
 

  

 

 

Udhëzues për nenin 6 
të Konventës Evropiane 
për të Drejtat e Njeriut 

E drejta për gjykim të drejtë 

(pjesa civile) 

Rishikuar më 31 gusht 2022 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Përgatitur nga Kancelaria e Gjykatës. Ajo nuk është detyruese për Gjykatën  



Udhëzues për nenin 6 të Konventës – E drejta për gjykim të drejtë (pjesa civile) 

Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut 2/135 Rishikimi i fundit: 31.08.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botuesit ose organizatat që dëshirojnë të përkthejnë dhe/ose të riprodhojnë të tërën ose një 
pjesë të këtij raporti në formën e një publikimi të shtypur ose elektronik ftohen të kontaktojnë 
publicing@echr.coe.int për informacion mbi procedurën e autorizimit. 

Nëse dëshironi të dini se cilat përkthime të Udhëzuesve të praktikës gjyqësore janë duke u 
zhvilluar, ju lutemi shikoni në Pending translations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ky udhëzues është hartuar fillimisht në frëngjisht. Përditësohet rregullisht, përditësimi i fundit është bërë më 31 
gusht 2022. Mund t’i nënshtrohet rishikimit editorial. 

Udhëzuesit e praktikës gjyqësore janë në dispozicion për shkarkim në www.echr.coe.int (Praktika gjyqësore – 
Analiza e praktikës gjyqësore – Udhëzues të praktikës gjyqësore). Për të rejat lidhur me përditësimet, ju lutemi 
ndiqni llogarinë e Gjykatës në Twitter në https://twitter.com/ECHR_CEDH. 

Ky përkthim është botuar me marrëveshje me Këshillin e Evropës dhe Gjykatën Evropiane për të Drejtat e Njeriut 
dhe është përgjegjësi e vetme e projektit “Mbështetje për Gjykatën Kushtetuese në zbatimin dhe shpërndarjen 
e standardeve evropiane për të drejtat e njeriut” 

© Këshilli i Evropës/Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut, 2022  

mailto:publishing@echr.coe.int
http://www.echr.coe.int/Documents/Translations_pending_ENG.pdf
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis/guides&c=
https://twitter.com/ECHR_CEDH


Udhëzues për nenin 6 të Konventës – E drejta për gjykim të drejtë (pjesa civile) 

Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut 3/135 Rishikimi i fundit: 31.08.2022 

Tabela e përmbajtjes 
 

Note to readers .............................................................................................. 6 

I.   Scope: the concept of “civil rights and obligations” ................................... 7 

A.   General requirements for applicability of Article 6 § 1 .............................................................. 7 
1.   “Genuine and serious” “dispute” with a decisive outcome ................................................. 8 
2.   Existence of an arguable right or obligation in domestic law ............................................. 10 
3.   “Civil” nature of the right or obligation .............................................................................. 14 

B.   Extension to other types of dispute .......................................................................................... 15 

C.   Applicability of Article 6 to proceedings other than main proceedings ................................... 21 

D.   Excluded matters ...................................................................................................................... 24 

E.   Links with other provisions of the Convention ......................................................................... 26 
1.   Article 2 (right to life) .......................................................................................................... 26 
2.   Article 5 (right to liberty) .................................................................................................... 27 
3.   Article 6 § 1 (fair criminal trial) ........................................................................................... 27 
4.   Article 6 § 2 (presumption of innocence) ........................................................................... 28 
5.   Article 8 (private and family life) ........................................................................................ 28 
6.   Article 10 (freedom of expression) ..................................................................................... 29 
7.   Other Articles ...................................................................................................................... 29 

II.   Right to a court ...................................................................................... 30 

A.   Right and access to a court ....................................................................................................... 30 
1.   A right that is practical and effective .................................................................................. 31 
2.   Limitations .......................................................................................................................... 39 

B.   Waiver ....................................................................................................................................... 44 
1.   Principle .............................................................................................................................. 44 
2.   Conditions ........................................................................................................................... 44 

C.   Legal aid .................................................................................................................................... 45 
1.   Granting of legal aid ............................................................................................................ 45 
2.   Effectiveness of the legal aid granted ................................................................................. 47 

III.   Institutional requirements .................................................................... 48 

A.   Concept of a “tribunal” ............................................................................................................. 48 
1.   Autonomous concept .......................................................................................................... 48 
2.   Level of jurisdiction ............................................................................................................. 50 
3.   Review by a court having full jurisdiction ........................................................................... 51 
4.   Execution of judgments ...................................................................................................... 55 

a.   Right to prompt implementation of a final and binding judicial decision .................... 55 
b.   Right not to have a final judicial decision called into question .................................... 59 
c.   Mutual recognition and execution of judgments delivered by foreign courts or 

elsewhere in the European Union ................................................................................ 60 

B.   Establishment by law ................................................................................................................ 61 
1.   Principles ............................................................................................................................. 61 
2.   Application of these principles ........................................................................................... 62 

C.   Independence and impartiality ................................................................................................. 63 



Udhëzues për nenin 6 të Konventës – E drejta për gjykim të drejtë (pjesa civile) 

Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut 4/135 Rishikimi i fundit: 31.08.2022 

1.   General considerations ....................................................................................................... 63 
2.   An independent tribunal ..................................................................................................... 65 

a.   Independence vis-à-vis the executive ........................................................................... 66 
b.   Independence vis-à-vis Parliament ............................................................................... 67 
c.   Independence vis-à-vis the parties ............................................................................... 67 
d.   Specific case of judges’ independence vis-à-vis the High Council of the Judiciary ...... 67 
e.   Criteria for assessing independence ............................................................................. 67 

i.   Manner of appointment of a body’s members ....................................................... 68 
ii.   Duration of appointment of a body’s members ..................................................... 68 
iii.   Guarantees against outside pressure .................................................................... 68 
iv.   Appearance of independence ................................................................................ 68 

3.   An impartial tribunal ........................................................................................................... 69 
a.   Criteria for assessing impartiality ................................................................................. 69 

i.   Subjective approach ................................................................................................ 70 
ii.   Objective approach ................................................................................................. 71 

b.   Situations in which the question of a lack of judicial impartiality may arise ............... 72 
i.   Situations of a functional nature ............................................................................. 72 

 The exercise of both advisory and judicial functions in the same case ............. 72 

 The exercise of both judicial and extra-judicial functions in the same case...... 72 

 The exercise of different judicial functions ........................................................ 73 
ii.   Situations of a personal nature .............................................................................. 75 

IV.   Procedural requirements ...................................................................... 76 

A.   Fairness ..................................................................................................................................... 76 
1.   General principles ............................................................................................................... 76 
2.   Scope ................................................................................................................................... 79 

a.   Principles ....................................................................................................................... 79 
b.   Examples ....................................................................................................................... 82 

3.   Fourth instance ................................................................................................................... 88 
a.   General principles ......................................................................................................... 88 
b.   Scope and limits of the Court’s supervision ................................................................. 89 
c.   Consistency of domestic case-law ................................................................................ 91 

4.   Adversarial proceedings ...................................................................................................... 93 
5.   Equality of arms .................................................................................................................. 94 
6.   Administration of evidence ................................................................................................. 96 

a.   Witness evidence .......................................................................................................... 97 
b.   Expert opinions ............................................................................................................. 98 
c.   Non-disclosure of evidence ........................................................................................... 99 

7.   Reasoning of judicial decisions ......................................................................................... 100 

B.   Public hearing ......................................................................................................................... 102 
1.   Hearing .............................................................................................................................. 102 
2.   Delivery ............................................................................................................................. 108 

C.   Length of proceedings ............................................................................................................ 109 
1.   Determination of the length of the proceedings .............................................................. 110 
2.   Assessment of the reasonable-time requirement ............................................................ 111 

a.   Principles ..................................................................................................................... 111 
b.   Criteria ........................................................................................................................ 112 

i.   Complexity of the case .......................................................................................... 112 
ii.   The applicant’s conduct ........................................................................................ 113 
iii.   Conduct of the competent authorities ................................................................ 113 
iv.   What is at stake in the dispute ............................................................................ 115 



Udhëzues për nenin 6 të Konventës – E drejta për gjykim të drejtë (pjesa civile) 

Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut 5/135 Rishikimi i fundit: 31.08.2022 

List of cited cases ....................................................................................... 117 

  



Udhëzues për nenin 6 të Konventës – E drejta për gjykim të drejtë (pjesa civile) 

Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut 6/135 Rishikimi i fundit: 31.08.2022 

Shënim për lexuesit 
Ky udhëzues është pjesë e serisë së udhëzuesve mbi Konventën e botuar nga Gjykata Evropiane e të 
Drejtave të Njeriut (në tekstin e mëtejmë "Gjykata", "Gjykata Evropiane" ose "Gjykata e Strasburgut") 
për të informuar praktikuesit ligjorë lidhur me gjykimet dhe vendimet themelore të nxjerra nga 
Gjykata e Strasburgut. Ky udhëzues i veçantë analizon dhe përmbledh praktikën gjyqësore për nenin 
6 (obligimi civil) të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut (në vijim "Konventa" ose "Konventa 
Evropiane"). Lexuesit do të gjejnë këtu parimet kryesore në këtë fushë dhe precedentët përkatës. Ata 
ftohen të konsultohen me Guide on Article 6, criminal limb krahas këtij Udhëzuesi. 

Praktika gjyqësore e cituar është përzgjedhur ndër gjykimet dhe vendimet kryesore dhe/ose të fundit. 
* 

Aktvendimet dhe aktgjykimet e Gjykatës shërbejnë jo vetëm për të vendosur për lëndët e paraqitura 
para saj, por, në përgjithësi, për të sqaruar, mbrojtur dhe zhvilluar rregullat e vendosura nga Konventa, 
duke kontribuar kështu në respektimin nga shtetet të zotimeve të ndërmarra prej tyre si Palë 
Kontraktuese (Irlanda kundër Mbretërisë së Bashkuar, § 154, 1978, Seria A nr. 25, dhe së fundmi, 
Jeronovičs kundër Letonisë [GC], 2016, § 109). 

Misioni i sistemit të krijuar nga Konventa është pra të vendosë për lëndë të politikës publike në interes 
të përgjithshëm, duke ngritur kështu standardet e mbrojtjes së të drejtave të njeriut dhe duke zgjeruar 
jurisprudencën e të drejtave të njeriut në të gjithë komunitetin e shteteve të Konventës.Konstantin 
Markin kundër Rusisë [GC], 2012, § 89). 

Në të vërtetë, Gjykata ka theksuar rolin e Konventës si një "instrument kushtetues i rendit publik 
evropian" në fushën e të drejtave të njeriut (Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi 
kundër Irlandës [GC], 2005, nr. 45036/98, § 156, GJEDNJ 2005-VI, dhe së fundmi, ND dhe NT kundër 
Spanjës [GC], nr. 8675/15 dhe 8697/15, § 110, 13 shkurt 2020). 

Protokolli nr. 15 i Konventës së fundi ka futur parimin e subsidiaritetit në Preambulën e Konventës. Ky 
parim "imponon një përgjegjësi të përbashkët ndërmjet Shteteve Palë dhe Gjykatës" në lidhje me 
mbrojtjen e të drejtave të njeriut, dhe autoritetet dhe gjykatat kombëtare duhet të interpretojnë dhe 
zbatojnë ligjin e brendshëm në një mënyrë që u jep efekt të plotë të drejtave dhe lirive të përcaktuara 
në Konventë dhe Protokollet e tyre (Grzęda kundër Polonisë [GC], § 324). 

Ky udhëzues përmban referenca për fjalë kyçe për çdo nen të cituar të Konventës dhe Protokollet e 
saj Shtesë. Çështjet ligjore të trajtuara në secilin rast përmblidhen në një Listë të fjalëve kyçe, zgjedhur 
nga një thesaurus termash të marra (në shumicën e rasteve) drejtpërdrejt nga teksti i Konventës dhe 
Protokollet e saj. 

Baza e të dhënave HUDOC e praktikës gjyqësore të Gjykatës mundëson që kërkimet të bëhen me fjalë 
kyçe. Kërkimi me këto fjalë kyçe mundëson gjetjen e një grupi dokumentesh me përmbajtje të 
ngjashme ligjore (arsyetimi dhe përfundimet e Gjykatës në çdo rast përmblidhen përmes fjalëve kyçe). 
Fjalët kyçe për raste individuale mund të gjenden duke klikuar në etiketën Detajet e rastit në HUDOC. 
Për më shumë informacion në lidhje me bazën e të dhënave HUDOC dhe fjalët kyçe, ju lutemi shihni 
Manuali i përdorimit të HUDOC. 

 

 

 
*   Praktika gjyqësore e cituar mund të jetë në njërën ose të dyja gjuhët zyrtare (anglisht dhe frëngjisht) të 
Gjykatës dhe Komisionit Evropian për të Drejtat e Njeriut. Përveç nëse tregohet ndryshe, të gjitha referencat i 
referohen një vendimi mbi themelin e dhënë nga një Dhomë e Gjykatës. Shkurtesa “(Aktv.)” tregon se citimi 
është i një vendimi të Gjykatës dhe “[GC]” se lënda është dëgjuar nga Dhoma e Madhe. Aktgjykimet e Dhomës 
që nuk kanë qenë përfundimtare kur është publikua ky përditësim shënohen me një yll (*).  

https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_criminal_ENG.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57506
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-165032
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-109868
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-109868
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-69564
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-69564
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-201353
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-201353
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-216400
http://www.echr.coe.int/Documents/HUDOC_Keywords_ENG.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/
http://www.echr.coe.int/Documents/HUDOC_Manual_2016_ENG.PDF
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Neni 6 § 1 i Konventës – E drejta për gjykim të drejtë 

“1.  Gjatë vendosjes për të drejtat dhe obligimet civile të tij ose për çfarëdo akuze penale ndaj tij, çdo 
person ka të drejtë që çështja e tij të dëgjohet drejtësisht dhe publikisht brenda një afati të 
arsyeshëm kohor nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme e themeluar me ligj. Aktgjykimet 
shpallen publikisht por mediat dhe publiku mund të largohen nga të gjitha gjykimet ose një pjesë e 
tyre në interes të moralit, rendit publik apo sigurisë kombëtare në një shoqëri demokratike, ku 
interesat e të miturve ose mbrojtja e jetës private të palëve e kërkojnë këtë, ose deri në masën sa 
kjo është saktësisht e domosdoshme sipas mendimit të gjykatës në rrethana të caktuara ku publiciteti 
do të paragjykonte interesat e drejtësisë. ...” 

Fjalët kyçe HUDOC 

Të drejtat dhe detyrimet civile (6-1) – Përcaktimi (6-1) – Kontesti (6-1) – Akuza penale (6-1) – 
Përcaktimi (6-1) – Qasja në gjykatë (6-1) – Seancë e drejtë (6-1) – Gjykimi kontradiktor (6-1) – Barazia 
e armëve (6-1) – Ndihma juridike (6-1) – Seancë publike (6-1) – Seanca gojore (6-1) – Përjashtimi i 
medieve (6-1) – Përjashtimi i publikut (6-1) – I domosdoshëm në një shoqëri demokratike (6-1) – 
Mbrojtja e moralit (6-1) – Mbrojtja e rendit publik (6-1) – Siguria kombëtare (6- 1) – Mbrojtja e të 
miturve (6-1) – Mbrojtja e jetës private të palëve (6-1) – Shkalla rreptësisht e nevojshme (6-1) – 
Paragjykimi i interesave të drejtësisë (6-1) – Koha e arsyeshme (6-1 ) – Gjykata e pavarur (6-1) – 
Gjykata e paanshme (6-1) – Gjykatë e themeluar me ligj (6-1) – Gjykimi publik (6-1) 

 

I.  Fushëveprimi: koncepti i "të drejtave dhe detyrimeve 
civile" 

 

Neni 6 § 1 i Konventës 

“1.  Në përcaktimin e të drejtave dhe detyrimeve të tij civile ..., çdokush ka të drejtë për një ... seancë 
... nga [një] gjykatë ..." 

 

A.  Kërkesat e përgjithshme për zbatueshmërinë e nenit 6 § 1 

1.  Koncepti i “të drejtave dhe detyrimeve civile” nuk mund të interpretohet vetëm duke iu referuar 
ligjit të brendshëm të shtetit të paditur; është një koncept “autonom” që rrjedh nga Konventa (Grzęda 
kundër Polonisë [GC], 2022, § 287). Neni 6 § 1 zbatohet pavarësisht nga statusi i palëve, nga natyra e 
legjislacionit që rregullon “kontestin” (e drejta civile, tregtare, administrative etj.), dhe nga natyra e 
autoritetit me juridiksion në këtë çështje (gjykata e rregullt, autoriteti administrativ etj) (Bochan 
kundër Ukrainës (nr. 2) [GC], 2015, § 43; Naït-Liman kundër Zvicrës [GC], 2018, § 106; Georgiadis 
kundër Greqisë, 1997, § 34). 

2.  Megjithatë, parimi që konceptet autonome të përfshira në Konventë duhet të interpretohen në 
frymën e gjendjes së sotme nuk i jep Gjykatës autoritetin për të interpretuar nenin 6 § 1 sikur mbiemri 
"civil" (me kufizimet që mbiemri domosdoshmërisht vë në kategorinë e "të drejtave dhe detyrimeve" 
për të cilat zbatohet ai nen) nuk ishin të pranishme në tekst (Ferrazzini kundër Italisë [GC], 2001, § 30). 

3.  Aktgjykimi në Grzęda kundër Polonisë [GC], 2022, së fundi përmblodhi parimet e zbatueshme të 
praktikës gjyqësore (§§ 257-259). Zbatueshmëria e nenit 6 § 1 në lëndët civile së pari varet nga 
ekzistenca e një “kontesti” (në frëngjisht, “contestation”). Së dyti, mosmarrëveshja apo kontesti duhet 
të lidhet me një “të drejtë” e cila mund të thuhet, të paktën për arsye të diskutueshme, të njihet sipas 
ligjit të brendshëm, pavarësisht nëse ajo mbrohet nga Konventa. Kontesti duhet të jetë i vërtetë dhe 

https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-216400
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-216400
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-152331
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-152331
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-181789
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58037
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58037
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-59589
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-216400
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serioz; ai mund të lidhet jo vetëm me ekzistencën e një të drejte, por edhe me fushëveprimin dhe 
mënyrën e ushtrimit të saj. Së fundi, rezultati i procesit duhet të jetë drejtpërdrejt vendimtar për të 
drejtën "civile" në fjalë, lidhjet e thjeshta të dobëta ose pasojat e largëta nuk janë të mjaftueshme për 
të aktivizuar nenin 6 § 1 (Károly Nagy kundër Hungarisë [GC], 2017, § 60; Regner kundër Republikës 
Çeke [GC], 2017, § 99; Naït-Liman kundër Zvicrës [GC], 2018, § 106; Denisov kundër Ukrainës [GC], 
2018, § 44). 

4.  Të dy aspektet, civile dhe penale, të nenit 6 të Konventës nuk janë domosdoshmërisht reciprokisht 
ekskluzive, kështu që nëse neni 6 § 1 zbatohet nën titullin e tij civil, Gjykata mund të vlerësojë nëse i 
njëjti nen është gjithashtu i zbatueshëm nën titullin e tij penal (Ramos Nunes de Carvalho e Sá kundër 
Portugalisë [GC], 2018, § 121, dhe Denisov kundër Ukrainës [GC], 2018, § 43). Gjykata konsideron se 
ajo ka juridiksion të shqyrtojë me lëvizjen e saj çështjen e zbatueshmërisë së nenit 6 edhe nëse qeveria 
e paditur nuk e ka ngritur këtë çështje përpara saj (Selmani dhe të tjerët kundër ish Republikës 
Jugosllave të Maqedonisë, 2017, § 27). 

1.   "Kontest" "i vërtetë dhe serioz" me një rezultat vendimtar 

5.  Fjalës "kontest" duhet t'i jepet një kuptim thelbësor dhe jo formal (Le Compte, Van Leuven dhe De 
Meyere kundër Belgjikës, 1981, § 45; Moreira de Azevedo kundër Portugalisë, 1990, § 66; Miessen 
kundër Belgjikës, 2016, § 43). Është e nevojshme të shikojmë përtej paraqitjeve dhe gjuhës së 
përdorur dhe të përqendrohemi në realitetet e situatës sipas rrethanave të secilit rast (Gorou kundër 
Greqisë (nr. 2) [GC], 2009, § 29; Boulois kundër Luksemburgut [GC], 2012, § 92). Kështu, procedurat 
që përmbajnë një përzierje të aspekteve kontestimore dhe jokontestimore mund të bien në objektin 
e nenit 6 § 1 (Omdahl kundër Norvegjisë, 2021, § 47, në lidhje me ndarjen e pasurisë së një personi të 
vdekur midis trashëgimtarëve). Megjithatë, neni 6 nuk zbatohet për një procedurë jokontestimore 
dhe të njëanshme e cila nuk përfshin palët kundërshtare dhe e cila është e disponueshme vetëm kur 
nuk ka mosmarrëveshje mbi të drejtat (Alaverdyan kundër Armenisë (Aktv.), 2010, § 35). Neni 6 
gjithashtu nuk zbatohet për raportet mbi një hetim që synon konstatimin dhe regjistrimin e fakteve të 
cilat mund të përdoren më pas si bazë për veprime nga autoritetet e tjera kompetente – ndjekëse, 
rregullative, disiplinore apo edhe legjislative (edhe nëse raportet mund të kenë dëmtuar reputacionin 
të personave të interesuar) (Fayed kundër Mbretërisë së Bashkuar, 1994, § 61). 

