceptet mund të duken në pamje të parë të njohura, or-
ganet e Strasburgut kanë vendosur që terma të caktuara kanë një kuptim “autonom” 
në kuadër të Konventës. Prandaj, këto terma NUK mund të kenë të njëjtin kuptim si 
në ligjin kombëtar.

Ky kapitull është ndarë në 7 seksione: 

• Kategoritë e të drejtave 
• Ndalimi i diskriminimit 
• Ekuilibrimi i të drejtave 
• Proporcionaliteti 
• Marrëdhënia e Konventës me ligjin kombëtar dhe ndërkombëtar 
• Konceptet autonome 
• Detyrimet positive 

I. KATEGORITË E TË DREJTAVE

Konventa përfshin katër kategori të gjera të të drejtave: të drejtat absolute; të 
drejtat materiale; të drejta të lidhura me administrimin e drejtësisë; të drejta me ku-
fizime të qënësishme. 

1. Të drejtat absolute

Shkelja e këtyre të drejtave nuk lejohet në asnjë rrethanë. Kjo kategori përfshin 
të drejtën e jetës (neni 2), ndalimi i torturës (neni 3), ndalimi i skllavërisë dhe i punës 
së detyruar (neni 4 (1)), nuk ka dënim pa ligj (neni 7), heqja e dënimit me vdekje 
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të (neni 1 i Protokollit 6 dhe neni 1 i Protokollit 13) 40, dhe të drejtën për të mos u 
gjykuar ose dënuar dy herë (neni 4 i Protokollit 7).

Neni 15 i Konventës lejon derogime në situata emergjente, por e bën të qartë 
se në kuadër të kësaj dispozite nuk mund të ndodhë asnjë shmangie nga nenet 2, 3, 4 
(1), 7 ose nga neni 1 i Protokollit 6, neni 4 i Protokollit 7 dhe neni 1 i Protokollit 13. 

Neni 2 (1) (e drejta për jetën) – ky nen pas hyrjes në fuqi të Protokollit 6 në 
vitin 1985 dhe Protokollit 13 në vitin 2003, të cilët hoqën dënimin me vdekje, duhet 
të lexohet sikur fjalia e dytë përfundon me fjalën “qëllimisht”.

Privimi i qëllimshëm i jetës nuk lejohet në asnjë rrethanë.

Për të vendosur nëse cenimi i jetës i ka përmbushur kriteret e përcaktuara në 
nenin 2 (2), Gjykata ka pasur një qasje shumë strikte ndaj shprehjes “jo më shumë se 
absolutisht e domosdoshme” dhe veçanërisht ka qenë e kujdesshme për të shqyrtuar 
nëse kishte mundësi të përdoreshin alternative të tjera. 

Një shkelje e nenit 2 mund të gjendet edhe kur nuk ka ardhur si pasojë vdekja 
(p.sh. Makaratzis k. Greqisë41, Saso Gorgiev k. FYROM42) ose në rastet e zhdukjes së 
detyruar kur trupi nuk është gjetur. Rastet e zhdukjes mund të derivojnë shkelje edhe 
të nenit 5, si dhe të nenit 3 në lidhje me ndikimin e zhdukjes së të afërmve (p.sh. Taş 
k. Turqisë43).

Neni 3 (ndalimi i torturës, trajtimit ose dënimit çnjerëzor dhe poshtërues) është 
i shkurtër dhe i thjeshtë. Çdo trajtim që kalon testin e “pragut të ashpërsisë” është i 
ndaluar44. Nëse arrihet apo jo ai prag, kjo varet nga të gjitha rrethanat e rastit (shih 
ndër të tjera Muršić k. Kroacisë 45), të tilla si kohëzgjatja e trajtimit, efektet fizike apo 

40 Ndryshe nga Protokolli 6, Protokolli 13 ndalon dënimin me vdekje edhe në kohë lufte, por jo të gjitha shtetet e 

kanë ratifikuar atë; shtetet e Ballkanit e kanë ratifikuar të gjitha.

41 Makaratzis k. Greqisë, vendim i Dhomës së Madhe i datës 20 dhjetor 2004, nr. 50385/99, paragrafirafi 49.

42 Saso Gorgiev v. FYROM, judgment of 19 April 2012, no. 49382/06, paragrafi 29.

43 Taş k. Turqisë, vendim i 14 nëntorit 2000, nr. 24396/94, paragrafi 79-80.

44 Për një shembull të trajtimit degradues që kalon një test të tillë, shih Bouyid k. Belgjikës, vendimi [Dhoma e Mad-

he] i 28 shtatorit 2015, nr. 23380/09, paragrafët 86-88 dhe 100-113; Gjykata konstatoi se dhënia e shuplakave nga 

ana e punonjësve të policisë ndaj një personi që është nën kontrollin e tyre, përbën një sulm serioz mbi dinjitetin 

e tyre dhe përbën trajtim poshtërues.

45 Muršić k. Kroacisë, vendim i Dhomës së Madhe, i 20 tetorit 2016, nr. 7334/13, aty ku Gjykata ka rishikuar 

parimet dhe standardet në lidhje me  vlerësimin nëse hapësira personale të pamjaftueshme për të burgosurit, 

kalote provën e “pragut të ashpërsisë” të nenit 3 (paragrafët 96-141).
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mendore, gjinia, mosha dhe gjendja shëndetësore e viktimës (Irlanda k. Mbretërisë së 
Bashkuar46), si dhe natyra dhe konteksti i trajtimit ose ndëshkimit, si dhe mënyra e 
ekzekutimit të tij (Soering k. Mbretërisë së Bashkuar47).

Për arsye politike - duket më e papranueshme që një shtet të shpallet fajtor për 
torturë sesa për trajtim çnjerëzor – jurisprudencës i ka kushtuar kohë dhe energji të 
konsiderueshme për të vendosur nëse trajtimi në fjalë duhet të klasifikohet si torturë; 
ose trajtim çnjerëzor; ose poshtërues; ose ndëshkim48. Por të gjitha janë njësoj abso-
lutisht të ndaluara, qoftë të kryera nga zyrtarët shtetërorë ose individët privatë, ose 
në situata ku një individ do të jetë i ekspozuar ndaj një trajtimi të tillë, nëse ai dërgohet 
në një juridiksion tjetër përmes procedurave të dëbimit ose ekstradimit. E njëjta gjë 
vlen edhe për nenin 2 kur dënimi me vdekje do të jepet ndaj një individi, kur ky i fun-
dit i nënshtrohet procedurave të dëbimit ose ekstradimit; ose kur ekziston një rrezik 
real për vrasjen e qëllimshme të tij. 

Nenet 2 dhe 3 përfshijnë elementë mbrojtës proceduralë dhe thelbësorë. Për 
rrjedhojë mbrojtja e ofruar prej tyre kërkon, që çdo operacion policor ose ushtarak të 
jetë i planifikuar me kujdes dhe çdo pretendim për vrasje ose trajtim të paligjshëm të 
mbrojtur nga neni 3, kryer nga autoritetet shtetërore ose persona të tretë të hetohet në 
mënyrën e duhur. Hetimi duhet të jetë efektiv, domethënë i aftë për të vërtetuar faktet 
dhe për të identifikuar e ndëshkuar personat përgjegjës. Hetimi duhet të jetë i shpe-
jtë dhe i plotë, që do të thotë se autoritetet duhet të veprojnë kryesisht, sapo të kenë 
marrë dijeni mbi çështjen. Autoritetet duhet të bëjnë gjithmonë një përpjekje serioze 
për të vërtetuar se çfarë ka ndodhur, duke përfshirë ndërmarrjen e të gjitha hapave të 
arsyeshëm në dispozicion të tyre për të siguruar prova relevante. Për më tepër, hetimi 
duhet të jetë i pavarur nga ekzekutivi, ndërsa viktima duhet të jetë në gjendje të marrë 
pjesë në mënyrë efektive në hetim në një formë ose në një tjetër.49 

Në një numër çështjesh që kanë të bëjnë me interpretime të jashtëzakonshme, 
Gjykata ka pranuar se një aspekt i anës procedurale të nenit 3 ka të bëjë me të drejtën 
për të mësuar të vërtetën lidhur me rrethanat e çështjes, e cila «nuk i përket vetëm 
viktimës së veprës dhe familjes së tij, por edhe viktimave të tjera të shkeljeve të ng-
jashme dhe publikut të gjerë, të cilët kanë të drejtë të dinë se çfarë ka ndodhur”50. Ky 

46 Irlanda k. Mbretërisë së Bashkuar, vendim i 18 janarit 1978, nr. 5310/71, paragrafirafi 162.

47 Soering k. Mbretërisë së Bashkuar, vendim i 7 korrikut 1989, nr. 14038/88 paragrafirafi 100.

48 Për kuptimin e secilit prej këtyre koncepteve, shih më poshtë Seksionin VI.i.

49 Për një përsëritje të parimeve të përmendura më lart, duke përfshirë referencat në rastin e çështjes, shih ndër të 

tjera, El-Masri k. Ish-Republikës Jugosllave të Maqedonisë, vendim i Dhomës së Madhe i datës 13 dhjetor 2012, 

nr. 39630/09, paragrafët 182-185.

50 Al Nashiri k. Polonisë, vendim i 24 korrikut 2014, nr. 28761/11, paragrafirafi 495.
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argument përbën një arsye tjetër pse shteti duhet të ndërmarrë një hetim të përshtat-
shëm, me qëllim që të parandalojë çdo mundësi mosndëshkimi në lidhje me veprime 
të tilla (shih El-Masri k. ish- Republikës Jugosllave të Maqedonisë51).

Parimet në lidhje me kërkesën për një hetim efektiv që janë elaboruar në 
kuadër të neneve 2 dhe 3 zbatohen gjithashtu për shkelje të tjera të të drejtave materi-
ale veçanërisht për nenet 4, 5 dhe 8.

Neni 4 (ndalimi i skllavërisë dhe i punës së detyruar) ka një jurisprudencë jo 
shumë voluminoze. Vetëm neni 4 (1) (“Askush nuk mund të mbahet në skllavëri ose 
në robëri”) ka një karakter absolut.

Trafikimi i qenieve njerëzore dhe shfrytëzimi brenda kufijve të shtetit janë 
brenda objektit të nenit 4 (shih Siliadin k. Francës52, si dhe Rantsev k. Qipros dhe Ru-
sisë53, ku Gjykata sqaroi së pari detyrimet pozitive të Shteteve Palë sipas këtij neni, 
duke marrë parasysh gjithashtu karakteristika ndërkufitare të rasteve të trafikimit54 
(shih M dhe Të Tjerët k. Italisë dhe Bullgarisë55, ku nuk u evidentua shkelje e nenit 4). 
Shih gjithashtu, vendimin Chowdury dhe Të Tjerët k. Greqisë56 në lidhje me të drejtat 
e punëtorëve pa dokumente). Sikurse nenet 2 dhe 3, edhe neni 4 imponon detyrime 
procedurale ndaj shtetit për të hetuar çdo dyshim të besueshëm për një shkelje të këtij 
neni. 

Neni 7 (nuk ka dënim pa ligj) - Neni 7 është interpretuar për të garantuar se 
“aty ku ka dallime në mes të ligjit penal në fuqi në kohën e kryerjes së veprës penale 
dhe ligjeve penale pasuese të nxjerra para se të merret një vendim i formës së prerë, 
gjykatat duhet të zbatojnë ligjin dispozitat e të cilit janë më të favorshme për të pan-
dehurin” (Scoppola k. Italisë (nr. 2) 57).

51 El-Masri k. Ish-Republikës Jugosllave të Maqedonisë, vendim i Dhomës së Madhe i datës 13 dhjetor 2012, nr. 

39630/09, paragrafët 191-192.

52 Siliadin k. Francës, vendim i 26 korrikut 2005, nr. 73316/01.

53 Rantsev k. Qipros dhe Rusisë, vendim i 7 janarit 2010, nr. 25965/04.

54 Gjykata vërejti se Qipro kishte dështuar për të ndërmarrë një kuadër legjislativ dhe administrativ të përshtatshëm 

kundër trafikimit (konkretisht regjimi i vizave nuk i kish ofruar personit të trafikuar mbrojtje praktike dhe efek-

tive). Ndërkohë, policia kish dështuar në mbrojtjen e personit nga trafikimi edhe pse rrethanat ngrinin dyshime 

të arsyeshme që ajo mund të ishte victim e trafikimit ose shfrytëzimit. Në anën e saj Rusia vend në të cilin u bë 

rekrutimi kish shkelur detyrimet procedurale në kuadër të nenit 4 (id. Paragrafët 290-309).janarit ić kligjit PalL-

wë Reviewegues i Rekomandimit Nr. R (2000) 2).  tabimin e gjykatave mw tw ulta. gjyqtarwt o? 

55 M dhe të tjerë k. Italisë dhe Bullgarisë, vendim i 31 korrikut 2012, nr. 40020/03. 

56 Chowdury dhe të tjerë k. Greqisë, vendim i 30 marsit 2017, nr. 21884/15.

57 Scoppola k. Italisë (Nr. 2), [Dhomë e Madhe] vendim i 17 shtatorit 2009, nr. 10249/03, paragrafirafi 109.
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Edhe pse neni 7 garanton një të drejtë absolute, Gjykata ka konsideruar se nuk 
përjashton sqarimin dhe zhvillimin e mëtejshëm të tij përmes jurisprudencës, në për-
puthje me thelbin e veprës penale dhe ku zhvillimi i ligjit është i parashikueshëm. 
Locus classicus ishte kriminalizimi jurisprudencial i përdhunimit të ndodhur gjatë 
martesës (S.W. k. Mbretërisë së Bashkuar58). Në këtë rast Gjykata ka përdorur të njëjtat 
kritere, që përdor për të përcaktuar nëse ndërhyrja në nenet 8-11 është e parashikuar 
në ligj (shih më poshtë).

2. Të drejtat materiale

Këto të drejta mund të jenë subjekt i kufizimeve por vetëm kur ka një qëllim 
legjitim të identifikuar specifikisht në nenin në fjalë dhe ndërhyrja është proporciona-
le me qëllimin e ndjekur. Këto të drejta janë: e drejta për respektimin e jetës familjare 
dhe private, shtëpisë dhe korrespondencës (neni 8), liria e mendimit, ndërgjegjes dhe 
e fesë (neni 9), liria e shprehjes (neni 10), liria e tubimit dhe organizimit (neni 11). 

Për të përcaktuar nëse ka patur një ndërhyrje në këtë kategrori të drejtash, or-
ganet e Strasburgut i kanë bërë vetes pyetjet e mëposhtme: 

1. A përbëjnë faktet një të drejtë identifikuar dhe mbrojtur nga Gjykata? 
2. A ka pasur një ndërhyrje ose propozim për ndërhyrje në të drejtën në fjalë? 
3. Ka qenë/është ndërhyrja e parashikuar nga një ligj që përmbush cilësitë e 

testit ligjor?59

4. A ndiqte/ndjek ndërhyrja një qëllim të ligjshëm të identifikuar? Këtu kon-
trollo qëllimet e lejuara nga secili nen i Konventës. 

5. A ishte ndërhyrja e nevojshme në një shoqëri demokratike në proporcion 
me qëllimin e ndjekur? Ose a do t`a përmbushë këtë kusht në të ardhmen?60

Nëse përgjigjia për pyetjen 1 dhe 2 është PO, por përgjigjia për ndonjërën nga 
pyetjet e tjera (ose të gjitha sëbashku) është JO, atëherë ka pasur një shkelje. 

3. Të drejtat e lidhura me administrimin e drejtësisë 

Këto janë: e drejta për liri dhe siguri (neni 5), e drejta për një proces të rregullt 
(neni 6), nuk ka dënim pa ligj (neni 7)61, e drejta e apelit në çështjet penale (neni 2 i 
Protokollit 7), e drejta për të mos u gjykuar ose dënuar dy herë (neni 4 i Protokollit 7).

58 S.W. k. Mbretërisë së Bashkuar, vendim i 22 nëntorit 1995, nr. 20166/92, paragrafët 36 dhe 41-43.

59 Për kuptimin e Konventës në lidhje me ‘cilësinë e ligjit”, shih Seksionin VI.ii.

60 Për parimin e proporcionalitetit, shih më poshtë Seksionin IV.

61 Një koment i shkurtër për nenin 7 është përfshirë më poshtë, në lidhje me të drejtat absolute.
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Neni 5 (e drejta për liri dhe siguri) - parimi kyç mbi të cilin bazohet ky nen 
është respektimi i shtetit të së drejtës. Lista e rasteve të privimit të ligjshëm të lirisë të 
përcaktuara në nenin 5 (1) është shteruese. Paraburgimi do të jetë i paligjshëm nëse 
nuk është për një nga arsyet e specifikuara dhe të autorizuara qartë nga një dispozitë 
e identifikueshme e ligjit kombëtar.

Neni 5 (4) i siguron personit të arrestuar ose të paraburgosur të drejtën që lig-
jshmëria e heqjes së lirisë së tij të shqyrtohet në kohë, nga një gjykatë kompetente për 
të urdhëruar lirimin nëse paraburgimi është i paligjshëm. Shqyrtimi nuk shtrihet në 
të gjitha aspektet e çështjes, por duhet të jetë mjaftueshmërisht i gjerë për të përfshirë 
kushtet procedurale dhe substanciale, që janë thelbësore për «ligjshmërinë» e privimit 
të lirisë, në terma të Konventës. Kjo përfshin shqyrtimin e “pajtueshmërisë me kërke-
sat procedurale të së drejtës së brendshme, argumentimin e dyshimit, që mbështet ar-
restimin, si edhe legjitimitetin e qëllimit të ndjekur nga arrestimi dhe paraburgimi”62.

Neni 5 (5) (dëmshpërblimi i viktimave për arrest ose burgim të jashtëligjshëm) 
dhe neni 3 i Protokollit 7 (kompensimi për dënim të padrejtë) janë të vetmet dispozi-
ta ku Konventa parashikon se ligji kombëtar duhet të garantojë kompensim. 

Neni 6 (e drejta për një proces të rregullt) - kjo e drejtë zbatohet vetëm për për-
caktimin e të drejtave civile dhe/ose kallëzimeve penale, si koncepte këto të elaboruara 
nga Gjykata (shih më poshtë në seksionin VI.i.). Ky nen nuk zbatohet automatikisht 
në të gjitha proceset gjyqësore, që lidhen me të drejtat e tjera të Konventës. Ai përfshin 
të drejtën e aksesit në gjykatë dhe përcakton garancitë e një procesi të rregullt. Këto 
të drejta nuk janë absolute. Aksesi në gjykatë, për shembull, mund të kufizohet nga 
kritere ose procedura. Megjithatë, çdo parashikim nuk duhet të kufizojë ose zvogëlojë 
qasjen e një personi në atë masë sa thelbi i së drejtës të cenohet (shih, për shembull, 
Marini k. Shqipërisë63). E drejta për ndihmë juridike (në krahasim me përfaqësimin 
ligjor) garantohet si në proceset civile ashtu edhe penale, ku e kërkojnë “interesat e 
drejtësisë”. Mohimi i aksesit në përfaqësimin ligjor në proceset penale kërkon një test 
shumë më të rreptë (shih Ibrahim dhe Të Tjerët k. Mbretërisë së Bashkuar64). Mohimi 

62 Për një përsëritje të kohëve të fundit të parimeve lidhur me nenin 5 (4), shih Khlaifia dhe Të Tjerët k. Italisë, 

vendim i [Dhomës së Madhe] i 15 dhjetorit 2016, nr. 16483/12, paragrafët 128-131.

63 Marini k. Shqipërisë, vendimi i datës 18 dhjetor 2007, nr. 3738/02, paragrafët 113 & 122. Gjykata u shpreh se 

e drejta për t`iu drejtuar gjykatës përfshin të drejtën për të marrë një vendim përfundimtar për një çështje të 

paraqitur në gjykatë (paragrafi 120); dështimi i Gjykatës Kushtetuese për të arritur shumicën për zgjidhjen e 

çështjes përpara saj kufizonte thelbin e së drejtës së kërkuesit sipas nenit 6 (1).

64 Ibrahim dhe Të Tjerët k. Mbretërisë së Bashkuar, vendimi i Dhomës së Madhe i 13 shtatorit 2016, nr. 50541/08 

dhe të tjerët, paragrafët 255-265, aty ku Gjykata sqaroi parimet e zbatueshme për testin e dy shkallëve, përcaktuar 

më herët në Salduz k. Turqisë, vendim i Dhomës së Madhe i datës 27 nëntor 2008, nr. 36391/02. 
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i zgjedhjes së një avokati nga i pandehuri mund të përbëjë një shkelje të së drejtës për 
një proces të rregullt gjyqësor, kur një kufizim i tillë bëhet pa arsye “të përshtatshme 
dhe të mjaftueshme” dhe ndikon në drejtësinë e procesit (Dvorski k. Kroacisë65).

Kujdes i duhet kushtuar jurisprudencës së nenit 6. Asnjë çështje nuk do të 
pranohet në Strasburg nëse nuk janë ezauruar të gjitha mjetet e brendshme të ankim-
it. Gati të gjitha ankimet në kuadër të nenit 6 duhet të jenë shqyrtuar nga gjykatat më 
të larta vendase përpara se të arrijnë në Strasburg. Gjykata shpeshherë nuk do të gjejë 
shkelje të nenit 6, sepse ajo vlerëson se “procesi si i tërë” ishte i rregullt dhe gjykatat 
vendase më të larta janë në gjendje të ndreqin gabimin e gjykatave më të ulta. Gjy-
qtarët e gjykatave më të ulta mund të mendojnë gabimisht se meqë një defekt proce-
dural i caktuar nuk u konstatua si shkelje nga organet e Strasburgut, ai përputhet me 
standardet e Konventës.

Neni 2 i Protokollit 7 (e drejta e apelit në çështjet penale) – ky nen garanton të 
drejtën për të pasur një “rishikim” të dënimit penal nga një gjykatë më e lartë. Neni 
nuk garanton të drejtën për ankim mbi themelin e një vendimi dhe shtetet gëzojnë 
një hapësirë të gjerë vlerësimi për të përcaktuar se si duhet ushtruar kjo e drejtë – 
megjithatë çdo kufizim duhet të ndjekë një qëllim legjitim dhe të mos shkelë thelbin 
e vetë së drejtës. Rishikimi mund të prekë si çështje të faktit ashtu dhe çështje të ligjit 
(Krombach k. Francës66). Termi “gjykatë” ka të njëjtin kuptim autonom si në nenin 6 
(1) (shih më poshtë në seksionin VI.i.).

Neni 4 of Protokolli 7 (e drejta për të mos u gjykuar ose dënuar dy herë) - Ky 
nen përmban tre garanci të dallueshme: askush nuk mund (i) të ndiqet, (ii) të gjy-
kohet ose (iii) të dënohet penalisht për të njëjtën vepër, pavarësisht se më parë është 
shpallur i pafajshëm ose dënuar me një vendim gjyqësor. Kjo dispozitë zbatohet për 
vendimet e formës së prerë, domethënë ato që kanë fituar forcën e res judicata.

Për të përcaktuar nëse procedurat në fjalë mund të konsiderohen si “penale” 
në kontekstin e këtij neni, Gjykata zbaton tre kriteret Engel të elaboruara më parë për 
qëllimet e nenit 6 (shih më poshtë në pjesën VI.i në konceptin «kriminale»). Ajo çfarë 
përbën një «vepër penale» nuk duhet të përcaktohet nga karakterizimi ligjor i veprës 
në fjalë; mund të jetë e njëjta vepër për aq sa lind nga fakte ose rrethana identike të 
cilat janë në thelb të njëjta (shih Sergej Zolotukhin k. Rusisë67, ku Gjykata i harmonizoi 
qasjet e saj të mëparshme kryesisht në çështjen e asaj që përfshin parimi ne bis in idem 

65 Dvorski k. Kroacisë [Dhomë e Madhe] vendim i 20 tetorit 2015, nr. 25703/11, paragrafët 79-80.

66 Krombach k. Francës, vendim i 13 shkurtit 2001, nr. 29731/96, paragrafirafi 96.

67 Sergey Zolotukhin k. Rusisë, [Dhomë e Madhe] vendim i 10 shkurtit 2009, nr. 14939/03.
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parashikuar në këtë nen68). Në A dhe B k. Norvegjisë69, Gjykata shqyrtoi praktikën e saj 
të mëparshme kryesisht në atë çfarë përbën bis në parimin e mësipërm, domethënë në 
pyetjen nëse proceset janë dublifikuar. Ajo arriti në përfundimin se neni 4 i Protokol-
lit 7 nuk përjashton zhvillimin e proceseve paralele, të cilat synojnë të trajtojnë aspek-
te të ndryshme të problemit shoqëror të përfshirë (për shembull, zhvillimi i proceseve 
administrative në lidhje me gjobat tatimore dhe ndjekja penale për evasion fiskal). 
Megjithatë, shteti i paditur duhet të vërtetojë se proceset në fjalë kanë qenë “të lidhura 
ngushtë në thelb dhe në kohë”, duke u ndërlidhur në një mënyrë të parashikueshme 
dhe proporcionale, që të përbëjnë një proces në tërësi koherent70.

Paragrafi 2 i këtij neni parashikon mundësinë, që rasti të rishqyrtohet në për-
puthje me ligjin vendas nëse paraqiten prova të reja, ose zbulohen të meta thelbësore 
në procesin e mëparshëm. Në Marguš k. Kroacisë71 Gjykata u shpreh se dhënia e am-
nistisë një ushtari për veprime që shkaktuan shkelje të rënda të të drejtave themelore 
të njeriut, përbënin një “të metë thelbësore” në procesin e mëparshëm. Për rrjedhojë 
neni 4 i Protokollit 7 nuk zbatohet në rrethanat specifike të rastit në fjalë. 

4. Të drejta të tjera që mund të kufizohen 

Një pjesë e të drejtave të parashikuara në Konventë nuk përfshijnë një dispozitë 
specifike që lejon ndërhyrje në to, siç parashikohet në të drejtat materiale, por Gjykata 
ka pranuar se ka hapësirë për kufizime të nënkuptuara. Këto të drejta janë: e drejta për 
t’u martuar (neni 12), mbrojtja e pronës (neni 1 i Protokollit 1), e drejta për arsim 
(neni 2 i Protokollit 1) dhe e drejta për zgjedhje të lira (neni 3 i Protokollit 1).

Neni 12 (e drejta për t’u martuar) – formulimi i kësaj dispozite sugjeron që çdo 
ndërhyrje në këtë të drejtë është e pranueshme nëse parashikohet nga legjislacioni 
kombëtar, por Gjykata ka konsideruar se këto kufizime nuk duhet të “cenojnë thelbin 
e së drejtës”. Qëllimi i së drejtës për t’u martuar do të shqyrtohet më poshtë në sek-
sionin e koncepteve autonome (Seksioni VI). 

68 Id. paragrafët 78-84.

69 A dhe B k. Norvegjisë [Dhomë e Madhe] vendim i 15 nëntorit 2016, nr. 24130/11 dhe 29758/11. 

70 Id. paragrafët 130 – 134, ku Gjykata shpjegon faktorët që përcaktojnë nëse procedurat janë mjaftueshëm të lidhu-

ra me njëra tjetrën.