6.  "Kontesti" duhet të jetë i vërtetë dhe i një natyre serioze (Sporrong dhe Lönnroth kundër Suedisë, 
1982, § 81; Cipolletta kundër Italisë, 2018, § 31; Yankov kundër Bullgarisë (Aktv.), 2019, §§ 26-27). Ky 
kusht ka përjashtuar, për shembull, procedurat civile të ndërmarra kundër autoriteteve të burgut për 
shkak të pranisë së thjeshtë në burg të të burgosurve të infektuar me HIV (Skorobogatykh kundër 
Rusisë (Aktv.), 2006). Gjykata ka konsideruar gjithashtu se një “kontest” është real në një lëndë në 
lidhje me kërkesën drejtuar prokurorit publik për të bërë ankesë për çështje ligjore, pasi ajo përbënte 
një pjesë integrale të të gjithë procedurës në të cilën parashtruesi i kërkesës ishte bashkuar si palë 
civile me qëllim marrjen e dëmshpërblimit (Gorou kundër Greqisë (nr. 2) [GC], 2009, § 35). 

7.  Aty ku procedurat kanë të bëjnë vetëm me çështjet e respektimit të kritereve të pranueshmërisë, 
në përgjithësi nuk ka “konteste” mbi të drejtat dhe detyrimet “civile” (Nicholas kundër Qipros (Aktv.), 
2000; Neshev kundër Bullgarisë (Aktv.), 2003, me referenca të mëtejshme të jurisprudencës; 
krahasuar me një provim nga gjyqtarët që nuk ishte i kufizuar në kërkesa thjesht formale, Xero Flor w 
Polsce sp. z o. o. kundër Polonia, 2021, §§ 206-209). Në një sërë lëndësh ku paditë në gjykatat vendase 
ishin rrëzuar për arsye procedurale (për shkak se nuk ishte përdorur një mjet paraprak juridik ose ishin 
ngritur procedimet përpara një gjykate pa juridiksion), Gjykata ka vendosur se “kontesti” i ngritur nga 
kërkuesit në gjykatat vendase nuk ishin as “i vërtetë” dhe as “serioz”, që do të thotë se neni 6 § 1 nuk 
ishte i zbatueshëm. Në arritjen e këtij konstatimi, ajo vuri në dukje se rrëzimi i padisë ishte i 
parashikueshëm dhe se ankuesit nuk kishin pasur asnjë perspektivë për të ndryshuar situatën për të 
cilën ata ankoheshin (Astikos Oikodomikos Synetairismos Nea Konstantinoupolis kundër Greqisë 
(Aktv.), 2005; Arvanitakis dhe të tjerët kundër Greqisë (Aktv.), 2014; Stavroulakis kundër Greqisë 
(Aktv.), 2014). Situata është e ndryshme kur gjykatat vendase (të cilat refuzuan juridiksionin) u thirrën 
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për herë të parë për të përcaktuar çështjen ligjore të ngritur (Markoviç dhe të tjerët kundër Italisë 
[GC], 2006, §§ 100-01). Një konstatim se gjykata vendase në të cilën është paraqitur një kërkesë nuk 
ka juridiksion mund të rezultojë gjithashtu nga një shqyrtim i hollësishëm i ligjit në fuqi (Károly Nagy 
kundër Hungarisë [GC], 2017, §§ 60, 72 dhe 75). 

8.  Mosmarrëveshja mund të lidhet jo vetëm me ekzistencën e vërtetë të një të drejte por po ashtu 
edhe me shtrirjen e saj ose mënyrën si ajo ushtrohet (Benthem kundër Holandës, 1985, § 32; Cipolletta 
kundër Italisë, 2018, § 31). Për shembull, fakti që shteti i paditur nuk konteston në fakt ekzistencën e 
një të drejte për viktimat e torturës për të marrë kompensim, por përkundrazi zbatimin e saj 
ekstraterritorial, nuk do të thotë se nuk mund të ketë një “kontest” mbi këtë të drejtë për qëllimet e 
Konventës (Naït-Liman kundër Zvicrës [GC], 2018, § 107). Kontesti mund të ketë të bëjë edhe me 
çështje faktike. 

9.  Në Cipolletta kundër Italisë, 2018, Gjykata zhvilloi praktikën e saj gjyqësore në lidhje me ekzistencën 
e një “mosmarrëveshjeje” të vërtetë dhe serioze në procedurat për çështjet administrative të 
likuidimit të një kompanie. Ajo e gjeti të përshtatshme të miratonte një qasje të re duke harmonizuar 
praktikën e saj gjyqësore në lidhje me garancitë e siguruara për kreditorët, qoftë në kontekstin e një 
procedure falimentimi ose në procedurën e posaçme administrative të likuidimit (§§ 33-37). Në lidhje 
me likuidimin e një banke, shih Capital Bank AD kundër Bullgarisë, 2005, §§ 86-88. 

10.  Rezultati i procedurës duhet të jetë drejtpërdrejt vendimtar për të drejtën në fjalë (shih, për 
shembull, Ulyanov kundër Ukrainës (Aktv.), 2010 dhe Alminovich kundër Rusisë (Aktv.), 2019, §§ 31-
32). Rrjedhimisht, një lidhje e dobët ose pasoja të largëta nuk mjaftojnë për të vënë në funksion nenin 
6 § 1 (Boulois kundër Luksemburgut [GC], 2012, § 90). Për shembull, Gjykata konstatoi se procedurat 
që kundërshtonin ligjshmërinë e vazhdimit të licencës së operimit të një centrali bërthamor nuk 
përfshiheshin në fushëveprimin e nenit 6 § 1 sepse lidhja midis vendimit të vazhdimit dhe të drejtës 
për mbrojtjen e jetës, integritetit fizik dhe pronës ishte "shumë e dobët dhe e largët", aplikantët pasi 
nuk treguan se ata personalisht ishin të ekspozuar ndaj një rreziku që ishte jo vetëm specifik, por mbi 
të gjitha i pashmangshëm (Athanassoglou dhe të tjerët kundër Zvicrës [GC], 2000, §§ 46-55; Balmer-
Schafroth dhe të tjerët kundër Zvicrës, 1997, § 40; shih kohët e fundit, Sdružení Jihočeské Matky kundër 
Republikës Çeke (Aktv.), 2006; për një rast në lidhje me ndotjen e kufizuar akustike në një fabrikë 
(Zapletal kundër Republikës Çeke (Aktv.), 2010), ose ndikimi hipotetik mjedisor i një impianti për 
trajtimin e mbetjeve minerare (Ivan Atanasov kundër Bullgarisë, 2010, §§ 90-95; Krahaso me Bursa 
Barosu Başkanlığı dhe të tjerët kundër Turqisë, 2018, §§ 127-128). 

11.  Procedurat disiplinore që nuk ndërhyjnë drejtpërdrejt në të drejtën për të vazhduar ushtrimin e 
një profesioni, meqenëse një rezultat i tillë kërkon fillimin e procedurave të veçanta, nuk janë 
gjithashtu “vendimtare” për qëllimet e nenit 6.Marušić kundër Kroacisë (Aktv.), 2017, §§ 74-75; shih, 
në një kontekst tjetër, Morawska kundër Polonisë (Aktv.), 2020, § 72). Për më tepër, procedurat e 
ngritura kundër autorit të një libri për plagjiaturë të supozuar nuk janë drejtpërdrejt vendimtare, nga 
pikëpamja e nenit 6, për të drejtën civile të autorit për të gëzuar një reputacion të mirë (§§ 72 dhe 
73). Megjithatë, Gjykata ka gjetur se rezultati i një mosmarrëveshjeje në lidhje me emërimin e një 
kandidati tjetër në një post për të cilin parashtruesi i ankesës kishte aspiruar ishte vendimtar për të 
drejtën për një procedurë të ligjshme dhe të drejtë ngritje në detyrë (Bara dhe Kola kundër Shqipërisë, 
2021, § 58, dhe referencat e jurisprudencës të cituara). 

12.  Në të kundërtën, Gjykata gjeti se neni 6 § 1 ishte i zbatueshëm për një çështje në lidhje me 
ndërtimin e një dige që do të kishte përmbytur fshatin e ankuesve (Gorraiz Lizarraga dhe të tjerët 
kundër Spanjës, 2004, § 46) dhe një çështje në lidhje me lejen e punës për një minierë ari duke 
përdorur kullimin e cianidimit pranë fshatrave të ankuesve (Taşkın dhe të tjerët kundër Turqisë, 2004, 
§ 133; Zander kundër Suedisë, §§ 24-25). 

13.  Në një çështje në lidhje me ankesën e paraqitur nga një shoqatë lokale e mbrojtjes së mjedisit për 
shqyrtimin gjyqësor të një leje planifikimi, Gjykata konstatoi se kishte një lidhje të mjaftueshme midis 
mosmarrëveshjes dhe të drejtës së pretenduar nga personi juridik, veçanërisht në funksion të statusit 
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të shoqatës dhe themeluesve të saj, dhe fakti që qëllimi që ajo ndiqte ishte i kufizuar në hapësirë dhe 
në thelb (L'Érablière ASBL kundër Belgjikës, 2009, §§ 28-30). Për më tepër, procedurat për rivendosjen 
e aftësisë juridike të një personi janë drejtpërdrejt vendimtare për të drejtat dhe detyrimet e tij/saj 
civile (Stanev kundër Bullgarisë [GC], 2012, § 233). 

14.  Në Denisov kundër Ukrainës [GC], 2018 ankuesi ishte shkarkuar si kryetar i një gjykate 
administrative të apelit për moskryerjen e duhur të detyrave të tij administrative. Ai kishte mbetur në 
detyrë si gjyqtar i të njëjtës gjykatë. Gjykata vendosi se mosmarrëveshja në lidhje me ushtrimin e së 
drejtës së ankuesit për të mbajtur këtë pozicion administrativ, në të cilin ai ishte emëruar për një 
mandat pesë vjeçar ishte i rëndë, duke pasur parasysh rolin që i ishte caktuar kryetarit të një gjykate 
sipas ligjit të brendshëm dhe pasojave të mundshme të drejtpërdrejta monetare (§§ 47-49). 

2.  Ekzistenca e një të drejte apo obligimi të kontestueshëm në ligjin vendor 

15.  Sa i përket ekzistencës së një "të drejte", një nocioni "autonom" që rrjedh nga Konventa, "duhet 
të ekzistojë një "mosmarrëveshje" në lidhje me një "të drejtë" që mund të thuhet, të paktën për arsye 
të diskutueshme, për t'u njohur sipas ligjit të brendshëm, pavarësisht nëse mbrohet sipas Konventës” 
(Boulois kundër Luksemburgut [GC], 2012, § 90; Denisov kundër Ukrainës [GC], 2018, § 44; Bilgen 
kundër Turqisë, 2021, §§ 56 dhe 63). 

16.  Kështu, e drejta thelbësore e mbështetur nga ankuesi në gjykatat kombëtare, ose "detyrimi" 
(Evers kundër Gjermanisë, 2020, §§ 67-68), duhet të ketë një bazë ligjore në shtetin në fjalë (Roche 
kundër Mbretërisë së Bashkuar [GC], 2005, § 119; Boulois kundër Luksemburgut [GC], 2012, § 91; 
Károly Nagy kundër Hungarisë [GC], 2017, §§ 60-61). Duhet të konstatohet nëse argumentet e 
ankuesit ishin "mjaftueshëm të qëndrueshme" dhe jo nëse ai ose ajo do të kishte qenë i suksesshëm 
(Grzęda kundër Polonisë [GC], 2022, §§ 268-269, shih gjithashtu § 286). 

17.  Për të vendosur nëse “e drejta” apo “detyrimi” në fjalë ka vërtet një bazë në të drejtën vendore, 
pikënisja duhet të jenë dispozitat e ligjit vendas përkatës dhe interpretimi i tyre nga gjykatat vendase 
(Al-Dulimi dhe Montana Management Inc. kundër Zvicrës [GC], 2016, § 97; Regner kundër Republikës 
Çeke [GC], 2017, § 100; Denisov kundër Ukrainës [GC], 2018, § 45; Evers kundër Gjermanisë, 2020, 
§ 66), dhe Gjykata mund t'u referohet burimeve të së drejtës ndërkombëtare ose vlerave të 
përbashkëta të Këshillit të Evropës kur vendos për interpretimin e ekzistencës së një “të drejte” (Enea 
kundër Italisë [GC], 2009, § 101; Boulois kundër Luksemburgut [GC], 2012, §§ 101-102; Naït-Liman 
kundër Zvicrës [GC], 2018, §§ 106 dhe 108; dhe së fundmi, Bilgen kundër Turqisë, 2021, §§ 53, §§ 62-
64). 

18.  Kryesisht i takon autoriteteve kombëtare, veçanërisht gjykatave, të zgjidhin problemet e 
interpretimit të legjislacionit vendas. Roli i Gjykatës është i kufizuar në verifikimin nëse efektet e një 
interpretimi të tillë janë në përputhje me Konventën. Duke qenë kështu, me përjashtim të rastit të 
arbitraritetit të dukshëm, nuk i takon Gjykatës të vërë në dyshim interpretimin e ligjit të brendshëm 
nga gjykatat kombëtare (Naït-Liman kundër Zvicrës [GC], 2018, § 116). Kështu, kur gjykatat e larta 
kombëtare kanë analizuar natyrën e saktë të kufizimit të kundërshtuar në një mënyrë 
gjithëpërfshirëse dhe bindëse, në bazë të jurisprudencës përkatëse të Konventës dhe parimeve të 
nxjerra prej saj, Gjykatës do t'i duheshin arsye të forta për t'u larguar nga përfundimi i arritur nga ato, 
gjykata duke zëvendësuar pikëpamjet e veta me ato të tyre për një çështje të interpretimit të ligjit të 
brendshëm dhe duke konstatuar, në kundërshtim me pikëpamjen e tyre, se ekzistonte një e drejtë e 
njohur nga ligji vendas (Károly Nagy kundër Hungarisë [GC], 2017, §§ 60 dhe 62; X dhe të tjerët kundër 
Rusisë, 2020, § 48). 

19.  Në Naït-Liman kundër Zvicrës [GC], 2018, disa aspekte të së drejtës ndërkombëtare u morën 
gjithashtu parasysh nga Gjykata në përfundimin se ankuesi mund të pretendonte për një të drejtë të 
njohur sipas ligjit zviceran. Në veçanti, Gjykata iu referua Konventës së Kombeve të Bashkuara kundër 
Torturës, e cila ishte bërë pjesë integrale e sistemit ligjor të brendshëm pasi u ratifikua nga Zvicra, 
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duke i detyruar kështu autoritetet kombëtare të respektonin atë (§ 108; shih gjithashtu Enea kundër 
Italisë [GC], 2009, § 101; dhe krahasoni Boulois kundër Luksemburgut [GC], 2012, § 102). 

20.  Duhet të theksohet se është e drejta e pretenduar nga paditësi në proceset e brendshme që duhet 
të merret parasysh për të vlerësuar nëse Neni 6 § 1 është i zbatueshëm (Stichting Mothers of 
Srebrenica and Others kundër Holandës (Aktv.), 2013, § 120). Kur në fillim të procedurës, kishte një 
mosmarrëveshje të vërtetë dhe serioze për ekzistencën e një të drejte të tillë, fakti që gjykatat vendase 
arritën në përfundimin se e drejta nuk ekzistonte nuk e privon në mënyrë retrospektive ankesën e 
ankuesit nga argumentimi i saj (Z dhe të tjerët kundër Mbretërisë së Bashkuar [GC], 2001, §§ 88- 89; 
shih gjithashtu, ku gjykatat vendase u thirrën për të vendosur për herë të parë për çështjen në fjalë, 
Markoviç dhe të tjerët kundër Italisë [GC], 2006, §§ 100-02; krahasoni me Károly Nagy kundër 
Hungarisë [GC], 2017, §§ 75-77 dhe X dhe të tjerët kundër Rusisë, 2020, § 47). 

Sa i përket pikës kohore me të cilën duhet të lidhet vlerësimi nëse ekzistonte apo jo një e drejtë e 
“argumentueshme” në të drejtën e brendshme në rast të një ndryshimi në ligj, shih. Baka kundër 
Hungarisë [GC], 2016, § 110, dhe Grzęda kundër Polonisë [GC], 2022, § 285, ku Gjykata konstatoi se 
pyetja nëse një e drejtë "ekzistonte" sipas ligjit të brendshëm nuk mund të përgjigjej në bazë të 
legjislacionit të ri. Prandaj, fakti që ankuesve u ishte ndërprerë mandati përkatës (si Kryetar i Gjykatës 
Supreme/anëtar i Këshillit Kombëtar të Gjyqësorit) ex lege nuk mund të konsiderohej si heqëse, në 
mënyrë retrospektive, "argumenti" i të "të drejtës" që ata mund të kishin pretenduar nën Nenin 6 § 1 
në përputhje me rregullat në fuqi në kohën e emërimit të tyre. 

21.  Ekziston një “e drejtë” sipas kuptimit të Nenit 6 § 1 ku një e drejtë thelbësore e njohur në të 
drejtën e brendshme shoqërohet nga një e drejtë procedurale për ta zbatuar atë nëpërmjet gjykatave 
(Regner kundër Republikës Çeke [GC], 2017, § 99). Nëse autoritetet gëzonin apo jo diskrecionin për të 
vendosur nëse do të jepnin masën e kërkuar nga një ankues, mund të merret në konsideratë dhe 
madje mund të jetë vendimtare (Boulois kundër Luksemburgut [GC], 2012, § 93; Fodor kundër 
Gjermanisë (Aktv.), 2006). Megjithatë, fakti i thjeshtë që formulimi i një dispozite ligjore jep një 
element diskrecioni nuk e përjashton në vetvete ekzistencën e një “të drejte”. Pudas kundër Suedisë, 
1987, § 34; Miessen kundër Belgjikës, 2016, § 48). Në të vërtetë, Neni 6 zbatohet kur procedurat 
gjyqësore kanë të bëjnë me një vendim diskrecional që rezulton në ndërhyrje në të drejtat e ankuesit 
(Obermeier kundër Austrisë, 1990, § 69; Mats Jacobsson kundër Suedisë, 1990, § 32). 

22.  Në disa raste, ligji kombëtar, ndonëse nuk njeh që një individ ka një të drejtë subjektive, i jep të 
drejtën për një procedurë për shqyrtimin e pretendimit të tij ose të saj, duke përfshirë çështje të tilla 
si vendosja nëse një vendim ishte arbitrar ose ultra vires ose nëse ka pasur parregullsi procedurale 
(Van Marle dhe të tjerët kundër Holandës, 1986, § 35). Ky është rasti në lidhje me disa vendime ku 
autoritetet kanë një kompetencë të pastër diskrecionale për të dhënë ose refuzuar një avantazh ose 
privilegj, me ligj që i jep personit në fjalë të drejtën për të aplikuar në gjykata, të cilat mund ta anulojnë 
vendimin nëse konstatojnë se ishte e jashtëligjshme. Në një rast të tillë, neni 6 § 1 është i zbatueshëm, 
me kusht që avantazhi ose privilegji, pasi të jepet, të krijojë një të drejtë civile (Regner kundër 
Republikës Çeke [GC], 2017, § 105). Në rastin e përmendur, ankuesi nuk kishte të drejtë për t'u pajisur 
me certifikatë sigurie, e cila ishte një çështje e lënë në diskrecionin e autoriteteve, por pasi një 
certifikatë e tillë ishte lëshuar për t'i mundësuar atij të kryente detyrat e tij në Ministrinë e Mbrojtjes, 
ai kishte të drejtë të kundërshtonte revokimin e saj. 

23.  Në rastin e Mirovni Inštitut kundër Sllovenisë, 2018, Gjykata i zbatoi këto parime në lidhje me një 
shpallje për tenderë të lëshuar nga autoritetet për dhënien e një granti kërkimor (§ 29). Megjithëse 
instituti ankues nuk kishte të drejtë për një ndarje financimi dhe shqyrtimi i meritave të ofertave të 
ndryshme të tenderit binte në diskrecionin e autoriteteve, Gjykata vuri në dukje se instituti ankues 
kishte gëzuar qartë një të drejtë procedurale për gjykimin e ligjshëm dhe të drejtë të ofertave. Nëse 
oferta e tij do të pranohej, do t'i jepej një e drejtë civile. Prandaj, neni 6 ishte i zbatueshëm (§§ 28-30). 
Në kuptim më të përgjithshëm, Gjykata rishikoi praktikën e saj gjyqësore në lidhje me zbatueshmërinë 
e nenit 6 në procedurat e tenderimit. 
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24.  Megjithatë, neni 6 nuk është i zbatueshëm kur legjislacioni vendas, pa dhënë një të drejtë, jep një 
avantazh të caktuar që nuk është e mundur të njihet në gjykata (Boulois kundër Luksemburgut [GC], 
2012, §§ 96 dhe 101). E njëjta situatë lind kur të drejtat e një personi sipas legjislacionit vendas 
kufizohen në një shpresë të thjeshtë për t'i dhënë një të drejtë, me dhënien aktuale të asaj të drejte 
në varësi të një vendimi tërësisht diskrecional dhe të paarsyeshëm nga autoritetet (Roche kundër 
Mbretërisë së Bashkuar [GC], 2005, §§ 122-125; Masson dhe Van Zon kundër Holandës, 1995, §§ 49-
51; Ankarcrona kundër Suedisë (Aktv.), 2000). Duhet të theksohet se edhe nëse ka një shkallë të 
caktuar tolerance nga ana e autoriteteve kombëtare, ligji nuk mund të njohë një "të drejtë" për të 
kryer veprime të ndaluara me ligj.De Bruin kundër Holandës (dhjetor.), 2013, § 58). 