71 Marguš k. Kroacisë, [Dhomë e Madhe] vendim i 27 majit 2014, nr. 4455/10, paragrafët 124-141.
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Neni 1 i Protokollit 1 (e drejta e pronës72) – Ky nen përfshin tre rregulla të 
ndryshme, por të lidhura ngushtësisht me njëra-tjetrën (shih, inter alia, Sporrong dhe 
Lonnroth k. Suedisë73; Ališić dhe Të Tjerët k. Bosnje dhe Hercegovinës, Kroacisë, Serbisë 
dhe ish-Republikës Jugosllave të Maqedonisë74): rregulli i përgjithshëm i gëzimit paqë-
sor të pasurisë dhe dy rregullat që lidhen me rastet e veçanta kur legjitimohet ndë-
rhyrja në këtë të drejtë (cenimi i posedimit dhe kontrollit mbi përdorimin e pronës). 
Struktura e këtij neni dhe ndërlidhja e këtyre tre rregullave kanë drejtuar qasjen e 
Gjykatës kur shqyrton një ankim në lidhje me njërin prej rregullave të këtij neni (shih 
p.sh., Manastiret e Shenjta k. Greqisë75,  Broniowski k. Polonisë76; Chassagnou dhe Të 
Tjerët k. Francës77). Prandaj, çdo lloj ndërhyrjeje në gëzimin paqësor të pronës duhet 
të përmbushë parimet e mëposhtme: (i) parimi i ligjshmërisë – në kuptimin e Kon-
ventës ndërhyrja duhet të parashikohet me “ligj”; (ii) ndërhyrja duhet të ndjekë një 
qëllim legjitim “në interes të publikut” ose “interes të përgjithshëm”. Autoritetet kom-
bëtare gëzojnë një hapësirë të gjerë vlerësimi, për shkak se ato njohin drejtpërdrejt 
shoqërinë dhe nevojat e saj gjatë zbatimit të politikave social-ekonomike. Për rrjed-
hojë, në këto raste vlerësimi që bën Gjykata është i kufizuar në faktin nëse gjykimi 
i autoriteteve kombëtare për të përcaktuar atë që është “në interes të publikut” ka 
qenë qartazi pa baza të arsyeshme. (iii) Duhet të ketë një ekuilibër të drejtë midis 
kërkesave të interesit publik dhe kërkesave të mbrojtjes së të drejtës së individit për 
gëzimin paqësor të pasurisë së tij. 

Neni 2 i Protokollit 1 (e drejta për arsim) – Ky nen garanton të drejtën e aksesit 
në institucionet arsimore, që ekzistojnë në një kohë të caktuar. Ai u imponon shteteve 
detyrimin për të siguruar qasje efektive në këto institucione, që do të thotë, inter alia, 
se individi duhet të ketë mundësinë të përfitojë nga arsimi i marrë (çështja Gjuhësore 
Belge78). Ky nen marrë sëbashku me nenin 14, mund të derivojë disa detyrime pozitive 
për shtetin (p.sh., në çështjen Oršuš and Others k. Kroacisë79, Gjykata vërejti se shkalla 
e lartë e braktisjes së shkollës nga nxënësit romë në një qark në Kroaci derivoi nevojën 
për zbatim të masave pozitive). Të gjitha nivelet e arsimit përfshihen në këtë nen, por 

72 Shihni më poshtë në Seksionin VI.i. rreth konceptit të “zotërimeve”.

73 Sporrong dhe Lonnroth k. Suedisë, vendim i 23 shtatorit 1982, nr. 7151/75 dhe 7152/75, paragrafët 61. 

74 Ališić dhe Të Tjerët k. Bosnjë dhe Hercegovinës, Kroacisë, Serbisë, Sllovenisë dhe ish-Republikës Jugosllave të 

Maqedonisë, vendimi [Dhomë e Madhe] i 16 korrikut 2014, nr. 60642/08, paragrafi 98.

75 Manastiret e Shenjta k. Greqisë, vendim i 9 dhjetorit 1994, nr. 13092/87 dhe 13984/88, paragrafi 56.

76 Broniowski k. Polonisë, vendim i Dhomës së Madhe i 22 qershorit 2004, nr. 31443/96, paragrafi 134.

77 Chassagnou dhe të tjerët k. Francës, vendim i Dhomës së Madhe i datës 29 prill 1999, nr. 25088/94, 28331/95 dhe 

28443/95, paragrafi. 75.

78 Rasti që lidhet me aspekte të caktuara të ligjeve mbi përdorimin e gjuhëve në sistemin arsimor në Belgjikë, “Rasti 

i gjuhës belge”, vendimi i 23 korrikut 1968, nr. 1474/62, 1677/62, 1691/62, 1769/63, 1994/63 dhe 2126/64.

79 Oršuš dhe të tjerët k. Kroacisë, vendim i Dhomës së Madhe i 16 mars 2010, nr. 15766/03, paragrafi 177. 
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ka një dallim në hapësirën e vlerësimit që i njihet shtetit nëse kalojmë nga arsimi bazë 
në arsimin e lartë (Ponomaryovi k. Bullgarisë80).

Neni 3 i Protokollit 1 (e drejta për zgjedhje të lira) – Për të përcaktuar 
përputhshmërinë e ndërhyrjes së shtetit me këtë të drejtë, Gjykata është përqendruar 
kryesisht në dy kritere: nëse ka pasur arbitraritet ose mungesë proporcionaliteti dhe 
nëse kufizimi ka ndërhyrë në shprehjen e lirë të opinionit të qytetarëve. Neni përm-
ban një aspekt aktiv (të drejtën për të votuar) dhe një pasiv (e drejta për t`u votuar). 
Gjykata ndjek një qasje më të rreptë kur shqyrton kufizimet mbi të drejtën për të 
votuar përballë të drejtës për t`u votuar, ku një hapësirë më e gjerë vlerësimi u jepet 
shteteve (Zdanoka k. Letonisë81).

II. NDALIMI I DISKRIMINIMIT

Ndalimi i diskriminimin nuk qëndron i pavarur në parashikimet e KEDNJ-së. 
Neni 14 (ndalimi i diskriminimit) nuk parashikon një ndalim të përgjithshëm, por 
vetëm ndalimin e diskriminimit në lidhje me të drejtat e garantuara në Konventë. 
Në fakt, Gjykata është shprehur se neni 14 është pjesë integrale e secilit prej neneve, 
që garantojnë liritë dhe të drejtat e Konventës (çështja Gjuhësore Belge82). Megjithatë, 
mund të vlerësohet shkelje e nenit 14 edhe nëse nuk ka shkelje të së drejtës thelbësore 
me të cilën ai lidhet, për sa kohë çështja objekt gjykimi përfshihet në fushëveprimin e 
të drejtës materiale (shih p.sh., Kafkaris k. Qipros83, Thlimmenos k. Greqisë84; Sejdic dhe 
Finci k. Bosnje dhe Hercegovinës85 dhe Burden k. Mbretërisë së Bashkuar86).

Neni 1 i Protokolli 12 siguron një ndalim më të gjerë të diskriminimit në lidhje 
me çdo të drejtë “të përcaktuar me ligj”. Ai hyri në fuqi në prill të vitit 200587. Meg-
jithatë, Protokolli 12 ende nuk ndalon të gjitha format e diskriminimit, por vetëm në 
lidhje me të drejtat “të parashtruara në ligjin [kombëtar]”.

80 Ponomaryovi k. Bullgarisë, vendim i 21 qershorit 2011, nr. 5335/05, paragrafi 56. 

81 Zdanoka k. Letonisë, [Dhomë e Madhe] vendim i 16 marsit 2006, nr. 58278/00, paragrafi 115.

82 Rasti që lidhet me aspekte të caktuara të ligjeve mbi përdorimin e gjuhëve në arsim në Belgjikë, “Rasti i gjuhës 

belge”, vendimi i 23 korrikut 1968, nr. 1474/62, 1677/62, 1691/62, 1769/63, 1994/63 dhe 2126/64.

83 Kafkaris k. Qipros [Dhomë e Madhe] vendim i 12 shkurtit 2008, nr. 21906/04, paragrafi 159.

84 Thlimmenos k. Greqisë, [Dhomë e Madhe] vendim i 6 prillit 2000, nr. 34369/97, paragrafi 40.

85 Sejdic and Finci v. Bosnia and Herzegovina, [Grand Chamber] judgment of 22 December 2009, nos. 27996/06 

and 34836/06, para. 39.

86 Sejdiç dhe Finci k. Bosnje dhe Hercegovinës, vendim i Dhomës së Madhe i datës 22 dhjetor 2009, nr. 27996/06 

dhe 34836/06, paragrafi 39.

87 Në Malin e Zi, Protokolli 12 hyri në fuqi më 6 qershor 2006.
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Gjykata ndjek të njëjtën qasje në përkufizimin e diskriminimit për të dy nen-
et: diskriminimi nënkupton trajtimin ndryshe në situata të ngjashme pa një justifi-
kim objektiv dhe të arsyeshëm. “Mungesa e një justifikimi objektiv dhe të arsyeshëm” 
do të thotë që diferencimi në trajtim nuk ndjek një qëllim legjitim ose që nuk është 
proporcional.

Për të përcaktuar nëse neni 14 është shkelur Gjykata pyet: 

1. A ishte trajtimi i ndryshëm? (trajtimet duhet të jenë të krahasueshme me 
njëra-tjetrën)

2. A bazohet diskriminimi në karakteristikën e identifikuar? (gjinia, raca, ng-
jyra, gjuha, feja, bindjet politike, origjina kombëtare ose sociale, bashkimi 
me një pakicë kombëtare, pasuria, lindja ose ndonjë status tjetër)

3. A ndiqet nga një qëllim legjitim? (jo çdo trajtim i ndryshëm përbën 
diskriminim)

4. A është trajtimi i ndryshëm proporcional? 

Gjykata ka vërejtur se diskriminim nuk ka vetëm në raste kur trajtimi duhet 
të jetë i njëjtë, por edhe në situata kur individët që duhet të trajtohen në mënyra të 
ndryshme, trajtohen njësoj (p.sh., Thlimmenos k. Greqisë88).

Gjithashtu, Gjykata ka vlerësuar se diskriminimi në kundërshtim me Konventën 
mund të derivojë jo vetëm nga një parashikim ligjor, por edhe de facto nga një situatë që 
bazohet në një praktikë e konsoliduar mirëfilltë (p.sh. Zarb Adami k. Maltës89).

Një individ mund të jetë viktimë e diskriminimit për shkak të statusit ose karak-
teristikave të mbrojtura të një individi tjetër (shih, p.sh., Škorjanec k. Kroacisë90, ku 
kërkuesja ishte targetuar si partnere e një burri me origjinë rome dhe Guberina k. 
Kroacisë91, ku kërkuesi kishte qenë subjekt i një trajtimi më pak të favorshëm nga 
autoritetet tatimore për shkaqe që lidheshin me aftësinë e kufizuar të fëmijës së tij).

III. EKUILIBRIMI I TË DREJTAVE

Sipas nenit 1, shtetet kanë detyrimin pozitiv për të siguruar mbrojtje efektive 
për të drejtën e jetës së çdo individi, për sigurinë fizike dhe për gëzimin paqësor të 
pasurisë së tij dhe për të marrë të gjitha hapat që mund të priten me arsye për të 

88 Thlimmenos k. Greqisë, vendim i Dhomës së Madhe të 6 prillit 2000, nr. 34369/97, paragrafi 44.

89 Zarb Adami k. Maltës, vendim i 20 qershorit 2006, nr. 17209/02, paragrafi 76.

90 Škorjanec k. Kroacisë, vendim i 28 marsit 2017, nr. 25536/14, paragrafët 55-56.

91 Guberina k. Kroacisë, vendim i 22 marsit 2016, nr. 23682/13, paragrafët 76-79.
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parandaluar ndodhjen e një dëmi të cilin ata e dinin ose duhet t`a kishin parashikuar. 
Nëse ka ndodhur dëmi, ata kanë për detyrë ta hetojnë atë në mënyrë efektive e kor-
rekte, të kryejnë një proces të rregullt, i cili është në gjendje të dënojë të akuzuarin 
nëse shpallet fajtor. 

Ky detyrim dikton ekuilibrin që duhet të arrihet ndërmjet të drejtave të vikti-
mave dhe të drejtave të të akuzuarve në kuadër të administrimit të mirë të drejtësisë, 
në veçanti drejtësisë penale, e cila rregullohet nga nenet 5 dhe 6 të Konventës.

Në shumë situata, balancimi që duhet të kryhet do të jetë midis të drejtave të 
Konventës për dy ose më shumë viktima potenciale, siç ndodh shpesh në të drejtën 
familjare, ose në mosmarrëveshjet mes debitorëve dhe kreditorëve. Mund të ndodhë 
që në kuadër të neneve neneve 8-11, një e drejtë e Konventës, p.sh. e drejta e një 
individi për jetë të qetë private, ose për një reputacion të mirë sipas nenit 8, duhet 
të ekuilibrohet kundrejt të drejtës së një individi tjetër për t`u shprehur lirisht sipas 
nenit 10 të Konventës (p.sh., Von Hannover k. Gjermanisë (Nr.2)92 dhe Axel Springer 
AG k. Gjermanisë93). Në raste të tjera duhet të ekuilibrohen interesat e komunitetit si 
një i tërë kundrejt të drejtave të një individi - urdhrat e detyrueshëm të blerjes janë 
një shembull klasik.

Kur gjykatat vendase kanë arsyetuar ekuilibrimin ndërmjet dy të drejtave në 
përputhje me kriteret e përcaktuara në jurisprudencën e Gjykatës, kësaj të fundit do 
t`i duhet një arsye tepër e fortë për t`a ndryshuar këtë ekuilibër (p.sh., Medžlis Is-
lamske Zajednice Brčko dhe Të Tjerët k. Bosnje dhe Hercegovinës94).

Nenet 17 dhe 18 përcaktojnë disa parime kryesore në këtë kuadër. 

Neni 17 është i zbatueshëm vetëm në disa raste përjashtimore dhe ekstreme (Pak-
sas k. Lituanisë95; Perinçek k. Zvicrës96). Qëllimi i përgjithshëm i nenit, është që t’i pengo-
jë individët ose grupet e individëve, që kanë qëllime totalitare të përfitojnë nga dispozi-
tat e Konventës për t’u angazhuar në ndonjë aktivitet ose për të kryer ndonjë veprim që 
synon abuzimin me ndonjë të drejtë dhe liri të parashikuar në Konventë (shih Lawless 

92 Shih Von Hannover k. Gjermanisë (Nr. 2),  [Dhomë e Madhe] vendim i 7 shkurtit 2012, nr. 40660/08 dhe 

60641/08. 

93 Axel Springer AG k. Gjermanisë, [Dhomë e Madhe] vendim i 7 shkurtit 2012, nr. 39954/08.

94 Medžlis Islamske Zajednice Brčko dhe Të Tjerë k. Bosnje dhe Hercegovinës [Dhomë e Madhe] vendim i 27 

qershorit 2017, nr. 17224/11, paragrafi 121, referuar tek Von Hannover k. Gjermanisë (Nr. 2), [Dhomë e Madhe] 

vendim i 7 shkurtit 2012, nr. 40660/08 dhe 60641/08.

95 Paksas k. Lituanisë, [Dhomë e Madhe] vendim i 6 nëntorit 2011, nr. 34932/04, paragrafët 87-88.

96 Perinçek k. Zvicrës, [Dhomë e Madhe] vendim i 15 tetorit 2015, nr. 27510/08, paragrafët 114.
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k. Irlandës (Nr. 3)97). Për rrjedhojë, neni 17 është i zbatueshëm vetëm për të drejtat që i 
lejojnë një personi të angazhohet në aktivitete të tilla, si të drejtat e neneve 9, 10 dhe 11. 
Ky nen nuk mund të legjitimojë privimin e një personi nga të drejtat e tjera themelore, 
për shembull ato të garantuara nga nenet 5 dhe 6 (Lawless k. Irlandës (Nr. 3) 98).

Shembuj të prekshëm të çështjeve të shqyrtuara në kuadër të nenit 17 përfshi-
jnë rastet që kanë të bëjnë me të drejtat e partive komuniste (Partia Komuniste Gjer-
mane k. Republikës Federale të Gjermanisë, Partia Komuniste e Bashkuar e Turqisë dhe 
të Tjerët k. Turqisë99) dhe kufizime të mundshme të lirisë së shprehjes në raste, që kanë 
të bëjnë me deklaratat që mohojnë holokaustin, duke justifikuar një politikë pro-na-
ziste, duke legjitimuar persekutimin e polakëve nga pakica hebreje dhe ekzistencën e 
pabarazisë mes tyre, ose asocimin e të gjithë muslimanëve me aktet terroriste (Pavel 
Ivanov k. Rusisë100 dhe çështjet e referuara aty). 

Neni 18 nuk ka rol autonom dhe invokohet vetëm në lidhje me nene të tjera të 
Konventës. Megjithatë, mund evidentohet shkelje e nenit 18 edhe nëse nuk ka shkelje 
të nenit në lidhje me të cilin ai shqyrtohet. Një çështje qendrore lidhur me zbatimin 
e këtij neni ka të bëjë me vështirësinë e të provuarit të qëllimeve të paligjshme, që 
fshihen mbarapa veprimeve të një autoriteti. Gjykata e nis gjithëmonë vlerësimin 
e saj duke u mbështetur në prezumimin se autoritetet kombëtare kanë vepruar në 
mirëbesim; kërkuesi pritet të provojë të kundërtën e këtij supozimi. Për rrjedhojë, 
nuk ka pasur shumë raste kur është evidentuar një shkelje e këtij neni (p.sh., Gusinskiy 
k. Rusisë101, Lutsenko k. Ukrainës102, Timoshenko k. Ukrainës103). Megjithatë, Gjykata 
kohët e fundit ka rishikuar jurisprudencën e saj në vendimin Merabishvili k. Gjeorg-
jisë104, duke sqaruar se nuk ka arsye për të kufizuar veten në prova të drejtpërdrejta në 
lidhje me ankimet në kuadër të nenit 18 ose për të aplikuar një standard të posaçëm 
të provave ndaj këtyre pretendimeve105. Si rregull i përgjithshëm, barra e provës nuk 
duhet t`i takojë ekskluzivisht njërës palë apo palës tjetër dhe kjo qasje vlen të zbatohet 
edhe në lidhje me ankimet në kuadër të nenit 18106. 

97 Lawless k. Irlandës (Nr. 3), vendim i 1 korrikut 1961, nr. 332/57, p. 18, paragrafi 7. 

98 Id. 

99 Partia Komuniste gjermane k. Republikës Federale të Gjermanisë, vendim i 20 korrikut 1957, nr. 250/57; Partia 

e Komunistëve të Bashkuar të Turqisë k. Turqisë, [Dhomë e Madhe] vendim i 30 janarit 1998, nr. 19392/92.

100 Pavel Ivanov k. Rusisë, vendim i 20 shkurtit 2007, nr. 35222/04, p. 4.

101 Gusinskiy k. Rusisë, vendim i 19 majit 2004, nr. 70276/01, paragrafët 73-78.

102 Lutsenko k. Ukrahinës, vendim i 3 korrikut 2012, nr. 6492/11, paragrafët 104-110.

103 Tymoshenko k. Ukrahinës, vendim i 30 prillit 2013, nr. 49872/11, paragrafët 294-301.

104 Merabishvili k. Gjeorgjisë, [Dhomë e Madhe] vendim i 28 nëntorit 2017, nr. 72508/13.

105 Id. paragrafi 316.

106 Id. paragrafët 310-311.
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IV. PROPORCIONALITETI

Ekzistojnë disa parashikime të padukshme të Konventës - koncepte dhe të dre-
jta të cilat nuk gjenden shprehimisht në tekstin e saj, por që janë bërë gjatë viteve një 
pjesë integrale e Konventës. Ndër to, proporcionaliteti është më i rëndësishmi dhe 
qëndron në thelb të të gjitha arsyetimeve për ndërhyrjet në të drejtat e Konventës.

Janë një sërë testesh që mund të zbatohen për çdo pyetje të Konventës: 

1. A janë paraqitur në avancë arsyet relevante dhe të mjaftueshme për çdo ndë-
rhyrje në të drejtat e Konventës? A është ndërhyrja “e nevojshme në një sho-
qëri demokratike”? A korrespondon me një “nevojë sociale të ngutshme”?

2. A ekziston ndonjë veprim alternativ që do të kishte shkaktuar më pak ndë-
rhyrje? A është marrë parasysh? A janë dhënë arsye të rëndësishme dhe të 
mjaftueshme për ta refuzuar atë?

3. A ekzistonin garanci procedurale në mënyrë që të shmangej mundësia e 
abuzimit?

4. A është shkalla e ndërhyrjes e tillë që “të dëmtojë thelbin e së drejtës”?

V. MARRËDHËNIA E KONVENTËS ME LIGJIN KOMBËTAR DHE 
NDËRKOMBËTAR 

i. Subsidiariteti

Një referencë konkrete në parimin e subsidiaritetit do të përfshihet në Pream-
bulën e Konventës me hyrjen në fuqi të Protokollit 15107. Sidoqoftë, ai prej kohësh 
është konsideruar si një parim i brendësuar në Konventë dhe Gjykata e ka referuar 
në jurisprudencën e saj të hershme (për herë të parë në çështjen Gjuhësore Belge108). 
Parimi i subsidiaritetit mishëron përgjegjësinë e përbashkët të Shteteve dhe Gjykatës 
për realizimin e zbatimit efektiv të Konventës109. Prandaj, ai ka një natyrë të dy-
anshme. Nga njëra anë, shtetet janë përgjegjëse për sigurimin e të drejtave dhe lirive 
të garantuara nga Konventa, si edhe për sigurimin e mjeteve efektive juridike kur 
është e nevojshme. Ky detyrim bie mbi të gjitha autoritetet kombëtare, duke përfshirë 
gjykatat vendase. Nga ana tjetër, Gjykata nuk mund të marrë rolin e autoriteteve kom-
bëtare kompetente për ta bërë këtë dhe prandaj duhet të njohë një hapësirë   vlerësimi, 
që u mundëson shteteve të zgjedhin masat e duhura. Detyrimi i Gjykatës është të 

107 Protokolli 15 u miratua në 24 qershor 2013; ai do të hyjë në fuqi kur të gjitha shtetet ta kenë ratifikuar.

108 Rasti që lidhet me aspekte të caktuara të ligjeve mbi përdorimin e gjuhëve në sistemin arsimor në Belgjikë, “Rasti 

i gjuhës belge”, vendimi i 23 korrikut 1968, nr. 1474/62, 1677/62, 1691/62, 1769/63, 1994/63 dhe 2126/64.   

109 Shih Deklaratën e Brighton 2012.
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mbikëqyrë përputhshmërinë e këtyre masave me kërkesat e Konventës. Sa i përket 
vendimeve të gjykatave të brendshme në veçanti, Gjykata në mënyrë të përsëritur 
është shprehur se nuk është një gjykatë e shkallës së katërt dhe nuk mund të zërë ven-
din e gjykatave kombëtare, të cilat janë para së gjithash përgjegjëse për të vlerësuar 
faktet e çështjeve objekt gjykimi dhe ligjin e zbatueshëm. Gjykata do të bëj një vlerë-
sim të tillë vetëm kur kjo të nevojitet për të siguruar që vendimet në fjalë nuk janë në 
vetvete në kundërshtim me Konventën.

ii. Hapësira e vlerësimit 

Doktrina e “hapësirës së vlerësimit” është krijesë e së drejtës ndërkombëtare. 
Ajo përcakton marrëdhënien midis një gjykate mbikombëtare - Gjykatës Evropiane të 
të Drejtave të Njeriut - dhe gjykatave kombëtare. Sipas Konventës, Shtetet janë të lira 
të miratojnë çfarëdo mënyre që ato zgjedhin për të mbrojtur të drejtat e Konventës, në 
varësi të mbikëqyrjes eventuale të organeve të Strasburgut. Konventa nuk kërkon që 
të njëjtat standarde të zbatohen në mënyrë uniforme në 47 Shtetet Anëtare të Këshillit 
të Evropës të cilat kanë sistemet e tyre të ndryshme sociale, kulturore, ekonomike dhe 
ligjore. Në këtë drejtim, parashikimet e Konventës janë shumë të ndryshme nga ligji 
i Bashkimit Evropian, i cili kërkon një shkallë shumë të lartë të uniformitetit. Për sa 
kohë që shtetet kanë “siguruar” të drejtat e mbrojtura, siç kërkohet me nenin 1, ato 
gëzojnë një hapësirë vlerësimi si ta kryejnë këtë mbrojtje. Nëse kjo hapësirë është e 
gjerë apo e ngushtë do të varet nga e drejta e përfshirë dhe rrethanat e rastit. Sikurse 
parimi i subsidiaritetit, doktrina e hapësirës së vlerësimit ka qenë “e padukshme”, por 
do të futet në preambulën e Konventës sapo Protokolli 15 të hyjë në fuqi110.

iii. Neni 53 (mbrojtja e të drejtave ekzistuese)

Neni 53 është një tjetër manifestim i parimit të subsidiaritetit. Ai njeh se shtetet 
mund të sigurojnë mbrojtje shtesë për të drejtat e njeriut, për aq kohë sa Konventa 
të jetë minimumi absolut. Mbrojtje shtesë mund të ofrohet qoftë nëpërmjet legjisla-
cionit të brendshëm ose nëpërmjet marrëveshjeve ndërkombëtare në të cilat çdo shtet 
mund të jetë palë, veçanërisht ato që janë më tematike. Këto mund të jenë: Konventa 
për të Drejtat e Fëmijës; Konventa e Këshillit të Evropës mbi Masa kundër Trafikimit 
të Qenieve Njerëzore; Konventa e Refugjatëve të vitit 1951; Konventa për të Drejtat e 
Personave me Aftësi të Kufizuara, e drejta e BE-së dhe instrumentet e OKB-së për të 
drejtat e njeriut. Gjykata ka kohë që i referohet vetë instrumenteve të tilla ndërkom-
bëtare gjatë interpretimit të Konventës.

110 Supra 107.
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VI. KONCEPTE AUTONOME

Komisioni dhe Gjykata e të Drejtave të Njeriut kanë përshtatur “një kuptim të 
veçantë të Konventës” për një numër frazash - një kuptim i cili shpesh është i ndry-
shëm nga ai i gjetur si në ligjin kombëtar ashtu edhe në zhargonin e përditshëm. Kjo 
qasje justifikohet nga nevoja për të siguruar një shkallë uniformiteti në trajtimin e 
Palëve Kontraktuese, si dhe për të siguruar që Shtetet të mos përdorin përkufizimet e 
tyre për të anashkaluar të drejtat dhe liritë e garantuara nga Konventa. Prej vendimeve 
të saj të para mbi çështjen e koncepteve autonome të disa përkufizimeve (Engel k. 
Holandës111 dhe König k. Gjermanisë112), Gjykata ka theksuar në shumë raste që përku-
fizimet sipas ligjit vendas shërbejnë vetëm si një pikënisje. Prandaj, kur përdoren dis-
pozitat e Konventës dhe jurisprudencës e Gjykatës është e rëndësishme të njihen me 
këto koncepte autonome dhe përkufizimi i tyre. 

i. Përkufizimi i termave të përdorura në tekstin e Konventës113

Tortura (neni 3)

Përfshin vuajtjen e një intensiteti dhe mizorie të veçantë, duke bashkangjitur 
“një stigmë të veçantë të trajtimit çnjerëzor të qëllimshëm, që shkakton vuajtje shumë 
serioze dhe mizore” (Irlanda k. Mbretërisë së Bashkuar114). Vuajtja mund të jetë fizike 
ose mendore me kusht që ajo të jetë mjaft serioze (rasti ndërshtetëror Grek115).