25.  Gjykata ka vënë në dukje se nëse një person ka një pretendim të brendshëm të padëmshëm mund 
të varet jo vetëm nga përmbajtja, e thënë siç duhet, e së drejtës civile përkatëse siç përcaktohet në 
legjislacionin kombëtar, por edhe nga ekzistenca e pengesave procedurale që pengojnë ose kufizojnë 
mundësitë e paraqitjes së pretendimeve të mundshme në gjykatë (Fayed kundër Mbretërisë së 
Bashkuar, 1994, § 65). Në këtë rast, legjislacioni vendas pranon që një person ka një të drejtë 
thelbësore edhe pse, për çfarëdo arsye, nuk ka asnjë mjet ligjor për të kërkuar ose zbatuar të drejtën 
përmes gjykatave. Në raste të këtij lloji, Neni 6 § 1 mund të zbatohet (Al-Adsani kundër Mbretërisë së 
Bashkuar [GC], 2001, § 47; McElhinney kundër Irlandës [GC], 2001, § 25). Megjithatë, institucionet e 
Konventës nuk mund të krijojnë nëpërmjet interpretimit të Nenit 6 § 1 një të drejtë civile thelbësore 
e cila nuk ka bazë ligjore në shtetin përkatës (Károly Nagy kundër Hungarisë [GC], 2017, §§ 60-61; 
Roche kundër Mbretërisë së Bashkuar, 2005, § 117). Në Károly Nagy kundër Hungarisë [GC], 2017, 
§§ 60-61, Gjykata theksoi rëndësinë e mbajtjes së një dallimi midis elementeve procedurale dhe atyre 
thelbësore: edhe pse ky dallim mund të jetë në një grup të veçantë dispozitash ligjore kombëtare, ai 
mbetet përcaktues i zbatueshmërisë dhe, sipas rastit, fushëveprimi i garancive të nenit 6. Gjykata 
konfirmoi praktikën e saj gjyqësore në kuptimin se neni 6 nuk mund të zbatohej për kufizimet 
thelbësore të një të drejte që ekziston sipas ligjit të brendshëm (Famullia katolike greke Lupeni dhe të 
tjerët kundër Rumanisë [GC], 2016, § 100; Roche kundër Mbretërisë së Bashkuar, 2005; Boulois kundër 
Luksemburgut, 2012). 

26.  Duke zbatuar dallimin ndërmjet kufizimeve thelbësore dhe pengesave procedurale në dritën e 
këtyre kritereve, Gjykata, për shembull, ka pranuar se bien nën nenin 6 § 1 paditë civile për 
neglizhencë kundër policisë (Osman kundër Mbretërisë së Bashkuar, 1998) ose kundër autoriteteve 
lokale (Z dhe të tjerët kundër Mbretërisë së Bashkuar [GC], 2001) dhe ka shqyrtuar nëse një kufizim i 
veçantë (përjashtimi nga ndjekja penale ose mospërgjegjësia) ishte proporcional nga pikëpamja e 
nenit 6 § 1. Imuniteti nuk duhet parë këtu si kualifikim i një të drejte thelbësore, por si një pengesë 
procedurale ndaj kompetencës së gjykatave kombëtare për të përcaktuar këtë të drejtë (Al-Adsani 
kundër Mbretërisë së Bashkuar [GC], 2001, § 48; Cudak kundër Lituanisë [GC], 2010, § 57). Nga ana 
tjetër, Gjykata është shprehur se përjashtimi i Kurorës nga përgjegjësia civile përballë anëtarëve të 
forcave të armatosura rrjedhin nga një kufizim thelbësor dhe që ligji vendas për rrjedhojë nuk njeh një 
"të drejtë" sipas kuptimit të nenit 6 § 1 (Roche kundër Mbretërisë së Bashkuar [GC], 2005, § 124; 
Hotter kundër Austrisë (Aktv.), 2010; Andronikashvili kundër Gjeorgjisë (Aktv.), 2010) Një deklaratë me 
të cilën një degë e sistemit gjyqësor refuzoi juridiksionin për të përcaktuar kërkesën për kompensim 
të një ankuesi u shqyrtua në rastin e Károly Nagy kundër Hungarisë [GC], 2017, § 60. Duke iu referuar 
ligjit të brendshëm të zbatueshëm kur ankuesi kishte paraqitur pretendimin e tij para gjykatave, 
Gjykata konstatoi se deklarata e gjykatave kombëtare se ato nuk kishin juridiksion nuk ishte as 
arbitrare dhe as haptazi e paarsyeshme. Duke qenë kështu, ankuesi nuk kishte pasur në asnjë moment 
një "të drejtë" që mund të thuhej, të paktën për arsye të argumentueshme, të njihej sipas ligjit të 
brendshëm (§§ 75-77). Në Vilho Eskelinen dhe të tjerët kundër Finlandës [GC], 2007, § 41, Gjykata 
pranoi ekzistencën e një të drejte "të argumentueshme" për kompensim. 

27.  Gjykata ka pranuar që shoqatat gjithashtu kualifikohen për mbrojtje sipas nenit 6 § 1 nëse ato 
kërkojnë njohjen e të drejtave dhe interesave specifike të anëtarëve të tyre (Gorraiz Lizarraga dhe të 
tjerët kundër Spanjës, 2004, § 45) apo edhe për të drejta të veçanta për të cilat ata pretendojnë si 
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persona juridikë (siç është e drejta e "publikut" për informacion dhe për të marrë pjesë në vendimet 
në lidhje me mjedisin.Koleksioni kombëtar i informacionit et d'opozitë à l'usine Melox – Kolektiv Stop 
Melox dhe Mox kundër Francës (Aktv.), 2006), ose kur veprimi i shoqatës nuk mund të konsiderohet si 
një actio popularis (L'Érablière ASBL kundër Belgjikës, 2009). Siç u theksua në Shoqata Burestop 55 dhe 
të tjerët kundër Francës, 2021shoqatat luajnë një rol të rëndësishëm, ndër të tjera në mbrojtjen e 
kauzave përpara autoriteteve apo gjykatave vendase, veçanërisht në lidhje me mbrojtjen e mjedisit, 
dhe kjo do të thotë se kriteret e mësipërme duhet të zbatohen në mënyrë fleksibile kur një shoqatë 
ankohet për shkelje të nenit 6 § 1 (§§ 53 et seq.)1. 

28.  Edhe pse në parim nuk ka asnjë të drejtë sipas Konventës për të mbajtur një post publik që kërkon 
administrimin e drejtësisë, një e drejtë e tillë mund të ekzistojë në nivel të brendshëm (Grzęda kundër 
Polonisë [GC], 2022, § 270, në lidhje me zgjedhjen për një mandat katërvjeçar në Këshillin Kombëtar 
të Gjyqësorit, dhe §§ 282-286). Në Regner kundër Republikës Çeke [GC], 2017, Gjykata përsëriti se nuk 
mund të kishte asnjë dyshim se ekzistonte një e drejtë sipas kuptimit të nenit 6 § 1 ku një e drejtë 
thelbësore e njohur në të drejtën e brendshme shoqërohej nga një e drejtë procedurale për ta zbatuar 
atë të drejtë nëpërmjet gjykatave. Fakti i thjeshtë që formulimi i një dispozite ligjore jep një element 
diskrecioni nuk e përjashton në vetvete ekzistencën e një të drejte. Në të vërtetë, Neni 6 zbatohet kur 
procedurat gjyqësore kanë të bëjnë me një vendim diskrecional që rezulton në ndërhyrje në të drejtat 
e ankuesit (§ 102). Gjykata ka vendosur se e drejta për të marrë pjesë në një procedurë të ligjshme 
dhe të drejtë rekrutimi në shërbimin publik përbën një "të drejtë" sipas kuptimit të nenit 6 § 1 
(Frezadou kundër Greqisë, 2018, § 30). Prandaj, e drejta për një procedurë të ligjshme dhe të drejtë 
rekrutimi ose avancimi mund të njihet në ligjin e brendshëm, siç konstatoi Gjykata, për shembull, në 
lidhje me një mosmarrëveshje në lidhje me emërimin e një nëpunësi publik në pozicionin e rektorit të 
universitetit (Bara dhe Kola kundër Shqipërisë, 2021, §§ 55-56). 

29.  Kur legjislacioni përcakton kushtet për pranim në një profesion ose fushë të caktuar, një kandidat 
që i plotëson ato ka të drejtë të pranohet në profesion ose fushë të caktuar(De Moor kundër Belgjikës, 
1994, § 43). Për shembull, nëse ankuesi ka një rast të diskutueshëm që ai ose ajo plotëson kërkesat 
ligjore për regjistrimin si mjek, zbatohet Neni 6 (Chevrol kundër Francës, 2003, § 55; shiko, anasjelltas, 
Bouilloc kundër Francës (Aktv.), 2006). Në çdo rast, kur ligjshmëria e procedurave në lidhje me një të 
drejtë civile është e kundërshtueshme nga një mjet gjyqësor të cilin ankuesi e ka përdorur, duhet të 
arrihet në përfundimin se ka pasur një "mosmarrëveshje" në lidhje me një "të drejtë civile" edhe nëse 
konstatimi përfundimtar ishte se ankuesi nuk i plotësonte kërkesat ligjore (e drejta për të vazhduar 
ushtrimin e specializimit mjekësor që ankuesi kishte marrë jashtë vendit: Kök kundër Turqisë, 2006, 
§ 37, ose një kërkesë për titullin e ekspertit gjyqësor, Cimperšek kundër Sllovenisë, 2020, §§ 35-36). 

30.  Rekrutimi, në kontekstin e qasjes në punësim, përbën në parim një privilegj që mund të jepet sipas 
gjykimit të autoritetit përkatës dhe nuk mund të zbatohet ligjërisht. Për qëllime të nenit 6, kjo çështje 
duhet të dallohet nga vazhdimi i një marrëdhënie pune ose nga kushtet në të cilat ajo ushtrohet. 
Ndërsa qasja në punësim dhe në funksionet e kryera mund të përbëjë në parim një privilegj që nuk 
mund të zbatohet ligjërisht, ky nuk është rasti në lidhje me vazhdimin e një marrëdhënie pune ose 
kushtet për gëzimin e saj.Regner kundër Republikës Çeke [GC], 2017, § 117). Në Baka kundër Hungarisë 
[GC], 2016, për shembull, Gjykata njohu të drejtën e Presidentit të Gjykatës Supreme hungareze për 
të kryer mandatin e tij të plotë prej gjashtë vjetësh sipas ligjit hungarez (§§ 107-111); dhe në Grzęda 
kundër Polonisë [GC], 2022, Gjykata arriti në një përfundim të ngjashëm në lidhje me një gjyqtar të 
zgjedhur në Këshillin Kombëtar të Gjyqësorit (§ 282; shih gjithashtu Żurek kundër Polonisë, 2022, 
§ 131, në lidhje me një gjyqtar i cili gjithashtu vepronte si zëdhënës i Këshillit Kombëtar të Gjyqësorit), 
dhe iu referua burimeve ndërkombëtare (§ 284). Për më tepër, në sektorin privat, ligji i punës në 
përgjithësi u jep punonjësve të drejtën për të nisur procedura ligjore për të kundërshtuar largimin e 
tyre nga puna, kur ata konsiderojnë se janë larguar në mënyrë të jashtëligjshme, ose janë bërë 
ndryshime thelbësore të njëanshme në kontratën e tyre të punës. E njëjta gjë vlen edhe për punonjësit 

 
1 Shiko Udhëzues për mjedisin. 
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e sektorit publik, me përjashtim të rasteve kur përjashtimi i paraparë në Vilho Eskelinen dhe të tjerët 
kundër Finlandës, 2007, vlen (Regner kundër Republikës Çeke [GC], 2017, § 117; dhe Kövesi kundër 
Rumanisë, 2020, § 115, në lidhje me një prokurori publik). 

31.  Në Regner kundër Republikës Çeke [GC], 2017, një zyrtar i Ministrisë së Mbrojtjes kundërshtoi 
revokimin e certifikatës së tij të sigurisë, gjë që e kishte penguar të vazhdonte të kryente detyrën e tij 
si zëvendës i Zëvendësministrit të Parë. Pa dyshim, verifikimi apo certifikata e sigurisë nuk përbënte 
një të drejtë autonome. Megjithatë, ishte një kusht themelor për kryerjen e detyrave të ankuesit. 
Revokimi i tij kishte pasur një efekt vendimtar në situatën e tij personale dhe profesionale, duke e 
penguar atë nga kryerja e detyrave të caktuara në ministri dhe duke dëmtuar perspektivat e tij për të 
marrë një post të ri brenda autoriteteve shtetërore. Këta faktorë u gjetën të mjaftueshëm që ankuesi 
të mund të pretendonte një "të drejtë" për qëllimet e nenit 6 kur kundërshtonte revokimin e 
certifikatës së tij të sigurisë (§ 119; shih gjithashtu referencat e praktikës gjyqësore në § 109 për 
Ternovskis kundër Letonisë, 2014, §§ 9-10, dhe në § 112 tek Miryana Petrova kundër Bullgarisë, 2016, 
§§ 30-35). 

3.  Natyra “civile” e së drejtës ose e detyrimit 

32.  Nëse është apo jo një e drejtë, apo një detyrim (Evers kundër Gjermanisë, 2020, § 65), duhet të 
konsiderohet si civile në dritën e Konventës dhe duhet të përcaktohet duke iu referuar përmbajtjes 
dhe efekteve të saj thelbësore – dhe jo klasifikimit të saj ligjor – sipas ligjit të brendshëm të shtetit në 
fjalë. Në ushtrimin e funksioneve të saj mbikëqyrëse, Gjykata gjithashtu duhet të marrë parasysh 
objektin dhe qëllimin e Konventës dhe sistemet ligjore kombëtare të shteteve të tjera 
kontraktuese.König kundër Gjermanisë, 1978, § 89). 

33.  Në parim, zbatueshmëria e nenit 6 § 1 për mosmarrëveshjet midis individëve privatë të cilët 
klasifikohen si civilë në të drejtën e brendshme është e pakontestueshme para Gjykatës (për një 
çështje të ndarjes gjyqësore, shih Airey kundër Irlandës, 1979, § 21). Gjykata ka zbatuar nenin 6 
(obligimi civil) për mosmarrëveshjet që i janë referuar arbitrazhit (shih Mutu dhe Pechstein kundër 
Zvicrës, 2018, §§ 56-59, dhe, për shembull, Xavier Lucas kundër Francës, 2022, §§ 30-32). 

34.  Gjykata konsideron gjithashtu se janë në fushëveprimin e nenit 6 § 1 procedurat të cilat në të 
drejtën e brendshme, janë nën "të drejtën publike" dhe rezultati i të cilave është vendimtar për të 
drejtat dhe detyrimet private ose mbrojtjen e "të drejtave monetare" (shih përmbledhjen e fundit në 
Bilgen kundër Turqisë, 2021, § 65). Procedura të tilla mund të, ndër të tjera, kenë të bëjnë me lejen 
për te shitur tokën (Ringeisen kundër Austrisë, 1971, § 94), udhëheqjen e një klinike private (König 
kundër Gjermanisë, 1978, §§ 94-95), leje ndërtimi (shih, ndër të tjera, Sporrong dhe Lönnroth kundër 
Suedisë, 1982, § 79), vendosjen e të drejtës së pronësisë, duke përfshirë në lidhje me një vend kulti 
(Famullia katolike greke Lupeni dhe të tjerët kundër Rumanisë [GC], 2016, §§ 71-73), leje 
administrative në lidhje me kërkesat për ushtrimin e një profesioni (Benthem kundër Holandës, 1985, 
§ 36), një licencë për shërbimin e pijeve alkoolike (Tre Traktörer Aktiebolag kundër Suedisë, 1989, 
§ 43), ose një mosmarrëveshje në lidhje me pagesën e kompensimit për një sëmundje ose aksident të 
lidhur me punën (Chaudet kundër Francës, 2009, § 30). Një kërkesë për të rishikuar ligjshmërinë e 
licencave të dhëna një kompanie rivale për ndërtimin dhe funksionimin e një biznesi të ngjashëm në 
një rreth fqinj, meqenëse ka të bëjë me humbjen e klientelës së shkaktuar nga konkurrenti, ka të bëjë 
me një "interes monetar" që hyn në fushëveprimin e nenit 6 § 1 (Sine Tsaggarakis AEE kundër Greqisë, 
2019, §§ 38-43). 

35.  Në një çështje lidhur me refuzimin e autoriteteve administrative për të zbatuar vendimet 
përfundimtare që revokonin një leje ndërtimi për një fabrikë për arsye mjedisore në veçanti, Gjykata 
vendosi se pavarësisht natyrës së përgjithshme të interesit të mbrojtur nga ankuesit, neni 6 ishte i 
zbatueshëm. Si banorë aty pranë, ata ishin ankuar në gjykatat kombëtare se punimet e fabrikës kishin 
efekte të dëmshme në mjedis dhe gjykatat kishin arritur në përfundimin se ata mund të pretendonin 
se kishin një të drejtë civile. Gjykata kishte parasysh atë që ishte në rrezik në procedurë, në natyrën e 
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masave të ankimuara dhe qëndrimin e ankuesve sipas ligjit të brendshëm (Bursa Barosu Başkanlığı 
dhe të tjerët kundër Turqisë, 2018, §§ 127-128; Shiko gjithashtu Stichting Landgoed Steenbergen dhe 
të tjerët kundër Holandës, 2021, § 30). 

36.  Neni 6 është i zbatueshëm për një pretendim për pakujdesi kundër shtetit (X kundër Francës, 
1992), një veprim për anulimin e një vendimi administrativ që dëmton të drejtat e ankuesit (De 
Geouffre de la Pradelle kundër Francës, 1992), procedura administrative në lidhje me ndalimin e 
peshkimit në ujërat e ankuesve (Alatulkkila dhe të tjerët kundër Finlandës, 2005, § 49) dhe procedurat 
për dhënien e një tenderi në të cilin një e drejtë civile - siç është e drejta për të mos u diskriminuar për 
shkak të besimit fetar apo mendimit politik kur ofertohet për kontrata për punë publike (Tinnelly & 
Sons Ltd dhe të tjerët kundër McElduff dhe të tjerët kundër Mbretërisë së Bashkuar, 1998, § 61; 
kontrasti I.T.C. Ltd kundër Maltës (Aktv.), 2007). Neni 6 është konsideruar gjithashtu i zbatueshëm për 
procedurat administrative në lidhje me revokimin e një licence për armë zjarri, ku ankuesit ishin 
renditur në një bazë të dhënash që përmban informacione për individët që konsiderohen se 
përfaqësojnë një rrezik të mundshëm për shoqërinë (Pocius kundër Lituanisë, 2010, §§ 38-46; 
Užukauskas kundër Lituanisë, 2010, §§ 34-39). Ankuesit kishin iniciuar procedura ligjore duke sfiduar 
përfshirjen e tyre në dosjet e policisë dhe kishin kërkuar që emrat e tyre të hiqen nga baza e të 
dhënave. Gjykata arriti në përfundimin se neni 6 ishte i zbatueshëm, me arsyetimin se përfshirja e 
emrave të ankuesve në bazën e të dhënave kishte ndikuar në reputacionin e tyre, jetën private dhe 
perspektivat e punës. 

37.  Neni 6 § 1 është gjithashtu i zbatueshëm për një padi civile që kërkon kompensim për keqtrajtimet 
e supozuara të kryera nga agjentë të shtetit (Aksoy kundër Turqisë, 1996, § 92), në një kërkesë kundër 
një autoriteti publik për kompensim për dëmin dhe kostot jomateriale (Rotaru kundër Rumanisë [GC], 
2000, § 78) ose për tërheqjen e certifikatës së sigurisë që i ishte dhënë një ankuesi për t'i mundësuar 
atij të kryente detyrat e tij si zëvendës i një zëvendësministri të mbrojtjes (Regner kundër Republikës 
Çeke [GC], 2017, §§ 113-127). 

B.  Shtrirja në llojet e tjera të kontesteve 

38.  Fushëveprimi i konceptit “civil” në nenin 6 nuk kufizohet nga lënda imediate e kontestit. Në vend 
të kësaj, Gjykata ka zhvilluar një qasje më të gjerë, sipas së cilës pjesa “civile” ka mbuluar lëndë të cilat 
fillimisht mund të mos duken se kanë të bëjnë me një të drejtë civile, por që mund të kenë pasoja të 
drejtpërdrejta dhe të rëndësishme në një të drejtë private monetare ose jopasurore që i përket një 
individi. Nëpërmjet kësaj qasjeje, detyrimi civil i nenit 6 është zbatuar për një sërë kontestesh të cilat 
mund të jenë klasifikuar në të drejtën e brendshme si konteste të së drejtës publike (Denisov kundër 
Ukrainës [GC], 2018, § 51). 

39.  Neni 6 është i zbatueshëm për procedurë disiplinore para organeve profesionale ku rrezikohet 
drejtpërdrejt e drejta për të ushtruar një profesion (Reczkowicz kundër Polonisë, 2021, §§ 183-185 dhe 
referencat e jurisprudencës të cituara në lidhje me gjyqtarët dhe avokatët praktikantë; Le Compte, 
Van Leuven dhe De Meyere kundër Belgjikës (mjekët); Philis kundër Greqisë (nr. 2), 1981, § 45 
(inxhinier); Peleki kundër Greqisë, 2020, § 39, në lidhje me një noter; Grosam kundër Republikës Çeke, 
2022, § 90, në lidhje me një përmbarues; krahasoni me Ali Rıza dhe të tjerët kundër Turqisë, 2020, 
§§ 155 dhe 159-160, në lidhje me mosmarrëveshjet sportive). Zbatueshmëria e nenit 6 për procedurat 
disiplinore përcaktohet në bazë të sanksioneve që individi rrezikon të shkaktojë si rezultat i veprës së 
supozuar (Marušić kundër Kroacisë (Aktv.), 2017, §§ 72-73 – Neni 6 i pazbatueshëm). Rezultati konkret 
i procedurës nuk është vendimtar për vlerësimin nëse neni 6 § 1 është i zbatueshëm; mund të jetë e 
mjaftueshme, në rastet e duhura, që të vihet në rrezik e drejta për të ushtruar një profesion, thjesht 
për shkak se pezullimi nga ushtrimi i profesionit është ndër masat që mund të merren ndaj ankuesit 
(Peleki kundër Greqisë, 2020, § 39, dhe, për shembull, Grosam kundër Republikës Çeke, 2022, § 91). 
Praktika gjyqësore në lidhje me zbatueshmërinë e nenit 6 në procedurat disiplinore kundër shërbyesve 
civilë i referohet testit të Vilho Eskelinen (Ramos Nunes de Carvalho e Sá kundër Portugalisë [GC], 2018, 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-183860
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-183860
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-208278
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-208278
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57801
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57778
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57778
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-69936
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58195
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58195
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-84144
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-84144
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-99821
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-99819
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58003
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58586
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-177299
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-177299
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-186216
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-186216
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211127
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57522
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57522
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58049
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-201527
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217806
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-200548
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-174775
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-201527
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217806
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-187507


Udhëzues për nenin 6 të Konventës – E drejta për gjykim të drejtë (pjesa civile) 

Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut 16/135 Rishikimi i fundit: 31.08.2022 

§ 120 dhe referencave të jurisprudencës të cituara, dhe § 196; Eminağaoğlu kundër Turqisë, 2021, 
§ 66, në lidhje me procedurën disiplinore ndaj një gjyqtari; Grace Gatt kundër Maltës, 2019, §§ 60-63, 
në lidhje me procedurën disiplinore ndaj një punonjësi policie). Neni 6 § 1 është gjetur gjithashtu i 
zbatueshëm në lidhje me sanksionet disiplinore në fushën e sportit (Sedat Doğan kundër Turqisë, 
2021, §§ 20-21, dhe Naki dhe AMED Sportif Faaliyetler Kulübü Derneği kundër Turqisë, 2021, § 20). 

40.  Gjykata ka vendosur se neni 6 § 1 është i zbatueshëm për kontestet në lidhje me çështjet sociale, 
duke përfshirë procedurat në lidhje me shkarkimin e një punonjësi nga një firmë private (Buchholz 
kundër Gjermanisë, 1981), procedurat në lidhje me përfitimet e sigurimeve sociale (Feldbrugge kundër 
Holandës, 1986), edhe në një bazë jo-kontribuuese (Salesi kundër Italisë, 1993), asistenca sociale dhe 
akomodimi (Fazia Ali kundër Mbretërisë së Bashkuar, 2015 §§ 58-59), si dhe procedurat në lidhje me 
kontributet e detyrueshme të sigurimeve sociale (Schouten dhe Meldrum kundër Holandës, 1994). (Për 
sfidën nga një punëdhënës të konstatimit se sëmundja e një punonjësi ishte e lidhur me profesionin, 
shih Eternit kundër Francës (Aktv.), 2012, § 32). Në këto raste, Gjykata vlerësoi se aspektet e së drejtës 
private mbizotëronin mbi atë publike. Përveç kësaj, ajo ka vendosur se kishte ngjashmëri midis të 
drejtës për një ndihmë sociale dhe të drejtës për të marrë kompensim për persekutimin nazist nga një 
fondacion i së drejtës private (Woś kundër Polonisë, 2006, § 76). 

41.  Kontestet në lidhje me shërbyesit publikë bien në parim brenda fushëveprimit të nenit 6 § 1. Në 
gjykimin e saj në Vilho Eskelinen dhe të tjerët kundër Finlandës [GC], 2007, (§§ 50-62) Gjykata sqaroi 
qëllimin e konceptit “civil” dhe zhvilloi kritere të reja për zbatueshmërinë e nenit 6 § 1 për 
mosmarrëveshjet e punësimit në lidhje me shërbyesit civilë (shih gjithashtu Baka kundër Hungarisë 
[GC], 2016, § 103; Regner kundër Republikës Çeke [GC], 2017, § 107). Kështu, në parim nuk mund të 
ketë asnjë justifikim për përjashtimin nga garancitë e nenit 6 të mosmarrëveshjeve të zakonshme të 
punës, të tilla si ato që lidhen me pagat, shtesat ose të drejtat e ngjashme, në bazë të natyrës së 
veçantë të marrëdhënies ndërmjet shërbyesit të caktuar civil dhe shtetit në fjalë (për rastin e veçantë 
të sistemeve të përziera, duke kombinuar rregullat e ligjit të punës të zbatueshme në sektorin privat 
me disa rregulla specifike të zbatueshme për shërbimin civil, shih Pişkin kundër Turqisë, 2020, § 98, në 
lidhje me largimin nga puna të një punonjësi të një instituti publik). Parimi është tani që do të ekzistojë 
një supozim se neni 6 zbatohet, dhe do t'i takojë qeverisë së paditur që të demonstrojë, së pari, se një 
ankues nëpunës civil nuk ka të drejtë qasjeje në një gjykatë sipas ligjit kombëtar dhe, së dyti se 
përjashtimi i të drejtave nga neni 6 për nëpunësin civil është i justifikuar (Vilho Eskelinen dhe të tjerët 
kundër Finlandës [GC], 2007, § 62). 

42.  Rrjedhimisht, shteti nuk mund të mbështetet në statusin e një ankuesi si shërbyes civil për ta 
përjashtuar atë nga mbrojtja e ofruar nga neni 6, nëse nuk plotësohen dy kushte. Së pari, ligji vendas 
duhet të ketë përjashtuar shprehimisht qasjen në gjykatë për postin ose kategorinë e personelit në 
fjalë – ose në mënyrë implicite, siç sqarohet në Grzęda kundër Polonisë [GC], 2022, § 292). Së dyti, 
përjashtimi duhet të justifikohet mbi “baza objektive në interes të shtetit” (Vilho Eskelinen dhe të tjerët 
kundër Finlandës [GC], 2007, § 62, dhe sqarimet e përcaktuara në Grzęda kundër Polonisë [GC], 2022, 
§§ 299-300; shih seksionin mbi “Çështjet e përjashtuara” më poshtë). 

Dy kushtet e testit Vilho Eskelinen duhet të plotësohen në mënyrë që mbrojtja e nenit 6 § 1 të 
përjashtohet në mënyrë legjitime (Grzęda kundër Polonisë [GC], 2022, § 291; Baka kundër Hungarisë 
[GC], 2016, § 118 – shih gjithashtu Kövesi kundër Rumanisë, 2020, § 124, ku, megjithëse kushti i parë 
nuk u plotësua, Gjykata e konsideroi të dobishëm shqyrtimin e kushtit të dytë në rrethanat e çështjes). 
Rrjedhimisht, Gjykata ka mundur të lërë të hapur pyetjen nëse kushti i parë ishte përmbushur kur i 
dyti nuk ishte (Grzęda kundër Polonisë [GC], 2022, §§ 294 dhe 328). 

43.  Aktgjykimi në Grzęda kundër Polonisë [GC], 2022, "përpunoi" kushtin e parë të testit Vilho 
Eskelinen. Kështu, "kushti i parë mund të konsiderohet i plotësuar kur, edhe pa një dispozitë të 
shprehur për këtë qëllim, është treguar qartë se ligji vendas përjashton qasjen në një gjykatë për llojin 
e kontestit në fjalë". Shkurtimisht, ky kusht plotësohet, së pari, “kur ligji i brendshëm përmban një 
përjashtim të qartë të qasjes në gjykatë. Së dyti, i njëjti kusht mund të plotësohet edhe kur përjashtimi 
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në fjalë është i një natyre të nënkuptuar, veçanërisht kur ai rrjedh nga një interpretim sistematik i 
kornizës ligjore në fuqi ose i të gjithë trupit të rregullimit ligjor” (§§ 288-292). 

44.  Nëse ankuesi kishte qasje në një gjykatë sipas ligjit kombëtar, neni 6 zbatohet (madje edhe për 
oficerët aktivë të ushtrisë dhe pretendimet e tyre para gjykatave ushtarake: Pridatchenko dhe të tjerët 
kundër Rusisë, 2007, § 47). Me qëllim të aplikimit të testit të Vilho Eskelinen, 2007, nuk ka asgjë që e 
pengon Gjykatën të karakterizojë një organ të caktuar vendas jashtë gjyqësorit si një "tribunal" 
(Xhoxhaj kundër Shqipërisë, 2021, §§ 284-288). Prandaj, në këtë kontekst, një organ administrativ ose 
parlamentar i krijuar me ligj si masë kalimtare (po aty., § 288) mund të shihet si një "tribunal", duke e 
bërë kështu nenin 6 të zbatueshëm për mosmarrëveshjet e nëpunësve civilë të përcaktuara nga ai 
organ (Oleksandr Volkov kundër Ukrainës, 2013, § 88; Grace Gatt kundër Maltës, 2019, §§ 61-62, dhe 
referenca të jurisprudencës të cituara). 

45.  Gjykata ka theksuar se çdo përjashtim i zbatimit të nenit 6 duhet të jetë në përputhje me sundimin 
e ligjit. Që të jetë kështu, duhet të bazohet në një instrument të zbatimit të përgjithshëm dhe jo në 
një dispozitë drejtuar një individi specifik (Grzęda kundër Polonisë [GC], 2022, § 296, §§ 299-300, dhe 
Baka kundër Hungarisë [GC], 2016, § 117). 

46.  Në lidhje me kriterin e dytë, nuk mjafton që shteti të vërtetojë se shërbyesi civil në fjalë merr pjesë 
në ushtrimin e pushtetit publik ose se ekziston një lidhje e veçantë besimi dhe besnikërie ndërmjet 
shërbyesit civil dhe shtetit, si punëdhënës. Shteti duhet të tregojë gjithashtu se objekti i kontestit 
është i lidhur me ushtrimin e pushtetit shtetëror ose se ai ka vënë në pikëpyetje lidhjen e veçantë të 
besimit dhe besnikërisë ndërmjet shërbyesit civil dhe shtetit (Vilho Eskelinen dhe të tjerët kundër 
Finlandës [GC], 2007, § 62). Kështu, në parim nuk mund të ketë asnjë justifikim për përjashtimin nga 
garancitë e nenit 6 të kontesteve të zakonshme të punës, të tilla si ato që kanë të bëjnë me pagat, 
shtesat ose të drejtat e ngjashme, në bazë të natyrës së veçantë të marrëdhënies ndërmjet shërbyesit 
të caktuar civil dhe shtetit në fjalë (shih, për shembull kontestin në lidhje me të drejtën e personelit 
të policisë për një kompensim të veçantë në Vilho Eskelinen dhe të tjerët kundër Finlandës [GC], 2007 
- shih gjithashtu Zalli kundër Shqipërisë (Aktv.), 2011; Ohneberg kundër Austrisë, 2012). ). Aktgjykimi 
në Grzęda kundër Polonisë [GC], 2022, saktësoi se nëse objekti i lëndës ishte i lidhur ngushtë me 
çështjen e pavarësisë së gjyqësorit, kjo duhej të merrej parasysh në shqyrtimin e kushtit të dytë të 
testit Vilho Eskelinen (shih §§ 299-300 dhe më poshtë në lidhje me gjyqtarët). 

47.  Gjykata ka shpallur nenin 6 § 1 të zbatueshëm për procedurat për largim të padrejtë nga puna të 
nisura nga punonjësit e ambasadës (një sekretar dhe operator i centralit: Cudak kundër Lituanisë [GC], 
2010, §§ 44-47; kontabilist kryesor: Sabeh El Leil kundër Francës [GC], 2011, § 39; zyrtar i kulturës dhe 
informacionit: Naku kundër Lituanisë dhe Suedisë, 2016, § 95), zyrtar i Ministrisë së Punëve të 
Brendshme (Fazliyski kundër Bullgarisë, 2013, § 55), zyrtar i lartë i policisë (Shikiq kundër Kroacisë, 
2010, §§ 18-20) ose një oficer ushtrie në gjykatat ushtarake (Vasilchenko kundër Rusisë, 2010, §§ 34-
36), në procedurat lidhur me të drejtën për të marrë postin e asistentit parlamentar (Savino dhe të 
tjerët kundër Italisë, 2009), dhe një ushtar i rregullt (RS kundër Gjermanisë (Aktv.), 2017, § 34), dhe 
për procedurat në lidhje me karrierën profesionale të një nëpunësi doganor (e drejta për të konkurruar 
për një avancim të brendshëm: Fiume kundër Italisë, 2009, §§ 33-36). 

48.  Edhe pse Gjykata deklaroi në aktgjykimin e saj në Vilho Eskelinen dhe të tjerët kundër Finlandës 
[GC], 2007, se arsyetimi i tij ishte i kufizuar në situatën e shërbyesve civilë, ai ka deklaruar se gjyqësori 
është pjesë e shërbimit tipik publik edhe nëse nuk është pjesë e shërbimit të zakonshëm civil (Baka 
kundër Hungarisë [GC], 2016, § 104). Prandaj, gjyqtarët nuk mund të përjashtohen nga mbrojtja e 
nenit 6 vetëm për shkak të statusit të tyre; për më tepër, Gjykata ka marrë parasysh gjyqtarët jo vetëm 
në rolin e tyre gjykues, por edhe në kuadrin e funksioneve të tjera zyrtare që mund të thirren të kryejnë 
në lidhje të ngushtë me sistemin gjyqësor (Grzęda kundër Polonisë [GC], 2022, § 303). 

Për më tepër, marrëdhënia e punës së gjyqtarëve me shtetin duhet kuptuar në dritën e garancive 
specifike thelbësore për pavarësinë e gjyqësorit. Kështu, kur i referohemi “besimit dhe besnikërisë së 
veçantë” që ata duhet të respektojnë, është besnikëri ndaj shtetit të së drejtës dhe demokracisë dhe 
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jo ndaj mbajtësve të pushtetit shtetëror. Ky aspekt kompleks i marrëdhënies së punës ndërmjet një 
gjyqtari dhe shtetit e bën të nevojshme që anëtarët e gjyqësorit të jenë mjaftueshëm të distancuar 
nga degët e tjera të shtetit në kryerjen e detyrave të tyre, në mënyrë që ata të mund të marrin vendime 
a fortiori bazuar në kërkesat e ligjit dhe drejtësisë, pa frikë apo favor (Grzęda kundër Polonisë [GC], 
2022, § 264). 

Zbatimi i nenit 6 § 1 për përfundimin e parakohshëm të mandatit të ankuesit si anëtar gjyqësor i 
Këshillit Kombëtar të Gjyqësorit, ndërkohë që ai mbeti gjyqtar në detyrë, u shqyrtua në Grzęda kundër 
Polonisë [GC], 2022 (§§ 265 dhe 288). Gjykata konstatoi se përjashtimi i qasjes në gjykatë për një 
gjyqtar që ishte anëtar i Këshillit Kombëtar të Gjyqësorit dhe i cili ishte shkarkuar para kohe nga posti 
i tij pas një reforme legjislative nuk ishte justifikuar mbi baza objektive në interes të shtetit ( §§ 325-
326). 

Ai u shpreh se të gjithë anëtarët e gjyqësorit duhet të gëzojnë mbrojtje nga arbitrariteti i mundshëm 
nga ana e pushteteve legjislative dhe ekzekutive dhe se vetëm mbikëqyrja nga një organ i pavarur 
gjyqësor i ligjshmërisë së një mase kufizuese (siç është largimi nga detyra) ishte në gjendje të bëjë këtë 
mbrojtje efektive (§ 327). 

49.  Në rastin Denisov kundër Ukrainës [GC], aktgjykimi i vitit 2018 dha një përmbledhje të detajuar të 
praktikës gjyqësore dhe parimeve përkatëse në lidhje me zbatimin e nenit 6 në mosmarrëveshjet e 
zakonshme të punës që përfshijnë gjyqtarë (shih §§ 46-49 dhe precedentët përkatës, §§ 52-55 - shih 
gjithashtu Ramos Nunes de Carvalho e Sá kundër Portugalisë [GC], 2018, § 120, dhe Eminağaoğlu 
kundër Turqisë, 2021, §§ 62-63); duhet të kihet parasysh se procedurat disiplinore kanë të bëjnë 
gjithashtu (shih, për shembull, Eminağaoğlu kundër Turqisë, 2021, § 65 et seq, dhe shih më lart). Në 
rastin Bilgen kundër Turqisë, 2021, vendimi sqaroi se kjo përfshinte kontestet në lidhje me një masë 
që kishte efekte të konsiderueshme në jetën profesionale dhe karrierën e gjyqtarit edhe pa ndonjë 
ndikim të drejtpërdrejtë në aspektin financiar ose në jetën private ose familjare (§§ 68-69). Rasti i 
Dolińska-Ficek dhe Ozimek kundër Polonisë, 2021, kishte të bënte me dy gjyqtarë që kishin aplikuar 
për një post tjetër në një gjykatë më të lartë (§ 231, dhe shih përmbledhjen e praktikës gjyqësore në 
lidhje me gjyqtarët në §§ 227-228). 

50.  Në Bilgen kundër Turqisë, 2021, Gjykata sqaroi kushtet për zbatueshmërinë e nenit 6 (pjesa civile) 
ndaj ankesave nga gjyqtarët për mungesë qasjeje në gjykatë (shih kushtin e parë të testit Vilho 
Eskelinen) për të kundërshtuar një vendim të njëanshëm që ndikon në jetën e tyre profesionale (një 
transferim). Gjykata kishte parasysh rëndësinë e ruajtjes së autonomisë dhe pavarësisë së gjyqësorit 
për ruajtjen e shtetit të së drejtës. Prandaj, në kontestet e këtij lloji duhej të përcaktonte nëse sistemi 
gjyqësor kombëtar siguronte mbrojtjen e gjyqtarëve kundër një vendimi potencialisht arbitrar që 
ndikonte në karrierën ose statusin e tyre profesional (në këtë rast, një transferim në një gjykatë më të 
ulët - shih §§ 57-59 , §§ 61-63). Kështu, kontesti kishte të bënte me "të drejtën" e tyre, sipas kuptimit 
të Konventës (duke marrë frymëzim nga burimet ndërkombëtare), për t'u mbrojtur kundër një 
transferimi ose emërimi arbitrar (§ 64). 

51.  Kur heqja nga detyra e një kryeprokurori u vendos nga Presidenti pas një propozimi të Ministrisë 
së Drejtësisë, mungesa e ndonjë mbikëqyrjeje gjyqësore të ligjshmërisë së vendimit nuk mund të ishte 
"në interes të shtetit" për qëllime të kriterit të dytë Eskelinen të përmendur më sipër. Anëtarët e lartë 
të gjyqësorit duhet – si qytetarët e tjerë – gëzojnë mbrojtje nga arbitrariteti nga ana e ekzekutivit, dhe 
vetëm mbikëqyrja nga një organ i pavarur gjyqësor i ligjshmërisë së vendimit për largimin mund të 
garantojë efektivitetin e një të drejte të tillë (Kövesi kundër Rumanisë, 2020, § 124; dhe shiko 
Eminağaoğlu kundër Turqisë, 2021, § 76 in fine). 

52.  Gjykata ka aplikuar kriteret Vilho Eskelinen për të gjitha llojet e kontesteve në lidhje me gjyqtarët, 
duke përfshirë ato që kanë të bëjnë me rekrutimin ose emërimin (Juričić kundër Kroacisë, 2011), 
karriera ose avancimi në detyrë (Dzhidzheva-Trendafilova kundër Bullgarisë (Aktv.), 2012, dhe 
Tsanova-Gecheva kundër Bullgarisë, 2015, §§ 85-87), transferimi (Tosti kundër Italisë (Aktv.), 2009, 
dhe Bilgen kundër Turqisë, 2021, § 79), pezullimi (Paluda kundër Sllovakisë, 2017, §§ 33-34, dhe 
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Camelia Bogdan kundër Rumanisë, 2020, § 70), procedura disiplinore (Ramos Nunes de Carvalho e Sá 
kundër Portugalisë [GC], 2018, § 120; Di Giovanni kundër Italisë, 2013, §§ 36-37; dhe Eminağaoğlu 
kundër Turqisë, 2021, § 80), si dhe shkarkimi (Oleksandr Volkov kundër Ukrainës, 2013, §§ 91 dhe 
96; Kulykov dhe të tjerët kundër Ukrainës, 2017, §§ 118 dhe 132; Sturua kundër Gjeorgjisë, 2017, 
§ 27; Kamenos kundër Qipros, 2017, §§ 82-88; dhe Olujić kundër Kroacisë, 2009, §§ 31-43), ulja e 
pagës pas dënimit për një shkelje disiplinore (Harabin kundër Sllovakisë, 2012, §§ 118-123), largimi 
nga posti (për shembull, Kryetari i Gjykatës Supreme, Kryetari i Gjykatës së Apelit apo Zëvendës 
Kryetari i Gjykatës Rajonale) derisa mbetet gjyqtar (Baka kundër Hungarisë [GC], 2016, §§ 34 dhe 107-
111; Denisov kundër Ukrainës [GC], 2018, § 54; dhe Broda dhe Bojara kundër Polonisë, 2021, §§ 121-
123), apo gjyqtarët nuk lejohen të ushtrojnë funksionet e tyre gjyqësore pas reformës legjislative 
(Gumenyuk dhe të tjerët kundër Ukrainës, 2021, §§ 61 dhe 65-67). Ajo ka aplikuar gjithashtu kriteret 
Vilho Eskelinen të kontesteve në lidhje me përfundimin e parakohshëm të mandatit të kryeprokurorit 
(Kövesi kundër Rumanisë, 2020, §§ 124-125), ndaj një ankese nga një prokuror kundër një dekreti 
presidencial që urdhëron transferimin e tij (Zalli kundër Shqipërisë (Aktv.), 2011, dhe praktikën 
gjyqësore referencë e cituar), dhe për uljen në detyrë të një prokurori (Čivinskaitė kundër Lituanisë, 
2020, § 95). 