Trajtimi çnjerëzor (neni 3)

Mbulon të paktën ato trajtime, që shkaktojnë qëllimisht vuajtje të rënda 
mendore dhe fizike (shih rasti ndërshtetëror Grek116). Keqtrajtimi “duhet të arrijë një 
nivel minimal ashpërsise” për të derivuar një trajtim çnjerëzor (Irlanda k. Mbretërisë 
së Bashkuar117). Në ndryshim me torturën ekzistenca e qëllimit për të shkaktuar vuajtje 
nuk është i domosdoshëm, as që vuajtja të jetë e qëllimshme. Një dallim i mëtejshëm 

111 Engel k. Holandës, vendim i 8 qershorit 1976, nr. 5100/71, 5101/71, 5102/71, 5354/72, dhe 5370/72, paragrafi 81.

112 König k. Gjermanisë, vendim i 28 qershorit 1978, nr. 6232/73, paragrafët 88-90.

113 Vini re se neni në kllapa i referohet nenit në dritën e së cilës koncepti përkatës është kryesisht i shqyrtuar nga 

Gjykata; kështu, ka një referencë për një nen të veçantë edhe për konceptet që nuk janë përfshirë në tekstin e nenit 

të përmendur (p.sh. “shërbimi civil” ose “integriteti moral dhe fizik”).

114 Irlanda k. Mbretërisë së Bashkuar, vendim i 18 janarit 1978, nr. 5310/71, paragrafi 167.

115 Çështja greke – Danimarka, Norvegjia, Suedia dhe Holanda k. Greqisë Raporti i Komisionit i 5 nëntorit 1969, nr. 

3321/67, 3322/67, 3323/67 dhe 3344/67.

116 Ibid.

117 Irlanda k. Mbretërisë së Bashkuar, vendim i 18 janarit 1978, nr. 5310/71, paragrafi 162.
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midis torturës dhe trajtimit çnjerëzor qëndron në shkallën e vuajtjes. Në vitin 1999, 
Gjykata vendosi një prag më të ulët në përcaktimin se disa veprime të klasifikuara në 
të kaluarën si «trajtim çnjerëzor dhe poshtërues” në krahasim me “torturën” mund të 
klasifikoheshin si “torturë” (Selmouni k. Francës118). 

Trajtimi poshtërues (neni 3)

Konsiston në trajtimin ose ndëshkimin i cili poshtëron rëndë një person para 
vetes ose të tjerëve, ose e shtyn atë të veprojë kundër vullnetit ose ndërgjegjes së tij. 
«Poshtërimit” i është dhënë kuptimi i zakonshëm gjuhësor.

Skllavëria (neni 4)

Gjykata ka vlerësuar përkufizimin klasik të skllavërisë të përfshirë në Kon-
ventën e Skllavërisë së vitit 1926, e cila kërkon ushtrimin e një të drejte reale të 
pronësisë dhe tjetërsimin e statusit të individit në fjalë në atë të një “objekti” (Silia-
din k. Francës119).

Robëria (neni 4)

Robëria “është një formë veçanërisht serioze e mohimit të lirisë” (Van Droo-
genbroeck k. Belgjikës120). Për qëllime të Konventës është përcaktuar si “një dety-
rim për të ofruar shërbime që imponohet nga përdorimi i shtrëngimit” (Siliadin 
k. Francës121). Duhet të lidhet me konceptin e skllavërisë, të cilat të dyja sëbashku 
shqyrtohen si pyetje mbi statusin. Robëria është gjithashtu e lidhur me punën e 
detyruar ose në kushte dhune (shih më poshtë) dhe është konsideruar nga Gjykata 
si një “punë e rëndë” e detyruar; veçoria dalluese midis tyre është ndjenja e viktimës 
se gjendja e tyre është e përhershme dhe se nuk ka gjasa të ndryshojë. Mjafton që 
kjo ndjenjë të bazohet në kritere objektive (p.sh. detyrimi për të jetuar në pronën e 
një personi tjetër si “skllav” dhe pamundësia për të ndryshuar gjendjen e vet) ose 
të sillen ose të mbahen gjallë nga ata që janë përgjegjës për situatën (C.N. dhe V. k. 
Francës122).

118 Selmouni k. Francës, [Dhomë e Madhe] vendim i 28 korrikut 1999, nr. 25803/94, paragrafi 101. 

119 Siliadin k. Francës, vendim i 26 korrikut 2005, nr. 73316/01, paragrafi 122.

120 Van Droogenbroeck k. Belgjikës, vendim i 24 qershorit 1982, nr. 7906/77, paragrafi 58.

121 Siliadin k. Francës, vendim i 26 korrikut 2005, nr. 73316/01, paragrafi 124.

122 C.N. dhe V. k. Francës, vendim i 11 tetorit 2012, nr. 67724/09, paragrafi 91.
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Puna e kryer me dhunë ose e detyruar (neni 4)

“Puna” nuk kufizohet vetëm në sferën e punës manuale; kjo fjalë mban kuptim 
të gjerë në lidhje me të gjithë punët ose shërbimet (Van der Mussele k. Belgjikës123). 
Gjykata ka përdorur si pikënisje përkufizimin e Konventës nr. 29124 të ILO-s, si dhe ka 
pranuar që për t`u gjendur përballë “punës së detyruar ose me dhunë” duhet të ekzis-
tojnë disa kufizime fizike ose mendore, siç sugjerohet nga mbiemri “i detyruar”, si 
dhe disa mbivendosje të vullnetit të personit, siç sugjerohet nga mbiemri “me dhunë”. 
Prandaj, për t`u gjendur përballë kuptimit të këtij termi, duhet që puna e kryer të 
jetë kërkuar nën kërcënimin e një ndëshkimi dhe të kryhet edhe kundër vullnetit të 
personit në fjalë. Pra, punë për kryerjen e së cilës individi nuk është ofruar vulln-
etarisht (ibid.). 

Nocioni i “dënimit” që gjendet në kriterin e parë përdoret në kuptimin e tij të 
gjerë; mund të shkojë aq larg sa dhuna fizike ose kufizimi, por gjithashtu mund të 
marrë forma formale, me natyrë psikologjike, të tilla si kërcënimet për t’i denoncuar 
viktimat tek policia ose autoritetet e emigracionit kur statusi i tyre i punësimit është i 
paligjshëm. Shih, për shembull, C.N. dhe V. k. Francës125, rast në të cilin Gjykata ven-
dosi se kthimi në vendin e saj të origjinës ishte parë nga kërkuesja e parë si një “dënim” 
dhe kërcënimi për t’u kthyer si “kërcënim” i këtij “dënimi”126. Në vendimin Chowdury 
dhe Të Tjerët k. Greqisë127, kërkuesit, të cilët ndodheshin në një situatë vulnerabël si 
emigrantë të paligjshëm pa të ardhura, që rrezikoheshin të arrestoheshin, ndalohesh-
in dhe deportoheshin, vazhdonin të punonin sepse kishin frikë se do të humbnin 
pagat e tyre të prapambetura dhe shumë të ulëta, pa të cilat nuk mund të jetonin as në 
Greqi e as të largoheshin nga vendi128. Shih gjithashtu Rantsev k. Qipros dhe Rusisë129, 
ku Gjykata e konsideroi të panevojshme të identifikonte nëse gjendja e personit të 
trafikuar përbënte “skllavëri”, “robëri” ose “punë të detyruar ose me dhunë” dhe pohoi 
se “vetë trafikimi ... bie brenda fushëveprimit të nenit 4”130.

Sa i përket çështjes nëse individi është ofruar vullnetarisht për kryerjen e punës 
në fjalë, pëlqimi paraprak i tij nuk është vendimtar. Gjykata do të marrë parasysh të 
gjitha rrethanat e rastit në dritën e objektivave themelore të nenit 4, pasi të përjashtojë 

123 Van der Mussele k. Belgjikës, vendim i 23 nëntorit 1983, nr. 8919/80, paragrafi 33.

124 Konventa mbi Punën e Detyruar, 1930 (Nr. 29) – Hyri në fuqi: 01 maj 1932.

125 C.N. dhe V. k. Francës, vendim i 11 tetorit 2012, nr. 67724/09, paragrafët 68-79.

126 Id. paragrafi 78.

127 Chowdury dhe Të Tjerët k. Greqisë, vendim i 30 marsit 2017, nr. 21884/15.

128 Id. para. 95. 

129 Rantsev k. Qipros dhe Rusisë, vendim i 7 janarit 2010, nr. 25965/04.

130 Id. para. 282.
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mundësitë e parashtruara në paragrafin 3 dhe përfshijë interesin e përgjithshëm, sol-
idaritetin shoqëror dhe atë që është normale dhe e zakonshme në veprimtarinë e biz-
nesit. Përsa i përket kësaj të fundit, Gjykata ka marrë parasysh nëse shërbimet e kryera 
bien jashtë fushës së veprimtarive të zakonshme profesionale të personit në fjalë; nëse 
shërbimet paguhen ose jo, nëse shërbimi përfshin një faktor tjetër kompensues; nëse 
detyrimi është i bazuar në një konceptin e solidaritetit shoqëror (p.sh. në lidhje me 
detyrën e një mjeku për të marrë pjesë në shërbim emergjent); dhe nëse barra e im-
ponuar është joproporcionale.

Heqja e lirisë (neni 5)

Nëse individët janë duke u privuar nga liria ose lëvizja e tyre është e kufizuar, 
varet nga shqyrtimi i situatës konkrete, duke marrë parasysh të gjithë gamën e kriter-
eve të tilla si lloji, kohëzgjatja, efektet dhe mënyra e zbatimit të masës në fjalë (Guzzardi 
k. Italisë131, Riera Blume k. Spanjës132, Koniarska k. Mbretërisë së Bashkuar133, Austin 
dhe Të Tjerët k. Mbretërisë së Bashkuar134, Creangă k. Rumanisë135). Dallimi është i 
rëndësishëm sepse heqja e lirisë lejohet vetëm në një listë shteruese të situatave dhe 
rregullohet proceduralisht nga neni 5. Kufizimet e lëvizjes rregullohen me nenin 2 të 
Protokolli 4. Vendimi De Tommaso k. Italisë136 shqyrton në mënyrë gjithëpërfshirëse 
diferencën midis këtyre dy situatave. Në disa raste, të tilla si paraburgimi në kuadër të 
nenit 5 (1) (f), Gjykata ka hequr kërkesën e domosdoshmërisë dhe proporcionalitetit 
(Saadi k. Mbretërisë së Bashkuar137) të cilat ende janë të nevojshme për kufizime sipas 
nenit 2 Protokolli 4.

Siguria e personit (neni 5)

Megjithëse neni 5 (1) garanton të drejtën për liri dhe “sigurinë e personit”, ky 
aspekt i fundit ka provuar të mos ketë ekzistencë të pavarur. Nuk mund të përdoret 
për të justifikuar pretendimet në lidhje me integritetin fizik, që përfshihen aty ku 
është e përshtatshme, brenda fushëveprimit të nenit 8 (e drejta për respektimin e jetës 
private dhe familjare) dhe rasteve më ekstreme, neni 3 (ndalimi i torturës). Termi 
siguri i referohet vetëm mbrojtjes nga arbitrariteti në lidhje me privimin e lirisë.

131 Guzzardi k. Italisë, vendim i 6 nëntorit 1980, nr. 7367/76, paragrafi 92.

132 Riera Blume k. Spanjës, vendim i 14 tetorit 1999, nr. 37680/97, paragrafi 28.

133 Koniarska k. Mbretërisë së Bashkuar, vendim i 12 tetorit 2000, nr.  33670/96.

134 Austin dhe Të Tjerët k. Mbretërisë së Bashkuar, [Dhomë e Madhe] vendim i 15 marsit 2012, nr. 39692/09, 

40713/09 dhe 41008/09, paragrafi 57.

135 Creangă k. Rumanisë, [Dhomë e Madhe] vendim i 23 shkurtit 2012, nr. 29226/03, paragrafi 91.

136 De Tommaso k. Italisë [Dhomë e Madhe] vendim i 23 shkurtit 2017, nr. 43395/09, paragrafët 80-89.

137 Saadi k. Mbretërisë së Bashkuar, [Dhomë e Madhe] vendim i 29 Janarit 2008, nr. 13229/03, paragrafi 72.
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Penale (neni 6)

Një person mund të ketë qenë subjekt i një “akuze penale” ose proceseve që 
përfshijnë mbrojtjen e nenit 6 (e drejta për proces të rregullt) edhe nëse në të drejtën e 
brendshme nuk është ndërmarrë “procedim penal”. Në vlerësimin e ekzistencës së një 
“akuze penale” Engel k. Holandës138 përcaktoi tre kriteret, që duhen lexuar në dritën 
e autonomisë së konceptit sipas Konventës. Institucionet e Konventës kanë parasysh 
(i) kualifikimin e veprës penale në të drejtën e brendshme, (ii) natyrën e saj dhe (iii) 
ashpërsinë e dënimit. Është e qartë se kualifikimi i të drejtës së brendshme nuk është 
përcaktues nëse thotë se një akuzë e caktuar nuk është penale (shih Öztürk k. Gjer-
manisë139), por është përcaktuese nëse thuhet se është penale. Konventa NUK kërkon 
që procedimet penale të nisin në çdo çështje, që mund të konsiderohet se ka një 
natyrë penale. Megjithatë, ajo kërkon që garancitë procedurale të nenit 6 të jenë 
në fuqi. Profesionistët do të duhet ta mbajnë veçanërisht në vëmendje këtë fakt kur 
janë ndërmarrë hapa apo urdhra të cilat bazohen në sjellje, që mund të kenë qenë (ose 
mund të jenë) subjekt i ndjekjes penale sipas të drejtës kombëtare, si edhe kur përfshi-
het një akuzë penale në kuptim të Konventës. 

Akuzë (neni 6)

“Akuza” është “njoftimi zyrtar i dhënë një individi nga autoriteti kompetent, i 
cili pretendon se individi ka kryer një vepër penale” ose ndonjë akt tjetër që mbart 
“implikimin e një pretendimi të tillë dhe që ndikon substancialisht situatën e të dysh-
uarit” (Corigliano k. Italisë140 ose R.L. k. Holandës141). Në çështjen Deweer k. Belgjik-
ës142, Gjykata konstatoi se ishte ndërmarrë një akuzë penale gjatë hetimeve të mbylljes 
së një biznesi, megjithëse kurrë nuk ishte regjistruar një procedim penal. Nëse një 
i dyshuar është arrestuar para se të akuzohet, një “akuzë penale” ekziston nga data 
e arrestimit të tij, e cila ka një ndikim të madh në gjendjen e tyre, duke i lejuar au-
toriteteve të ndërmarrin hetime kryesisht (Simeonovi k. Bullgarisë143). Ekstradimi dhe 
procedura e deportimit (edhe kur kjo e fundit është vendosur si sanksion penal) nuk 
janë konsideruar të përfshihen në fushë veprimin e nenit 6 (Maaouia k. Francës144)145.  

138 Engel k. Hollandës, vendim i 8 qershorit 1976, nr.  5100/71, 5101/71, 5102/71, 5354/72 dhe 5370/72, paragrafi 82.

139 Öztürk k. Gjemanisë, vendim i 21 shkurtit 1984, nr. 8544/79, paragrafi 49-50.

140 Corigliano k. Italisë, vendm i 10 dhjetorit 1982, nr. 8304/78, paragrafi 34.

141 R.L. k. Hollandës, vendi i 18 majit 1995, nr. 22942/93, pp. 4-5.

142 Deweer k. Belgjikës, vendim i 27 shkurtit 1980, nr. 6903/75, paragrafët 41-47.

143 Simeonovi k. Bullgarisë, vendim [Dhomë e Madhe] i 12 majit 2017, nr. 21980/04, paragrafi 121.

144 Maaouia k. Francës, [Dhomë e Madhe] vendim i 5 tetorit 2000, nr. 39652/98, paragrafi. 40.

145 Në të ndryshim, neni 47 (2) i Kartës së të Drejtave Themelore të BE-së ofron një mbrojtje më të gjerë në këtë 

drejtim, pasi “e drejta për një proces të rregullt nuk kufizohet vetëm në lidhje me të drejtat dhe detyrimet civile” 
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E drejtë civile (neni 6)

Institucionet e Konventës nuk kanë formuluar ndonjë përkufizim abstrakt të 
“të drejtave civile”. Në vend të kësaj ato kanë vendosur mbi faktet e veçanta të çdo rasti. 
Koncepti i “të drejtave civile” nuk duhet të interpretohet vetëm duke iu referuar ligjit 
të brendshëm të shtetit të paditur, por është një nocion autonom bazuar në karakterin 
e së drejtës (König k. Gjermanisë146). Me rëndësi është nëse rezultati i procesit është 
vendimtar për të drejtat dhe detyrimet, që përfshihen në fushën private. Gjithashtu, 
baza e së drejtës, të paktën në argument, duhet të ekzistojë patjetër në legjislacionin 
e brendshëm, pavarësisht nëse kjo e drejtë gëzon mbrojtje në kuadër të Konventës 
(Micallef k. Maltës147). Natyra e legjislacionit, që përcakton se si do të kualifikohet 
çështja (civile, tregtare, administrative, e kështu me radhë) ose natyra e autoritetit, që 
ka juridiksion për këtë çështje (gjykata e zakonshme, organi administrativ dhe kështu 
me radhë) nuk janë pasoja vendimtare (ibid.).

Vendim (neni 6)

Në çështje civile ky koncept i referohet çdo procesi, që është vendimtar për 
të drejtat dhe detyrimet civile. Në çështjet penale i referohet vendimeve dhe çdo 
apelimi të mëvonshëm. 

Qëllimi i të drejtës për një proces të rregullt (neni 6)

E drejta për një proces të rregullt në kuadër të nenit 6 nuk kufizohet vetëm në 
zhvillimin e proceseve gjyqësore. Kur ngrihen çështje që përfshihen në fushëveprimin 
e nenit 6, merren në shqyrtim dhe fazat e proceseve administrative që kanë paraprirë 
(p.sh., në rastet e kujdesit të fëmijëve) dhe faza e ekzekutimit të vendimeve (Hornsby 
k. Greqisë148). Gjithashtu, ky koncept kërkon ekzistencën e sigurisë juridike, domethënë 
qëndrueshmëri ndërmjet vendimeve të njëjta të gjykuara nga gjykata të ndryshme 
(p.sh. Vincic dhe Të Tjerët k. Serbisë149, Tudor Tudor k. Rumanisë150, Stoilkovska k. ish 

(Shpjegimet në lidhje me Kartën e të Drejtave Themelore). Megjithatë, duke pasur parasysh se kuptimi dhe fus-

hëveprimi i të drejtave në Kartën e BE-së është e njëjtë me ato të përcaktuara nga KEDNJ; dhe pasi që ato janë 

interpretuar nga Gjykata, neni 6 (1) zbatohet për të gjitha çështjet që mbulohen nga ligji i BE-së dhe vendos 

minimumin e mbrojtjes për qëllime të Konventës. 

146 König k. Gjermanisë, vendim i 28 qershorit 1978, nr. 6232/73, paragrafët 88-90.

147 Micallef k. Maltës, [Dhomë e Madhe] vendim i 15 tetorit 2009, nr. 17056/06, paragrafi 74.

148 Hornsby k. Greqisë, vendim i 19 marsit 1997, nr. 18357/91, paragrafi 40.

149 Vincic dhe Të Tjerë k. Serbisë, vendim i 1 dhjetorit 2009, nr. 44698/06, 44700/06, 44722/06 dhe të tjerë, paragrafi 

56.

150 Tudor Tudor k. Rumanisë, vendim i 24 marsit 2009, nr. 21911/03, paragrafët. 26-32.



39një Guidë mbi Parimet dhe Konceptet Kyçe të Konventës dhe Përdorimi i Tyre nga Gjykatat Vendase

Republikës Jugosllave të Maqedonisë151). Ky koncept nuk zbatohet për çështjet që janë 
konsideruar të jenë tërësisht administrative, si deportimi ose ekstradimi.

Gjykatë e pavarur (neni 6)

Ky koncept gjendet në nenin 6 (1), ku parashikohet kërkesa e një “gjykate të 
pavarur dhe të paanshme”. Gjykata ka konsideruar se konceptet e pavarësisë dhe 
paanshmërisë (shih më poshtë) janë të lidhura, por mjaft të ndryshme mes tyre (Pul-
lar k. Mbretërisë së Bashkuar152).

Një gjykatë e pavarur është ajo gjykatë, që nuk varet nga ekzekutivi dhe nga palët 
në proces. Për të përcaktuar nëse një gjykatë mund të konsiderohet e pavarur, GJEDNJ 
ka pasur në vëmendje, inter alia, mënyrën e emërimit dhe kohëzgjatjen e mandatit të 
gjyqtarëve (p.sh., një mandat i shkurtër dhe i ripërtëritshëm mund të jetë i diskutue-
shëm, shih Incal k. Turqisë153), ekzistenca e garancive kundër presioneve të jashtme 
(p.sh. mos marrja e udhëzimeve nga ekzekutivi, ose mos pranimi i sugjerimeve të 
ekzekutivit mbi interpretimin e ligjit, shih respektivisht çështjen Ndërshtetërore Greke 
dhe Beaumartin k. Francës154); si edhe pyetjen nëse ekziston një dyshim i legjitim në 
lidhje me shfaqjen e pavarësisë (shih Campbell dhe Fell k. Mbretërisë së Bashkuar155).

Gjykatë e paanshme (neni 6)

Paanësia nënkupton mungesën e paragjykimeve ose ndikimeve; për përcaktimin 
e paanshmërisë, duhet të konsiderohen dy aspekte: a) gjykata duhet të jetë subjektiv-
isht e paanshme, d.m.th., asnjë anëtar i gjykatës nuk duhet të ketë ndonjë paragjykim 
apo ndikim personal mbi çështjen. Paanësia subjektive e gjyqtarëve duhet të prezu-
mohet, përveç rasteve kur ka prova për të kundërtën; b) gjithashtu gjykata duhet të 
jetë e paanshme nga një pikëpamje objektive. Në këtë aspekt edhe dukja mund të ketë 
një rëndësi të caktuar. Ajo që vendoset në pikëpyetje është besimi që gjykatat duhet të 
frymëzojnë në publik në një shoqëri demokratike dhe mbi të gjitha tek të akuzuarit, sa 
i përket proceseve penale, ose tek palët në çështjet civile. Pikëpamja e këtyre të fundit 
është e rëndësishme, por jo vendimtare; çështja kryesore është nëse ekziston një arsye 
legjitime për t’u frikësuar nga mungesa e paanësisë (Hauschildt k. Danimarkës156).

151 Stoilkovska k. ish-Republikës Jugosllave të Maqedonisë, vendim i 18 korrikut 2013, nr. 29784/07, paragrafët 39-

40 dhe 44-49.

152 Pullar k. Mbretërisë së Bashkuar, vendim i 10 qershorit 1996, nr. 22399/93, paragrafi 29.

153 Incal k. Turqisë, [Dhomë e Madhe] vendim i 9 qershorit 1998, nr. 22678/93, paragrafët 65 dhe 68.

154 Beaumartin k. Francës, vendim i 24 nëntorit 1994, nr. 15287/89, paragrafi 38.

155 Campbell dhe Fell k. Mbretërisë së Bashkuar, vendim i 28 qershorit 1984, nr. 7819/77 dhe 7878/77, paragrafët 78 dhe 85.

156 Hauschildt k. Danimarkës, vendim i 24 majit 1989, nr. 10486/83, paragrafi 48.
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Gjykata (Neni 6)

Fjala “gjykatë” në nenin 6 (1) nuk duhet domosdoshmërisht të kuptohet si një 
gjykatë në kuptimin klasik, e integruar brenda makinerisë gjyqësore standarde të një 
vendi (Campbell dhe Fell k. Mbretërisë së Bashkuar157). Kriteri përcaktues është fakti 
nëse institucioni në fjalë gëzon juridiksion të plotë për të marrë vendime ligjërisht të 
detyrueshme, të cilat nuk mund të ndryshohen nga një autoritet jo-gjyqësor (Find-
lay k. Mbretërisë së Bashkuar158). Megjithatë, fakti që institucioni ushtron funksione 
gjyqësore nuk mjafton. Përdorimi i termit “gjykatë” është “i garantuar vetëm për një 
organ që plotëson një sërë kërkesash të tjera” (Le Compte, Van Leuven dhe De Meyere 
k. Belgjikës159), të tilla si pavarësia dhe paanësia, siç u diskutua më lart.

Shërbimi civil (neni 6)

Në vendimin e saj kryesor Pellegrin k. Francës160, Gjykata vlerësoi se për qëllim 
të zbatimit të nenit 6 (1), ishte e rëndësishme, për të krijuar një interpretim autonom 
të termit “shërbim civil”, që do të mundësonte trajtim të barabartë për nëpunësit pub-
likë, pavarësisht nga natyra e kualifikimit ligjor, të marrëdhënies ndërmjet zyrtarit dhe 
autoritetit administrativ. Për këtë qëllim, Gjykata ka miratuar një kriter funksional 
bazuar në natyrën e detyrave dhe përgjegjësive të nëpunësit. Gjykata do të kërkojë të 
konstatojë në çdo rast nëse pozita e kërkuesit ka ndikuar drejtpërdrejtë ose tërthorazi 
në ushtrimin e kompetencave të dhëna nga ligji dhe detyra, për të mbrojtur interesat e 
përgjithshme të shtetit ose autoriteteve të tjera publike (Frydlender k. Francës161). Një 
shembull i qartë do të ishte detyra e forcave të armatosura dhe policisë.

Familja (neni 8)

Koncepti i “familjes” tani kuptohet se shtrihet përtej marrëdhënieve formale 
legjitime dhe marrëveshjeve (Johnston dhe Të Tjerët k. Irlandës162). Organet e Kon-
ventës gjithnjë e më shumë kanë marrë parasysh substancën dhe realitetin e mar-
rëdhënieve, duke pranuar zhvillimet në praktikat sociale dhe ligjin në shtetet evropi-
ane. Në përgjithësi, Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut nuk njohu marrëdhëniet 
homoseksuale si pjesë të jetës familjare, por si pjesë e jetës private. Megjithatë, Gjykata 

157 Campbell dhe Fell k. Mbretërisë së Bashkuar, vendim i 28 qershorit 1984, nr. 7819/77 dhe 7878/77, paragrafi 76.

158 Findlay k. Mbretërisë së Bashkuar, vendim i 25 shkurtit 1997, nr. 22107/93, paragrafi 77.

159 Le Compte, Van Leuven and De Meyere k. Belgjikës, vendim i 23 qershorit 1981, nr. 6878/75 dhe 7238/75, para-

grafi 55.

160 Pellegrin k. Francës, [Dhomë e Madhe] vendim i 8 dhjetorit 1999, nr. 28541/95, paragrafi 63.

161 Frydlender k. Francës, [Dhomë e Madhe] vendim i 27 qershorit 2000, nr. 30979/96, paragrafët 33-41.

162 Johnston k. Irlandës, vendim i 18 dhjetorit 1986, nr. 9697/82, paragrafët 55-56.
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tani konsideron se kur një marrëdhënie e tillë është e ngjashme me martesën, ajo 
mund të konsiderohet si jetë familjare. 

Jeta private (neni 8)

Ky koncept përfshin sferën e autonomisë personale, ku bëjnë pjesë dhe aspektet 
e integritetit moral dhe fizik (X. dhe Y. k. Hollandës163) (shih gjithashtu më poshtë nën 
“integritetin moral dhe fizik”). Ky koncept është më i gjerë sesa e drejta për “privatësi” 
në kuptimin e të qenit në gjendje për të mbajtur gjëra të fshehta, ose ngjarje të cilat 
nuk dëshirojnë të zbulojnë, ose ekspozojnë. Jeta private siguron një sferë brenda së 
cilës të gjithë mund të ndjekin lirisht zhvillimin dhe përmbushjen e personalitetit të 
tyre. Kjo përfshin të drejtën për një identitet (duke përfshirë emrin dhe imazhin), të 
drejtën për të zhvilluar marrëdhënie me njerëzit e tjerë, veçanërisht në fushën emocio-
nale dhe duke përfshirë marrëdhëniet seksuale me persona të tjerë, si dhe aktivitetet e 
një natyre profesionale ose biznesi (Niemietz k. Gjermanisë164). Gjithashtu, ky koncept 
përfshin “rrethin e marrëdhënieve shoqërore dhe ekonomike personale, që përbëjnë 
jetën private të çdo qenieje njerëzore” (Slivenko k. Letonisë165). Gjykata ka pranuar 
se reputacioni i një personi shpesh do të jetë i rëndësishëm në zhvillimin e këtyre 
marrëdhënieve dhe si i tillë është i mbrojtur nga kjo pjesë e nenit 8. E drejta e imazhit 
të individit është shqyrtuar në lidhje me publikimin e fotografive të njerëzve, që janë 
zakonisht ose përkohësisht në vëmendje të opinionit publik (në këto çështje Gjykata 
ka kryer testin e balancës ndërmjet të drejtës për jetë private dhe lirisë së shprehjes, 
shih Von Hannover k. Gjermanisë (Nr. 2) 166) si dhe “personave të zakonshëm» (raste 
në të cilat asnjë ndërhyrje nuk mund të justifikohet me një qëllim legjitim të mbrojtur 
nga Konventa, shih (Georgi Nikolaishvili k. Gjeorgjisë167).