53.  Gjykata gjithashtu arriti në përfundimin se neni 6 ishte i zbatueshëm në një çështje në lidhje me 
shqyrtimin gjyqësor të emërimit të një kryetari gjykate (Tsanova-Geceva kundër Bullgarisë, 2015, 
§§ 84-85). Ndërsa pranoi se neni 6 nuk garantonte të drejtën për t'u promovuar ose për të zënë një 
post në shërbimin civil, Gjykata megjithatë vërejti se e drejta për një procedurë ligjore dhe të drejtë 
rekrutimi ose promovimi ose për qasje të barabartë në punësim dhe në shërbimin civil mund të 
konsiderohen ndoshta si të drejta të njohura sipas ligjit të brendshëm, për aq sa gjykatat vendase e 
kishin njohur ekzistencën e tyre dhe kishin shqyrtuar arsyet e paraqitura nga personat e interesuar në 
lidhje me këtë (shih gjithashtu Fiume kundër Italisë, 2009, § 35; Majski kundër Kroacisë (nr. 2), 2011, 
§ 50). 

54.  Me pak fjalë, testi Vilho Eskelinen është aplikuar për shumë lloje kontestesh në lidhje me 
nëpunësit civilë, duke përfshirë ato që kanë të bëjnë me rekrutimin ose emërimin (Juriçiq kundër 
Kroacisë, 2011, §§ 54-58), karriera ose avancimi në detyrë (Dzhidzheva-Trendafilova kundër Bullgarisë 
(Aktv.), 2012, § 50; Bara dhe Kola kundër Shqipërisë, 2021, § 57), transferimet (Ohneberg kundër 
Austrisë, 2012, § 24), përfundimi i shërbimit (Olujiq kundër Kroacisë, 2009; Nazsız kundër Turqisë 
(Aktv.), 2009) dhe procedurat disiplinore (Kamenos kundër Qipros, 2017, §§ 73-81). Më shprehimisht, 
Gjykata vendosi në Bayer kundër Gjermanisë (§ 38), 2009, i cili kishte të bënte me largimin nga detyra 
të një përmbaruesi gjyqësor të punësuar në shtet pas procedurave disiplinore, se kontestet rreth 
“pagave, shtesave apo të drejta të ngjashme” ishin vetëm shembuj jo shterues të “kontesteve të 
zakonshme të punës” për të cilat neni 6 në parim duhet të zbatohen sipas testit të Vilho Eskelinen. Në 
Olujiq kundër Kroacisë, 2009, § 34, ai u shpreh se prezumimi i zbatueshmërisë së nenit 6 në aktgjykimin 
Vilho Eskelinen zbatohej edhe për rastet e pushimit nga puna (Baka kundër Hungarisë [GC], 2016, 
§ 105). 

55.  Së fundmi, testi Vilho Eskelinen për zbatueshmërinë e nenit 6 § 1 është po aq i rëndësishëm për 
çështjet në lidhje me të drejtën e qasjes në gjykatë (shih, për shembull, Nedelço Popov kundër 
Bullgarisë, 2007; Suküt kundër Turqisë (Aktv.), 2007) dhe për rastet në lidhje me garancitë e tjera të 
parapara në nenin 6 (Vilho Eskelinen dhe të tjerët kundër Finlandës [GC], 2007, e cila kishte të bënte 
me të drejtën për një seancë dëgjimore dhe të drejtën për një vendim gjyqësor brenda një kohe të 
arsyeshme). 

56.  Neni 6 § 1 është gjithashtu i zbatueshëm për një ankesë të palës civile në procedurë penale (Perez 
kundër Francës [GC], 2004, §§ 70-71), me përjashtim të rastit të një padie civile të ngritur thjesht për 
të kryer hakmarrje private ose për qëllime ndëshkuese (Sigalas kundër Greqisë, 2005, § 29; Mihova 
kundër Italisë (Aktv.), 2010). Në të vërtetë, Konventa nuk jep asnjë të drejtë, si e tillë, që palët e treta 
të ndiqen penalisht ose të dënohen për një vepër penale (shih gjithashtu Mustafa Tunç dhe Fecire 
Tunç kundër Turqisë [GC], 2015, § 218). Për t'u futur në fushëveprimin e Konventës, një e drejtë e tillë 
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duhet të jetë e pandashme nga ushtrimi i të drejtës së viktimës për të iniciuar procedurë civile në 
legjislacionin e brendshëm.Nicolae Virgiliu Tănase kundër Rumanisë [GC], 2019, §§ 188 dhe 194), edhe 
nëse vetëm për të siguruar dëmshpërblim simbolik ose për të mbrojtur një të drejtë civile siç është e 
drejta për një "reputacion të mirë" (Perez kundër Francës [GC], 2004, § 70; shih gjithashtu, në lidhje 
me një çmim simbolik, Gorou kundër Greqisë (nr. 2) [GC], 2009, § 24). Prandaj, neni 6 zbatohet për 
procedurat që përfshijnë ankesat e palëve civile që nga momenti kur ankuesi është bashkuar si palë 
civile, duke përfshirë gjatë fazës së hetimit paraprak të ndërmarrë vetë (Nicolae Virgiliu Tănase kundër 
Rumanisë [GC], 2019, § 207), përveç nëse ai ose ajo ka hequr dorë pa mëdyshje nga e drejta për 
dëmshpërblim (Arnoldi kundër Italisë, 2017, § 43), dhe për sa kohë që procedura penale është 
vendimtare për të drejtën civile për kompensim që po pretendohet (Alexandrescu dhe të tjerët 
kundër Rumanisë, 2015, § 22, në lidhje me të drejtën e viktimave për të ditur të vërtetën për shkeljet 
masive të të drejtave themelore). Prandaj, një ekzaminim rast pas rasti është i nevojshëm për të 
përcaktuar nëse sistemi ligjor vendas e njeh ankuesin si një interes të natyrës civile për t'u pohuar në 
procedurën penale (Arnoldi kundër Italisë, 2017, §§ 36-40). Duhet të vërtetohet se ankuesi kërkon të 
sigurojë mbrojtjen e një të drejte civile dhe ka interes të kërkojë kompensim, qoftë edhe në një fazë 
të mëvonshme, për shkeljen e kësaj të drejte. Më pas, rezultati i procedurës në fjalë duhet të jetë 
vendimtar për marrjen e kompensimit për dëmin (Arnoldi kundër Italisë, 2017, §§ 25-40). Gjykata ka 
specifikuar se çështja e zbatueshmërisë së nenit 6 § 1 nuk mund të varet nga njohja e statusit formal 
të një "pale" në ligjin e brendshëm. Që neni 6 të jetë i zbatueshëm, data e paraqitjes së kërkesës për 
kompensim nuk është vendimtare, pasi Gjykata ka konstatuar se neni 6 është i zbatueshëm në rastet 
kur kërkesa nuk është dorëzuar ende ose nuk është paraqitur fare edhe pse kjo mundësi ekzistonte 
sipas ligjit të brendshëm (§ 29 dhe §§ 37-40). Fakti që personi në fjalë ka marrë tashmë dëmshpërblim 
nga organe të tjera, për shembull pas një aksidenti fatal të një anëtari të familjes, nuk e pengon në 
vetvete zbatimin e nenit 6 § 1 (Gracia Gonzalez kundër Spanjës, §§ 50-55). 

57.  Gjykata ka vendosur - në kuadër të dënimit me burgim – që disa kufizime në të drejtat e të 
paraburgosurve dhe pasojat e mundshme të kufizimeve të tilla bien në sferën e “të drejtave civile” 
(shih përmbledhjen e praktikës gjyqësore për këtë pikë në De Tommaso kundër Italisë [GC], 2017, 
§§ 147-50). Kështu, neni 6 zbatohet për masat e paraburgimit të të burgosurve (për shembull, 
kontestet në lidhje me kufizimet të cilave u nënshtrohen të burgosurit si rezultat i vendosjes në një 
njësi të sigurisë së lartë (Enea kundër Italisë [GC], 2009, §§ 97-107) ose në një qeli të sigurisë së lartë 
(Stegarescu dhe Bahrin kundër Portugalisë, 2010), ose procedura disiplinore që rezultojnë në kufizime 
në vizitat familjare në burg (Gülmez kundër Turqisë, 2008, § 30); ose lloje të tjera kufizimesh për të 
drejtat e të burgosurve (Ganci kundër Italisë, 2003, § 25). Neni 6 § 1 është zbatuar gjithashtu për 
procedurat e nisura nga autoritetet e burgut me synimin për të kërkuar praninë e një oficeri të burgut 
në takimet ndërmjet të burgosurit dhe avokatit të tij, edhe pse kjo masë kishte synuar mbi të gjitha 
ruajtjen e rendit dhe sigurisë në burgu. Duke konstatuar se bisedat ballë për ballë avokat-klient binin 
në nocionin e "jetës private" sipas kuptimit të nenit 8 të Konventës, Gjykata arriti në përfundimin se 
kontesti ishte i një natyre kryesisht personale dhe individuale (Altay kundër Turqisë (nr. 2), 2019, §§ 61, 
67-69). Në anën tjetër, Neni 6 nuk zbatohet për procedurat në lidhje me kushtet për zbatueshmërinë 
e legjislacionit për amnisti (Montcornet de Caumont kundër Francës (Aktv.), 2003) dhe nuk garanton 
asnjë të drejtë për një formë të caktuar të zbatimit të dënimit ose për lirim me kusht (Ballıktaş Bingöllü 
kundër Turqisë, 2021, § 48). 

58.  Neni 6 zbatohet gjithashtu për masat e veçanta të mbikëqyrjes në kontekstin e një urdhër qëndrimi 
të detyrueshëm duke sjellë kufizime në lirinë e lëvizjes në veçanti (De Tommaso kundër Italisë [GC], 
2017, §§ 151-55). Në rastin e përmendur, Gjykata konstatoi se disa kufizime – të tilla si ndalimi i daljes 
natën, largimi nga rrethi i vendbanimit, frekuentimi i mbledhjeve publike ose përdorimi i telefonave 
celularë ose pajisjeve të komunikimit me radio – binin në sferën e të drejtave personale dhe për këtë 
arsye ishin "civile" në natyrë. 

59.  Neni 6 mbulon gjithashtu të drejtën për reputacion të mirë (Helmers kundër Suedisë, 1991, § 27, 
dhe rrjedhimisht procedurat e shpifjes – Tolstoy Miloslavsky kundër Mbretërisë së Bashkuar, 1995, 
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§ 58); e drejta e qasjes në dokumentet administrative (Loiseau kundër Francës (Aktv.), 2003) apo në 
dëshmi në dosjen e një hetimi (Savitskyy kundër Ukrainës, 2012, §§ 143-145); kontestet lidhur me 
mospërfshirjen e një dënimi në dosje penale (Alexandre kundër Portugalisë, 2012, §§ 54-55) apo 
fshirja e një regjistrimi në një dosje penale (Ballıktaş Bingöllü kundër Turqisë, 2021, § 50), një ankesë 
kundër një regjistrimi në dosjen e policisë që ndikon në të drejtën për reputacion të mirë, e drejta për 
mbrojtjen e pronës dhe mundësinë e gjetjes së punësimit dhe rrjedhimisht të fitimit të jetesës (Pocius 
kundër Lituanisë, 2010, §§ 38-46; Užukauskas kundër Lituanisë, 2010, §§ 32-40); procedurat në lidhje 
me zbatimin e masave parandaluese pa paraburgim (De Tommaso kundër Italisë  [GC], 2017, § 151), 
procedura për rikthimin e të drejtave të caktuara (qasja në lloje të veçanta të punësimit) pas 
përfundimit të dënimit për vepër penale (Ballıktaş Bingöllü kundër Turqisë, 2021, § 50), e drejta për 
të qenë anëtar i një shoqate (Sakellaropoulos kundër Greqisë (Aktv.), 2011; Lovrić kundër Kroacisë, 
2017, §§ 55-56) – ngjashëm, procedurat ligjore në lidhje me ekzistencën e ligjshme të një shoqate që 
ka të bëjë me të drejtat civile të shoqatës, edhe nëse sipas legjislacionit vendas çështja e lirisë së 
organizimit i përket fushës së së drejtës publike (APEH Üldözötteinek Szövetsége dhe të tjerët kundër 
Hungarisë, 2000, §§ 34-35) – dhe në fund, e drejta për të vazhduar studimet (Emine Araç kundër 
Turqisë, 2008, §§ 18-25), një pozicion i cili gjithashtu vlen për arsimin fillor (Oršuš dhe të tjerët kundër 
Kroacisë [GC], 2010, § 104). 

60.  Neni 6 është gjithashtu i zbatueshëm për çështje të tjera të tilla si çështje mjedisore, ku mund të 
lindin mosmarrëveshje që përfshijnë të drejtën për jetë, për shëndet ose për një mjedis të 
shëndetshëm (Taşkın dhe të tjerët kundër Turqisë, 2004); edukimi i fëmijëve (McMichael kundër 
Mbretërisë së Bashkuar, 1995); rregullimet e shkollimit të fëmijëve (Elles dhe të tjerët kundër Zvicrës, 
2010, §§ 21-23); e drejta për të krijuar atësinë (Alaverdyan kundër Armenisë (Aktv.), 2010, § 33); e 
drejta e lirisë (Aerts kundër Belgjikës, 1998, § 59; Laidin kundër Francës (nr. 2), 2003); dhe procedurat 
e lustracionit (shih, për shembull, Polyakh dhe të tjerët kundër Ukrainës, § 153 dhe referencat e 
jurisprudencës të cituara). 

61.  E drejta e lirisë së shprehje (Kenedi kundër Hungarisë, 2009, § 33; dhe, për aplikim në një kontekst 
disiplinor, Sedat Doğan kundër Turqisë, 2021, §§ 20) dhe e drejta e gazetarëve për të marrë dhe për 
të dhënë informacion nëpërmjet shtypit për të vazhduar profesionin e tyre (Shapovalov kundër 
Ukrainës, 2012, § 49; Selmani dhe të tjerët kundër ish Republikës Jugosllave të Maqedonisë, 2017, § 47) 
janë trajtuar gjithashtu si natyrë “civile”. 

62.  Prandaj, ka pasur një ndryshim të dukshëm në praktikën gjyqësore drejt zbatimit të gjyqit civil të 
nenit 6 për rastet që fillimisht mund të mos duken se kanë të bëjnë me një të drejtë civile, por mund 
të kenë "pasoja të drejtpërdrejta dhe të rëndësishme në një të drejtë private që i përket një individi" 
(De Tommaso kundër Italisë [GC], 2017, § 151; Alexandre kundër Portugalisë, 2012, §§ 51 dhe 54), 
edhe në një kontekst profesional (Pocius kundër Lituanisë, 2010, § 43; Selmani dhe të tjerët kundër ish 
Republikës Jugosllave të Maqedonisë, 2017, § 47; Mirovni Inštitut kundër Sllovenisë, 2018, § 29), duke 
përfshirë shërbimin civil (për shembull, Denisov kundër Ukrainës [GC], 2018, §§ 52-53 dhe referencat 
e jurisprudencës të cituara; Ramos Nunes de Carvalho e Sá kundër Portugalisë [GC], 2018). 

C.  Zbatueshmëria e nenit 6 në procedura të tjera përveç 
procedurave kryesore 

63.  Procedurat paraprake, si ato që kanë të bëjnë me miratimin e një mase të përkohshme siç është 
ndalesa, nuk konsideroheshin normalisht se "përcaktonin" të drejtat dhe detyrimet civile. Megjithatë, 
në vitin 2009, Gjykata u shkëput nga jurisprudenca e mëparshme dhe mori një qasje të re. Në Micallef 
kundër Maltës [GC], 2009, §§ 80-86, Gjykata vendosi se zbatueshmëria e nenit 6 për masat e 
përkohshme do të varet nga fakti nëse disa kushte përmbushen. Së pari, e drejta në lojë si në 
procedurën kryesore ashtu edhe në atë të ndalesës duhet të jetë “civile” sipas kuptimit të Konventës. 
Së dyti, natyra e masës së përkohshme, objekti dhe qëllimi i saj si dhe efektet e saj mbi të drejtën në 
fjalë duhet të shqyrtohen me kujdes. Kurdoherë që një masë e përkohshme mund të konsiderohet në 
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mënyrë efektive për të përcaktuar të drejtën ose detyrimin civil në fjalë, pavarësisht nga kohëzgjatja 
e kohës që është në fuqi, do të zbatohet neni 6 (shih gjithashtu, për pezullimin e përkohshëm të një 
gjyqtari në kontekstin e procedurave disiplinore, Camelia Bogdan kundër Rumanisë, 2020, § 70, dhe 
për masën administrative parandaluese të pezullimit të përkohshëm gjatë procedurës penale në 
vazhdim, Loquifer kundër Belgjikës, 2021, §§ 34-35). 

64.  Një aktgjykim i ndërmjetëm mund të barazohet me masat dhe procedurat e përkohshme, dhe të 
njëjtat kritere janë në këtë mënyrë të rëndësishme për të përcaktuar nëse neni 6 është i zbatueshëm 
sipas kreut të tij civil.Mercieca dhe të tjerët kundër Maltës, 2011, § 35). 

65.  Përsëri duke iu referuar parimeve të vendosura në Micallef kundër Maltës [GC], 2009, Neni 6 
mund të zbatohet për pezullimin e procedurave përmbarimore në përputhje me kriteret e 
lartpërmendura (Central Mediterranean Development Corporation Limited kundër Maltës (nr. 2), 
2011, §§ 21-23). 

66.  Neni 6 është i zbatueshëm për procedura e përkohshme të cilat ndjekin të njëjtin qëllim si 
procedurat kryesore në pritje, ku urdhri i ndalesës së përkohshme është menjëherë i ekzekutueshëm 
dhe kërkon një vendim për të njëjtën të drejtë (RTBF kundër Belgjikës, 2011, §§ 64-65). 

67.  Procedurat e lejes për ankim: sipas Hansen kundër Norvegjisë, 2014, § 55, qasja mbizotëruese 
duket të jetë se neni 6 § 1 është i zbatueshëm për procedura të tilla (duke cituar Martinie kundër 
Francës [GC], 2006, §§ 11; Monnell dhe Morris kundër Mbretërisë së Bashkuar, 1987, § 54; dhe 53-55; 
Shiko gjithashtu Pasquini kundër San Marinos, 2019, § 89). Mënyra në të cilën do të zbatohet neni 6 
varet nga veçoritë e veçanta të procesit të përfshirë, duke pasur parasysh tërësinë e procedurave të 
zhvilluara në rendin juridik të brendshëm dhe rolin e gjykatës së apelit ose të kasacionit në ato procese 
(po aty.; Shiko gjithashtu Monnell dhe Morris kundër Mbretërisë së Bashkuar, 1987, § 56). 

68.  Procedura penale dhe civile të njëpasnjëshme: nëse ligji i brendshëm i një shteti parasheh një 
proces të përbërë nga dy faza – e para ku gjykata vendos nëse ka të drejtë për dëmshpërblim dhe e 
dyta kur përcakton shumën – është e arsyeshme, për qëllimet e nenit 6 § 1, të konsiderojnë të drejtën 
civile si të pa “përcaktuar” derisa të vendoset shuma e saktë: përcaktimi i një të drejte kërkon 
vendosjen jo vetëm për ekzistencën e së drejtës, por edhe për shtrirjen e saj ose mënyrën se si mund 
të ushtrohet, e cila natyrisht përfshin vlerësimin e dëmeve (Torri kundër Italisë, 1997, § 19). 

69.  Kontestet kushtetuese mund të hyjnë gjithashtu në kuadër të nenit 6 nëse rezultati i tyre është 
vendimtar për të drejtat ose detyrimet civile (Süßmann kundër Gjermanisë, 1996, § 41; Xero Flor w 
Polsce sp. z.o.o. kundër Polonisë, 2021, §§ 203 e në vazhdim, në veçanti § 206; Ruiz-Mateos kundër 
Spanjës, 1993). Kjo nuk zbatohet në rastin e kontesteve në lidhje me një dekret presidencial që i jep 
shtetësinë një individi si masë e veçantë, ose për përcaktimin nëse Presidenti ka shkelur betimin e tij 
kushtetues (Paksas kundër Lituanisë [GC], 2011, §§ 65-66). Nuk ka shumë rëndësi nëse procedurat 
para gjykatës kushtetuese kanë të bëjnë me ngritjen e një rasti për një vendim paraprak apo një ankim 
kushtetues kundër vendimeve gjyqësore (Xero Flor w Polsce sp. z.o.o. kundër Polonisë, 2021, §§ 188-
191 dhe referencat e jurisprudencës të cituara). Neni 6 është gjithashtu i zbatueshëm, në parim, kur 
gjykata kushtetuese shqyrton një ankesë që kundërshton drejtpërdrejt një ligj nëse legjislacioni 
vendas parasheh një mjet të tillë (Voggenreiter kundër Gjermanisë, 2004, §§ 31-33 dhe 36 dhe 
referenca të jurisprudencës të cituara). Xero Flor w Polsce sp. z.o.o. kundër Polonisë, 2021, aktgjykimi 
shtjelloi pozicionin e Gjykatës për këtë çështje, në përgjigje të argumentit të qeverisë së paditur që 
thekson specifikën e modelit kushtetues kombëtar (shih §§ 192 e më tej, duke përfshirë arsyetimin në 
lidhje me efektivitetin e një ankese kushtetuese për qëllimet e nenit 35 § 1 të Konventës dhe 
zbatueshmërisë së nenit 6 § 1, § 201). Për më tepër, kriteret që rregullojnë zbatimin e nenit 6 § 1 për 
një masë të përkohshme shtrihen edhe në Gjykatën Kushtetuese (Kübler kundër Gjermanisë, 2011, 
§§ 47-48). 