Morali dhe integriteti fizik (neni 8)

“Integriteti moral dhe fizik” i një individi, pra mirëqenia fizike dhe psikolog-
jike, mbrohet në paragrafin e jetës private të nenit 8 (shih më lart “jeta private”). Meg-
jithatë, është gjithashtu një term që përdoret në lidhje me trajtimin ose kushtet që 
bien nën “pragun e ashpërsisë” të kërkuar nga neni 3 (Costello-Roberts k. Mbretërisë së 
Bashkuar dhe Raninen k. Finlandës168).

163 X dhe Y k. Hollandës, vendim i 26 marsit 1985, nr. 8978/80, paragrafët 22.

164 Niemietz k. Gjermanisë, vendim i 16 Dhjetorit 1992, nr. 13710/88, paragrafi 29.

165 Slivenko k. Letonisë, [Dhomë e Madhe] vendim i 9 tetorit 2003, nr. 48321/99, paragrafi 96.

166 Von Hannover k. Gjermanisë (Nr. 2), [Dhomë e Madhe] vendim i 7 shkurtit 2012, nr. 40660/08 dhe 60641/08, 

paragrafët 95-126.

167 Georgi Nikolaishvili k. Gjeorgjisë, vendim i 13 janarit 2009, nr. 37048/04, paragrafi 123.

168 Costello-Roberts k. Mbretërisë së Bashkuar,  vendim i 25 marsit 1993, nr. 13134/87, paragrafët 29-36, dhe 
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Banesa (neni 8)

Banesës i është dhënë një përkufizim i gjerë nga organet e Konventës. Nuk është 
e domosdoshme që një banesë të jetë ndërtuar në mënyrë të ligjshme, me e rëndë-
sishme është natyra se ligjshmëria e saj, por ky koncept nuk mbron rastet kur dikush 
do të zërë një hapësirë për ta përdorur si banesën e tij. Për më tepër, meqenëse “bane-
sa” dhe “jeta private” mund të mbivendosen me biznesin dhe aktivitetet profesionale, 
mbrojtja e nenit 8 (e drejta për respektimin e jetës private dhe familjare) është vlerë-
suar se shtrihet në zyrat personale (Niemietz k. Gjermanisë169), për kompanitë në selitë 
e kompanisë (Société Colas Est dhe Të Tjerët k. Francës170).

Liria e shprehjes (neni 10)

Konsiderohet si një nga themelet e një shoqërie demokratike, një nga kushtet 
kryesore për përparimin e saj dhe për zhvillimin e çdo njeriu (Handyside k. Mbretërisë 
së Bashkuar171). Liria e shprehjes është interpretuar gjerësisht; në përputhje me rre-
thanat, çdo përjashtim potencial për të është interpretuar ngushtë (Sunday times 
k. Mbretërisë së Bashkuar (Nr.1)172). Ky nen përfshin jo vetëm “informacionet” ose 
“idetë” që pranohen në mënyrë të favorshme, ose konsiderohen si të padëmshme, 
ose asnjanëse, por edhe ato informacione që ofendojnë, shokojnë ose shqetësojnë 
(Handyside k. Mbretërisë së Bashkuar173), duke përfshirë nxitjen e urrejtjes, blasfemi-
në dhe pornografinë. Çdo lloj shprehjeje është e mbrojtur (p.sh., pikëpamjet politike, 
reklamimi, shprehja artistike etj.) Siç është dhe çdo mjet shprehjeje, duke përfshirë 
(por jo kufizuar) libra, fletëpalosje, karikatura, piktura, seminare, shpërndarje përmes 
internetit dhe shtypit. Në fakt, në ushtrimin e kësaj të drejte, personat ose organizatat 
kanë të drejtë të zgjedhin se cilat mjete konsiderojnë të përshtatshme (p.sh. Women on 
Waves dhe Të Tjerë k. Portugalisë174). Midis këtyre mjeteve, shtypi është i një rëndësie 
të veçantë në dritën e rolit të tij jetësor në shoqëritë demokratike si një “mbikëqyrës 
publik” (p.sh. Financial Times Ltd dhe Të Tjerët k. Mbretërisë së Bashkuar)175)176. Një 
rol i tillë i “mbikëqyrësit publik” i është njohur edhe shoqërisë civile, ku si rezul-
tat i aktiviteteve të tyre, janë konsideruar se justifikojnë gëzimin e një mbrojtjeje të 

Raninen k. Finlandës, vendim i 16 dhjetorit 1997, nr. 20972/92, paragrafët 52-64.

169 Niemietz k. Gjermanisë, vendim i 16 dhjetorit 1992, nr. 13710/88, paragrafi 30.

170 Société Colas Est dhe të tjerë k. Francës, vendim i 16 prillit 2002, nr. 37971/97, paragrafët 40-41.

171 Handyside v. the United Kingdom, judgment of 7 December 1976, no. 5493/72, para. 49.

172 Sunday times v. the United Kingdom (No. 1), judgment 26 April 1979, no. 6538/74, para. 65.

173 Handyside k. Mbretërisë së Bashkuar, vendim i 7 dhjetorit 1976, nr. 5493/72, paragrafi 49.

174 Women on Waves dhe të tjerë k. Portugalisë, vendim i 3 shkurtit 2009, nr. 31276/05, paragrafi 38.

175 Financial Times Ltd dhe Të Tjerë k. Mbretërisë së Bashkuar, vendim i 15 dhjetorit 2009, nr.  821/03, paragrafi 59.

176 Shih gjithashtu Sunday Times k. Mbretërisë së Bashkuar, vendim i 26 prillit 1979, nr. 6538/74. 
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ngjashme nga Konventa, si ajo që i jepet shtypit (Youth Initiative for Human Rights k. 
Serbisë177; shih gjithashtu Medžlis Islamske Zajednice Brčko dhe Të Tjerët k. Bosnje dhe 
Hercegovinës178).

Nën dritën e rolit të shtypit dhe shoqërisë civile si një mbikëqyrëse publike, 
Gjykata zgjeroi qasjen ndaj një të drejte të mundshme për të marrë informacion sipas 
nenit 10. Në vendimet Magyar Helsinkin kundër Hungarisë179 dhe Youth Initiative for 
Human Rights k. Serbisë180, Gjykata e rishikoi jurisprudencën e saj të mëparshme mbi 
çështjen. Gjykata arriti në konkluzionin se neni 10 nuk i jep individit të drejtën e 
qasjes në informata të mbajtura nga një autoritet publik dhe as nuk detyron qeverinë 
të japë një informacion të tillë për individin. Megjithatë, një e drejtë ose detyrim i 
tillë mund të lindë, së pari, kur dhënia e informacionit është vendosur nga një urdhër 
gjyqësor, i cili ka marrë forcë ligjore. Së dyti, në ato rrethana ku aksesi në informacion 
është i dobishëm për ushtrimin e të drejtës së individit për lirinë e shprehjes, në 
veçanti “lirinë për të marrë dhe dhënë informacion” dhe kur mohimi i saj përbën një 
ndërhyrje në atë të drejtë.

Liria e tubimit dhe organizimit (neni 11) 

Gjykata ka vlerësuar kuptimin e konceptit të “organzimit” si një ndërlidhje 
midis demokracisë, pluralismit dhe lirisë së shprehjes, (Chassagnou dhe të Tjerët k. 
Francës181).Një shembull tipik i “organizimeve” në kuptim të nenit 11 janë partitë poli-
tike të cilat sigurojnë pluralisëm dhe demokraci. Gjithsesi, koncepti i organizimeve 
përfshin çdo entitet ligjor të themeluar nga individ me qëllimin për t’u bashkuar në 
emër të një interesi të përbashkët siç janë bashkimet për të mbrojtur trashëgiminë 
kultuturore dhe shpirtërore në ndjekje të qëllimeve të ndryshme socio-ekonomike 
përmes përhapjes ose trasmetimit të fesë, në kërkim të një identiteti etnik ose duke 
mbrojtur një minoritet (Gorzelik dhe të Tjerët k. Polonis182).Kur një organizim ka 
njëkohësisht karaktere të së drejtës private dhe publike, Gjykata vlerëson se cila 

177 Youth Initiative for Human Rights k. Serbisë, vendim i 25 qershorit 2013, nr. 48135/06, paragrafi 20.

178 Medžlis Islamske Zajednice Brčko and Others v. Bosnia and Herzegovina [Grand Chamber] judgment of 27 

June 2017, no. 17224/11, paras. 86-87. The Court held that the criteria that generally apply to the dissemination 

of defamatory statements by the media in the exercise of its public watchdog also apply to NGOs; these include, 

inter alia, the requirement to verify factual statements (paras. 108-109).

179 Magyar Helsinki Bizottság v. Hungary, [Grand Chamber] judgment of 08 November 2016, no. 18030/11.

180 Youth Initiative for Human Rights v. Serbia, judgment of 25 June 2013, no. 48135/06.

181 Chassagnou dhe të Tjerët k. Francës, [Dhoma e Madhe] vendimi i 29 prillit 1999, nr. 25088/94, 28331/95 dhe 

28443/95, paragrafi 100.

182 Gorzelik dhe të Tjerët k. Polanisë, [Dhoma e Madhe] vendimi i 17 shkurtit 2004, nr. 44158/98, paragrafi 92.
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karakteristik prevalon. Për shembull, në çështjen Sigurjonsson k. Irlandës183 Gjykata 
doli në përfundimin se megjithëse shoqata në fjalë krynte funksione të cilat në një 
farë mase ishin të parashikuara në legjislacionin në fuqi dhe shërbejnë jo vetëm për 
anëtarët e saj, por edhe publikun në përgjithësi, shoqata ishte themeluar sipas lig-
jit privat dhe gëzonte autonomi të plotë në përcaktimin e qëllimit, organizimit dhe 
procedurës184. 

E drejta për t’u martuar (neni 12)

Gjuha e përdorur në nenin 12 është konsideruar se e limiton të drejtën për 
t’u martuar vetëm mes një burri dhe një gruaje. Në çësthjen Christine Goodwin k. 
Mbretërisë së Bashkuar185, Gjykata pranoi se e drejta për t’u martuar shtrihet edhe tek 
transeksualët, në bazë të faktit se termi “burrë” ose “grua” nuk i referohen vetëm seksit 
në aspektin biologjik186. Në të kundërt, nuk aplikohet tek martesat mes personave të 
të njëjtit seks, siç është përcaktuar në vendimin Schalk dhe Kopf k. Austrisë187. Në 
lidhje me këtë vendim, nuk pati konsensus mes Shteteve Palë të Konventës188. E drejta 
për t`u martuar nuk përfshin vetëm të drejtën e divorcit (Johnston dhe Të Tjerët k. 
Irlandës189).  Në ndryshim nga neni 8 i cili ka një përmbajtje mjaft të gjerë, në nenin 
12, e drejta për të krijuar familje duket se limitohet tek familjet e martuara. E drejta e 
martesave mes personave të të njëjtit seks është interpretuar në vështrim të nenit 14 
marrë së bashku me nenin 8 (shiko Vallianatos dhe të Tjetërt k. Greqisë190).

Mjet efektiv (neni 13)

Mjeti juridik i disponueshëm në nivel kombëtar për të trajtuar “ankesat e dis-
kutueshme” lidhur me përmbajtjen e të drejtave dhe lirive të garantuara nga Konventa 
duhet të jetë efektiv në praktikë dhe në ligj (p.sh. Iovçev k. Bullgarisë191) – në kuptimin 
e parandalimit të shkeljes së dyshuar, ose korrigjimin e gjendjes së kontestuar, ose për 
të siguruar dëmshpërblim të drejtë për çdo shkelje që ka ndodhur.

183 Sigurjonsson k. Islandës, vendimi i 30 qershorit 1993, nr.16130/90.

184 Id. paragrafi 31.

185 Christine Goodwin k. Mbretërisë së Bashkuar, [Dhoma e Madhe] vendimi i 11 korrikut 2002, nr. 28957/95.

186 Id. paragrafi 100.

187 Schalk dhe Kopf k. Austrisë, vendim i 24 qershorit 2010, nr. 30141/04.

188 Id. paragrafi 58.

189 Johnston k. Irlandës, vendim i 18 dhjetorit1986, nr. 9697/82, paragrafët 51-54.

190 Vallianatos an k. Greqisë, [Dhoma e Madhe] vendim i 7 nëntorit 2013, nr. 29381/09 dhe 32684/09, paragrafi 

70-92.

191 Iovchev k. Bullgarisë, vendim i 2 shkurtit 2006, nr. 41211/98, paragrafi 142.
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Në përcaktimin e efektivitetit të një mjeti juridik mund të luajnë rol faktorë 
të ndryshëm: rrethanat e çështjes (për shembull, kompensimi nuk mund të jetë i 
mjaftueshëm, p.sh. Petkov dhe të Tjerët k. Bullgarisë192)), kompetencat dhe garancitë 
procedurale që ofrojnë autoritetet kombëtare kompetente (p.sh. Klass dhe të Tjerët k. 
Gjermanisë193), ose e drejta e mbështetur (për shembull, në rastet e dëbimit, kur ka 
një ankesë për një rrezik real të shkeljes së të drejtave të personit sipas nenit 2 , 3 ose 
nenit 4 të Protokolli nr. 4, efektiviteti gjithashtu kërkon që të ketë një mjet me efekt 
pezullues automatik, shih De Souza Ribeirok. K. Francës194). Megjithëse konteksti i 
shkeljes së kërkuesit është gjithashtu relevant (përshembull, në Klass dhe të Tjerët k. 
Gjermanisë, Gjykata doli në përfundimin se mjeti juridik duhet të jetë po aq efektiv sa 
mund të jetë duke pasur parasysh hapësirën e kufizuar për rekurs në një sistem mbi 
këqyrjeje sekrete195, madje edhe në raste të tilla, megjithëse ekziston një standard min-
imal i garantuar në nenin 13 (Al-Nashif k. Bullgarisë 196), ky kontekst shihet në dritën 
e nenit të veçantë të mbështetur; kështu që kërkesa e një mjeti juridik “aq efektiv sa 
mund të jetë” mund të jetë i përshtatshëm kur shqyrton nenet 8 dhe 10, shqyrtimi i 
të cilit mund të kërkojë nga Gjykata të ketë parasysh kërkesat e sigurisë kombëtare të 
paraqitura nga Qeveria, ndërsa nuk është në rastet kur dëmi i pakthyeshëm mund të 
ndodhë në lidhje me një kërkesë sipas nenit 3 (Chahal k. Mbretërisë së Bashkuar197).

Viktima (neni 34)

Viktimë sipas nenit 34 konsiderohet një individ ose organizata jo qeveritare të 
drejtat e të cilave janë shkelur ose janë vënë në rrezik. Personat juridikë si për shem-
bull shoqëritë tregëtare mund të jenë gjithashtu viktima sipas nenit 34. Për t’u kon-
sideruar viktimë nuk është e nevojshme të tregosh dëm të matshëm ose që personi 
është viktimë sipas legjislacionit të brendshëm. Kërkesat në Gjykatën e Strasburgut 
mund të shpallen të papranueshme nëse viktima nuk ka “asnjë disavantazh të rëndë-
sishëm”, dhe personi (fizik apo juridik) vazhdon të jetë një “viktimë” e shkeljes për 
qëllimet e ligjit kombëtar. Çështja e dëmit të pësuar (në krahasim me “asnjë disavan-
tazh të rëndësishëm”) është i rëndësishëm vetëm për çështjen e shpërblimit të drejtë.

192 Petkov dhe të Tjerët k. Bulgarisë, vendim i 11 qershorit 2009, nr. 77568/01, 178/02 dhe 505/02, paragrafit 79.

193 Klass dhe të Tjerët k. Gjermanisë, vendimet e 6 shtatorit 1978, nr. 5029/71, paragrafit 67.

194 De Souza Ribeiro k. Francës, [Dhoma e Madhe] vendimi i 13 dhjetorit 2012, nr. 22689/07, paragrafi 82.

195 Klass dhe të Tjerët k. Gjermanisë, vendimet e 6 shtatorit 1978, nr. 5029/71, paragrafit 69.

196 Al-Nashif k. Bulgarisë, vendim i 20 qeshorit 2002, nr. 50963/99, paragrafi 137.

197 Chahal k. Mbretërisë së Bashkuar,  [Dhoma e Madhe] vendimi i 15 nëntorit 1996, nr. 22414/93, paragrafet 

150-151.
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Prona ose posedimi (neni 1 Protokolli 1)

Ky nen rregullon një gamë të gjerë interesash. Posedimi ka një kuptim autonom 
të kufizuar në zotërimin në aspektin fizik të sendit - të drejta dhe interesa të tjera të 
cilat përbëjnë asete gjithashtu mund të konsiderohen si të drejta të pronës (Gasus 
Dosier k. Holandës198) duke përfshirë edhe një kredi të maturuar (Ryabykh kundër 
Rusisë199;, shih gjithashtu çështjen  e Stran Greek Refineries. K. Greqisë 200). Në këtë 
rast është vetë kredia që është në posedim. Neni 1 i Protokollit 1 zbatohet vetëm për 
pasurinë ekzistuese dhe nuk jep të drejtën për të fituar pronësi ndaj pronave të tjera 
(Marckx kundër Belgjikës201). Ekziston edhe një autoritet për pikëpamjen se një efekt 
i parëndësishëm mbi të drejtat pronësore nuk do të përbëjë një ndërhyrje (Langborger 
kundër Suedisë).

Ekziston gjithashtu një autoritet për pikëpamjen se një efekt i parëndësishëm 
mbi të drejtat pronësore nuk do të konsiderohet ndërhyrje (Langborger k. Suedis202).

Dëbimi kolektiv/refuzimi (Neni 4 i Protokollit 4)

Shkelja e parashikuar nga kjo dispozitë është mungesa e një vlerësimi të in-
dividualizuar të situatës së secilit individ dhe jo pasojat e dëbimit ose refuzimit, për 
shembull rastet e azilkërkuesve të cilët janë në rrezik keqtrajtimi. Ai zbatohet për të 
gjithë të huajt / emigrantët. Kjo dispozitë mund të zbatohet për dëbimet në grup (shih, 
p.sh., Çonka k. Belgjikës203) ose për individët që mbahen në kufi (shih p.sh. N.D. dhe 
N.T. k. Spanjës204). Por jo të gjitha dëbimet e një grupi njerëzish do të jenë kolektive 
(shih Khlaifia dhe të Tjerët k. Italisë205, në të cilin nuk është konstatuar shkelje e nenit 4 
të Protokollit 4 mbi bazën se secili prej kërkuesve ishte identifikuar individualisht dhe 
ata kishin pasur një mundësi reale dhe efektive për ngritjen e argumenteve kundër 
dëbimit të tyre206). Kjo është një fushë e ligjit e cila po evolon në mënyrë shumë të 
shpejtë.

198 GasusDosier k. Holandës, vendim i 23 shkurtit 1995, nr. 15375/89, paragrafi 53.

199 Ryabykh k. Rusisë, vendim i 24 korrikut 2003, nr. 52854/99, paragrafi 61.

200 Stran Greek Refineries and StratisAndreadis v. Greqisë, vendim i 09 dhjetorit 1994, nr. 13427/87, paragrafi. 

59-62.

201 Marckx k. Belgjikës, vendim i 13 qershorit 1979, nr. 6833/74, paragrafit 50.

202 Langborger k. Suedis, vendim i 22 qershorit 1989, nr. 11179/84, paragrafi 41.

203 Čonka k. Belgjikës, vendim i 5 shkurtit 2002, nr. 51564/99, paragrafët. 59-63.

204 N.D. dhe N.T. k. Spanjës, vendimi i 3 tetorit 2017, nr. 8675/15 dhe 8697/15, paragrafët 103-105. Më 29 janar 2018, 

Paneli i Dhomës së Madhe pranoi kërkesën e qeverisë që çështja t’i referohej Dhomës së Madhe.

205 Khlaifia dhe Tjerë k. Italisë, [Dhoma e Madhe] vendim i 15 dhjetorit 2016, nr. 16483/12.

206 Id. paragrafët. 248-254.
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ii. Koncepte të Konventës të zhvilluara nga jurisprudenca 

Barazia e armëve

Palët në një proces penal nuk duhet të jenë në disavantazh vis-à-vis me kundër-
shtarin e tyre. “Barazia e armëve”, në kuptimin e “balancës së drejtë” zbatohet jo vetëm 
tek çështjet penale, por edhe tek të drejtat civile dhe të drejtat e detyrimeve. (shiko 
DomboBeheer B.V. k. Holandës207).

Administrimi i drejtë i procesit gjyqësor dhe rëndësia e të drejtave të 
kërkuesit janë të rëndësishme kur vlerësohet përshtatshmëria dhe drejtësia e pro-
cedurës (A.B. k. Sllovakisë208). Gjithashtu, është e rëndësishme të vlerësohet në 
qoftë se ka “padrejtësi të matshme”, e cila derivon nga pabarazia proceduriale. 
(Bulunt k. Austrisë209). 

Mjete të brendshme ligjore

Mjetet e brendshme ligjore janë parashikuar nga Gjykata në nenet 2, 3, 8 si dhe 
neni 13. Gjithashtu, një garanci e shtuar është parashikuar nga neni 6 i Konventës. 
Neni 6 parashikon masa mbrojtëse proceduriale në lidhje me të drejtat civile, me 
kushtin që këto të drejta të jenë parashikuar nga legjislacioni kombëtar. Përkundrazi, 
mjetet juridike mbrojtëse të brendshme të parashkuara nga neni 13 përfshijnë proce-
durat administrative dhe procedurat gjyqësore, si dhe ofrojnë mbrojtje edhe në rastet 
kur një mbrojtje e tillë nuk është parashikuar në legjislacionin kombëtar (McMichael 
k. Mbretërisë së Bashkuar210). 

Efektiviteti i të drejtave – “të zbatueshme dhe efektive, jo teorike dhe të 
paaplikueshme”

Konventa është një sistem që garanton mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Për 
rrjedhojë ky instrument ligjor wshtë mjaft i rëndësishëm. Konventa duhet të interpre-
tohet dhe zbatohet në një mënyrë, e cila e bën të zbatueshme dhe efektive, jo teorike 
dhe të paaplikueshme. Një shtet nuk mund t’i mbrojë të drejtat e njeriut në mënyrë 
sipërfaqësore. Edhe pse neni 1 parashikon se ligjet kombëtare duhet të mbrojnë të 
drejtat e Konventës (shprehimisht ose në thelb), ky parashikim nuk është i mjaftue-
shëm. Në praktikë duhet të ekzistojë një mbrojtje më efektive. Për shembull, nuk është 

207 DomboBeheer B.V. k. Holandës, vendim i 27 tetorit 1993, nr. 14448/88, paragrafi 33.

208 A.B. k. Sllovakisë, vendim i 4 marsit 2003, nr. 41784/98, paragrafi 55.

209 Bulut k. Austrisë, vendim i 22 shkurtit 1996, nr. 17358/90, paragrafi 49.

210 McMichael k. Mbretërisë së Bashkuar, vendim i 24 shkurtit 1995, nr. 16424/90, paragrafi 90.
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e mjaftueshme që një të akuzuari t’i garantohet një avokat. Ndihma ligjore duhet të 
jetë efektive. (Artico k. Italisë211)

Ligji dhe cilësia e ligjit

Në mënyrë që të përmbushen kërkesat e Konventës, që një ndërhyrje në jetë në 
“përputhje me ligjin” ose e “parashikuar në ligj”, ligji në fjalë duhet të jetë i qartë dhe i 
kuptueshëm në mënyrë që individët të kenë mundësinë të rregullojnë dhe përshtatin 
jetesën e tyre në përputhje me të: individët duhet të kenë mundësinë të parashikojnë 
në një nivel të arsyeshëm për situatën konkrete, pasojat që mund të derivojnë nga 
një veprim ose mosveprim. Gjithashtu, ligji duhet të jetë lehtësisht i aksesueshëm, 
domethënë, qytetarët duhet të kenë patur mundësinë të njohin parashikimet ligjore 
për një çështje të cakuar. (Sunday Times k. Mbretërisë së Bashkuar212) Një ligj që autor-
izon ndërhyrjet tek të drejtat e parashikuara nga Konventa nuk duhet të formulohet 
aq gjerësisht sa të lejojë ndërhyrje që shkelin Konventën (shih Hashman dhe Harrup 
k. Mbretërsë së Bashkuar213).

Instrument “jetësor”

Gjykata ka theksuar shpesh se mbrojtja e Konventës dhe përmbajtja e të dre-
jtave të parashkuara në të nuk janë “statike”. Konventa është një “instrument jetësor” 
(Tyrer k. Mbretërisë së Bashkuar214) dhe jurisprudenca duhet të jetë “dinamike dhe 
evolutive” në mënyrë që të mos jetë pengesë për reforma apo përmirësime. (p.sh., 
Bayatyan k. Armenisë215). Çështje të tilla si, sjellja seksuale, ndryshimi i strukturave 
familjare dhe të drejtat e të burgosurve janë interpretuar në kuadrin e një konsensusi 
të të menduarit modern evropian. Jurisprudenca e Gjykatës është më konservatore 
dhe më tepër ndjek sesa udhëheq këtë konsensus.

VII. DETYRIMET POZITIVE

Konventa garanton mbrojtjen e individëve nga ndërhyrjet e shtetit në të drejtat 
e tyre themelore. Në këtë mënyrë imponon detyrime negative ndaj Shteteve që të mos 
ushtrojnë ndërhyrje të tilla. Por, neni 1 kërkon gjithashtu që Shtetet të “sigurojnë” 
të drejtat. Prandaj, Gjykata ka konsideruar në shumë raste që shtetet kanë jo vetëm 

211 Artico k. Italisë, vendim i 13 majit 1980, nr. 6694/74, paragrafi 33.

212 Sunday Times k. Mbretërisë së Bashkuar, vendim i 26 prillit 1979, nr. 6538/74, paragrafi 49.

213 Hashman dhe Harrup k. Mbretërisë së Bashkuar, [Dhomë e Madhe] vendim i 25 nëntorit 1999, nr. 25594/94, 

paragrafi 31-43.

214 Tyrer k. Mbretërisë së Bashkuar, vendim i 25 prillit 1978, nr. 5856/72, paragrafi 31.

215 Bayatyan k Armenisw, [Dhoma e Madhe] vendim i 7 korrikut 2011, nr. 23459/03, paragrafwt. 98 dhe 102.
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detyrime negative, por edhe detyrime pozitive për të ndërmarrë hapa që garantojnë 
mbrojtjen e të drejtave të Konventës. Këto detyrime pozitive mund të marrin shumë 
forma dhe mund të grupohen në dy lloje kryesore: a) detyrime pozitive substanciale, 
të cilat kanë të bëjnë me masat thelbësore që shteti duhet të vendosë për të garantuar 
që çdo individ në juridiksionin e tij gëzon plotësisht të drejtat dhe liritë e Konventës 
(p.sh., miratimi i legjislacionit që ndalon punën e detyruar ose me dhunë) dhe b) 
procedurale, që kanë të bëjnë me procedurat që shteti duhet të parashikojë për t’ju 
përgjigjur çdo shkelje të supozuar (p.sh. të kryejë një hetim të përshtatshëm dhe efek-
tiv kur shkelet Konventa).

Forma më tipike e detyrimeve pozitive të Shtetit përmbahet në nenin 13 dhe 
parashikon një mjet efektiv i cili mund të përdoret përpara autoriteteve kombëtare në 
rast shkelje të të drejtave të mbrojtura.  

Neni 1 i Konventës parashikon sanksione në rastet kur shkelen të drejtat, madje 
Gjykata ka parashikuar edhe sanksione penale (X dhe Y k. Holandës216). Gjithashtu, 
një shtet mund të ketë një kuadër ligjor, i cili siguron mbrojtje të përshtatshme të të 
drejtave të njeriut nga shkeljet e punonjësve të administratës publike dhe jo vetëm.

Gjithashtu, Shteti ka detyrimin t’i alokojë resurse të mjaftueshme sistemit të 
drejtësisë në mënyrë që të garantojë procedura të shpejta. (Guincho k. Portugalisë217) 
Por, të drejtat pozitive shkojnë edhe më tej. 

Shteti duhet të ndërmarë hapa aktive në mënyrë që t’u garantojë shtetasve ush-
trimin praktik të të drejtave të tyre të parashikuara nga Konventa. Në çështjen, Artze 
fur das Lebenv k. Austrisë218, Gjykata theksoi se shteti jo vetëm që ka detyrimin sipas 
nenit 10 dhe 11 të lejojë organizimin e tubimeve, por është i detyruar edhe t’i mbrojë 
tubuesit nga veprimet kundër tyre. Në çështjen, Osman k. Mbretërisë së Bashkuar219, 
Gjykata hartoi testin: “A ndërmori shteti të gjitha hapat e nevojshme për të mbro-
jur individët nga dëmi i parashikuar ose që mund të ishte parashikuar?”220. 

Hoffmann k. Austrisë221, është një çështje e cila trajton ligjin mbi kujdestarinë e 
fëmijëve. Qeveria Austriake mbajti qëndrimin se nuk ishte përgjegjëse për vendimin 
e procesit gjyqësor mes prindërve pasi ishte një çështje që i përkiste tërësisht private. 

216 X dhe Y k. Holandës, vendim i 26 marsit 1985, nr. 8978/80, paragrafi 27.

217 Guincho k. Portugalisë, vendim i 10 korrikut 1984, nr. 8990/80, paragrafi 40.

218 Plattform “Ärztefür das Leben” k. Austrisë, vendim i 21 qershorit 1988, nr. 10126/82, paragrafi 32.

219 Osman k. Mbretërisë së Bashkuar, [Dhomë e Madhe] vendim i 28 tetorit 1998, nr. 23452/94.

220 Id. paragrafi 116.

221 Hoffmann k. Austrisë, vendim i 23 qershorit 1993, nr. 12875/87.
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Gjykata nuk ishte dakord me këtë vendim dhe sqaroi se shteti ishte përgjegjës, që 
përmes gjykatave vendase t’u vinte në dispozicion mjetet juridike të mbrojtjes 
të parashikuara nga Konventa në rast se gëzimi i këtyre të drejtave shkelet nga një 
konflikt që rregullohet përmes legjislacionit të së drejtës private222.

222 Id. Paragrafi 32-36.
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Kapitulli 3

Guidë e shkurtër për sistemin e Gjykatës 
Evropiane të të Drejtave të Njeriut

Ky kapitull ofron një përmbledhje të mënyrës së funksionimit të sistemit 
të vendimarrjes së Gjykatës, që nga momenti i paraqitjes së kërkesës 
deri pas dorëzimit të vendimit të formës së prerë. Qëllimi i këtij kapit-

ulli nuk është që të paraqesë në mënyrë të hollësishme procedurat që ndjek Gjykata, 
por të njohë lexuesin me mjetet kryesore të Gjykatës dhe të lehtësojë përdorimin e 
jurisprudencës së saj në rendin juridik të brendshëm. Nënparagrafi i parë ofron një 
skicë të rrugës që duhet ndjekur për të aplikuar, ndërsa më shumë vëmendje i është 
kushtuar nënparagrafit të dytë dhe të tretë, të cilat paraqesin mjetet e ndryshme të 
shqyrtimit të Gjykatës dhe ilustrojnë rëndësinë e fazës që fillon pas gjykimit.

I. ECURIA E NJË KËRKESE

Pasi një kërkesë është plotësuar në zyrën e regjistrimit, çështja formësohet në 
aspektin juridik. Në këtë fazë vendoset nëse çështja duhet të konsiderohet e pran-
ueshme ose jo nga një gjyqtar, Komitet ose Dhoma në varësi të rrethanave (shih sek-
sionin II më poshtë). Sot, pranueshmëria dhe themeli i një kërkese shpesh shqyrtohen 
dhe vendosen së bashku. Pra, një vendim thjesht mbi pranueshmërinë është pothua-
jse në të gjitha rastet një vendim, i cili shpall çështjen si të papranueshme nëse çështja 
nuk ngre aspekte të rëndësishme rreth pranueshmërisë (p.sh Banković dhe Të Tjerët 
k. Belgjikës dhe Të Tjerë223). Përveç rasteve kur gjendet një zgjidhje me konsensus 
ose një komitet i përbërë nga 3 gjyqtarë japin një vendim në lidhje me themelin e 
çështjes (shiko seksionin II më poshtë), çështja do të shqyrtohet nga Dhoma. Dhoma 
do të shqyrtojë çështjen nëse nuk heq dorë nga juridiksioni në favor të Dhomës së 
Madhe sipas nenit 30 (shih seksionin II më poshtë). Palët kanë të drejtë të kërkojnë 
që një rast të referohet për shqyrtim nga Dhoma e Madhe brenda një periudhe prej 3 
muajsh nga data e shpalljes së vendimit të Dhomës. Në qoftë se kjo kërkesë pranohet, 
çështja shqyrtohet nga Dhoma e Madhe dhe kjo e fundit jep një vendim final. Vendi-
met finale i përçohen Këshillit të Ministrave të Këshillit të Evropës, i cili është organi 
përgjegjës për ekzekutimin e vendimeve nga shteti (neni 46 § 2)224. 

223 Banković dhe Të Tjerët k. Belgjikës dhe Të Tjerë, [Dhomë e Madhe] vendim i 12 dhjetorit 2001, nr. 52207/99.

224 Komiteti i Ministrave është organi ligjvënës i Këshillit të Evropës dhe përbëhet nga përfaqësues të qeverive të 47 Shteteve 

Anëtare. Kompetencat e tij lidhur me mbikëqyrjen e ekzekutimit të vendimeve të Gjykatës rregullohen nga “Rregullat e 

Komitetit të Ministrave” për mbikëqyrjen e ekzekutimit të vendimeve dhe të kushteve të zgjidhjeve me pajtim”, tani e tutje 
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Tabela e thjeshtuar e ecurisë së një çështjeje në Gjykatë është marrë nga web-
site-ti zyrtar i Gjykatës www.echr.coe.int. 

II. “ZËRI” I GJYKATËS

i. Mjetet e shqyrtimit gjyqësor 

Nga momenti i depozimit të kërkesës, gjykata në varësi të rrethanave të çështjes 
konkrete dhe të fazës së gjykimit do të japë vendim në lidhje me pranueshmërinë e 
kërkesës dhe, në rastet kur është e mundur, për themelin e çështjes, duke vënë në zba-
tim mjetet e mëposhtme të shqyrtimit:

a. Vendimet: pranueshmëria

Gjykata vendos për pranueshmërinë e një çështje përmes shpalljes së një ven-
dimi. Vendimet mbi papranueshmërinë janë përfundimtare. 

Kriteret e pranueshmërisë janë të përcaktuara në nenin 35 dhe përfshijnë shter-
imin e të gjitha mjeteve juridike të brendshme dhe afatin kohor prej gjashtë muajsh225 

“Rregullat e Komitetit”. Në këtë detyrë, Komiteti ndihmohet nga Departamenti për Ekzekutimin e Vendimeve të Gjykatës.

225 Prej hyrjes nw fuqi tw Protokollit 15 afati do tw jetw 4 muaj. 
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nga data në të cilën është marrë vendimi përfundimtar i brendshëm (neni 35 § )) të 
përcaktuara në paragrafët 2 dhe 3 në lidhje me kërkesat individuale. Në qoftë se një 
kërkesë nuk është anonime dhe nuk është shqyrtuar më parë nga Gjykata ose i është 
paraqitur për zgjidhje një organi tjetër  ndërkombëtar hetimor ose vendor dhe nuk 
përmban fakte të tjera relevante, ajo pranohet për shqyrtim. Për më tepër, një kërkesë 
nuk duhet të jetë e papajtueshme me dispozitat e Konventës ose Protokolleve të saj, 
haptazi e në mënyrë të paarsyetuar ose të përbëjë abuzim të së drejtës për kërkesë 
individuale. Zakonisht, Gjykata bën një deklaratë specifike lidhur me pyetjen nëse 
një kërkesë në tërësi ose një ankesë e veçantë është haptazi e pabazuar ose abuzive. Në 
këtë rast, nëse pas një shqyrtimi paraprak të përmbajtjes së çështjes, nuk ka shkelje, 
nuk ka nevojë për shqyrtim të mëtejshëm mbi themelin.

Protokolli 14 i jep një dimension më të gjerë paragrafit 3 të nenit 35 duke shtuar 
një kriter për pranueshmërinë e kërkesave. Sipas këtij kriteri, kërkuesi ka pësuar një 
dëm të konsiderueshëm (neni 35 § 3, b). Ky kriter është frymëzuar nga parimi de mi-
nimis non curat praetor dhe nga “ideja se një shkelje e një të drejte duhet të mbartë një 
nivel minimal të shkallës së ashpërsisë nëse duhet të shqyrtohet nga një gjykatë ndër-
kombëtare” (Korolev k. Rusisë)226. Dy “dispozitat mbrojtëse”227 janë përfshirë për të sigu-
ruar që edhe në rastet kur kërkuesi nuk ka pësuar një dëm të konsiderueshëm, Gjykata 
vazhdon të shqyrtojë themelin e rastit: (i) nëse respektimi i të drejtave të njeriut siç 
përcaktohet në Konventë dhe Protokollet e saj kërkon shqyrtimin e kërkesës, ose (ii) 
nëse kërkesa nuk është shqyrtuar si duhet nga një gjykatë kombëtare. Megjithatë duhet 
theksuar se kushti i dytë do të shfuqizohet me hyrjen në fuqi të Protokollit 15.

Kompetenca e Gjykatës ratione personae, ratione materiae, ratione loci dhe 
ratione temporis (shih Kapitullin 1), shqyrtohen si pjesë e pranueshmërisë së një 
kërkese, përkatësisht në lidhje me kriterin e përfshirë në nenin 35 § 1 (a) lidhur me 
pajtueshmërinë e kërkesës me dispozitat e Konventës ose Protokolleve të saj.

 Edhe në rastet kur një çështje zgjidhet përmes pajtimit, Gjykata duhet të japë 
një vendim (neni 39).

Kompetenca për të dhënë një vendim:  

• Formacion gjyqësor me një gjyqtar: një kërkese individuale mund të 
deklarohet e papranueshme kur një vendim i tillë mund të meret qartazi pa 
shqyrtim të mëtejshëm (neni 27), për shembull, kur është e qartë se mjetet 

226 Korolev k. Rusisë, vendim i 1 korrikut 2010, nr. 25551/05, paragrafi 4.

227 Raporti Shpjegues i Protokollit nr. 14 të Konventës për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Liritë Themelore, i 

cili ka amenduar sistemin e kontrollit të Konventës.
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e brendshme ligjore nuk janë shteruar. Këto vendime nuk publikohen; 
kërkuesi informohet përmes një letre pa detaje për arsyet e vendimit. Nëse 
kërkesa nuk është qartazi e papranueshme, gjyqtari ia referon çështjen një 
komiteti prej tre gjyqtarësh ose një Dhome; ai vetë nuk kanë kompetencë 
të deklarojë kërkesën e pranueshme vetëm.

• Komitetet me 3 gjyqtarë: një kërkese individuale mund të shpallet e pa-
pranueshme  përmes një votimi unanim, ku një vendim i tillë mund të 
merret pa shqyrtim të mëtejshëm (neni 28 § 1 (a)). Nëse Komiteti nuk 
mund të arrijë një votim unanim, rasti i referohet një Dhome.

• Dhoma (7 gjyqtarë): Përsa i përket kërkesave individuale, nëse nuk merret 
asnjë vendim në bazë të neneve 27 ose 28, nga formacionet e lartpërmen-
dura të Gjykatës, ose nuk jepet një vendim në bazë të nenit 28 nga një 
Komitet (shih më poshtë). Dhoma e përbërë nga shtatë gjyqtarë vendos për 
pranueshmërinë e një kërkese individuale; ajo vendos në lidhje me pran-
ueshmërinë dhe themelin e kërkesave, por ka kompetencën që vendimin 
mbi pranueshmërinë ta marrë veças. Gjithashtu, Dhoma është kompetente 
për të vendosur mbi pranueshmërinë e kërkesave ndërshtetërore; në këto 
raste, vendimi mbi pranueshmërinë merret veças përveçse kur në raste 
përjashtimore Gjykata vendos ndryshe.

• Dhoma e Madhe (17 gjyqtarë): kur Dhoma e Madhe ka juridiksion mbi 
një çështje (shih më poshtë në pjesën lidhur me vendimet) ajo vetë mund 
të japë një vendim mbi pranueshmërinë e kërkesës, pasi sipas nenit 35 § 4 
kërkesat mund të refuzohen si e papranueshme “në çdo fazë të procedimit”.

b. Vendimet: themeli 

Gjykata vendos në lidhje me themelin e një çështjeje përmes vendimit. 

Kanë kompetencë për të dhënë vendime: 

• Komitetet me 3 gjyqtarë: ata mund të japin një vendim mbi themelin e 
çështjes që rrjedh nga një kërkesë individuale, nëse problemi i përfshirë 
në çështjen gjyqësore është objekt i një praktike të unifikuar dhe të kon-
soliduar të Gjykatës (Neni 28 (1) b). Për shembull, burgimi i personave të 
ndaluar ose të paraburgosur në pritje deportimit në komisariate policie 
për një deri në tre muaj në mënyrë të përsëritur është konsideruar në 
kundërshtim me nenin 3 për shkak të natyrës per se të komisariateve të 
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policisë (p.sh., Iatropoulos dhe Të Tjerët k. Greqisë)228. Vendimet e Komitetit 
janë përfundimtare.

• Dhoma me 7 gjyqtarë: jep vendime mbi pranueshmërinë dhe themelin e 
kërkesave individuale dhe ndërshtetërore. Çdo Palë ka të drejtë që brenda 
një afati prej 3 muajsh nga data e vendimit të një Dhome të kërkojë kalimin 
e çështjes në favor të Dhomës së Madhe për një shqyrtim të ri. Kërkesat 
për referim në Dhomën e Madhe shqyrtohen nga një kolegj gjyqtarësh 
që vendosin nëse kërkesa ngre një problem serioz mbi interpretimin dhe 
zbatimin e Konventës dhe protokolleve të saj (neni 43). Vendimi është për-
fundimtar sipas kushteve të nenit 44 (2).

• Dhoma e Madhe (17 gjyqtarë): jep vendime kur Dhoma ka hequr dorë 
nga juridiksioni sipas nenit 30 (ku zgjidhja e çështjes mund të këtë një re-
zultat të papajtueshëm me praktikën e gjyqësore relevante) ose kur rasti i 
është referuar asaj pas kërkesës së palës sipas neni 43. Vendimet e Dhomës 
së Madhe janë përfundimtare.

c. Vendimet Pilot: raste të përsëritura ose të ngjashme

Gjykata mund të iniciojë një procedurë vendimi pilot dhe të miratojë një ven-
dim pilot kur faktet e një kërkese identifikojnë ekzistencën e një problemi strukturor 
ose sistematik në shtetin e paditur, i cili mund të shkaktojë kërkesa të ngjashme në të 
ardhmen229. Gjykata shqyrton një ose më shumë nga këto kërkesa, ndërsa shqyrtimi i 
pjesës tjetër të rasteve shtyhet. Në vendimin e saj, Gjykata i bën thirrje Shtetit në fjalë 
që të sjellë legjislacionin e brendshëm në përputhje me Konventën, duke ndikuar në 
marrjen e masave të përgjithshme.

ii. Opinione ligjore 

Aktualisht, mendimet këshillimore mund të kërkohen nga Komiteti i Min-
istrave, sipas nenit 46 ose nenit 47. Nuk ka pasur ende ndonjë mendim këshillues 
lidhur me ekzekutimin e vendimeve sipas nenit 46, por kjo pritet të ndryshojë. Pas 
hyrjes në fuqi të Protokollit 16, gjykatat e shkallëve më të larta të një Shteti Palë të 
Konventës do të kenë mundësinë të kërkojnë nga Gjykata që të japë mendime këshil-
limore për çështje ligjore qe lidhen me  interpretimin ose zbatimin e të drejtave dhe 
lirive të Konventës.

228 Iatropoulos dhe Të Tjerë k. Greqisë, (Komiteti i Seksionit të Parë) vendim i 20 prillit 2017, nr. 23262/13, paragrafi 38.

229 Shiko rregullin 61 të Gjykatës
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III. PAS VENDIMIT

i. Detyrimi ligjor i shteteve për të ekzekutuar vendimet e Gjykatës 

Vendimet përfundimtare të Gjykatës janë të detyrueshme për shtetin e paditur 
(neni 46 (1)). Megjithëse formalisht vetëm Shteti përgjegjës është i detyruar për të 
zbatuar dhe ekzekutuar një gjykim të formës së prerë, është e rëndësishme që shtetet 
e tjera të nxjerrin konkluzione nga një vendim i lëshuar kundër një shteti tjetër në 
qoftë se ata përballen me një problem të ngjashmëm në të ardhmen, në mënyrë që ata 
të shmangin shkeljen e Konventës për një rast të ngjashëm (shih pjesën IV të guidës). 

Detyrimi për të ekzekutuar një vendim të formës së prerë sipas nenit 46, nuk 
përfundon në pagesën e shpërblimit të drejtë ndaj palës sw dëmtuar; gjithashtu përf-
shin “detyrimin për të marrë masat e mëtejshme individuale dhe / ose, nëse është e 
përshtatshme, të përgjithshme në rendin e saj të brendshëm ligjor për t’i dhënë fund 
shkeljeve të gjetura nga Gjykata dhe për të ndrequr efektet230”. Prandaj, detyrimi për 
të ekzekutuar një vendim përfshin:

a. Detyrimi për shpërblim të drejtë ndaj palës së dëmtuar - neni 41

Shpërblimi i drejtë përcaktohet nga Gjykata dhe mund të jepet në lidhje me:

(a) dëmin material, i cili mund të përfshijë kompensim si për humbjen e pësu-
ar dhe fitim e zvogëluar ose të humbur

(b) dëmtimi jomaterial
(c) shpenzimet gjyqësore që ka pësuar pala e dëmtuar (si në nivel vendor ashtu 

edhe si pasojë e shpenzimeve për ndjekjen e çështjes përpara Gjykatës) në 
përpjekjen për të parandaluar shkeljen ose për të marrë dëmshpërblim.

b. Masat të tjera individuale

Shteti përgjegjës ka për detyrë të vërë palën e dëmtuar, për aq sa është e mun-
dur, në të njëjtën situatë që ishte para shkeljes së Konventës (restitutio in integrum231). 
Për këtë qëllim, mund të kërkohen masa të mëtejshme individuale përveç dhënies së 
shbërblimit të drejtë. Masat individuale, si dhe masat e përgjithshme (të përmendura 

230 VereingegenTierfabrikenSchëeiz (VgT) k, Zvicrës Nr 2), [Dhoma e Madhe] vendim i 30 korrikut 2009, nr. 

32772/02, para. 85.

231 Ky parim është zbatuar nga Gjykata dhe Komiteti i Ministrave në disa rezoluta (Memorandumi shpjegues i Re-

komandimit Nr. R (2000) 2). janarit ić kligjit PalLwë Reviewegues i Rekomandimit Nr. R (2000) 2).  tabimin e 

gjykatave mw tw ulta. gjyqtarwt o?
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më poshtë) zakonisht përcaktohen në fazën e ekzekutimit të vendimit nën mbikëqyr-
jen e Komitetit të Ministrave; Gjykata tregon masa specifike vetëm në mënyrë të 
veçantë (shih më poshtë në nënparagrafin (ii) të këtij seksioni).

Për shembull: “nxjerrjen e një dënimi të pajustifikuar penal nga të dhënat pe-
nale, dhënien e lejes së qëndrimit, ose rihapjen e procedurave të brendshme të kon-
testuara”. Shembuj të mëtejshëm janë: lirimi i atyre që iu është hequr liria në mënyrë 
të paligjshme, duke lehtësuar kontaktin midis prindit dhe fëmijës në kujdesin publik, 
ose duke rivendosur të drejtat e vizitës prindërore232,233.

c. Masat e përgjithshme

Shteti ka detyrimin (detyrim i cili derivion nga neni 46 (1) dhe neni 1 ) të 
aplikojë masa të përgjithshme për të parandaluar shkelje të reja dhe për të ndaluar 
shkeljet e vazhdueshme.

Për shembull: “amendimet ligjore, ndryshimet e praktikës gjyqësore dhe/ose 
administrative ose publikimet e vendimeve të Gjykatës në gjuhën e shtetit të padiur 
dhe informimin e autoriteteve të interesuara në lidhje me vendimin”234. Masa të përg-
jithshme mund të përfshijnë edhe “rinovimin e burgjeve dhe të personelit të burgjeve 
ose përmirësimin e praktikave administrative”235.

ii. Kush zgjedh masat individuale dhe të përgjithshme?

Shteti i paditur, në parim, është i lirë të propozojë dhe të zgjedhë masat indi-
viduale si dhe të përgjithshme që synon të miratojë, me kusht që mjetet e tilla të jenë 
në përputhje me konkluzionet e përcaktuara në vendimin e Gjykatës. Kjo bëhet nën 

232 Këto shembuj përfshihen në Rregullën 6 të Rregullores së Komitetit të Ministrave.

233 In view of the legal difficulties arising within the various national systems as regards the re-opening of pro-

ceedings, the Committee of Ministers has adopted Recommendation No. R (2000) 2. Information concern-

ing the possibilities within the different national systems for re-examination or reopening of cases follow-

ing judgments of the Court may be found on the website of the Council of Europe: https://www.coe.int/en/

web/human-rights-intergovernmental-cooperation/echr-system/implementation-and-execution-judgments/

reopening-cases.

234 Këto shembuj përfshihen në Rregullën 6 të Rregullores së Komitetit të Ministrave.

235 Raporti Vjetor 2007 i Komitetit të Ministrave lidhur me Mbikëqyrjen e Ekzekutimit të Vendimeve dhe Vendi-

meve të Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut, f. 16. Shembuj të masave të përgjithshme të sugjeruara ose të 

miratuara nga shtete të veçanta pas një gjykimi nga Gjykata mund të gjenden në këtë dhe raportet e tjera vjetore 

të Komitetit të Ministrave, të publikuara nga Departamenti i Ekzekutimit të Vendimeve të GjEDNj-së (https: / /

ëëë.coe.int/en/ëeb/execution/annual-reports).
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mbikëqyrjen e Komitetit të Ministrave, në të cilin shteti përkatës duhet të paraqesë 
një “plan veprimi” në të cilin të parashikohen masat që planifikon të ndërmarrë ose 
që ka marrë pas një vendimi të veçantë të Gjykatës. Duhet të hartohet dhe të zbato-
het një “raport veprimi” dhe më pas të dorëzohet pasi të jenë marrë të gjitha masat. 
Supervizimi quhet i përfunduar me miratimin nga ana e Këshillit të Ministrave të një 
Rezolute finale pasi të jenë ndërmarrë të gjitha masat236.

Roli i Gjykatës vis a vis zgjedhjes së masave të nevojshme për t’i dhënë fund 
një shkelje dhe korrigjimit të efekteve të tyre, është final. Në lidhje me këtë, Gjyka-
ta ka nënvizuar se kompetenca e saj sipas nenit 41 për të caktuar shuma me anë të 
shpërblimit të drejtë, ka për qëllim të sigurojë dëmshpërblim vetëm për dëmet që nuk 
mund të zgjidhen ndryshe (Scozzari  dhe Giunta kundër Italisë237).

Në disa raste, Gjykata ka indikuar llojet e masave që duhet të merren, si në ras-
tet e problemeve sistematike (psh Suljagić k. Bosnje dhe Hercegovinës238e cila trajton 
çështjen e depozitave në monedhë të huaj përpara shpërbërjes së Republikës Federale 
Socialiste të Jugosllavisë, Gjykata sqaroi se cila masë duhet të ndërmerret: emetimi 
i bonove qeveritare dhe pagesa e çdo kësti të papaguar si dhe interesin e vonuar në 
rast të pagesës së vonuar brenda 6 muajve nga vendimi përfundimtar i Gjykatës239. 
(Shiko gjithashtu edhe Manushaqe Puto dhe të tjerë kundër k. Shqipërisë240). Në raste 
të tjera Gjykata ka theksuar se natyra e shkeljes përcakton se cila masë duhet marrë 
për të vënë në vend të drejtën e shkelur (për shembull në çështjen Assandidze kundër 
Gjeorgjisë241 Gjykata ka vlerësuar se në kushtet e një nevoje urgjente për t’i vënë fund 
shkeljes të nenit 5(1) dhe nenit 6(1) lirimi i kërkuesit duhet të behet në datën më të 
shpejtë të mundshme.242)243.

236 Për një përmbledhje të procesit të supervizimit, shiko: https://www.coe.int/en/web/execution/

the-supervision-process.

237 Scozzari dhe Giunta k. Italy, [Dhoma e Madhe] vendim i datës 13 Korrik 2000, nr. 39221/98 dhe 41963/98, parat. 

249-250.

238 Suljagić k. Bosnjë dhe Herzegovinës, vendim i datës 3 nëntor 2009, nr. 27912/02.

239 Id. para. 64.

240 Manushaqe Puto dhe të Tjerë k. Shqipërisë, vendim i datës 31 korrik 2012, nr. 604/07 dhe të tjerë.

241 Assanidze k. Gjeorgjisë, [Dhoma e Madhe] vendim i datës 8 prill 2004, nr. 71503/01.

242 Id. paras. 202-203.

243 Shiko Khodorkovskiy k. Rusisë, vendim i  datës 31 maj 2011, nr. 5829/04, para. 270, ku Gjykata përsëriti se “do 

të kërkojë të tregojë llojin e masës që mund të merret vetëm në mënyrë të jashtëzakonshme” dhe ilustroi llojet e 

rasteve që ajo ka bërë në të kaluarën.
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iii. Roli i GJEDNJ-së dhe roli i gjykatave kombëtare pas një vendimi 
përfundimtar

Komiteti i Ministrave është përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të ven-
dimeve të Gjykatës dhe për të siguruar që Shteti i paditur të respektojë detyrimet e 
lartpërmendura. Gjykata ka kompetencën për të trajtuar çështjet që kanë të bëjnë me 
ekzekutimin e vendimeve vetëm në rastet e mëposhtme:

(a) Kur Komiteti i Ministrave konsideron se mbikëqyrja e ekzekutimit të 
një vendimi përfundimtar pengohet nga një problem i interpretimit të 
vendimit, ajo mund t’ia referojë çështjen Gjykatës në bazë të nenit 46 § 
3 për një vendim mbi interpretimin. Kjo mundësi është parashikuar në 
Protokollin 14 dhe nuk është zbatuar deri më tani.