70.  Zbatimi i vendimeve të gjykatës: Neni 6 § 1 zbatohet për të gjitha fazat e procedurave ligjore për 
"përcaktimin e ... të drejtave dhe detyrimeve civile", duke mos përjashtuar fazat pas gjykimit në 
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themel. Prandaj, ekzekutimi i një aktgjykimi të dhënë nga çdo gjykatë duhet të konsiderohet si një 
pjesë integrale e "gjykimit" për qëllimet e nenit 6 (Hornsby kundër Greqisë, 1997, § 40; Romańczyk 
kundër Francës, 2010, § 53, në lidhje me ekzekutimin e një aktgjykimi që autorizon rikthimin e 
borxheve të mirëmbajtjes). Pavarësisht nëse neni 6 është i zbatueshëm për procedurat fillestare, një 
titull ekzekutiv që përcakton të drejtat civile nuk duhet domosdoshmërisht të rezultojë nga procedurat 
për të cilat zbatohet neni 6.Buj kundër Kroacisë, 2006, § 19). 

71.  Neni 6 § 1 është gjithashtu i zbatueshëm për ekzekutimin e vendimeve të huaja që janë të formës 
së prerë (ekzekuatur- shih Avotiņš kundër Letonisë [GC], 2016, § 96 dhe referenca të jurisprudencës të 
cituara). Urdhri përmbarimor i konfiskimit të një gjykate të huaj bie në kuadrin e nenit 6, vetëm nën 
titullin e tij civil (Saccoccia kundër Austrisë (Aktv.), 2007). 

72.  Kërkesat për rihapjen e procedurave/procedurat e jashtëzakonshme të ankimimit: Rasti i Bochan 
kundër Ukrainës (nr. 2) [GC], 2015 sqaroi praktikën gjyqësore të Gjykatës në lidhje me zbatueshmërinë 
e nenit 6 për ankesat e jashtëzakonshme në proceset gjyqësore civile. Konventa në parim nuk 
garanton të drejtën për të rihapur një çështje të pushuar dhe neni 6 nuk zbatohet për procedurat në 
lidhje me një kërkesë për rihapjen e proceseve civile të cilat janë përfunduar me një aktvendim 
përfundimtar.Sablon kundër Belgjikës, 2001, § 86). Ky arsyetim vlen edhe për një kërkesë për rihapjen 
e procedurës pasi Gjykata ka konstatuar shkelje të Konventës (Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) 
kundër Zvicrës (nr. 2), 2007, § 24). Prandaj, neni 6 konsiderohet i pazbatueshëm për ta. Kjo është për 
shkak se, për aq sa çështja mbulohet nga parimi i res judicata të një aktgjykimi të formës së prerë në 
procedurat kombëtare, në parim nuk mund të thuhet se një kërkesë e jashtëzakonshme ose apelim i 
mëvonshëm që kërkon rishikimin e atij aktgjykimi krijon një pretendim të diskutueshëm për 
ekzistencën e një të drejte të njohur sipas ligjit kombëtar ose se rezultati i procedurës që përfshin një 
vendim nëse do të rishqyrtohet apo jo i njëjti rast është vendimtar për “përcaktimin e të drejtave dhe 
detyrimeve civile” (Bochan kundër Ukrainës (nr. 2) [GC], 2015, §§ 44-45). 

73.  Megjithatë, nëse një ankesë e jashtëzakonshme sjell automatikisht ose rezulton në praktikë në 
rishqyrtimin e çështjes, neni 6 zbatohet për procedurat e "rishqyrtimit" në mënyrë të zakonshme (po 
aty., § 46). Neni 6 është gjetur gjithashtu të jetë i zbatueshëm në disa raste kur procedurat, edhe pse 
të karakterizuara si "të jashtëzakonshme" ose "të veçanta" në të drejtën e brendshme, janë 
konsideruar të jenë të ngjashme në natyrë dhe shtrirje me procedurat e zakonshme të apelit, 
karakterizimi kombëtar i procedurës duke mos u konsideruar si vendimtare për çështjen e 
zbatueshmërisë (San Leonard Band Club kundër Maltës, 2004, §§ 41-48). Si përfundim, Gjykata ka 
konstatuar se ndërsa neni 6 § 1 nuk është normalisht i zbatueshëm për ankesat e jashtëzakonshme që 
kërkojnë rihapjen e procedurave gjyqësore të përfunduara, natyra, qëllimi dhe veçoritë specifike të 
këtyre procedurave në sistemin ligjor në fjalë mund të jenë të tilla që t'i sjellin ato brenda kuadrit të 
nenit 6 § 1 dhe garancive të një gjykimi të drejtë që ai u ofron palëve ndërgjyqëse. Gjykata duhet të 
shqyrtojë në përputhje me rrethanat natyrën, qëllimin dhe veçoritë specifike të apelit të 
jashtëzakonshëm në fjalë (Bochan kundër Ukrainës (nr. 2) [GC], 2015, § 50). Në rastin e përmendur, 
këto kritere u zbatuan për një "apelim të jashtëzakonshëm" në të cilin ankuesi, duke u mbështetur në 
një aktgjykim në të cilin Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut kishte gjetur shkelje të nenit 6, i 
kishte kërkuar Gjykatës së Lartë të vendit të saj të shfuqizonte aktvendimet e gjykatave kombëtare. 
Ndërsa Gjykata konstatoi në atë rast se neni 6 § 1 ishte i zbatueshëm për llojin e procedurës në fjalë 
(§§ 51-58), nuk ishte kështu rasti në Munteanu kundër Rumanisë (Aktv.), 2020, §§ 38-44. 

74.  Neni 6 është shpallur gjithashtu i zbatueshëm për a ankesa e palës së tretë e cila kishte një ndikim 
të drejtpërdrejtë në të drejtat dhe detyrimet civile të ankuesve (Kakamoukas dhe të tjerët kundër 
Greqisë [GC], 2008, § 32), dhe te procedurat e shpenzimeve të kryera veçmas nga procedurat 
thelbësore "civile" (Robins kundër Mbretërisë së Bashkuar, 1997, § 29). 
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D.  Çështjet e përjashtuara 

75.  Thjesht tregimi se një kontest është "monetar" në natyrë nuk është në vetvete e mjaftueshme për 
të tërhequr zbatueshmërinë e nenit 6 § 1 nën titullin e tij civil (Ferrazzini kundër Italisë [GC], 2001, 
§ 25). 

76.  Çështjet jashtë fushëveprimit të nenit 6 përfshijnë procedurat tatimore: Çështjet tatimore janë 
ende pjesë e thelbit të fortë të prerogativave të autoritetit publik, me natyrën publike të 
marrëdhënieve midis tatimpaguesit dhe komunitetit që mbetet mbizotëruese (po aty., § 29). 
Përjashtohen në mënyrë të ngjashme procedurat e përmbledhjes së ndalimit në lidhje me detyrimet 
ose tarifat doganore (Emesa Sugar NV kundër Holandës (Aktv.), 2005). 

77.  E njëjta gjë vlen edhe në fushën e emigracionit, për hyrjen, qëndrimin dhe largimin e të huajve, 
në lidhje me procedurat në lidhje me dhënien e azilit politik ose dëbimin (kërkesa për një urdhër që 
anulon një urdhër dëbimi: shih Maaouia kundër Francës [GC], 2000, § 38; ekstradimi: shih Peñafiel 
Salgado kundër Spanjës (Aktv.), 2002; Mamatkulov dhe Askarov kundër Turqisë [GC], 2005, §§ 81-83; 
dhe një kërkesë për dëmshpërblim nga një azilkërkues për shkak të refuzimit të dhënies së azilit: shih 
Panjeheighalehei kundër Danimarkës (Aktv.), 2009), pavarësisht nga pasojat e mundshme të rënda 
për jetën private ose familjare ose perspektivat e punësimit. Kjo pazbatueshmëri shtrihet në 
përfshirjen e një të huaji në Sistemin e Informacionit Shengen (Dalea kundër Francës (Aktv.), 2010). E 
drejta për të pasur një pasaportë dhe e drejta për shtetësi nuk janë të drejta civile për qëllimet e nenit 
6 (Smirnov kundër Rusisë (Aktv.), 2006). Megjithatë, e drejta e një të huaji për të aplikuar për leje pune 
mund të jetë sipas nenit 6, si për punëdhënësin ashtu edhe për punëmarrësin, edhe nëse, sipas ligjit 
të brendshëm, punëmarrësi nuk ka locus standi për të aplikuar për të, me kusht që ajo që përfshihet 
është thjesht një pengesë procedurale që nuk cenon thelbin e së drejtës (Jurisic dhe Collegium 
Mehrerau kundër Austrisë, 2006, §§ 54-62). 

78.  Sipas Vilho Eskelinen dhe të tjerët kundër Finlandës [GC], 2007, kontestet në lidhje me shërbyesit 
publikë nuk hyjnë në fushëveprimin e nenit 6 kur dy kritere në vijim plotësohen: Shteti në ligjin e tij 
kombëtar duhet të ketë shprehimisht – ose në mënyrë implicite, siç është sqaruar në Grzęda kundër 
Polonisë [GC], 2022, § 292) – është përjashtuar qasja në një “tribunal” për postin ose kategorinë e 
personelit në fjalë, dhe përjashtimi duhet të justifikohet mbi “baza objektive në interes të shtetit” 
(Vilho Eskelinen dhe të tjerët kundër Finlandës [GC], 2007, § 62, me sqarimet e përcaktuara në Grzęda 
kundër Polonisë [GC], 2022, §§ 261 dhe 299-300; Shiko gjithashtu Baka kundër Hungarisë [GC], 2016, 
§ 103; Regner kundër Republikës Çeke [GC], 2017, § 107). Sipas qasjes së miratuar në Vilho Eskelinen, 
fakti i thjeshtë që ankuesi është në një sektor apo departament që merr pjesë në ushtrimin e pushtetit 
të dhënë nga e drejta publike nuk është në vetvete vendimtar. Për më tepër, çdo përjashtim i zbatimit 
të nenit 6 duhet të jetë në përputhje me sundimin e ligjit. Që të jetë kështu, duhet bazuar në një 
instrument të zbatimit të përgjithshëm (Baka kundër Hungarisë [GC], 2016, § 117) dhe jo një dispozitë 
drejtuar një individi të caktuar, pasi ligjet që drejtohen kundër personave të caktuar janë në 
kundërshtim me sundimin e ligjit (Grzęda kundër Polonisë [GC], 2022, § 296, § 299). Aktgjykimi Grzęda 
kundër Polonisë shton se nëse lënda e çështjes lidhet ngushtë me pavarësinë gjyqësore, kjo do të 
ndikojë në shqyrtimin e kushtit të dytë të testit Vilho Eskelinen (§ 300). Shumë pak raste kanë dhënë 
një konstatim se të dyja kushtet e testit Vilho Eskelinen ishin të plotësuara. 

79.  Në disa raste para Grzęda kundër Polonisë [GC], 2022 në të cilin Gjykata konstatoi se kushti i parë 
i testit Vilho Eskelinen u plotësua (për një përmbledhje në lidhje me gjyqtarët, shih Bilgen kundër 
Turqisë, 2021, §§ 70 dhe 75), përjashtimi nga qasja në gjykatë për postin në fjalë ishte i qartë dhe "i 
shprehur" (shih, për shembull, Suküt kundër Turqisë (Aktv.), 2007; Nedelço Popov kundër Bullgarisë, 
2007, § 38; Apay kundër Turqisë (Aktv.), 2007; dhe Nazsız kundër Turqisë (Aktv.), 2009 (për t'u parë në 
dritën e aktgjykimit të mëvonshëm në Eminağaoğlu kundër Turqisë, 2021, §§ 74-76); dhe krahasoni 
Kövesi kundër Rumanisë, 2020, §§ 119-121). Duhet të theksohet se fakti që nuk ekziston mundësia e 
rishikimit të vendimit të ankimuar nuk do të thotë në vetvete që qasja në gjykatë është e përjashtuar 
për qëllimet e kushtit të parë (Kamenos kundër Qipros, 2017, §§ 75 dhe 84; Shiko gjithashtu Kövesi 
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kundër Rumanisë, 2020, §§ 122-123). Në Kamenos kundër Qipros, 2017, ankuesi kishte marrë një 
dënim disiplinor nga një organ i vetëm, Këshilli Suprem i Gjyqësorit, vendimi i të cilit ishte 
përfundimtar (§ 84). Këshilli megjithatë kishte krijuar një "tribunal" sipas kuptimit të nenit 6, dhe 
shërbyesi civil i shkarkuar kishte pasur qasje në një gjykatë për qëllimet e kushtit të parë të testit Vilho 
Eskelinen. 

80.  Gjykata ka deklaruar se nuk ka asgjë që e pengon atë të karakterizojë një organ të caktuar vendas 
jashtë gjyqësorit vendas si një "tribunal" për qëllimin e testit Vilho Eskelinen (për parimin, shih Bilgen 
kundër Turqisë, 2021, § 71). Kështu, një organ administrativ ose parlamentar mund të shihet si një 
"tribunal", duke e bërë kështu nenin 6 të zbatueshëm për kontestet e shërbyesve civilë të përcaktuara 
prej tij (Oleksandr Volkov kundër Ukrainës, 2013, § 88); ky mund të jetë gjithashtu rasti për një organ 
disiplinor (Kamenos kundër Qipros, 2017, §§ 82-88), ose mund të mos jetë (Bilgen kundër Turqisë, 
2021, §§ 74-75). Mund të ketë gjithashtu rrethana të veçanta kur Gjykata duhet të përcaktojë nëse 
qasja në gjykatë ishte përjashtuar sipas ligjit të brendshëm më parë, dhe jo në kohën kur ishte miratuar 
masa e kundërshtuar në lidhje me ankuesin (Baka kundër Hungarisë [GC], 2016, §§ 115-16). 

81.  Sa i përket kushtit të dytë të testit Vilho Eskelinen, Gjykata ka shtuar se në mënyrë që përjashtimi 
i mësipërm të justifikohet, nuk mjafton që shteti të vërtetojë se shërbyesi civil në fjalë merr pjesë në 
ushtrimin e pushtetit publik (Grzęda kundër Polonisë [GC], 2022, § 296) ose që ekziston, për të 
përdorur fjalët e Gjykatës në Pellegrin kundër Francës [GC], 1999, një “lidhje e veçantë besimi dhe 
besnikërie” ndërmjet shërbyesit civil dhe shtetit, si punëdhënës. I takon gjithashtu shtetit të tregojë 
se objekti i kontestit në fjalë lidhet me ushtrimin e pushtetit shtetëror ose se ka vënë në pikëpyetje 
lidhjen e veçantë. Në parim nuk mund të ketë asnjë justifikim për përjashtimin nga garancitë e nenit 
6 të kontesteve të zakonshme të punës, të tilla si ato që kanë të bëjnë me pagat, shtesat ose të drejtat 
e ngjashme, në bazë të natyrës së veçantë të marrëdhënies ndërmjet shërbyesit të caktuar civil dhe 
shtetit në fjalë (Vilho Eskelinen dhe të tjerët k. Finlandës [GC], 2007, § 62, dhe për përmbledhje: Grzęda 
kundër Polonisë [GC], 2022, § 261). Gjykata konstatoi se neni 6 nuk ishte i zbatueshëm në rastin e një 
ushtari të shkarkuar nga ushtria për shkelje të disiplinës, i cili nuk ishte në gjendje të kundërshtonte 
shkarkimin e tij para gjykatave dhe të cilit "lidhja e veçantë e besimit dhe besnikërisë" me shtetin ishte 
vënë në pyetje (Suküt kundër Turqisë (Aktv.), 2007).2 Ajo arriti në një përfundim të ngjashëm në lidhje 
me disa zyrtarë të lartë të qeverisë në fusha të ndjeshme (Spūlis dhe Vaškevičs kundër Letonisë (Aktv.), 
2014). Megjithatë, në rastin Bilgen kundër Turqisë, 2021, §§ 79-81, dhe Eminağaoğlu kundër Turqisë, 
2021, §§ 76-80, në lidhje me gjyqtarët, Gjykata vuri në dukje se një arsyetim i tillë nuk mund të 
transpozohej te anëtarët e gjyqësorit, veçanërisht duke pasur parasysh garancitë e pavarësisë së tyre. 
Më pas, aktgjykimi në Grzęda kundër Polonisë [GC], 2022, sqaroi rëndësinë e shqyrtimeve në lidhje 
me pavarësinë e gjyqësorit në çështjet që kanë të bëjnë jo vetëm me veprimtarinë kryesore 
profesionale të gjyqtarit (roli gjykues), por edhe me funksione të tjera zyrtare (si anëtarësimi në një 
këshill gjyqësor; për shembull, § 303). Çështja kishte të bënte me një gjyqtar në detyrë, i cili ishte 
zgjedhur si anëtar gjyqësor i organit me përgjegjësi kushtetuese për ruajtjen e pavarësisë së gjyqësorit 
(Këshilli Kombëtar i Gjyqësorit). Ai ishte shkarkuar nga kjo detyrë para kohe në zbatim të ligjit në 
mungesë të ndonjë mbikëqyrjeje gjyqësore të ligjshmërisë së asaj mase (ndërsa mbeti në detyrë në të 
njëjtën gjykatë). Gjykata konstatoi se kjo mungesë e mbikëqyrjes së një mase lidhur me mbrojtjen e 
pavarësisë së gjyqësorit nuk mund të konsiderohej si në interes të një shteti të sunduar nga ligji dhe 
se kushti i dytë i testit Vilho Eskelinen prandaj nuk ishte i përmbushur; ajo vuri në dukje se “anëtarët 
e gjyqësorit duhet të gëzojnë – ashtu si qytetarët e tjerë – mbrojtjen nga arbitrariteti nga ana e 
pushteteve legjislative dhe ekzekutive, dhe vetëm mbikëqyrjen nga një organ i pavarur gjyqësor i 
ligjshmërisë së një mase të tillë si shkarkimi nga detyra është në gjendje ta bëjë këtë mbrojtje efektive” 
(§§ 295-327). 

82.  Të drejtat politike të tilla si e drejta për të kandiduar në zgjedhje dhe për të mbajtur vendin e dikujt 
(kontesti zgjedhor: shih Pierre-Bloch kundër Francës, 1997, § 50), e drejta për pension si ish-deputet 

 
2.  Shih seksionin mbi "Shtrirja në llojet e tjera të kontesteve“. 
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(Papon kundër Francës (Aktv.), 2005), ose e drejta e një partie politike për të vazhduar aktivitetet e saj 
politike (për një çështje në lidhje me shpërbërjen e një partie, shih Refah Partisi (Partia e Mirëqenies) 
dhe të tjerët kundër Turqisë (Aktv.), 2000), nuk mund të konsiderohen si të drejta civile sipas kuptimit 
të nenit 6 § 1. Anëtarësia dhe përjashtimi nga një parti apo shoqatë politike nuk mbulohen as nga neni 
6 (Lovrić kundër Kroacisë, 2017, § 55). Në mënyrë të ngjashme, procedurat në të cilat një organizate 
joqeveritare që kryente vëzhgime të zgjedhjeve parlamentare iu refuzua qasja në dokumente që nuk 
përmbajnë informacion në lidhje me vetë organizatën bien jashtë fushëveprimit të nenit 6 § 1 
(Geraguyn Khorhurd Patgamavorakan Akumb kundër Armenisë (Aktv.), 2009). Gjykata ka konfirmuar 
se çështjet që kanë të bëjnë me sjelljen në poste politike, veçanërisht detyrimi për të mos vendosur 
veten në një konflikt interesash, janë më shumë politike sesa civile (Cătăniciu kundër Rumanisë (Aktv.), 
2018, § 35). 

83.  Për më tepër, Konventa nuk jep asnjë të drejtë, si e tillë, që palët e treta të ndiqen penalisht ose 
të dënohen për një vepër penale (Perez kundër Francës [GC], 2004, § 70; Mustafa Tunç dhe Fecire Tunç 
kundër Turqisë [GC], 2015, § 218, në lidhje me një ankesë kundër një aktvendimi për të mos ndjekur 
penalisht një person tjetër), ose ndonjë të drejtë, si të tillë, për ankesë në çështjet civile (Durisotto 
kundër Italisë (Aktv.), 2014, § 53, dhe referencat e jurisprudencës të cituara). Për më tepër, Neni 6 nuk 
zbatohet për procedurat në lidhje me kushtet për zbatueshmërinë e legjislacionit për amnisti 
(Montcornet de Caumont kundër Francës (Aktv.), 2003) dhe nuk garanton asnjë të drejtë për një formë 
të caktuar të zbatimit të dënimit ose për lirim me kusht (Ballıktaş Bingöllü kundër Turqisë, 2021, § 48). 
As neni 6 § 1 nuk kërkon që të ketë një gjykatë kombëtare me kompetencë për të shfuqizuar ose 
anuluar ligjin në fuqi (James dhe të tjerët kundër Mbretërisë së Bashkuar, 1986, § 81). 

84.  E drejta për të raportuar çështjet e deklaruara në gjykatë të hapur nuk është gjithashtu një e drejtë 
"civile" sipas kuptimit të Konventës (Mackay dhe BBC Scotland kundër Mbretërisë së Bashkuar, 2010, 
§§ 20-22). 

85.  Konkluzion: Kur ekziston një "mosmarrëveshje" në lidhje me "të drejtat dhe detyrimet civile", siç 
përcaktohen sipas kritereve të lartpërmendura, Neni 6 § 1 i siguron personit të interesuar të drejtën 
që çdo pretendim në lidhje me të drejtat dhe detyrimet e tij civile të paraqitet përpara një gjykate ose 
tribunali. Në këtë mënyrë, neni mishëron "të drejtën për një gjykatë", e drejta e qasjes, që është e 
drejta për të nisur procedura para gjykatave për çështje civile, përbën një aspekt. Kësaj i shtohen 
garancitë e parapara nga neni 6 § 1 sa i përket organizimit dhe përbërjes së gjykatës dhe zhvillimit të 
procesit. Si përmbledhje, e tëra përbën të drejtën për një "seancë dëgjimore të drejtë" (Golder kundër 
Mbretërisë së Bashkuar, 1975, § 36). 