(b) Nëse Komiteti i Ministrave mendon se një Shtet refuzon t’i përmbahet 
një vendimi të formës së prerë, mund të sjellë procedurë shkeljeje sipas 
nenit 46 § 4 duke i referuar Gjykatës pyetjen nëse ky shtet nuk ka përm-
bushur detyrimin e tij sipas nenit 46 § 1. Fuqia e Komitetit të Ministrave u 
prezantua me Protokollin 14 dhe mund të ushtrohet vetëm në rrethana të     
jashtëzakonshme. Ekzistenca e procedurës dhe mundësia e përdorimit të 
saj ishte parashikuar të shërbente si një incentiv për të ekzekutuar vendi-
met e gjykatës244. 

• 
Kohët e fundit, Këshilli i Ministrave i ushtroi efektet e tij përmes këtij 
neni kundër Ajzerbaxhanit245 pasi kishte dështuar të zbatonte ven-
dimin e Gjykatës në çështjen Ilgar Mammadov k. Azerbaxhanit246. 
Komiteti i Ministrave kishte kërkuar më parë lirimin e menjëhershëm dhe 
të pakushtëzuar të kërkuesit që është ende në burg pavarësisht nga gjetjet e 
Gjykatës për të meta themelore në   procedurën penale. 

Përveç rasteve të mësipërme, Gjykata nuk është e përfshirë në ekzekutimin e 
vendimeve të saj të fundit; siç është theksuar tashmë, mbikëqyrja e ekzekutimit të tyre 
është detyrë e Komitetit të Ministrave. Kjo, megjithatë, nuk do të thotë se Gjykata nuk 
mund të marri kurrë më informata relevante të reja në kontekstin e një kërkese të re.

244 Raporti Shpjegues i Protokollit nr. 14 të Konventës për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut, 

duke ndryshuar sistemin e kontrollit të Konventës, paragrafi 99-100.

245 Rezolutë e përkohshme CM/ResDH(2017)429, e hyrë në fuqi më 5 dhjetor 2017.

246 IlgarMammadov k, Ajzerbaxhanit, vendim i datës 22 maj 2014, nr.15172/13.

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?Reference=CM/ResDH(2017)429


60 Drejt një Zbatimi Efektiv në Nivel Kombëtar të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut

Veçanërisht, Gjykata ka theksuar se është kompentente për të shqyrtuar ankesat 
në lidhje me mosekzekutimin e një vendimi të veçantë ku ka fakte që shkaktojnë një shkel-
je të re. Për shembull në çështjen Vereingegen Tierfabriken Schweiz k. Zvicrës (Nr 2). 247  
Gjykata u shpreh se refuzimi i gjykatës vendase për të rihapur procedurën dhe rishi-
kimin e vendimit të saj që ndalonte transmetimin e një reklame e cila ishte cilësuar 
në shkelje të Konventës, ishte bazuar në fakte të reja dhe të pashqyrtuara më parë 
nga vendimi fillestar Gjykatës; për këtë arsye Gjykata kishte të drejtë të shqyrtonte 
kërkesën e re248.

Gjykata ka sqaruar se ka juridiksion të shqyrtoj kërkesat që lidhen me ma-
sat që merren nga shtet i paditur për të korrigjuar një shkelje të gjetur nga Gjyka-
ta kur këto masa ngrenë një çështje të re të pavendosur nga vendimi origjinal. Në 
çështjen Mehemi kundër Francës249, Gjykata kishte konsideruar se zbatimi i një urdhri 
për përjashtimin e përhershëm të kwrkuesit  nga territori francez ishte një ndërhyrje 
joproporcionale me ushtrimin e së drejtës së tij për respektimin e jetës private dhe 
familjare. Megjithatw, tek çështja Mehemi k. France (nr. 2)250, nuk u gjet asnjë shkelje 
e re. Gjykata vlerësoi juridiksionin e saj për të shqyrtuar nëse masat e Shtetit kundrejt 
statusit të emigrantit të kërkuesit të marrë pas gjykimit të parë të Gjykatës përbënin 
një shkelje të re251.

Bazuar në të njëjtin argument, Gjykata gjithashtu ka vendosur që, në konteks-
tin e një shkelje të vazhdueshme të një neni të Konventës menjëherë pas një vendimi 
të saj, ajo mund të shqyrtojë një kërkesë të dytë lidhur me shkeljen e asaj të drejte në 
një periudhë të mëvonshme kohore. Për shembull, në çështjen Ivanţoc and Others 
k. Moldovavisë dhe Rusisë252 kërkuesit kishin vazhduar të ndaloheshin pasi Gjykata 
kishte vendosur se paraburgimi i tyre ishte i paligjshëm dhe kishte kërkuar nga shteti 
i paditur për të siguruar lirimin e tyre të menjëhershëm; paraburgimi i tyre pas gjyki-
mit të parë të Gjykatës konsiderohej një shkelje e re253.

Në thelb, derisa një vendim i formës së prerë të zbatohet siç duhet, Shteti do 
të vazhdojë të gjendet në kundërshtim me Konventën dhe do të jetë i detyruar të 
paguajë shpërblimin e drejtë.

247 VereingegenTierfabrikenSchëeiz (VgT) k. Zvicrës (Nr 2), [Dhoma e Madhe] vendim i datës 30 Qershor 2009, nr. 

32772/02.

248 Id. parar. 64-68.

249 Mehemi k. Francës, vendim i datës 26 shtator 1997, nr. 25017/94.

250 Mehemi k. Francës(nr. 2), vendim i datës 10 prill 2003, nr. 53470/99.

251 Id. parag. 43-44.

252 Ivanţoc dhe të tjerë k. Moldovisë dhe Rusisë, vendim i datës 15 nëntor 2011, nr. 23687/05.

253 Id. parat. 91-93.
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Sidoqoftë, një qasje e tillë është tërhequr shumë kohët e fundit në rastet e kërke-
save për një kërkesë të ngjashme nga kërkues të ndryshëm që ankohen për një shkelje 
që rrjedh nga i njëjti problem sistematik që nuk është adresuar nga autoritetet vendase 
pavarësisht nga dhënia e një gjykimi pilot nga Gjykata. Në çështjen Burmych dhe të 
tjerë k. Ukrainës254, Gjykata ka thekuar se nuk do të vazhdojë të shqyrtoj të ashtuquar-
jtuar kërkesat Ivanov255, të cilat nuk janë shqyrtuar ende ose mund të paraqiten në të 
ardhmen përmes një procedure të thjeshtësuar (të cilat përfshijnë vetëm vendimin e 
eksistencës së një shkeljeje ose caktimin e një shpërblimi të drejtë); kjo përfshin ri-
skun për tu shndërruar në një mekanizëm për të marrë kompesim duke zëvendësuar 
kompesimin e autoriteteve ukrainase në kundërshtim me parimin e subsidiaritetit256. 
Gjykata pranoi përgjegjësinë që ndan me Shtetet për realizimin e zbatimit efektiv të 
Konventës, por theksoi se “kompetenca e saj siç përcaktohet në nenin 19 të Konventës 
dhe roli i saj sipas nenit 46 të Konventës në kuadrin e procedurës së gjykimit-pilot nuk 
shtrihet në sigurimin e zbatimit të vendimeve të veta “257.

Vendimi i mësipërm është i kohëve të fundit dhe parashikohet që ajo do të 
ndryshojë qasjen e përgjithshme të Gjykatës për rastet pasuese pasi zbatimi i një ven-
dim-pilot mbetet për t’u parë258. Sigurisht, në lidhje me çdo gjykim të formës së prerë 
të dhënë nga Gjykata detyrimi për të ekzekutuar në mënyrën e duhur është i shte-
tit dhe autoriteteve të tij. Gjykatat vendase kanë një rol vendimtar për të luajtur 
veçanërisht në rastet kur kërkohet rihapja e procedurës, ose në rastet kur masat indi-
viduale të rekomanduara nga Gjykata kërkojnë vendime të gjykatave kombëtare (p.sh. 
në rastet e vizitave prindërore), ose kur gjykatat e vendit thirren për të aplikuar dhe 
interpretuar legjislacionin e ri të miratuar si një masë e përgjithshme pas një vendimi 
të Gjykatës ose kur ata duhet të rregullojnë jurisprudencën e tyre pas një vendimi që 
gjen zbatimin e legjislacionit ekzistues në shkelje të Konventës.

Shumë i rëndësishme është roli që luajnë gjykatat vendase në garantimin e 
zbatimit të vendimeve të tyre: vonesat ose mos ekzekutimi i vendimeve të Gjykatave 
vendase përbën në vetvete shkelje të Konventës (shiko, për shembull, Burmych dhe të 

254 Burmych dhe të tjerë  v. Ukrainës [Dhoma e Madhe] judgment vendim  i datës of 12 tetor 2017, nr. 46852/13, 

47786/13, 54125/13, 56605/13 dhe 3653/14.

255 Rastet që ngrenë çështje të ngjashme me ato të vlerësuara në gjykimin pilot Yuriy Nikolayevich Ivanov kundër 

Ukrainës, aktgjykimi i 15 tetorit 2009, nr. 40450/04, e cila kishte të bënte me moszbatimin e zgjatur të vendimeve 

të brendshme në Ukrainë.

256 Burmych dhe të Tjerë k. Ukrainës, supra note 27, para. 155.

257 Id. para. 193.

258 Gjykata ka deklaruar qartë se mund të rivlerësojë situatën deri në një vit pas dhënies së vendimit me qëllim që të 

marri në konsideratë nëse kanë ndodhur rrethana të tilla që të justifikojnë ekzaminimin e kërkesave që kanë dalë 

jashtë listës së vendimit (paragrafi 223).
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Tjerë k. Ukrainës259 të përmendur më sipër . Në lidhje me këtë, Gjykata ka theksuar se 
një sistem në të cilin një shtet nuk arrin të zbatoj efektivisht një vendim ose ky ven-
dim rëndon njësoj ndaj palëve kundrejtë të cilëve duhet ekzekutuar, nuk është sistem 
efektv (Hornsby k. Greqisë260). Autoritetet administrative të marra në tërësi formojnë 
një element të një shteti që i nënshtrohet sundimit të ligjit; Kështu, kur autoritetet 
refuzojnë ose nuk respektojnë, ose edhe vonojnë zbatimin e vendimit, konsiderohet 
se shteti është në shkelje të nenit 6 të Konventës (Assanidze k. Gjeorgjisë261, gjithashtu 
duke iu referuar Hornsby k. Greqisë).

259 Burmych dhe të tjerë. k. Ukrainës [Dhoma e Madhe] vendim i datës 12 tetor 2017, nr. 46852/13, 47786/13, 

54125/13, 56605/13 dhe 3653/14.

260 Hornsby k. Greqise, vendim i dates 19 mars 1997, nr. 18357/91, para. 40.

261 Assanidze k. Gjeorgjisë, [Dhomë e Madhe] vendim i 8 prill 2004, nr. 71503/01, paragrafi 183.
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Kapitulli 4

Zbatimi i jurisprudencës së GJEDNJ-së në 
vendimet vendase: parime dhe udhëzime

Zbatimi i praktikës gjyqësore të GJEDNJ-së në vendimmarrjen e brendshme 
bazohet në faktorët e mëposhtëm:

• Përfshirja e parimeve të Konventës në rendin e brendshëm ligjor;
• Pozicionimin e duhur të argumenteve të Konventës në vendimmarrjen e 

brendshme;
• Njohja dhe zbatimi i parimit të subsidiaritetit dhe e hapwsirws sw vlerë-

simit në arsyetim praktik.

Këta faktorë mund të konsiderohen si hapa në procesin e zbatimit të plotë të 
ligjit të Konventës në rendin e brendshëm ligjor. Disa prej tyre janë detyrime ose 
kërkesa për legjislaturën kombëtare, disa janë kërkesa specifike drejtuar ekzekutivit 
dhe të gjitha kanë (të paktën disa) rëndësi në vendimmarrjen gjyqësore në një rast 
të veçantë. Sidoqoftë, këta faktorë sigurojnë një sërë kërkesash qw optimizojnw lig-
jin ndërkombëtar për të drejtat e njeriut, duke bërë të mundur që çdo rend juridik i 
brendshëm të pwrputhet me aktet ligjore dhe nënligjore të atij ligji.

I. Përfshirja e parimeve të Konventës në rendin e brendshëm juridik

Ekzistojnë modele të ndryshme regjimesh kushtetuese të përfshirjes së ligjit të 
Konventës në sistemin e brendshëm ligjor. Në disa sisteme ligjore, pozicioni i ligjit të 
Konventës ndjek mënyrën e inkorporimit të së drejtës publike të përgjithshme ndër-
kombëtare ndërkohë që disa sisteme ligjore njohin natyrën specifike të Konventës si 
një “instrument kushtetues të rendit publik europian në fushën e të drejtave të nje-
riut”262. Kështu, në çdo rast ku ligji i Konventës është i rëndësishëm për proceset ven-
dimmarrëse vendore, është e nevojshme të vëzhgohen: 

• rendi kushtetues i inkorporimit të së drejtës ndërkombëtare në rendin ju-
ridik të brendshëm;

262 Bosphorus Hava Yolları Turizmve Ticaret Anonim Şirketi k. Irlandës [Dhoma e Madhe] Gjykim i datës of 30 

korrrik 2005, nr. 45036/98.
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• pozicionin (specifik) dhe natyrën e ligjit të Konventës brenda një mar-
rëveshjeje të tillë.

i. Inkorporimi i së drejtës ndërkombëtare në Kushtetutë 

• Dy modele të përgjithshme: monist dhe dualist 

Në përgjithësi, ekzistojnë dy teori tradicionale ose mënyra të përfshirjes së trak-
tateve ndërkombëtare në rendin ligjor vendas: teoria moniste dhe dualiste. Në varësi 
të teorisë të aplikuar ; sistemet e brendshme njihen si sisteme moniste dhe dualiste. 263

Sistemet moniste perceptojnë të drejtën vendore dhe ndërkombëtare si dy pjesë 
plotësuese të një sistemi të vetëm. Autoritetet shtetërore dhe palët e çështjes janë të 
lidhura me ligjin vendas dhe ndërkombëtar. Për më tepër, palët e përfshira në çësht-
je mund të kërkojnë të drejtat e tyre sipas ligjit ndërkombëtar dhe të kërkojnë nga 
autoritetet vendase që të nderojnë ndërmarrjet e tyre ligjore ndërkombëtare. 264 Në 
një sistem monist, rolin kryesor në respektimin e të drejtës ndërkombëtare e luajnë 
gjykatatat vendase të cilat mund ta zbatojnë direkt këtë ligj në përcaktimin e një rasti 
të veçantë.

Në të vërtetë, zbatimi i drejtpërdrejtë i të drejtës ndërkombëtare do të varet nga 
disa kushte. Më të zakonshmet janë:

• traktati në fjalë ka fituar forcë detyruese si të tillë;
• është pranuar në rendin kombëtar nëpërmjet proceseve përkatëse parlam-

entare (si ratifikimi); dhe
• është bërë publike siç parashikohet në ligjin kombëtar265.

Në sistemet dualiste, ligji ndërkombëtar dhe i brendshëm janë dy rende të dal-
lueshëm ligjorë. Detyrimet ndërkombëtare të traktatit janë rezultat i mirëkuptimit 
të ndërsjellë midis shteteve sovrane. Prandaj, rregullat ligjore të miratuara në këtë 
mënyrë mund të sjellin efekte ligjore vetëm nëse parlamenti i shtetit në fjalë i ka 

263 Për më tepër shiko, A. Abashidze, “Marrëdhënia midis të drejtës ndërkombëtare dhe të drejtës komunale: rëndë-

sia e koncepteve të monizmit dhe dualizmit”, në M. Novaković (ed.), Konceptet themelore të së Drejtës Ndërkom-

bëtare Publike (PF, IUP, IMPP, Beograd, 2013 ), f. 23-33.

264 Sigurisht,  traktati ndërkombëtar në fjalë është i tillë që siguron rregullat vetë-ekzekutuese. Për traktatet e vetë 

ekzekutimit shih, për shembull, L. Henry, “Kur një traktat është i vetë i vetë-ekzekutueshëm”, 27 (7) Michigan Lwë 

Review (1929), f. 776-785 

265 Shih, European Commission for Democracy through Law (Venice Commission), Comments on the implemen-

tation of international human rights treaties in domestic law and the role of courts (CDL(2014)050), 2014.
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shndërruar në pjesë të brendshme të sistemit ligjor kombëtar. Prandaj konsiderohet 
se ligjvënësi kombëtar mban supremacinë dhe autoritetet shtetërore dhe palët janë të 
lidhura me të drejtën ndërkombëtare në masën në të cilën është zbatuar në rendin e 
brendshëm ligjor. Gjithashtu, vijon se theksimi i respektimit të së drejtës ndërkom-
bëtare është në ligjvënës.

• Inkorporimi i traktateve ndërkombëtare në rendet ligjore të vendeve të 
Ballkanit Perëndimor

Të gjitha vendet e rajonit kanë zgjedhur një sistem monist; dispozitat përkatëse 
kushtetuese janë përfshirë në tabelën vijuese.

Shteti Dipozitat Kushtetuese

Shqipëria

Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë
Neni 122
1. Çdo marrëveshje ndërkombëtare e ratifikuar përbën 
pjesë të sistemit të brendshëm juridik pasi botohet në 
Fletoren Zyrtare të Republikës së Shqipërisë. Ajo zbatohet 
në mënyrë të drejtpërdrejtë, përveç rasteve kur nuk është 
e vetëzbatueshme dhe zbatimi i saj kërkon nxjerrjen e 
një ligji. Ndryshimi, plotësimi dhe shfuqizimi i ligjeve të 
miratuara me shumicën e të gjithë anëtarëve të Kuvendit 
për efekt të ratifikimit të marrëveshjeve ndërkombëtare 
bëhet me të njëjtën shumicë. 
2. Një marrëveshje ndërkombëtare e ratifikuar me ligj ka 
epërsi mbi ligjet e vendit që nuk pajtohen me të. 
3. Normat e nxjerra prej një organizate ndërkombëtare 
kanë epërsi, në rast konflikti, mbi të drejtën e vendit, kur në 
marrëveshjen e ratifikuar nga Republika e Shqipërisë për 
pjesëmarrjen në atë organizatë, parashikohet shprehimisht 
zbatimi i drejtpërdrejtë i normave të nxjerra prej asaj.
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Bosnja dhe 
Hercegovina

Korniza e Përgjithshme e Marrëveshjes për Paqe në 
Bosnjë dhe Hercegovinë
Shtojca 4: Kushtetuta e Bosnjës dhe Hercegovinës
Neni II: Të Drejtat e Njeriut dhe Liritë Themelore
[...]
2. Standardet Ndërkombëtare. Të drejtat dhe liritë e 
përcaktuara në Konventën Evropiane për Mbrojtjen e të 
Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut dhe Protokollet e 
saj do të zbatohen direkt në Bosnjë dhe Hercegovinë. Këto 
do të kenë përparësi mbi të gjitha ligjet e tjera.
[...]
4. Mosdiskriminimi. Gëzimi i të drejtave dhe lirive 
të parashikuara në këtë nen ose në marrëveshjet 
ndërkombëtare të renditura në Aneksin I të kësaj 
Kushtetute, do të sigurohen për të gjithë personat në Bosnje 
dhe Herzegovinë pa diskriminime në bazë gjinore, race, 
ngjyre, gjuhe, feje , mendimi politik apo tjetër, origjina 
kombëtare ose sociale, bashkimi me pakicën kombëtare, 
pasuria, lindja ose ndonjë status tjetër.
[...]
7. Marrëveshjet ndërkombëtare. Bosnja dhe Hercegovina 
do të mbetet ose do të bëhet palë e marrëveshjeve 
ndërkombëtare të listuara në Aneksin I të kësaj Kushtetute.
Neni III
3. Ligji dhe Përgjegjësitë e Entiteteve dhe Institucioneve.
[...]
(b) [...] Parimet e përgjithshme të së drejtës ndërkombëtare 
janë pjesë përbërëse e ligjit të Bosnjës dhe Hercegovinës 
dhe Entiteteve.
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Kroacia

Kushtetuta e Republikës së Kroacisë 
Neni 141 
Traktatet ndërkombëtare të cilat janë lidhur dhe ratifikuar 
në përputhje me Kushtetutën, të publikuara dhe të cilat 
kanë hyrë në fuqi do të jenë një komponent i rendit juridik 
vendas të Republikës së Kroacisë dhe do të kenë përparësi 
mbi ligjin vendas. Dispozitat e tyre mund të ndryshohen 
ose shfuqizohen vetëm në kushtet dhe në mënyrën e 
përcaktuar aty ose në përputhje me rregullat e përgjithshme 
të së drejtës ndërkombëtare.

Kosova266

Kushtetuta e Republikës së Kosovës
Neni 19 [Zbatimi i së Drejtës Ndërkombëtare]
 1. Marrëveshjet ndërkombëtare të ratifikuara nga 
Republika e Kosovës, bëhen pjesë e sistemit të brendshëm 
juridik pasi të botohen në Fletoren Zyrtare të Republikës 
së Kosovës. Ato zbatohen në mënyrë të drejtpërdrejtë, me 
përjashtim të rasteve kur nuk janë të vetëzbatueshme dhe 
zbatimi i tyre kërkon nxjerrjen e një ligji. 
2. Marrëveshjet ndërkombëtare të ratifikuara dhe normat 
juridikisht të detyrueshme të së drejtës ndërkombëtare 
kanë epërsi ndaj ligjeve të Republikës së Kosovës.

Maqedonia

Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë
Neni 18
Traktatet ndërkombëtare që ratifikohen në përputhje 
me ligjin përbëjnë pjesë integrale të rendit juridik të 
brendshëm dhe nuk mund të ndryshohen me ligj.
Neni 2 (1) i Aktit të Gjykatave
Gjykatat gjykojnë dhe gjykojnë vendimet dhe vendimet 
e tyre në bazë të Kushtetutës, ligjeve dhe traktateve 
ndërkombëtare të ratifikuara në pajtim me Kushtetutën.

266

266 Kosova nuk është palë në Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe për këtë nuk është përgjegjëse para Gjykatës. 

Të drejtat dhe liritë e garantuara nga KEDNJ janë ndër të drejtat dhe liritë e garantuara shprehimisht me nenin 22 të 

Kushtetutës së saj, sipas të cilave ato janë të zbatueshme drejtpërdrejt në Republikën e Kosovës dhe, në rast konflikti, kanë 

përparësi ndaj dispozitave të ligjeve dhe akteve të tjera të institucioneve publike. Për më tepër, neni 53 [Interpretimi i Dis-

pozitave të të Drejtave të Njeriut] parasheh që “Të drejtat dhe liritë themelore të njeriut të garantuara me këtë Kushtetutë 

do të interpretohen në përputhje me vendimet gjyqësore të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut”.
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Mali i Zi

Kushtetuta e Malit të Zi
Neni 9
Marrëveshjet ndërkombëtare të ratifikuara dhe të 
publikuara dhe rregullat përgjithësisht të pranuara të 
së drejtës ndërkombëtare do të jenë pjesë përbërëse 
e rendit të brendshëm ligjor, do të kenë epërsinë mbi 
legjislacionin kombëtar dhe do të zbatohen drejtpërdrejt 
kur ato rregullojnë marrëdhëniet ndryshe nga legjislacioni 
kombëtar.

Serbia

Kushtetuta e Republikës së Serbisë
Marrëdhëniet ndërkombëtare
Neni 16
Politika e jashtme e Republikës së Serbisë bazohet në 
parimet dhe rregullat përgjithësisht të pranuara të së drejtës 
ndërkombëtare. Rregullat përgjithësisht të pranuara të së 
drejtës ndërkombëtare dhe traktatet ndërkombëtare të 
ratifikuara do të jenë pjesë përbërëse e sistemit ligjor në 
Republikën e Serbisë dhe zbatohen drejtpërsëdrejti.
Traktatet ndërkombëtare të ratifikuara duhet të jenë në 
përputhje me Kushtetutën.
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Serbia

Zbatimi direkt i të drejtave të garantuara
Neni 18
Të drejtat e njeriut dhe të pakicave të garantuara me 
Kushtetutë do të zbatohen drejtpërdrejt. Kushtetuta 
do të garantojë zbatimin direkt të drejtave të njeriut 
dhe të pakicave të garantuara me rregullat e pranuara 
përgjithësisht të së drejtës ndërkombëtare, traktatet 
dhe ligjet ndërkombëtare të ratifikuara. Ligji mund të 
përcaktojë mënyrën e ushtrimit të këtyre të drejtave vetëm 
nëse përcaktohet shprehimisht në Kushtetutë ose është e 
nevojshme për të ushtruar një të drejtë të veçantë për shkak 
të natyrës së saj, ku ligji në asnjë rrethanë nuk mund të 
ndikojë në thelbin e të drejtës përkatëse të garantuar.
Dispozitat për të drejtat e njeriut dhe të pakicave 
interpretohen në dobi të promovimit të vlerave të një 
shoqërie demokratike, në përputhje me standardet e 
vlefshme ndërkombëtare në të drejtat e njeriut dhe të 
pakicave, si dhe praktikën e institucioneve ndërkombëtare 
që mbikëqyrin zbatimin e tyre.

ii. Pozicioni specifik i Konventës në rendin e brendshëm juridik

Pozita specifike e ligjit të Konventës në rendin e brendshëm ligjor do të shqyr-
tohet në dy aspekte: pozitën specifike të tekstit të Konventës në kuadrin ligjor vendas 
dhe përfshirjen e praktikës gjyqësore të Gjykatës, të cilat janë të analizuara në titujt e 
mëposhtëm: “kuadri ligjor kundrejt traktateve të të drejtave të njeriut: supremacia e 
Konventës ose parësia e Kushtetutës” dhe “natyra e jurisprudencës së Gjykatës: efekte 
juridike inter-pares, por detyrime de facto për të gjitha palët shtetërore «.

• Kuadri ligjor vis-à-vis traktat e të drejtave të njeriut: supremacia e 
Konventës ose parësia e Kushtetutës

Në kontekstin e ndarjes tradicionale të qasjes së sistemeve ligjore në përfshirjen 
e të drejtës ndërkombëtare, duhet të theksohet mënyra e funksionimit të ligjit të Kon-
ventës në rendin juridik të brendshëm. Kjo vlen veçanërisht në rastet kur Konventa, 
si një traktat i të drejtave të njeriut, ka një pozitë të veçantë në hierarkinë e normave 
kombëtare. Ky pozicion i tillë i veçantë nganjëherë përshkruhet si supremacia e trak-
tateve të të drejtave të njeriut. 267

267 Shih më tej, Komisioni i Venecias, Draft Raporti mbi çështjen e laë lidhur me epërsinë e traktateve ndërkom-

bëtare për të drejtat e njeriut CDL-DI (2004) 005rev, 2004.
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Një shembull tipik i supremacisë së Konventës ndaj ligjit vendas është rasti 
kushtetutës së Bosnje Hercegovinës.268 Neni II. 1 I Kushtutës parashikon se shteti 
duhet të siguroj nivelin më të lartë të njohur ndërkombëtarisht të të drejtave të njeriut 
dhe lirive themelore. Gjithshtu Neni II. 2 parashikon se të drejtat dhe lirit të parashi-
kuara nga nga Konventa the Protokollet duhet të jenë direkt të aplikueshme në rendin 
juridik të Bosnje Hercegovinës dhe duhet të kenë prioritet në aspektin hierarkin ndaj 
ligjeve të tjera. Si rrjedhojë, Konventa është mbi të gjitha ligjet vendase. Disa studiues 
kanë shkuar me tej në arsyetim, duke thënë se Koventa ka fuqi mbi Kushtetutën, por 
ky pohim është hedhur posht nga vetë Gjykata Kushtetuese. Gjithësesi është e qartë se 
në sistemin ligjor të Bosnje Hercegovinës Konventa është në janë në të njëjtin nivel si 
parimet kushtetuese.269

Një tjetër shembull i inkorporimit të Konventës në legjislacionin vendas është 
rasti i Serbisë. Në kushtetutën Serbe nuk përmendet në mënyrë të qartë Konventa270 
dhe Kushtetuta pranon teorinë klasike moniste të përfshirjes së traktateve ndërkom-
bëtare. Në përputhje me nenin 16(2) të kushtetutës, të gjitha traktatet ndërkombëtare 
të ratifikuara duhet të jenë në përputhje me Kushtutën. Gjithashtu, në bazë të nenit 
195(5) të kushtetutës të gjitha ligjet e brendshme nuk duhet të jetë në kundërshtim 
me ligjet ndërkombëtare të ratifikuara dhe rregullat e përgjithshme të së drejtës 
ndërkombëtare. Pra, si tek sistemi tjetër monist i cili ruan parimin e supremacisë së 
Kushtetutës, hierarkia e normave është si më posht:

1. Kushtetuta
2. e drejta ndërkombëtare
3. ligjet 
4. aktet nënligjore

Ajo që e bën të veçantë përcaktimin kushtetues serb të së drejtës ndërkombëtare, 
duke përfshirë edhe Konventën, është referenca në Kushtetutë e natyrën detyruese 
të praktikës së institucioneve ndërkombëtare që mbikëqyrin zbatimin e traktateve 
ndërkombëtare për të drejtat e njeriut në të gjitha vendimet e brenshme. 271

268 Kushtetuta e Bosnje dhe Hercegovinës (1995), e amenduar.

269 Shih tej, M. Ćeman, Drejtësia Kushtetuese: Doktrina dhe Rasti-Laë i Gjykatës Kushtetuese të Bosnjës dhe Her-

cegovinës (VII Forumi Ndërkombëtar Ligjor, Shën Petersburg, Rusi) 2017; A. Murteziq, “Marrëdhëniet me 

Konventën Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut (KEDNJ) dhe Kushtetutën e 

Bosnjës dhe Hercegovinës”, 7 (13) Human Rights Revieë (2017), f. 27-47.

270 Kushtetuta e Republikës së Serbisë (2006).

271 Neni 18(3) i Kushtetutës.
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Për këtë arsye, në Kushtetutë është parashikuar se autoritetet vendase janë 
burimi ligjor i rendit më të lartë, pavarësisht se normat përkatëse të së drejtës ndër-
kombëtare për të drejtat e njeriut nuk janë vetëm një sërë dispozitash të përcaktuara 
në marrëveshjet ndërkombëtare, por edhe parimet e nënkuptuara dhe shpesh delikate 
për mbrojtjen e të drejtave që rrjedhin nga këto dispozita. Në kontekstin e Konventës, 
kjo do të thotë që autoritetet vendore nxiten të kuptojnë dhe zbatojnë ligjin e Kon-
ventës, siç interpretohen dhe zbatohen nga Gjykata në praktikën e saj gjyqësore në të 
gjitha çështjet që kanë të bëjnë me të drejtat e njeriut dhe që bien në juridiksionin e 
tyre përkatës.

Është e rëndësishme të theksohet se ky akt kushtetues i rendit ligjor serb, 
megjithëse i rëndësishme për hir të rëndësisë së dhënë në jurisprudencën e Gjykatës, 
mbetet në thelb i një rëndësie të kufizuar ligjore pasi autoritetet vendase do të detyro-
heshin në çdo rast për të zbatuar normat e Konventës në mënyrën e interpretuar nga 
Gjykata. Në të vërtetë, përmes praktikës gjyqësore të Gjykatës, normave të Konventës 
u është dhënë kuptimi i duhur dhe zbatimi i plotë i Konventës në rendin juridik të 
brendshëm i cili nuk mund të arrihet pa respektimin e kujdesshëm të parimeve që 
rrjedhin nga jurisprudenca e Gjykatës, siç do të shpjegohet më poshtë.

• Natyra e praktikës gjyqësore së Gjykatës: efekte ligjore inter partes, 
dhe detyrim de facto për të gjitha Shtetet Anëtare

Në aspektin teorik, rëndëisa e praktikës gjyqësore të Gjyaktës për implentimin 
e standarteve të të drejtave të njeriut në sistemin e brenshme të Këshillit të Europës 
bëhet e dukshme përmes përthithsjes në sistemin e brenshëm ligjor të traktateve 
ndërkombëtare përmes katër hapave progresive:272

1. Ndërveprim: pala kërkuese ose Shteti shkaktojnë273 ndërveprim me një 
palë tjetër274 (mosmarrëveshje në lidhje me Konventën) pranë një autoriteti 
që jep një vendim;

2. Interpretimi ose shpalosja e normave (konventave) të zbatueshme nxitet 
nga fakti se ekziston një ndërveprim (mosmarrëveshje);

3. Brendësimi: veprimi i palës në lëvizje e detyron palën tjetër që të respektojë 
normën juridike në bazë të interpretimit të bërë nga autoriteti që shpall 
vendimin dhe pranon interpretimin e ri të normës ndërkombëtare në siste-
min e saj të brendshëm normativ;

272 Shih më tutje, H. HongjuKoh, “Si është i detyrueshëm Ligji Ndërkombëtare për të Drejtat e Njeriut?”, 74 (4) 

Indiana Law Journal (1999), f. 1414. Vini re se kjo është një teori e përshtatur e Kohit.

273 Një individ apo Shtet Palë. 

274 Shteti i Paditur. 
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4. Zbatimi: perceptimi i palës së paditur për natyrën e detyrueshme të inter-
pretimit të ri të normës në rendin e saj të brendshëm ligjor. 

Një konceptualizim i ngjashëm i natyrës dhe rëndësisë së jurisprudencës së 
Gjykatës rrjedh nga parimet e mëposhtme të përcaktuara nga vetë Gjykata:

“Gjykata thekson se ka një rol të dyfishtë në lidhje me kërkesat e parash-
truara sipas nenit 34 të Konventës: (i) të japë drejtësinë në raste indi-
viduale duke njohur shkeljet e të drejtave dhe lirive të palës së dëmtuar 
sipas Konventës dhe Protokollet e saj dhe, nëse është e nevojshme, me 
anë të dhënies së shpërblimit të drejtë dhe (ii) të sqarojnë, mbrojnë dhe 
zhvillojnë rregullat e vendosura në Konventë, duke kontribuar kështu në 
këto mënyra për respektimin nga Shtetet e angazhimeve të ndërmarra 
prej tyre si Palë Kontraktuese.”275 

Është gjithashtu shumë e rënëdësishme të kuptohet natyra e prakikës gjyqësore 
të Gjykatës. Teorikisht, vendimet e gjykatës kanë vetë, efekt inter partes, domethënë 
që këto vendime nuk krijonë efekt përtej çështjes në fjalë. Për më tepër, gjykata nuk 
është e detyruar të bazohet tek vendimet e saj të mëparshme, pra doktrina e “prec-
edentit të detyrueshëm” e zbatuar në common laë nuk zbatohet.276

Gjithsesi, Gjykata ka theksuar se vetëm në raste të veçanta dhe në raste 
bindëse do të shmanget prej vendimeve të saj të mëparshme,277 si një shprehje e 
parimit të sigurisë ligjore. Kjo do të thotë se Gjykata krijon një tërësi detyrimësh 
për shtetin të cilat janë të zbatueshme përtej palëve të çështjes në fjalë.  Si rrjedho-
jë, autoritetet duhet të ndjekin dhe zbatojnë jurisprudencën e Gjykatës në lidhje 
me shtetet e tjera, meqenëse kjo praktikë gjyqësore u jep kuptim më të qartë nor-
mave të veçanta të Konventës dhe kështu krijon detyrime de facto për të gjitha palët 
shtetërore në Konventë.

Së fundmi, në kontekstin e përfshirjes së parimeve të Konventës në rendin e 
brendshëm ligjor, është e rëndësishme të theksohet parimi i mëposhtëm nga praktika 
gjyqësore e Gjykatës: 

“Ndryshe nga traktatet ndërkombëtare të tipit klasik, Konventa përf-
shin më shumë se thjesht angazhime reciproke ndërmjet Shteteve 

275 Nagmetov k. Rusisë [Dhoma e Madhe] vendim i datës 30 mars 2017, nr. 35589/08, para. 64. 

276 D. Harris, M. O’Boyle, E. Bates dhe C. Buckley, Ligji i Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut (Oxford, 

Oxford University Press 2014), f. 20.

277 SabriGüneş k. Turqisë [Dhoma e Madhe], vendim i datës 29 qeshor 2012, nr. 27396/06, para. 50.
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Kontraktuese. Ajo krijon një rrjet marrëdhëniesh dhe detyrimesh në 
cilat në preambulën e Konventës konsiderohen si ‘zbatime kolektive’”.278

Me fjalë të tjera, kur ballafaqohet me një çështje të Konventës dhe pavarësisht 
nga mënyra ose sistemi i veçantë i inkorporimit të së drejtës ndërkombëtare në 
rendin e brendshëm ligjor, autoritetet kombëtare janë të detyruara të respekto-
jnë natyrën specifike të detyrimeve të Konventës në mënyrë që të përmbushin an-
gazhimet e tyre sipas Konventës.

II. Pozicionimi i duhur i argumenteve të Konventës në vendimmarrjen e 
brendshme

Pozicionimi i duhur i argumenteve të Konventës në vendimmarrjen gjyqësore 
vendase varet nga një ndërgjegjësim për natyrën thelbësore të elementeve ose hapave 
në vijim:

1. identifikimi i një çështjeje të Konventës në rastin në shqyrtim; 
2. identifikimi i normës së zbatueshme të Konventës dhe praktika gjyqësore e 

Gjykatës përkatëse; 
3. zgjidhjen e çështjes së Konventës në fazën e duhur proceduriale; dhe 
4. zbatimi i drejtë dhe i plotë i ligjit të Konventës.

Hapi 1: Identifikimi i një çështjeje të Konventës në raste në shqyrtim

Identifikimi i një çështjeje të Konventës në një rast të veçantë, supozon kryesisht 
njohjen e ligjit të Konventës. Gjithashtu kërkon një hulumtim gjithëpërfshirës dhe 
kuptimplotë të burimeve përkatëse të atij ligji. Në lidhje me këtë, burimi kryesor për 
t’u konsultuar është baza e të dhënave zyrtare tw Gjykatës së vendimeve të HUDOC.279  
Përveç kësaj, Raportet e Gjykatave të vendimeve parashikojnë një pasqyrë gjithëpërf-
shirëse të vendimeve dhe gjykimeve më të rëndësishme të miratuara nga Gjykata.280

Përmbledhjet dhe studimet në dispozicion të jurisprudencës, duke përfshirë 
guida dhe komente të ndryshme, duhet gjithashtu të konsultohen si burime infor-
macioni mbi ligjin e Konventës. Buletini Ligjor i Qendrës AIRE, i botuar në baza 
tremujore në anglisht dhe në gjuhën bosnjake, kroate, malazeze dhe serbe, përmban 
përmbledhje dhe komente të ekspertëve mbi vendimet e përzgjedhura të kohëve të 
fundit të Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut dhe të Gjykatës Evropiane të 

278 Irlanda k . Mbrëtërisë së Bashkuar, vendim i datës 18 janar 1978, nr. 5310/71, para. 239.

279 Shiko www.hudoc.echr.coe.int.

280 Shiko websitin e Gjykatës www.echr.coe.int.

http://www.hudoc.echr.coe.int
http://www.echr.coe.int
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Drejtësisë, duke u fokusuar në rastet më të rëndësishme për vendet e Ballkanit Perën-
dimor. Gjithashtu, secili buletin përmban një artikull që nxjerr një çështje të veçantë 
lidhur me zbatimin e ligjit për të drejtat e njeriut. 281

Në disa juridiksione, vendimet e Gjykatës lidhur me atë shtet publikohen 
gjithashtu në gazetën zyrtare në gjuhën kombëtare, e cila mund të lehtësojë qasjen 
në ligjin e Konventës. Për të njëjtin qëllim, baza e të Drejtave Evropiane të të Drejtave 
të Njeriut ka ofruar qasje në jurisprudencën e Gjykatës në gjuhën boshnjake, kroate, 
malazeze serbe (BCMS), shqip dhe maqedonisht që nga viti 2014. 282

Shumë shpesh në praktikë identifikimi i një çështjeje të Konventës në një rast të 
veçantë është një proces intelektual i cili varet nga njohuritë personale të një gjyqtari 
ose zyrtari tjetër ligjor që punon për çështjen në fjalë. Në disa raste, identifikimi i një 
çështjeje të Konventës mund të vijë nga njohuritë e tyre personale dhe në disa raste 
mund të jetë rezultat i një kërkimi të bazuar në një argument të ngritur nga palët. Në 
secilin rast ekziston mundësia që Konventa të shqyrtohet në mënyrë të gabuar dhe / 
ose jo të plotë nëse identifikimi i tij mbetet i varur nga iniciativa individuale e avokatit 
ose e gjyqtarit.

Prandaj është e këshillueshme që autoritetet vendore, veçanërisht gjykatat, 
të krijojnë një sistem që do të jetë në gjendje të identifikojë se konflikti i rastit në 
shqyrtim ka lidhje me Konventën ose protokollet shtesë. Kjo mund të arrihet me kri-
jimin e departamenteve të specializuara që merren me hulumtimin dhe këshillimin 
mbi ligjin e Konventës (dhe ligjeve të tjera ndërkombëtare) ose vendosjen e protokol-
leve përkatëse administrative për përpunimin e “rasteve të Konventës” brenda depar-
tamenteve të gjykatave dhe autoriteteve të tjera shtetërore.

Hapi 2: Identifikimi i normës së aplikueshme të Konventës dhe jurispruden-
ca e Gjykatës

• Përcaktimi i dispozitës së zbatueshme të Konventës përmes identifi-
kimit të jurisprudencës relevante të Gjykatës

Pas identifikimit të rastit si “rast i Konventës”, është e nevojshme të përcaktohet 
se cila dispozitë është shkelur. Në disa raste indentifikimi i nenit të shkelur është i qa-
rtë në disa raste është mjaft e vështrë të përcaktohet cili është neni i shkelur. Ky është 
zakonisht rasti kur nuk ekziston një praktikë e drejtpërdrejtë e zbatueshme e Gjykatës 
që zgjidh çështjen në shqyrtim. Në raste të tilla, është veçanërisht e rëndësishme të 

281 Shiko: http://www.airecentre.org/legal-bulletins.php.

282 Shiko: www.ehrdatabase.org.

http://www.airecentre.org/legal-bulletins.php
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sqarohet në mënyrë të detajuar se çfarë ka bërë që vendimmarrësi të arrijë në ven-
dimin e dhënë. Një kërkesë e tillë rrjedh fakti se duhet garantuar një arsyetimi si një 
kërkesë thelbësore e procesit të rregullt dhe është gjithashtu një tregues i respektimit 
të sundimit të ligjit dhe shmangies së pushtetit arbitrar në administrimin e ligjit.283

Shqyrtimi i normave të Konventës arrihet përmes praktikës gjyqësore të 
Gjykatës. Pra, një referencë e thjeshtë ndaj normës së Konventës pa ndonjë referencë 
në praktikën gjyqësore të Gjykatës përkatëse, nuk do të ishte e mjaftueshme. Vetë 
Gjykata ka theksuar se “ajo që ka rëndësi është realiteti i situatës dhe jo  thjesht një 
referencë në nenin [e Konventës] në vendimet e brendshme; rasti duhet të jetë në fakt 
në ekzaminim të vazhdueshëm me standardet që rrjedhin nga praktika gjyqësore e 
Gjykatës “.284

Citimi i një norme të Konventës pa u mbështetur në jurisprudencën e Gjykatës 
mund të çojë gjithashtu në një rezultat potencialisht të pasaktë pasi teksti i normave 
të Konventës është shumë i gjerë. Megjithatë, kuptimi i vërtetë i normës së përcaktuar 
nga Gjykata në praktikën e saj gjyqësore mund të jetë i kufizuar dhe shumë i saktë. 
Një shembull në këtë drejtim është zbatimi i nenit 5 § 1 të Konventës i cili garanton “të 
drejtën për liri dhe siguri të personit”. Kjo dispozitë mund të konsiderohet se mbulon 
aspekte të ndryshme të sigurisë personale. 285 Megjithatë, Gjykata e ka interpretuar atë 
duke theksuar ngushtë se fraza “siguri e personit” duhet të kuptohet në kontekstin e 
lirisë fizike dhe jo të sigurisë fizike dhe se përfshirja e fjalës “siguri” thjesht shërben 
për të theksuar kërkesën që paraburgimi të mos jetë arbitrar. 286

Në këtë kontekst, është shumë e rëndësishme të theksohet se kuptimi au-
tonom i termave të Konventës (si p.sh. masa penale287 dhe të drejtat civile dhe dety-
rimeve”288)289, të cilat mund të kërkojnë një analizë të aplikueshmërisë ose mos-apli-
kushmërisë të konceptit autonom që shqyrtohet në çështjen konkrete. Këto çështje 
diskutohen më gjatë në Kapitullin 2 të këtij publikimi.

283 Lhermitte k. Belgjikës [Dhoma e Madhe], vendim i datës 29 nëntor 2016, nr. 34238/09, para. 67.

284 Neshkov dhe të Tjerë k. Bulgarisë, vendim i datës 27 janar 2015, nr. 36925/10 dhe, para. 187.

285 Shih, për shembull, Komiteti për të Drejtat e Njeriut, DelegadoPáez kundër Kolumbisë, nr. 195/85, 12 korrik 1990 

(Neni 9 § 1 i Konventës Ndërkombëtare për të Drejtat Civile dhe Politike).

286 Hajduová k. Sllovakisë, vendim i  datës 30 nëntor 2010, nr. 2660/03, para. 54. Shih gjithashtu Kapitullin 2 të këtij 

publikimi mbi Konceptet Kryesore të Konventës.

287 A dhe B k. Norvegjisë [Dhoma e Madhe], vendim i datës 15 nëntor 2016., nr. 24130/11 dhe 29758/11, paras. 

105-107.

288 Ferrazzini k. Italisë [Dhoma e Madhe], vendim i datës 12 korrik 2001, nr. 44759/98, paras. 23-31.

289 Shih kapitullin 2.VI më lart për një analizë të shkurtër të koncepteve më të rëndësishme autonome të Konventës.
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• Konsiderime që duhet të mbahen parasysh gjatë analizimit të jurispru-
dencës të Gjykatës

(i) Në rastin e autoriteteve të shumta relevante të jurisprudencës së Gjykatës, 
preferenca duhet t’i jepet rastit kundër vendit në fjalë dhe, në mungesë të një rasti të 
tillë, praktikës së Gjykatës në lidhje me vendet me rend të ngjashëm juridik. Nëse 
përdoret praktika gjyqësore në lidhje me një vend me një rregullim të strukturuar 
dhe konceptual të rendit juridik, është e nevojshme të vendosen dallimet në mënyrë 
transparente dhe të shpjegohen pse kjo praktikë gjyqësore mund të jetë e aplikueshme 
në rastin në shqyrtim. Në çdo rast, një transpozim automatik i ligjit të Konventës në 
një situatë ligjore të ndryshme shumë shpesh do të çojë në një përfundim të gabuar.

(ii) Juridiksionit të Dhomës së Madhe duhet t’i jepet përparësi ndaj të gjitha 
juridiksioneve të tjera të Gjykatës. Praktika gjyqësore e Dhomës së Madhe pasohet 
nga jurisprudenca e miratuar në nivel të Dhomës. Praktika e komisioneve të tre gjy-
qtarëve, që kanë të bëjnë vetëm me jurisprudencën e mirëfilltë të Gjykatës290, është e 
një rëndësie të kufizuar pasi Komisionet duhet thjesht të zbatojnë Konventën. Pra, 
autoriteti i jurisprudencës qëndron tek Dhoma e Madhe ose në vendimet e Dhomës.

(iii) Rastet më të fundit duhet t’u jepet përparësi mbi rastet më të vjetra. Për më 
tepër, duhet të vihet në dukje niveli i rëndësisë së një gjykimi siç tregohet në HUDOC. 
Në veçanti, rastet e shënuara me nivelin e parë të rëndësisë (rëndësi të lartë), të cilat 
kanë dhënë një kontribut të rëndësishëm në praktikën gjyqësore, duhet të konsul-
tohen gjithmonë. Më tej, niveli i dytë (rëndësia e mesme), janë raste që, megjithëse 
nuk japin një kontribut të rëndësishëm në praktikën gjyqësore, shkojnë përtej thjesht 
zbatimit të praktikës ekzistuese. Rastet e nivelit të tretë (me rëndësi të vogël) janë 
ato që thjesht aplikojnë jurisprudencën ekzistuese dhe ato zakonisht kanë rëndësi të 
kufizuar për zhvillimin e praktikave të brendshme në bazë të praktikës gjyqësore të 
Gjykatës.291

(iv) Së fundi, në përdorimin e jurisprudencës së Gjykatës, është e rëndësishme 
të vëzhgojmë se vetëm në rastet përfundimtare përdoren si autoritet në vendimmarr-
je. Në lidhje me këtë, është e rëndësishme të diferencohen përfundimet e një vendimi 
dhe të një gjykimi. 292 Vendimi nuk mund t’i referohet Dhomës së Madhe dhe kështu 
ajo bëhet përfundimtare pas miratimit të saj. Vendimet bëhen përfundimtare: (1) kur 
palët deklarojnë se nuk do të kërkojnë që çështja t’i referohet Dhomës së Madhe; 
ose (2) tre muaj pas datës së vendimit, nëse nuk është kërkuar referimi i çështjes në 

290 Neni 28 i Konventës. 

291 Shih www.hudoc.echr.coe.int.

292 Shih Kapitullin 3 të publikimit. 

http://www.hudoc.echr.coe.int
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Dhomën e Madhe; ose (3) kur paneli i Dhomës së Madhe e refuzon kërkesën për ta 
referuar çështjen në juridiksionin e saj. 293 

Hapi 3: Zgjidhja e çështjes së Konventës në fazën e duhur të procesit: një 
çështje paraprake dhe/ose themeli i çështjes

Hapi i tretë në procesin e pozicionimit të duhur të argumenteve të Konventës 
në vendimmarrjen gjyqësore vendase, pas identifikimit të çështjes së Konventës të 
ngritur në këtë rast dhe sqarimit të ligjit të Konventës në fuqi për zgjidhjen e çështjes, 
është përcaktimi i fazës së duhur të procedurave në të cilat duhet të zgjidhet çështja e 
kësaj Konvente. Dy situata mund të diferencohen në këtë kontekst.

 
Së pari, mund të lindë një çështje e cila ka lidhje me një çështje paraprake. 294 

Në raste të tilla, një përcaktim i mëtejshëm i thelbit të çështjes, pa zgjidhjen e çështjes 
paraprake, mund të jetë e pamundur ose të çojë në një rezultat të gabuar. Për këtë, 
përpara se të vazhdohet me një hap të mëtejshëm në përcaktimin thelbit të çështjes, 
çështja paraprake duhet të adresohet dhe të zgjidhet.

Së dyti, një çështje e Konventës mund të lindë në kontekstin e themelit së 
çështjes pa asnjë implikim për çështjet paraprake në këtë rast. 295 Në këto raste, hapat 
e mëtejshëm në shqyrtimin e bazueshmërisë së çështjes do të jenë të mundshme 
pa paraqitjen e argumenteve të Konventës që tashmë janë në fazën paraprake të 
procedurës.

Rastet e vështira në këtë kontekst janë ato ku është e pamundur të bëhet një dal-
lim i qartë midis një çështjeje paraprake dhe një çështjeje mbi themelin nga pikëpamja 
e Konventës. Për më tepër, në disa raste vendimi për çështjen paraprake do të lidhet 
ngushtësisht me vendimin mbi meritat që do të jetë e pamundur t’i ndajë ato. Për 
shembull, mund të lindë një çështje në lidhje me pritjen legjitime që ka një individ 
për të mbrojtur ligjërisht një “posedim” në kuptim të nenit 1 të Protokollit nr. 1. Në 
të njëjtën kohë, në rast të shkeljes së një të drejte të tillë të pronës nga ana e autoriteve 
vendase, do të duhet të shqyrtohet në qoftë se një mohim i tillë është në përputhje 
me mbrojtjen e pronësisë të garantuar sipas kësaj dispozite. Kështu, çështja paraprake 
(ekzistenca e një “posedimi”) dhe mohimi i mbrojtjes së të drejtës së pronës janë 
të ndërlidhura në mënyrë të pazgjidhshme. Kjo pwrplasje konceptuale u shpjegua 
përmes praktikës gjyqësore të Gjykatës në këtë mënyrë:

293 Neni 44 § 2 i Konventës.

294 Për shembull, një çështje e pranueshmërisë së provave të supozuara të marra në shkelje të të drejtave të mbrojtura 

sipas Konventës.

295 Për shembull, si një çështje e justifikimit të kufizimit të lirisë së shprehjes në një rast shpifjesh.
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“Një përgjigje negative ndaj [çështjes së ekzistencës së pritjeve të ligjshme 
të pronës] do ta çojë Gjykatën në përfundimin se [mohimi i kërkesës së 
pronës] nuk përbënte një ndërhyrje në të drejtat pronësore sipas nenit 1 
të Protokollit Nr. 1, në rast se kërkuesi nuk ka si interes pronësor mbrojt-
jen e të drejtave të shkelura sipas nenit 1 të Protokollit nr. 1. 

Megjithatë, nëse Gjykata konstaton se kërkuesi ka përmbushur kërke-
sat e përcaktuara në legjislacionin përkatës, atëherë [mohimi i kërkesës 
për pronë] do të konsiderohet si një ndërhyrje në të drejtën e pronës 
së kërkuesit e cila nuk ishte në përputhje me ligjin siç kërkohet sipas 
Konventës. Një përfundim i tillë do ta bëjë të panevojshme që Gjykata të 
konstatojë nëse është arritur një ekuilibër i drejtë midis interesave publik 
dhe kërkesave të mbrojtjes së të drejtave themelore të individit në gjetjen 
e një shkelje të nenit 1 të Protokollit nr. .1 ...” ”296

Në këto raste çështja paraprake duhe të shqyrtohet njëkohësisht bazueshmëria 
e çështjes dhe  zgjidhja e saj. Për qëllim të transparencës dhe qartësisë në analizë duhet 
të bëhet një tregues i qartë i arsyes së shtyrjes së analizës së Konventës në një fazë të 
mëvonshme në arsyetim. Për më tepër, në momentin e përcaktimit të çështjes, duhet 
të bëhet një referencë e qartë për shtyrjen e mëhershme të vendimit. Një metodë e ng-
jashme përdoret nga Gjykata në shqyrtimin e çështjeve që shkaktojnë ngatërresa kon-
ceptuale në fjalë. Në raste të tilla, Gjykata i bashkohet vlerësimit për pranueshmërinë 
e një kërkese për vlerësimin e saj mbi bazueshmërinë e çështjes. Në këtë mënyrë merr 
një vendim të qartë për t’u bashkuar me vlerësimin e pranueshmërisë në bazë të mer-
itave dhe për të refuzuar ose mbështetur kundërshtimin e pranueshmërisë. 297

Hapi 4: Zbatimi i drejtë dhe i plotë i Konventës

Në lidhje me elementin e fundit të testit katër-hapash për parashtrimin në 
mënyrë të plotë dhe korrekte në përputhje me Konventën, gjykatat vendase duhet të 
jenë të ndërgjegjshëm që kur në një çështje të brendshme ngrihet një çështje e cila ka 
të bëj me të drejtat dhe liritë “e garantuara nga Konventa dhe Protokollet e saj, gjykatat 
kombëtare duhet të shqyrtojnë ato në mënyrë rigoreze dhe me kujdes të veçantë.298 
Ky rigorozitet dhe kujdes i veçantë “gjithashtu mund të përcaktohet si një aplikim” 
korrekt dhe i plotë “ i ligjit të Konventës.