E.  Lidhjet me dispozitat e tjera të Konventës3 

86.  Konventa duhet të lexohet si e tërë dhe të interpretohet në mënyrë të tillë që të promovojë 
konsistencën e brendshme dhe harmoninë ndërmjet dispozitave të saj të ndryshme (për këtë parim 
shih, për shembull, Mihalache kundër Rumanisë [GC], 2019, § 92). 

1.  Neni 2 (e drejta për jetë) 

87.  Në Fernandes de Oliveira kundër Portugalisë [GC], 2019, djali i ankuesit, i cili ishte shtruar në një 
spital psikiatrik, u arratis dhe kreu vetëvrasje. Duke u mbështetur në nenin 2, ankuesja u ankua se 
autoritetet kishin dështuar në mbrojtjen e të drejtës së djalit të saj për jetë. Ajo gjithashtu u ankua, 
sipas nenit 6 § 1, për kohëzgjatjen e procedurave të kompensimit që kishte ngritur kundër spitalit. 
Dhoma e Madhe vendosi të shqyrtojë të gjitha ankesat vetëm sipas nenit 2 të Konventës (§§ 80-81). 

 
3.  Shihni gjithashtu Udhëzuesit e praktikës gjyqësore për nenet e mëposhtme: Neni 2 (e drejta për jetë), Neni 6 
(pjesa penale) (e drejta për gjykim të drejtë), Neni 8 (e drejta për respektimin e jetës private dhe familjare), Neni 
13 (e drejta për një mjet juridik efektiv) dhe Neni 1 i Protokollit nr. 1 (mbrojtja e pronës). 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-76060
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-31548
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-31548
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-172782
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-92548
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-188356
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61629
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-154007
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-154007
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-148030
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-148030
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-24029
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210755
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57507
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-102141
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57496
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57496
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-194523
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-189426
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_2_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_criminal_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_criminal_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ENG.pdf
https://echr.coe.int/Documents/Guide_Art_13_ENG.pdf
https://echr.coe.int/Documents/Guide_Art_13_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_1_Protocol_1_ENG.pdf


Udhëzues për nenin 6 të Konventës – E drejta për gjykim të drejtë (pjesa civile) 

Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut 27/135 Rishikimi i fundit: 31.08.2022 

88.  Neni 6 parashtron një kërkesë për pavarësi, dhe mbrojtja procedurale e së drejtës për jetën e 
natyrshme në nenin 2 të Konventës nënkupton që hetimi duhet të jetë mjaftueshëm i pavarur. Në 
Mustafa Tunç dhe Fecire Tunç kundër Turqisë [GC], 2015, Dhoma e Madhe dha disa sqarime nëse, në 
veçanti, autoritetet hetuese duhet të plotësojnë kritere të ngjashme të pavarësisë sipas nenit 2 si ato 
që mbizotërojnë sipas nenit 6 (§§ 217 e në vazhdim). 

89.  Në Nicolae Virgiliu Tănase kundër Rumanisë [GC], 2019, Dhoma e Madhe theksoi ndryshimin 
ndërmjet të drejtës për një hetim efektiv sipas nenit 2 të Konventës dhe të drejtës së qasjes në gjykatë 
sipas nenit 6 § 1, i cili ka të bëjë me të drejtën e viktimës për të kërkuar dëmshpërblim për dëmin e 
pësuar (§ 193). 

2.  Neni 5 (e drejta për liri)4 

90.  Neni 5 § 4 është lex specialis në lidhje me nenin 6 (obligimi civil) dhe ekziston një lidhje e ngushtë 
ndërmjet këtyre dy dispozitave të Konventës, megjithëse procedura sipas nenit 5 § 4 nuk duhet të 
ndiqet gjithmonë nga të njëjtat garanci si ato të kërkuara sipas nenit 6 për çështjet gjyqësore civile 
ose penale (Manzano Diaz kundër Belgjikës, § 38). 

91.  Garancitë procedurale në proceset ku rrezikohet e drejta e lirisë mund të jenë më kërkuese se ato 
të zbatueshme në çështjet civile (Corneschi kundër Rumanisë, 2022, § 106). 

3.  Neni 6 § 1 (gjykim i drejtë penal) 5 

92.  Gjykata vlerëson se të drejtat e personave të akuzuar ose të ngarkuar për një vepër penale 
kërkojnë mbrojtje më të madhe sesa të drejtat e palëve në procedurë civile. Prandaj, parimet dhe 
standardet e zbatueshme për procedurat penale duhet të përcaktohen me qartësi dhe saktësi të 
veçantë (Moreira Ferreira kundër Portugalisë (nr. 2) [GC], 2017, § 67). Kërkesat e natyrshme në 
konceptin e “dëgjimit të drejtë” janë jo domosdoshmërisht të njëjta në rastet që kanë të bëjnë me 
përcaktimin e të drejtave dhe detyrimeve civile: "Shtetet kontraktuese kanë më shumë liri kur merren 
me çështjet civile në lidhje me të drejtat dhe detyrimet civile sesa kanë kur merren me çështjet 
penale"Dombo Beheer BV kundër Holandës, 1993, § 32; Levages Prestations Services kundër Francës, 
1996, § 46; dhe shih gjithashtu më poshtë). Pala civile nuk është në të njëjtën pozitë me palët e tjera 
në procedurë penale, ku dy palët kundërshtare janë i pandehuri, i cili kërkon të vërtetojë se akuza 
është e pabazuar dhe prokurori publik, i cili përfaqëson organet e ndjekjes. Një person që i bashkohet 
procesit si palë civile, ndërsa synon të mbështesë prokurorinë, mbi të gjitha kërkon një shpërblim për 
dëmin që pretendon se ka pësuar. Prandaj pala civile nuk është e përfshirë në aspektin penal të 
procedurës por në aspektin civil. Rrjedhimisht, të drejtat e palës civile në lidhje me parimet e barazisë 
së armëve dhe procedurave kontradiktore nuk janë të njëjta me ato të të pandehurit përballë 
prokurorit (Gorou kundër Greqisë (nr. 4), 2007, §§ 26-27, në lidhje me një refuzim për të shtyrë një 
seancë, dhe § 22, në lidhje me një ankesë për çështjet e ligjit; krahaso Andrejeva kundër Letonisë [GC], 
2009, §§ 100-102, në lidhje me rolin e prokurorit publik/shërbimit të prokurorisë në lidhje me një palë 
në procedurë civile). 

93.  Në praktikën e saj gjyqësore, kur shqyrton procedurat që i nënshtrohen kreut civil të nenit 6, 
Gjykata mund ta shohë të nevojshme të frymëzohet nga qasja e saj ndaj çështjeve të së drejtës penale 
(Mihail Mihăilescu kundër Rumanisë, 2021, § 75, dhe nën Drejtësia: Parimet e përgjithshme më 
poshtë, dhe anasjelltas, Guðmundur Andri Ástraðsson kundër Islandës [GC], 2020, §§ 209 dhe 250; 
Shiko gjithashtu Peleki kundër Greqisë, 2020, §§ 55-56). 

94.  Duhet të theksohet se zhvillimi i procedurave penale në disa raste mund të ketë një ndikim të 
mundshëm në drejtësinë e përcaktimit të një mosmarrëveshjeje “civile” (shih në veçanti çështjen 
specifike të një pale civile ose të drejtat civile që lidhen me një procedurë hetimi penal në Mihail 

 
4.  Shih Udhëzues për nenin 5 (E drejta për liri dhe siguri). 
5.  Shiko Udhëzues për nenin 6 (pjesa penale). 
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Mihăilescu kundër Rumanisë, 2021, §§ 74-89, duke përfshirë pyetjen e res judicata; Victor Laurențiu 
Marin kundër Rumanisë, 2021, §§ 144-150; dhe Nicolae Virgiliu Tănase kundër Rumanisë [GC], 2019, 
§§ 192-201). 

95.  Duhet të theksohet gjithashtu se në lidhje me kërkesat institucionale të nenit 6 § 1, të tilla si 
pavarësia dhe paanshmëria e një "gjykate të krijuar me ligj" dhe parimeve themelore të Konventës, 
Gjykata është mbështetur në precedentët e saj në të dyja çështjet "civile" dhe "penale" në zhvillimin 
e praktikës gjyqësore të saj (shih, për shembull, Guðmundur Andri Ástráðsson kundër Islandës [GC], 
2020, §§ 211 et seq.; Morice kundër Francës [GC], 2015). 

96.  Së fundi, zbatueshmëria e nenit 6 § 1 nën kreun e tij civil nuk e pengon Gjykatën të shqyrtojë nëse 
ky nen është gjithashtu i zbatueshëm nën kreun e tij penal (Ramos Nunes de Carvalho e Sá kundër 
Portugalisë [GC], 2018, § 121, dhe Denisov kundër Ukrainës [GC], 2018, § 43). Duhet të theksohet se 
qëndrimi i kahershëm i Gjykatës është se procedurat disiplinore nuk janë, si të tilla, "penale" në natyrë 
(Peleki kundër Greqisë, 2020, §§ 35-36). Për një shembull të ekzaminimit nën kreun penal, shih Grosam 
kundër Republikës Çeke, 2022, §§ 93-99. 

4.  Neni 6 § 2 (prezumimi i pafajësisë) 

97.  Çështjet që kanë të bëjnë me procedurat civile për kompensim pas shpalljes së pafajësisë ose 
ndërprerjes së procedurave penale zakonisht shqyrtohen sipas nenit 6 § 2 të Konventës. Gjykata ka 
trajtuar një rast në të cilin ankuesja u ankua se përgjegjësia e saj civile për veprimet e djalit të saj të 
mitur ishte vendosur në bazë të një procesi penal në të cilin djali i saj kishte qenë vetëm dëshmitar 
dhe ajo vetë nuk kishte pasur ndonjë status procedural. Nuk pretendohej, as në procedurën penale, 
as në atë civile, se vetë ankuesja kishte kryer ndonjë veprim të jashtëligjshëm. Prandaj, rasti nuk kishte 
të bënte me të drejtën e saj për prezumimin e pafajësisë të garantuar nga neni 6 § 2. Megjithatë, 
Gjykata konstatoi se parimet e zhvilluara në jurisprudencën e saj sipas asaj dispozite ishin të 
rëndësishme për situatën e shqyrtuar sipas nenit 6 § 1 në lëndën përpara saj (Kožemiakina kundër 
Lituanisë, 2018, § 51). 

5.  Neni 8 (jeta private dhe familjare) 

98.  Nëse elementi monetar i një kontesti konsiderohet i rëndësishëm për zbatueshmërinë e nenit 6 
§ 1 nën kreun e tij civil, neni 8 nuk bëhet automatikisht i zbatueshëm nga pikëpamja e së drejtës për 
respektimin e "jetës private" (Denisov kundër Ukrainës [GC], 2018, §§ 54 dhe 122; Shiko gjithashtu 
Ballıktaş Bingöllü kundër Turqisë, 2021, §§ 60-61, me një përfundim të ndryshëm në lidhje me 
zbatueshmërinë e neneve 6 dhe 8). Nga ana tjetër, koncepti i "jetës private" në kuptimin e nenit 8 § 1 
të Konventës është një element që duhet marrë parasysh për të arritur në përfundimin se neni 6 § 1 
është i zbatueshëm (shih Altay kundër Turqisë (nr. 2), 2019, § 68). 

99.  Gjykata ka theksuar natyrën e veçantë të procedurave sipas ligjit familjar nga pikëpamja e nenit 6 
§ 1 (Plazzi kundër Zvicrës, 2022, §§ 58-59 dhe 77), në një rast të cilin nuk e shqyrtoi veçmas sipas nenit 
8. Ajo pranoi se mund të kishte situata të jashtëzakonshme, të justifikuara siç duhet nga interesat më 
të mira të fëmijës, në të cilat urgjenca e veçantë kërkonte që prindi në fjalë të ishte në gjendje të 
ndërronte vendbanimin e fëmijës pa qenë nevoja të priste vendimin përfundimtar mbi meritat. 
Megjithatë, ajo specifikoi se në rrethana të tilla prindi në fjalë duhej të ishte i sigurt se do të ishte në 
gjendje të aplikonte në një gjykatë përpara se anulimi i efektit pezullues të mund të hynte në fuqi dhe 
duhej të vihej në dijeni për procedurën që duhej ndjekur ((Shiko gjithashtu Roth kundër Zvicrës, 2022, 
§§ 67 dhe 84). 

100.  Në López Ribalda dhe të tjerët kundër Spanjës [GC], 2019, Gjykata shqyrtoi nëse përdorimi i 
imazheve të marra me anë të vëzhgimit të fshehtë me video si provë në procedurat civile (neni 8) 
kishte dëmtuar drejtësinë e procedurës në tërësi (§§ 154-158, dhe për përgjimin e komunikimeve 
telefonike, shih Adomaitis kundër Lituanisë, 2022, §§ 68-74). Në Evers kundër Gjermanisë, 2020, 
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Gjykata konstatoi se në kontekstin e procedurave në fjalë, e drejta e individëve të cenueshëm me 
çrregullime mendore për vetëvendosje dhe dinjitet, për qëllimet e nenit 8, ishte respektuar gjatë 
procedurës (§§ 82-84). Në ML kundër Sllovakisë, 2021, Gjykata bëri një paralele ndërmjet mbrojtjes 
procedurale të nënkuptuar në nenin 8 dhe mbrojtjes eksplicite në nenin 6 § 1 (§ 57; Paparrigopoulos 
kundër Greqisë, 2022, § 49). 

6.  Neni 10 (liria e shprehjes) 

101.  Gjykata ka trajtuar raste në të cilat ankuesit ishin dënuar për shpërfillje të gjykatës për shkak të 
komenteve të bëra në gjykatore ose drejtuar gjyqtarëve. Fillimisht, Gjykata kreu një shqyrtim të 
veçantë të ankesave të paraqitura para saj në bazë të neneve 6 dhe 10 të Konventës, ndërkohë që 
konstatoi se konstatimi i saj i padrejtësisë procedurale në procedurat e shkurtuara për shpërfillje 
shërbeu vetëm për të komplikuar mungesën e proporcionalitetit (Kyprianou kundër Qipros [GC], 2005, 
§ 181). Kohët e fundit, ajo u shpreh se në dritën e mangësive në procedurën në fjalë (që rezultoi në 
konstatimin e shkeljes së nenit 6 § 1), kufizimi i të drejtës së ankuesit për lirinë e shprehjes nuk ishte 
shoqëruar me “masa mbrojtëse adekuate” dhe efektive kundër abuzimit dhe për këtë arsye nuk kishte 
qenë e nevojshme në një shoqëri demokratike, duke shkelur kështu nenin 10 (Słomka kundër Polonisë, 
2018, §§ 69-70). 

7.  Nene tjera 

102.  Neni 6 § 1 është një lex specialis në lidhje me nenin 13: kërkesat e nenit 6 § 1, që nënkuptojnë 
shtrirjen e plotë të një procedure gjyqësore, janë më të rrepta se sa dhe absorbojnë ato të nenit 13 
(Grzęda kundër Polonisë [GC], 2022, § 352, dhe Kudła kundër Polonisë [GC], 2000, § 146). 

103.  Në Černius dhe Rinkevičius kundër Lituanisë, 2020, § 49, Gjykata shqyrtoi sipas nenit 6 § 1 
ankesën e ankuesve në lidhje me refuzimin e gjykatave vendase për t'u dhënë atyre shpenzimet ligjore 
pas procedurës gjyqësore të suksesshme, ndërsa ankuesit e kishin ngritur ankesën sipas nenit 1 të 
Protokollit nr. në lidhje me nenin 13 të Konventës (krahaso Taratukhin kundër Rusisë (Aktv.), 2020, 
§ 27, dhe për rikthimin e shumave të detyrimeve, shih Gogić kundër Kroacisë, 2020, § 45). Në Cindrić 
dhe Bešlić kundër Kroacisë, 2016, §§ 119-123, në lidhje me pagesën e shpenzimeve gjyqësore të 
përbëra nga tarifat për zyrtarët publikë, Gjykata shqyrtoi ankesën sipas të dy neneve (§§ 110 dhe 119-
123; Krahaso me Bursać dhe të tjerët kundër Kroacisë, 2022, §§ 107-108)). Shiko gjithashtu Zustović 
kundër Kroacisë, 2021, §§ 98-100, dhe Čolić kundër Kroacisë, 2021, §§ 39-48, për një përmbledhje të 
praktikës gjyqësore. 

104.  Mund të ketë gjithashtu një lidhje ndërmjet çështjes së efektivitetit të një mjeti juridik 
kushtetues për qëllimet e nenit 35 § 1 dhe asaj të zbatueshmërisë së nenit 6 § 1 për procedurat 
përpara të njëjtës Gjykatë Kushtetuese (Xero Flor w Polsce sp. z o.o. kundër Polonisë, 2021, §§ 201-
209). 
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II.  E drejta për gjykatë 
 

Neni 6 § 1 i Konventës 

“1.  Në përcaktimin e të drejtave dhe obligimeve civile..., çdo person ka të drejtë që rasti i tij të 
dëgjohet drejtësisht dhe publikisht brenda një afati të arsyeshëm nga një gjykatë e pavarur dhe e 
paanshme e themeluar me ligj. ...” 

 

A.  E drejta e qasjes në gjykatë 

105.  E drejta e qasjes në gjykatë për qëllimet e nenit 6 është përcaktuar në Golder kundër Mbretërisë 
së Bashkuar, 1975, §§ 28-36 (shih, si një autoritet i kohëve të fundit, Grzęda kundër Polonisë [GC], 
2022, §§ 342-343). Duke iu referuar parimeve të shtetit të së drejtës dhe shmangies së pushtetit 
arbitrar që qëndron në themel të Konventës, Gjykata u shpreh se e drejta e qasjes në gjykatë ishte një 
aspekt i qenësishëm i masave mbrojtëse të parapara në nenin 6.Grzęda kundër Polonisë [GC], 2022, 
§ 298; Zubac kundër Kroacisë [GC], 2018, §§ 76 et seq.). Aty ku nuk ka qasje në një gjykatë të pavarur 
dhe të paanshme, çështja e respektimit të shtetit ligjor gjithmonë do të lindë (po aty., § 343). Kështu, 
në mënyrë që legjislacioni kombëtar që përjashton qasjen në gjykatë të ketë ndonjë efekt sipas nenit 
6 § 1 në një rast të veçantë, ai duhet të jetë në përputhje me sundimin e ligjit (po aty., § 299, në kuadër 
të shqyrtimit të kushtit të dytë të testit Vilho Eskelinen). 

106.  E drejta për gjykim të drejtë, siç garantohet nga neni 6 § 1, kërkon që palët ndërgjyqëse duhet 
të kenë një mjet juridik efektiv që u mundëson atyre të mbrojnë të drejtat e tyre civile (Naït-Liman 
kundër Zvicrës [GC], 2018, § 112; Běleš dhe të tjerët kundër Republikës Çeke, 2002, § 49). 

107.  Secili ka të drejtë që çdo pretendim në lidhje me "të drejtat dhe detyrimet e tij civile" të paraqitet 
përpara një gjykate ose tribunali. Në këtë mënyrë neni 6 § 1 mishëron "të drejtën për një gjykatë", e 
drejta e qasjes, domethënë e drejta për të iniciuar procedura para gjykatave për çështje civile, përbën 
një aspekt (Naït-Liman kundër Zvicrës [GC], 2018, § 113; Golder kundër Mbretërisë së Bashkuar, 1975, 
§ 36; dhe referenca të praktikës gjyqësore të cituara). Prandaj, neni 6 § 1 mund të mbështetet nga 
kushdo që konsideron se një ndërhyrje në ushtrimin e një prej të drejtave të tij/saj civile është e 
jashtëligjshme dhe ankohet se ai ose ajo nuk ka pasur mundësinë ta paraqesë atë kërkesë në një 
gjykatë që plotëson kërkesat e nenit 6 § 1. Kur ka një mosmarrëveshje serioze dhe të vërtetë sa i përket 
ligjshmërisë së një ndërhyrjeje të tillë, duke shkuar ose në vetë ekzistencën ose në shtrirjen e të drejtës 
civile të pohuar, neni 6 § 1 i jep të drejtën individit në fjalë “të vendosë këtë çështje të ligjit të 
brendshëm nga një gjykatë” (Z dhe të tjerët kundër Mbretërisë së Bashkuar [GC], 2001, § 92; Markoviç 
dhe të tjerët kundër Italisë [GC], 2006, § 98). Refuzimi i një gjykate për të shqyrtuar pretendimet e 
individëve në lidhje me pajtueshmërinë e një procedure të caktuar me garancitë themelore 
procedurale të një gjykimi të drejtë kufizon qasjen e tyre në një gjykatë.Al-Dulimi dhe Montana 
Management Inc. kundër Zvicrës [GC], 2016, § 131). 

108.  “E drejta për gjykatë” dhe e drejta e qasjes nuk janë absolute. Ato mund t'u nënshtrohen 
kufizimeve, por këto nuk duhet të kufizojnë ose zvogëlojnë qasjen që i është lënë individit në atë 
mënyrë ose në atë masë që të dëmtohet vetë thelbi i së drejtës (Stanev kundër Bullgarisë [GC], 2012, 
§ 229;  Baka kundër Hungarisë [GC], 2016, § 120; Naït-Liman kundër Zvicrës [GC], 2018, § 113; Philis 
kundër Greqisë (nr. 1), 1991, § 59; De Geouffre de la Pradelle kundër Francës, 1992, § 28).6 Për më 
tepër, kufizimi nuk do të jetë i përputhshëm me Nenin 6 § 1 nëse nuk ndjekë një qëllim legjitim dhe 
nëse nuk ka marrëdhënie të arsyeshme proporcionaliteti midis mjeteve të përdorura dhe qëllimit që 

 
6.  Shih gjithashtu seksionin mbi “Drejtësia”. 
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synohet të arrihet (Lupeni Greek Catholic Parish dhe të tjerët kundër Rumanisë [GC], 2016, § 89; Naït-
Liman kundër Zvicrës [GC], 2018, § 115). 