296 Damjanac k. Kroacisë, vendim i datës 24 tetor 2013, nr. 52943/10, parat. 88 dhe 89.

297 Për shembull, Petrović k. Serbisë, vendim i datës 15 korrik 2014, nr. 40485/08, parat. 65 dhe 98.

298 Wagner dhe J.M.W.L. k. Luksemburgut, vendim i datës 28 qershor 2007, nr. 76240/01, para. 96.
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• “Korrektësia”

(i) Korrektësia në zbatimin e ligjit të Konventës nënkupton që përdorimi i 
jurisprudencës në vendimmarrjen e brendshme duhet të bëhet duke pasur para-
sysh kontekstin ligjor dhe rrethanat faktike dhe ligjore në të cilat është zhvilluar. 
Një gabim i shpesht që lind në këtë kontekst ka të bëjë me faktin se parimet e zhvillu-
ara në një kontekst të veçantë ligjor dhe faktik traspozohen në një situatë të ndryshme 
ligjore. Është shumë e rëndësishme që ky gabim të shmanget në mënyrë rigoroze,

(ii) Një tjetër aspekt i “korrektësisë” është saktësia në citim. Kjo kërkon që 
burimet e përdorura në analizë duhet të verifikohen dhe referohen siç duhet në 
mënyrë që, nëse është e nevojshme, ato janë lehtësisht të identifikueshme. Në veçanti, 
një referencë ndaj parimeve të Konventës duhet gjithmonë të bëhet duke përcaktuar 
emrin e rastit konkret të GJEDNJ-së në të cilin këto parime janë zhvilluar, burimin e 
konsultuar dhe numrin përkatës të vendimit. Një referencë e thjeshtë e një çështjeje të 
GJEDNJ-së nuk është një citim i duhur dhe i plotë i një vendimi të Gjykatës. 

• “Plotësia”

Në mënyrë që Konventa të zbatohet në mënyrë të plotë  duhet të merren para-
sysh dy kritere. I pari ka të bëjë me harmoninë e brendshme të ligjit të Konventës dhe 
e dyta ka të bëjë me harmoninë e ligjit të Konventës me burime të tjera të së drejtës 
ndërkombëtare.

(i) Sa i përket aspektit të parë të plotësisë, Gjykata ka theksuar se “Konventa 
duhet të lexohet në tërësi dhe të interpretohet në mënyrë të tillë që të nxisë konsis-
tencën dhe harmoninë e brendshme midis dispozitave të saj të ndryshme”.299 Kështu, 
për shembull , në çështjet që kanë të bëjnë me efektet e praktikave edukative mbi 
besimet fetare të një individi, e drejta për respektimin e lirisë së fesë sipas nenit 9 
të Konventës duhet të lexohet në përputhje me parimet e zhvilluara në bazë të së 
drejtës për arsimim të garantuar Neni 2 i Protokollit Nr. 1, pavarësisht nga fakti se kjo 
dispozitë e fundit nuk mund të zbatohet drejtpërsëdrejti. 300

(ii) Sa i përket aspektit të dytë të kërkesës së plotësisë së zbatimit të ligjit të 
Konventës, Gjykata ka konsideruar që Konventa duhet gjithmonë të interpretohet 
dhe të zbatohet në një mënyrë që siguron harmoni me burime të tjera të së drejtës 

299 Catan dhe të tjerë k. Moldavisë dhe Rusis [Dhoma e Madhe], vendim i  datës 19 tetor 2012, nr. 43370/04 dhe të 

tjerë, para. 136.

300 Shiko, Osmanoğlu dhe Kocabaş k. Zvicrës, vendim i datës 10 janar 2017, nr. 29086/12, para. 90.
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ndërkombëtare të së cilës formon pjesë. 301 Një shembull në këtë drejtim ka të bëjë me 
interpretimin dhe zbatimin e së drejtës për respektimin e jetës familjare sipas nenit 
8 të Konventës në rastet ndërkombëtare të kujdestarisë së fëmijëve në përputhje me 
ligjin ndërkombëtar mbi aspektet civile të rrëmbimit ndërkombëtar të fëmijëve.302

Në të dy aspektet e plotësisë së zbatimit të ligjit të Konventës, autoritetet vendi-
marrëse të brendshëm duhet të informohen në mënyrë adekuate dhe të jenë të vëmend-
shëm ndaj ligjit të Konventës të lexuar në tërësi dhe burimeve të ndryshme të së dre-
jtës ndërkombëtare për çështjen ligjore në shqyrtim. Kjo nënkupton njohuri të gjera të 
burimeve përkatëse ligjore dhe aftësinë për zbatimin e tyre të kujdesshëm dhe të duhur.

III. Njohja dhe konceptualizimi i parimit të subsidiaritetit dhe hapësirës së 
vlerësimit në arsyetim

i. Subsidiariteti: Bashkëpunimi në sigurimin e zbatimit efektiv të mbro-
jtjes së të drejtave të njeriut

Koncepti i subsidiaritetit po fiton një rëndësi të madhe në rregullimin e mar-
rëdhënieve ndërmjet juridiksioneve kombëtare dhe ndërkombëtare për çështjen e 
zbatimit efektiv të mbrojtjes së të drejtave të njeriut. 303 Në një marrëveshje të tillë, 
mbrojtja e garantuar në nivel kombëtar ka për qëllim të jetë me një mbrojtje parësor 
dhe mbrojtjen e garantuar nga niveli ligjor ndërkombëtar është një mbrotje e nivelit të 
dytë. Për më tepër, autoritetet kombëtare gëzojnë një kufi në hapësirën e vlerësimit të 
siguris së të drejtave të garantuara sipas Konventës dhe Gjykata nuk mund të ndërhyjë 
në gjykimin e tyre nëse nuk e kanë tejkaluar atë kufi të vlerësimit. 304

Është e rënëdishme të përsërisim se koncepti i subsidiaritetit është në thelb 
një detyrimin i shteteve për të zbatuar në mënyrë korrekte dhe efektive standardet e 
Konventës. Kjo nuk nënkupton një mbrojtje të pakushtëzuar të autoriteteve vendase 
për të zbatuar standardet e njohura ndërkombëtarisht për mbrojtjen e të drejtave të 
njeriut. Kufijtë e një mbrotjetje të tillë mund të shpjegohet në këtë mënyrë: 

“[Ai] pohimi i subsidiaritetit nuk mund të shihet si një ekuacion i 
thjeshtë i primatit por më tepër si rezultat i harmonizimit të standardeve 
relevante në nivel të juridiksioneve kombëtare dhe ndërkombëtare. Me 

301 Al-Adsani k. Mbretësisë së Bashkuar [Dhoma e Madhe], vendim i datës 21 nëntor 2001, nr. 35763/97, para. 55.

302 Shiko, X v. Latvia [Dhoma e Madhe], vendimi i datës 26 nëntor 2013, nr. 27853/09, paras. 92-108.

303 Shiko më tej, R. Spano, “Universaliteti ose Diversiteti i të Drejtave të Njeriut: Strasburgu në Epokën e Subsidiar-

itetit”, 14 (3) Të Drejtat e Njeriut Law Review (2014), f. 487-502.

304 Shihni më tej konceptet e subsidiaritetit dhe të hapësirës së vlerësimit, më sipër Kapitulli 2.V.
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fjalë të tjera, subsidiaritetit duhet parë si një ndërveprim kompleks i besi-
mit, përgjegjësisë dhe ndihmës në sigurimin e mbrojtjes së të drejtave 
të njeriut. Prandaj, ekziston një lidhje e ngushtë mes subsidiaritetit dhe 
domosdoshmërisë së zbatimit efektiv të standardeve ndërkombëtare të 
të drejtave të njeriut në sistemet ligjore vendore.” 305 

ii. Konceptet kryesore ligjore që pasqyrojnë parimin e subsidiaritetit 

Në arsyetim praktik, ky ndërveprim kompleks i administrimit kombëtar dhe 
ndërkombëtar të drejtësisë, i shprehur përmes konceptit të subsidiaritetit, reflektohet 
kryesisht në konceptet e mëposhtme ligjore: 

• shterimi i mjeteve juridike vendase; 
• gjetjet faktike të gjykatave të vendit; 
• interpretimin e ligjit kombëtar; 
• vendimmarrja brenda kufijve të caktuar të vlerësimit.

•  Shterimi i mjeteve juridike vendase: një mundësi për të zgjidhur prob-
lemet e brendshme

Kërkesa e shterrimit të mjeteve juridike vendase është gur-themeli i parimit të subsidiar-
itetit. Ai bazohet në plotësueshmërinë midis kërkesave të neneve 13 dhe 35 § 1 të Kon-
ventës. Sipas nenit 13 të Konventës, sistemi vendas është i detyruar të sigurojë mjete efek-
tive për të adresuar dhe korrigjuar ankesat e individit në lidhje me shkelje të Konventës. 
Në të njëjtën kohë, sipas nenit 35 § 1 të Konventës, çdo individ që dëshiron të mbroj të 
drejtën e tij të Konventës në nivel ndërkombëtar, është i detyruar ta kërkoj këtë të drejtë 
dhe në nivel kombëtar nw mënyrë që t’i lejojë autoritetet kombëtare të adresojnë (dhe 
korrigjojnë) ankesat e Konventës para se ato të ngrihen në nivel ndërkombëtar.

Kjo lidhje reciproke, duke nënvizuar parimin e subsidiaritetit, shpjegohet në 
mënyrën e mëposhtme në jurisprudencën e Gjykatës:

“Është një tipar themelor i makinerisë së mbrojtjes të përcaktuar nga 
Konventa, se ajo është e varur nga sistemet kombëtare që mbrojnë të 
drejtat e njeriut. Kjo Gjykatë bën mbikëqyrjen e zbatimit nga Shtetet 
Kontraktuese të detyrimeve të tyre sipas Konventës. Gjykata nuk duhet 
të marrë rolin e Shteteve Kontraktuese, përgjegjësia e të cilëve është të 

305 A. UzunMarinković and K. Kamber, Fostering Domestication of Human Rights through the Exhaustion of Do-

mestic Remedies: A Lesson Learned from the ECtHR Pilot and Leading Judgment Procedures, 2 Inter-American 

and European Human Rights Journal (2016), p. 336.
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sigurojë që të drejtat dhe liritë themelore të sanksionuara aty respekto-
hen dhe mbrohen së brendshmi. Rregulli i shterimit të mjeteve juridike 
vendase bazohet në supozimin - që pasqyrohet në nenin 13 të Konventës, 
me të cilën ka lidhje të ngushta - që ekziston një mjet efektiv juridik në 
dispozicion lidhur me shkeljen e pretenduar (theksim i shtuar). Rregul-
li është pra një pjesë e domosdoshme e funksionimit të këtij sistemi të 
mbrojtjes.” 

---
Është ankesa e Konventës e cila duhet të transmetohet në nivel kombëtar 
për të shteruar “mjetet juridike efektive”.Do të ishte në kundërshtim me 
karakterin plotësues të mekanizmit të Konventës nëse një aplikues, duke 
injoruar një argument të mundshëm të Konventës, mund të mbështetet 
në ndonjë arsye tjetër përpara autoriteteve kombëtare për të kundërsh-
tuar një masë të kundërshtuar, por më pas të paraqesë një kërkesë në 
Gjykatë në bazë të Argumentit të Konventës ... “306

Kërkesa për shterimin e mjeteve juridike vendase është në thelb në dobi të au-
toriteteve vendase pasi atyre u jepet mundësia për të korrigjuar situatën e ankimuesit dhe 
për të parandaluar gjetjen e një shkelje të Konventës në nivel ndërkombëtar. Gjithashtu 
është në dobi të individëve, sepse zgjidhja e rastit së brendshmi siguron një mënyrë më 
efikase dhe zakonisht më efektive të mbrojtjes së të drejtave individuale. Rregulli i shterim-
it të mjeteve juridike vendase duhet të merret seriozisht nga të gjithë aktorët në procesin e 
arritjes së një mbrojtje efektive të të drejtave të njeriut sipas Konventës.

• Gjetjet faktike të gjykatave vendase

Kur autoritetet vendase janë thirrur për të përcaktuar një çështje të të drejtave 
të njeriut, Gjykata zakonisht do t’i kushtojë vëmendje përcaktimit të fakteve relevante, 
si dhe në veçanti interpretimit të së drejtës kombëtare të bërë nga gjykatat vendase. 
Lidhur me gjetjet e faktit, Gjykata ka theksuar se megjithëse nuk është e lidhur me 
gjetjet e gjykatave vendase dhe mbetet e lirë të vlerësojë vetë tërësinë e materialeve, 
në mënyrë normale ajo kërkon elemente bindëse për ta udhëhequr atë që të shman-
get nga gjetjet e fakteve të arritura nga gjykatat vendase. Megjithatë, kjo nuk do të 
thotë se Gjykata do të pranojë çdo gjetje të fakteve të bërë nga gjykatat vendase. Si 
rregull, Gjykata nuk do të ndërhyjë në vlerësimin e autoriteteve vendase për faktet 
relevante, përderisa arsyetimi i tyre në këtë aspekt nuk është arbitrar ose në dukje i 
paarsyeshëm.307

306 Vučković dhe Te Tjere k. Serbise [Dhome e Madhe], vendim i 25 marsit 2014, nr. 17153/11 dhe 29 te tjere, para-

grafet 69 dhe 75.

307 Giuliani dhe Gaggio k. Italisë [Dhomë e Madhe], vendim i 24 mars 2011, no. 23458/02, para.180.
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Gjithashtu, Gjykata ka sqaruar se nuk mund të mbështetet verbërisht në ven-
dimet e autoriteteve vendase, veçanërisht kur ato dukshëm janë në kundërshtim 
ose kundërshtojnë njëra-tjetrën308. Në një situatë të tillë, Gjykata duhet të vlerësojë 
provat në dispozicion të saj dhe të arrijë përfundimin e saj të fakteve. 309

Për më tepër, disa pretendime për shkelje të të drejtave të Konventës, siç është 
e drejta për jetë sipas nenit 2, do të kërkojnë një vlerësim më të rreptë nga Gjykata 
për gjendjen faktike të vendosur nga gjykatat vendase, veçanërisht kur ka indicie për 
mungesën e një hetimi efektiv. Në veçanti, Gjykata ka konsideruar që “[në dritën e 
rëndësisë së mbrojtjes së ofruar nga neni 2, Gjykata duhet t’i kalojë ankesat për hum-
bje të jetës në një shqyrtim më të kujdesshëm, duke marrë parasysh të gjitha rrethanat 
që lidhen me të. 310

Gjithashtu, vetë natyra e disa ankesave të Konventës do të kërkojë që Gjykata të 
shqyrtojë nëse të gjitha faktet relevante janë përcaktuar në mënyrë të pranueshme nga 
pikëpamja e Konventës dhe nëse zbatimi i ligjit ndaj atyre fakteve është në përputhje 
me kërkesat e Konventës.

Në këtë mënyrë, vetë natyra e disa ankesave të Konventës do të kërkojë nga 
Gjykata të shqyrtojë nëse të gjitha faktet janë përcaktuar në mënyrë të pranueshme 
nga pikëpamja e Konventës dhe nëse zbatimi i ligjit ndaj këtyre fakteve është në për-
puthje me kërkesat e Konventës.

Një shembull i qartë në këtë drejtim është mbrojtja e lirisë së fjalës sipas nenit 
10 ku Gjykata ka mbajtur qëndrimin si vijon:

“Detyra e Gjykatës, në ushtrimin e juridiksionit mbikëqyrës, nuk është 
që të zërë vendin e autoriteteve vendase kompetente, por më tepër të 
shqyrtojë sipas nenit 10 vendimet që ato kanë dhënë në bazë të fuqisë 
së tyre të vlerësimit. Kjo nuk do të thotë që mbikëqyrja është e kufizuar 
në përcaktimin nëse Shteti përgjegjës ka ushtruar diskrecionin e tij në 
mënyrë të arsyeshme, me kujdes dhe në mirëbesim; ajo që duhet të bëjë 
Gjykata është të shqyrtojë ndërhyrjen e ankimuar në dritën e çështjes në 
tërësi dhe të përcaktojë nëse ajo ishte “proporcionale me qëllimin legji-
tim të ndjekur” dhe nëse arsyet e parashtruara nga autoritetet kombëtare 
për ta justifikuar atë janë ‘ relevante dhe të mjaftueshme ‘...Duke vepruar 
kështu, Gjykata duhet të bindet se autoritetet kombëtare kanë aplikuar 

308 Bochan k. Ukrainës (No. 2) [Dhomë e Madhe], vendim i 5 shkurtit 2015, no. 22251/08, para. 61.

309 Dzemyuk k. Ukrainës, vendim i 4 shtator 2014, no. 42488/02, para. 80.

310 Banel k. Lituanisë, vendim i datës 18 qeshor 2013, nr. 14326/11, para. 67.
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standarde të cilat janë në përputhje me parimet e mishëruara në nenin 
10 dhe, për më tepër, ata mbështeten në një vlerësim të pranueshëm të 
fakteve relevante...” 311

• Interpretimi i ligjit kombëtar 

Për sa i përket interpretimit të së drejtës kombëtare, Gjykata shpesh ka theksuar 
se i takon kryesisht autoriteteve kombëtare, veçanërisht gjykatave, për të interpretuar 
dhe zbatuar ligjin vendas312. Fuqitë e Gjykatës në këtë drejtim janë shumë të kufizuara. 
Ato janë përcaktuar në këtë mënyrë:

“Gjykata risjell në vëmendje se janë kryesisht autoritetet vendase, 
veçanërisht gjykatat, të ngarkuara me zgjidhjen e problemeve të inter-
pretimit të legjislacionit vendas. Roli i Gjykatës është i kufizuar në veri-
fikimin nëse efektet e një interpretimi të tillë janë në përputhje me Kon-
ventën. Duke qenë kështu, përveç rasteve të arbitraritetit të dukshëm, 
nuk është se Gjykata vë në dyshim interpretimin e ligjit të brendshëm 
nga gjykatat kombëtare ... Prandaj, kur gjykatat më të larta kombëtare 
kanë analizuar në mënyrë gjithëpërfshirëse dhe bindëse natyrën e saktë 
të kufizimi i kundërshtuar ..., në bazë të praktikës gjyqësore dhe pari-
meve të nxjerra nga kjo Konventë, kjo Gjykatë do të duhej të kishte arsye 
të forta për të ndryshuar nga konkluzioni i arritur nga këto gjykata duke 
zëvendësuar pikëpamjet e veta për ato të gjykatave kombëtare për një 
çështje të interpretimi i ligjit kombëtar ... “313

Duhet të theksohet se subsidiariteti, në formën e respektimit të interpretimit të 
ligjit të brendshëm të gjykatave vendase, nuk është i lirë dhe, në mënyrë që të hyjë në 
fuqi, duhet të demonstrohet një qasje serioze dhe e kujdesshme nga gjykatat vendase.  
Me fjalë të tjera, vendimet e gjykatave vendase duhet të jenë të lira nga çdo tregues 
i arbitraritetit. Arbitrariteti në këtë kontekst mund të kuptohet si mungesë e çfarëdo 
arsetimi për vendimin ose nëse arsyet e dhëna bazohen në një gabim faktik ose ligjor 
të kryer nga gjykata vendase, që më vonë rezulton në mohimin e drejtësisë. 314 

Për më tepër, në parim, Gjykata nuk ka fuqi për të shqyrtuar legjislacionin e 
brendshëm në mënyrë abstrakte. Ajo ka shpjeguar se në procedurat që vijnë nga një 

311 Morice k. Francës [Dhoma e Madhe], vendim i datës 23 prill 2015, nr. 29369/10, para. 124.

312 Karácsony dhe të Tjerë k. Hungarisë [Dhoma e Madhe], vendim i datës 17 maj 2016, nr. 42461/13 dhe 44357/13, 

para. 123.

313 Károly Nagy k. Hungarisë [Dhoma e Madhe], vendim i datës 14 shkurt 2017, nr. 56665/09, para. 62.

314 Moreira Ferreira k. Portugalisë (nr. 2) [Dhoma e Madhe], vendim i datës 11 korrik 2017, nr. 19867/12, para. 85. 
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aplikim individual, nuk kërkohet të shqyrtojë në mënyrë abstrakte legjislacionin në 
fjalë, por duhet të kufizohet, aq sa është e mundur, për shqyrtimin e zbatimit të tij në 
rastin konkret para tij. 315

Megjithatë, në disa raste, në mënyrë që Gjykata të konstatohet nëse ndërhyrja e 
ankuesit ishte “në pajtim me ligjin”316, do të duhet domosdoshmërisht të angazhohet 
në njëfarë shkalle të abstragimit dhe të shqyrtojë nëse e drejta e aplikueshme vendase 
si e tillë është në pajtim me parimin themelor të shtetit të së drejtës317. Një shembull 
i qartë në këtë kontekst ka të bëjë me ankesat për mbikëqyrje sekrete të paligjshme, 
ku Gjykata në mënyrë të pashmangshme duhet të shqyrtojë marrëveshjen legjislative 
vendase duke lejuar një ndërhyrje të tillë në të drejtën e respektimit të jetës private dhe 
konfidencialitetit të korrespondencës të garantuar sipas nenit 8 të Konventës përpara 
shqyrtimit të efekteve të tij në rastin e veçantë në shqyrtim.

Në mënyrë të ngjashme, disa dispozita të Konventës sipas natyrës së tyre kërko-
jnë që Gjykata të angazhohet në interpretimin e ligjit vendas. Kjo ka të bëjë, për shem-
bull, me nenin 5 § 1 të Konventës, e cila parasheh që çdo heqje lirie e një individi 
duhet të jetë e ligjshme, përkatësisht në përputhje me dispozitat thelbësore dhe pro-
cedurale të së drejtës kombëtare. Në raste të tilla, Gjykata theksoi se:

“Ndërkohë që në radhë të parë u takon autoriteteve kombëtare, veçanërisht 
gjykatatave, për të interpretuar dhe zbatuar ligjin vendas, qëndrimi është i ndryshëm 
në lidhje me rastet kur mosrespektimi i këtij ligji përbën një shkelje të Konventës. Kjo 
vlen veçanërisht për rastet në të cilat është në rrezik çështja e nenit 5 § 1 të Konventës 
dhe pastaj Gjykata duhet të ushtrojë një kompetencë të caktuar për të shqyrtuar nëse 
respektohet ligji kombëtar ... “318

• Vendimmarrja brenda kufijve të hapësirës së vlerësimit

Së fundi, shprehja e subsidiaritetit nëpërmjet pushtetit të autoriteteve vendase 
për të përcaktuar çështjet në mosmarrëveshje brenda fushëveprimit të margjinës së 
tyre të vlerësimit është një parim i ruajtur mirë në praktikën gjyqësore të Gjykatës. 
Në veçanti, Gjykata ka theksuar shpesh se kur ushtron funksionin e saj mbikëqyrës, 
detyra e saj nuk është të zërë vendin e gjykatave kombëtare, por më tepër të shqyrtojë, 
në dritën e çështjes në tërësi, nëse vendimet që kanë marrë sipas për fuqinë e tyre të 

315 Travaš v. Croatia, vendim i 4 tetorit 2016, no. 75581/13, para. 83.

316 Shih Kapitulli 2.VI.ii koncepti i “cilësia e ligjit”.

317 Dragojević k. Kroacisë, vendim i 15 janarit 2015, no. 68955/11, para. 86.

318 Creangă k. Romanisë [Dhoma e Madhe], vendim i datës of 23 Shkurt 2012, nr. 29226/03, para. 101.
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vlerësimit janë në përputhje me Konventën. 319  Prandaj, nëse autoritetet vendase 
janë mbështetur në jurisprudencën e Gjykatës që përcakton fushëveprimin e 
vlerësimit në një rast të veçantë dhe ka zbatuar me kujdes të gjitha parimet rele-
vante të kësaj praktike, Gjykata nuk ka gjasa të gjejë mundësinë për të ndërhyrë në 
vendimet e tyre mbi bazueshmërinë e çështjes, me kusht që ato të mbeten brenda 
atij kufiri të caktuar.

Konkluzione

Faktorët e mësipërm mund të përdoren si parime udhëzuese në zbatimin e 
ligjit të Konventës në nivel vendor. Megjithatë, ato janë vetëm indikacione të përg-
jithshme për një proces të përshtatshëm të zbatimit të ligjit të Konventës në nivel 
kombëtar. Ato nuk ofrojnë ndonjë zgjidhje substanciale për zgjidhjen e një çështjeje 
dhe as nuk garantojnë një vlefshmëri substanciale të rezultatit.

Sidoqoftë, duke supozuar që ligji delete i Konventës është i njohur për vendim-
marrësit përkatës, niveli i respektimit të këtyre faktorëve në një rast të caktuar mund 
të përcaktojë në mënyrë proporcionale nivelin e përputhshmërisë me ligjin e Kon-
ventës, pasi ato lejojnë një transpozim të duhur të atij ligji në gjykimet dhe vendimet 
e gjykatave të brendshme. Me fjalë të tjera, mund të supozohet se niveli më i lartë i 
respektimit të këtyre faktorëve do të çojë në një nivel më të lartë pajtueshmërie me lig-
jin e Konventës. Prandaj shpresohet që gjykatat vendase do të kërkojnë të mbështeten 
në këto parime udhëzuese në mënyrë që të sigurojnë një përputhshmëri efektive me 
ligjin e Konventës.

319 Shih, Von Hannover k. Gjermanisë (nr. 2) [Dhoma e Madha], vendim i datës 7 shkurt 2012, nr. 40660/08 dhe 

60641/08, para. 105. 



AIRE Centre

AIRE Centre është një organizatë joqeveritare që përhap njohjen e të drejtës evropiane 
dhe u ofron ndihmë viktimave të shkeljes së të drejtave të njeriut. Ekipi i juristëve 
ndërkombëtarë ofron informacione, përkrahje dhe këshilla për standardet juridike të 
Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës. Eksperiencë të veçantë ka në çështjet 
gjyqësore para Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut në Strasburg dhe ka marrë 
pjesë në më shumë se 150 çështje. Gjatë 20 viteve të kaluara, AIRE Centre ka mbajtur dhe 
ka marrë pjesë në seminare të ndryshme në Evropën Qëndrore e Lindore, në favor të 
avokatëve, gjyqtarëve, zyrtarëve të qeverisë dhe organizatave joqeveritare.

AIRE Centre vëmendje të veçantë i kushton vendeve të Ballkanit Perëndimor, ku është e  
pranishme prej mbi një dekade e gjysmë, duke realizuar një sërë programesh për 
sundimin e ligjit në partneritet me institucionet dhe gjykatat vendore. Synimi ynë nëpër 
të gjitha këto programe është të çojmë përpara zbatimin vendor të Konventës Evropiane 
për të Drejtat e Njeriut, të ndihmojmë procesin e integrimeve europiane nëpërmjet 
forcimit të sundimit të ligjit dhe respektimit të plotë të të drejtave të njeriut, si dhe me 
nxitjen e bashkëpunimit rajonal ndërmjet gjyqtarëve dhe përfaqësuesve të profesionit 
juridik. 

Përgatitja e këtij botimi është mbështetur nga Zyra e Punëve të 
Jashtme e Mbretërisë së Bashkuar dhe Komonuelthit. 
Pikëpamjet e shprehura në këtë botim nuk pasqyrojnë 
domosdoshmërisht pozicionin zyrtar të Zyrës së Punëve të 
Jashtme dhe të Komonuelthit.
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