109.  Neni 6 nuk garanton të drejtën e qasjes në një gjykatë me kompetencë për të shfuqizuar ose 
anuluar një ligj të miratuar nga ligjvënësi. Megjithatë, kur një dekret (i nxjerrë në bazë të një ligji), 
vendim ose masë tjetër, megjithëse nuk i drejtohet zyrtarisht ndonjë personi fizik ose juridik, në thelb 
ndikon në "të drejtat civile" ose "detyrimet" e një personi të tillë ose të një grupi personash në një 
situatë të ngjashme, qoftë për shkak të disa atributeve të veçanta për ta ose për shkak të një situate 
faktike që i dallon ata nga të gjithë personat e tjerë, neni 6 § 1 mund të kërkojë që thelbi i vendimit 
ose masës në fjalë është në gjendje të kundërshtohet nga ai person ose grup përpara një "gjykate" që 
plotëson kërkesat e asaj dispozite (Posti dhe Rahko kundër Finlandës, 2002, §§ 53-54). Kjo vlen a 
fortiori për një masë që zbaton legjislacionin përkatës për një rast të veçantë (Project-Trade d.o.o. 
kundër Kroacisë, 2020, §§ 67-68). 

110.  Edhe pse e drejta për të paraqitur një padi civile para një gjykate renditet si një nga “parimet 
themelore të ligjit të njohur botërisht”, Gjykata nuk i konsideron këto garanci si ndër normat e jus 
cogens në gjendjen aktuale të së drejtës ndërkombëtare (Al-Dulimi dhe Montana Management Inc. 
kundër Zvicrës [GC], 2016, § 136). 

111.  Në Baka kundër Hungarisë [GC], 2016, Gjykata vuri në dukje rëndësinë në rritje që instrumentet 
ndërkombëtare dhe të Këshillit të Evropës, praktika gjyqësore e gjykatave ndërkombëtare dhe 
praktika e organeve të tjera ndërkombëtare po i kushtonin drejtësisë procedurale në rastet që 
përfshijnë shkarkimin e gjyqtarëve, duke përfshirë ndërhyrjen e një autoriteti të pavarur nga pushteti 
ekzekutiv dhe legjislativ në lidhje me çdo vendim që ndikon në përfundimin e detyrës së gjyqtarit 
(§ 121 - dhe shih Grzęda kundër Polonisë [GC], 2022, §§ 327 dhe 345). Në Kövesi kundër Rumanisë, 
2020, të njëjtat konsiderata u zbatuan për prokurorët (§ 156). Shih gjithashtu, në lidhje me çështjet 
disiplinore, Ramos Nunes i Carvalho dhe Sá kundër Portugalisë [GC], 2018, §§ 176-186, dhe 
Eminağaoğlu kundër Turqisë, 2021, §§ 99-104; dhe për një transferim të detyrueshëm, Bilgen kundër 
Turqisë, 2021, § 63. 

Në Grzęda kundër Polonisë [GC], 2022, ankuesi ishte hequr para kohe nga pozicioni i tij si anëtar 
gjyqësor i Këshillit Kombëtar të Gjyqësorit në zbatim të ligjit pa asnjë mundësi mbikëqyrjeje gjyqësore 
(§§ 345-348). Gjykata vendosi se garanci procedurale të ngjashme me ato që duhet të jenë të 
disponueshme në rastet e shkarkimit ose largimit të gjyqtarëve duhet të jenë gjithashtu të 
disponueshme kur një anëtar gjyqësor i Këshillit Kombëtar të Gjyqësorit (organi përgjegjës për 
mbrojtjen e pavarësisë së gjyqësorit) ishte hequr nga ai pozicion (§ 345). Në rrethana të tilla, duhet 
pasur parasysh "interesin e fortë publik për të mbështetur pavarësinë e gjyqësorit dhe shtetin e së 
drejtës”, dhe nëse do të kishte pasur reforma të sistemit gjyqësor nga qeveria, në kontekstin e 
përgjithshëm në të cilin ato kishin ndodhur (§§ 346 dhe 348-349). 

112.  Në vendimin e saj në Lovrić kundër Kroacisë, 2017, në lidhje me përjashtimin e një anëtari të një 
shoqate, Gjykata vuri në dukje se një kufizim në të drejtën e qasjes në gjykatë për të kundërshtuar një 
masë të tillë ndiqte "qëllimin legjitim" të ruajtjes së autonomisë organizative të shoqatave (duke iu 
referuar nenit 11 të Konventës). Shtrirja e shqyrtimit gjyqësor të një mase të tillë mund të kufizohet, 
madje në një masë të konsiderueshme, por megjithatë personi në fjalë nuk duhet të privohet nga e 
drejta e qasjes në gjykatë (§§ 71-73). 

1.  Një e drejtë praktike dhe efektive 

113.  E drejta e qasjes në gjykatë duhet të jetë “praktike dhe efektive” (Zubac kundër Kroacisë [GC], 
2018, §§ 76-79; Bellet kundër Francës, 1995, § 38), duke pasur parasysh vendin e spikatur që ka në një 
shoqëri demokratike e drejta për një gjykim të drejtë (Princi Hans-Adam II i Lihtenshtajnit kundër 
Gjermanisë [GC], 2001, § 45). Që e drejta e qasjes të jetë efektive, një individ duhet "të ketë një 
mundësi të qartë dhe praktike për të kundërshtuar një akt që është një ndërhyrje në të drejtat e 
tij"Bellet kundër Francës, 1995, § 36; Nunes Dias kundër Portugalisë (Aktv.), 2003, në lidhje me 
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rregullat që rregullojnë njoftimin për paraqitje; Fazliyski kundër Bullgarisë, 2013, në lidhje me 
mungesën e shqyrtimit gjyqësor të një vlerësimi ekspert që ishte vendimtar për zgjidhjen e një 
mosmarrëveshje pune që prekte sigurinë kombëtare; dhe në lidhje me pezullimin automatik të 
gjyqtares për shkak të ushtrimit të së drejtës së ankesës ndaj vendimit disiplinor për largimin e saj nga 
detyra, Camelia Bogdan kundër Rumanisë, 2020, §§ 75-77), ose një mundësi e qartë dhe praktike për 
të kërkuar kompensim (Georgel dhe Georgeta Stoicescu kundër Rumanisë, 2011, § 74). Kjo e drejtë 
duhet të dallohet nga e drejta e garantuar nga neni 13 i Konventës7 (X dhe të tjerët kundër Rusisë, 
2020, § 50). 

114.  Rregullat që rregullojnë hapat formalë që duhet të ndërmerren dhe afatet kohore që duhen 
respektuar për paraqitjen e një apeli ose një aplikimi për rishikim gjyqësor synojnë të sigurojnë 
administrimin e duhur të drejtësisë dhe pajtueshmërinë, në veçanti, me parimin e sigurisë 
juridike.Cañete de Goñi kundër Spanjës, 2020, § 36). Në këtë rast, rregullat në fjalë, ose zbatimi i tyre, 
nuk duhet t'i pengojë palët ndërgjyqëse të përdorin një mjet juridik të disponueshëm (Miragall 
Escolano dhe të tjerët kundër Spanjës, 2000, § 36; Zvolský dhe Zvolská kundër Republikës Çeke, 2002, 
§ 51). Në veçanti, çdo rast duhet të vlerësohet në dritën e veçorive të veçanta të procedurës në fjalë 
(Kurşun kundër Turqisë, 2018, §§ 103-104). Në zbatimin e rregullores, gjykatat duhet të shmangin si 
formalizmin e tepruar që do të dëmtonte drejtësinë e procedurave, ashtu edhe fleksibilitetin e 
tepruar, i tillë që do t'i bënte të pavlefshme kërkesat procedurale të përcaktuara në statute.Hasan 
Tunç dhe të tjerët kundër Turqisë, 2017, §§ 32-33). 

115.  Shkurtimisht, respektimi i rregullave të formalizuara të procedurës civile, nëpërmjet të cilave 
palët sigurojnë zgjidhjen e një mosmarrëveshjeje, është i vlefshëm dhe i rëndësishëm pasi është në 
gjendje të kufizojë diskrecionin, të sigurojë barazinë e armëve, të parandalojë arbitraritetin, të sigurojë 
zgjidhjen efektive të një mosmarrëveshjeje dhe gjykimi brenda një kohe të arsyeshme, dhe sigurimi i 
sigurisë juridike dhe respektimi i gjykatës (Zubac kundër Kroacisë [GC], 2018, § 96). Megjithatë, e 
drejta e qasjes në gjykatë cenohet kur rregullat pushojnë së shërbyeri qëllimeve të "sigurisë juridike" 
dhe "administrimit të duhur të drejtësisë" dhe formojnë një lloj pengese që e pengon palën 
ndërgjyqëse të përcaktojë çështjen e tij/saj mbi meritat nga gjykata kompetente (Zubac 
kundër Kroacisë [GC], 2018, § 98). Kur informacioni i pasaktë ose jo i plotë në lidhje me afatet kohore 
është dhënë nga autoritetet, gjykatat vendase duhet të marrin parasysh mjaftueshëm rrethanat e 
veçanta të çështjes dhe të mos zbatojnë rregullat përkatëse dhe jurisprudencën në mënyrë shumë të 
ngurtë (krahaso Gajtani kundër Zvicrës, 2014, dhe Clavien kundër Zvicrës (Aktv.), 2017). 

116.  E drejta për të ngritur një padi ose për të bërë ankesë duhet të lindë që nga momenti kur palët 
mund të marrin dijeni efektivisht për një vendim ligjor që u imponon atyre një detyrim ose që mund 
të dëmtojë të drejtat ose interesat e tyre legjitime. Përndryshe, gjykatat mund të zvogëlojnë ndjeshëm 
kohën për paraqitjen e ankesës apo edhe ta bëjnë të pamundur çdo ankesë duke vonuar dorëzimin e 
vendimeve të tyre. Si mjet komunikimi ndërmjet organit gjyqësor dhe palëve, shërbimi ua bën të 
njohur palëve vendimin e gjykatës dhe arsyet e tij, duke u mundësuar kështu të ankohen nëse e 
gjykojnë të arsyeshme (Miragall Escolano dhe të tjerët kundër Spanjës, 2000, § 37) ose duke i 
mundësuar një pale të tretë të interesuar të ndërhyjë (Cañete de Goñi kundër Spanjës, 2002, § 40, në 
lidhje me një ankues që nuk ishte thirrur për të dhënë dëshmi si palë e interesuar në procese, rezultati 
i të cilave i kishte shkaktuar dëm asaj). 

117.  Më gjerësisht, është përgjegjësia e autoriteteve vendase që të veprojnë me kujdesin e 
nevojshëm për të siguruar që palët ndërgjyqëse të jenë të informuara për procedurat në lidhje me ta, 
në mënyrë që ata të mund të paraqiten dhe të mbrohen; njoftimi i procedurës nuk mund të lihet 
tërësisht në diskrecionin e palës kundërshtare (për një përmbledhje të praktikës gjyqësore, shih 
Schmidt kundër Letonisë, 2017, §§ 86-90, 92 dhe 94-95, ku ankuesi nuk ishte informuar për procedurat 

 
7   Shiko Udhëzues për nenin 13 të Konventës – E drejta për një mjet juridik efektiv. 
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e divorcit dhe Gjykata theksoi se duke pasur parasysh atë që ishte në rrezik në proces, ishte kërkuar 
kujdes i veçantë nga ana e autoriteteve për të siguruar që të respektohet e drejta e qasjes në gjykatë). 

118.  Kur vendimet administrative mund të prekin palët e treta, duhet të ekzistojë një sistem koherent 
njoftimi që siguron që të dhënat përkatëse të jenë të qasshme, brenda afatit kohor përkatës, për çdo 
palë potencialisht të interesuar (Stichting Landgoed Steenbergen dhe të tjerët kundër Holandës, 2021, 
§ 47, në lidhje me një sistem të njoftimit/komunikimit ekskluzivisht online, §§ 50-53). Një sistem 
publikimi i përgjithshëm i vendimeve administrative që vendos një ekuilibër të drejtë midis interesave 
të autoriteteve dhe personave të interesuar, veçanërisht duke u dhënë këtyre të fundit një mundësi 
të qartë, praktike dhe efektive për të kundërshtuar vendimet, nuk përbën një ndërhyrje 
joproporcionale me të drejtën e qasjes në gjykatë (Geffre kundër Francës (Aktv.), 2003). 

Rasti i Zavodnik kundër Sllovenisë, 2015, kishte të bënte me njoftimin në rrjedhën e procedurave të 
falimentimit. Gjykata vendosi se mënyra në të cilën ishte dhënë njoftimi i seancës (ai ishte shpallur në 
tabelën e njoftimeve të gjykatës dhe në Gazetën Zyrtare) ishte e papërshtatshme dhe e kishte penguar 
ankuesin të kundërshtonte ndarjen e pasurisë (Zavodnik kundër Sllovenisë, 2015, §§ 78-81). 

119.  Garancitë e qasjes në gjykatë zbatohen me të njëjtën forcë për mosmarrëveshjet private sa i 
përket proceseve që përfshijnë autoritetet publike, megjithëse këta faktorë mund të kenë një ndikim 
në vlerësimin e proporcionalitetit të masës së kundërshtuar.Čolić kundër Kroacisë, 2021, § 53). 

120.  Në rrethanat specifike të një rasti, natyra praktike dhe efektive e të drejtës së qasjes në gjykatë 
mund të cenohet, për shembull: 

▪ nga kostoja ndaluese e procedurave në funksion të kapacitetit financiar të individit: 

 shuma e tepërt e garancisë për shpenzimet në kontekstin e një kërkese për t'u bashkuar 
me procedurën penale si palë civile (Aït-Mouhoub kundër Francës, 1998, §§ 57-58; García 
Manibardo kundër Spanjës, 2000, §§ 38-45); 

 tarifat e tepërta gjyqësore (Kreuz kundër Polonisë, 2001, §§ 60-67; Podbielski dhe PPU 
Polpure kundër Polonisë, 2005, §§ 65-66; Weissman dhe të tjerët kundër Rumanisë, 
2006, § 42; Georgel dhe Georgeta Stoicescu kundër Rumanisë, 2011, §§ 69-70, dhe 
anasjelltas, Reuther kundër Gjermanisë (Aktv.), 2003). Në këto raste, Gjykata shqyrtoi 
çështjen e tarifave gjyqësore që ishin vendosur përpara fillimit të procedurës civile dhe 
kishin ndikuar në pengimin e qasjes në gjykatë në shkallën e parë ose në një fazë të 
mëvonshme të procedurës për ankuesit që nuk ishin në gjendje të paguajnë (kontrast 
Tolstoy Miloslavsky kundër Mbretërisë së Bashkuar, 1995, §§ 62-67, në lidhje me 
pagesën e një garancie si parakusht për paraqitjen e ankesës). Gjykata ka vënë në dukje 
se kur ekziston mundësia e një përjashtimi nga tarifa e vulës për një kërkesë gjyqësore 
pas një vlerësimi të situatës financiare të ankuesit, autoritetet duhet të japin një vendim 
menjëherë (Laçi kundër Shqipërisë, 2021, §§ 53-60), dhe nga ankuesi pritet gjithashtu 
kujdes (Elcomp sp. z o. o. kundër Polonisë, 2021, § 41). 

Nëse shteti ka një sistem për llogaritjen e tarifave gjyqësore të lidhura me shumën në 
kontest, në mënyrë që të jetë në përputhje me nenin 6, sistemi duhet të jetë 
mjaftueshëm fleksibël për të lejuar mundësinë e përjashtimit total ose të pjesshëm nga 
pagesa ose një ulje të shumës së pagueshme (Shiko Nalbant dhe të tjerët kundër 
Turqisë, 2022, §§ 39 dhe 45, dhe shih §§ 41-45, ku kompania ankuese ishte detyruar të 
hiqte dorë nga ankesa e saj sepse nuk ishte në gjendje të paguante tarifat e vendosura 
ndaj saj). 

Në Stankov kundër Bullgarisë, 2007, § 53, Gjykata vendosi se tarifat e konsiderueshme 
gjyqësore të vendosura në fund të procesit mund të përbëjnë gjithashtu një kufizim mbi 
të drejtën për një gjykatë (shih, më konkretisht, për çështjet që kanë të bëjnë me 
zgjatjen e tepërt të procedurës, një lirim ose të pajustifikuar paraburgimi, §§ 59 dhe 
62dhe një kërkesë për kompensim për sulmin, Čolić kundër Kroacisë, 2021, §§ 58-59); 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-208278
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-44057
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-154537
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-154537
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-213214
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58259
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58494
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58494
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-59519
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-69911
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-69911
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-75511
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-105820
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-23836
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57947
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-212365
https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-104549
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-216942
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-216942
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-81606
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-213214


Udhëzues për nenin 6 të Konventës – E drejta për gjykim të drejtë (pjesa civile) 

Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut 34/135 Rishikimi i fundit: 31.08.2022 

shih gjithashtu, në lidhje me refuzimin për të rimbursuar shpenzimet ligjore, Černius 
dhe Rinkevičius kundër Lituanisë, 2020, §§ 68-69 dhe § 74; dhe të krahasohen me 
procedurat që kundërshtojnë kostot e pagueshme pas procedurave gjyqësore, 
Taratukhin kundër Rusisë (Aktv.), 2020, §§ 36 et seq. Për një përmbledhje të kohëve të 
fundit të praktikës gjyqësore, shih Benghezal kundër Francës, 2022, §§ 43-45. 

Në rastet që kanë të bëjnë me tarifat gjyqësore, duhet pasur parasysh edhe sjelljen e 
palës ndërgjyqëse (Zubac kundër Kroacisë [GC], 2018, § 120) ose mungesën e dukshme 
të ndonjë perspektive të suksesit të një veprimi (Marić kundër Kroacisë (Aktv.), 2020, 
§§ 58 dhe 60, në lidhje me detyrimin për të përballuar shpenzimet e plota të 
përfaqësimit të shtetit, dhe § 52, në lidhje me detyrimin e palës humbëse për të paguar 
shpenzimet e procedurës gjyqësore (rregulli “humbësi paguan”) ; Shiko gjithashtu 
Stankiewicz kundër Polonisë, 2006, §§ 62 et seq.; Klauz kundër Kroacisë, 2013, §§ 77 et 
seq; dhe Cindrić dhe Bešlić kundër Kroacisë, 2016, §§ 119-123). Në lidhje me shpenzimet 
gjyqësore për procedurat që nuk sollën një aktvendim mbi meritat, shih Karahasanoğlu 
kundër Turqisë, 2021, §§ 136-137. Së fundi, Gjykata ka kundërshtuar rregullin sipas të 
cilit secila palë duhet të bartë shpenzimet e veta pavarësisht nga rezultati i procedurës 
(Zustović kundër Kroacisë, 2021, §§ 102-106, dhe shih gjithashtu §§ 99-100 për detyrën 
e shtetit për të bartur koston e gabimeve të tij në atë kontekst); ajo shqyrtoi gjithashtu 
rregullin që secila palë duhej të mbulonte shpenzimet e veta pa përjashtim Dragan 
Kovaçeviq kundër Kroacisë, 2022, §§ 67-85, dhe theksoi rëndësinë e dhënies së arsyeve 
për një vendim që refuzon rimbursimin e kostove të bëra nga pala e suksesshme (§ 83). 

Për vendosjen e taksave të tepërta gjyqësore ndaj një shoqërie tregtare, shih Nalbant 
dhe të tjerët kundër Turqisë, 2022, § 39. 

 Vendosja e gjobave në mënyrë që të parandalohet grumbullimi i rasteve para gjykatave 
dhe të sigurohet se administrimi i duhur i drejtësisë nuk është, si i tillë, i papajtueshëm 
me të drejtën e qasjes në gjykatë. Megjithatë, shuma e gjobave të tilla është një faktor i 
rëndësishëm për t'u marrë parasysh (Sace Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. kundër Turqisë, 
2013, §§ 26 et seq., në lidhje me një gjobë të detyrueshme prej 10% e ofertës në rast të 
një përpjekjeje të pasuksesshme për të sfiduar një ankand publik). 

▪ nga çështjet që kanë të bëjnë me afatet: 

 koha e nevojshme për të dëgjuar një ankesë që çoi në shpalljen e tij të papranueshme 
(Miragall Escolano dhe të tjerët kundër Spanjës, 2000, § 38; Melnyk kundër Ukrainës, 
2006, § 26). Megjithatë, palëve ndërgjyqëse u kërkohet të veprojnë me zellin e 
nevojshëm (Kamenova kundër Bullgarisë, 2018, §§ 52-55). 

 Gjykata theksoi në Ivanova dhe Ivashova kundër Rusisë, 2017, se gjykatat kombëtare 
nuk duhet të interpretojnë ligjin e brendshëm në një mënyrë jofleksibile me efektin e 
vendosjes së një detyrimi me të cilin palët ndërgjyqëse nuk mund të jenë në 
pajtueshmëri. Kërkimi i një ankese brenda një muaji nga data në të cilën shkrimorja 
përpiloi një kopje të plotë të vendimit të gjykatës - në vend të pikës në të cilën ankuesi 
në fakt kishte dijeni për vendimin - ka rezultuar në varësinë e skadimit të afatit përkatës 
nga një faktor tërësisht jashtë kontrollit të ankuesit. Gjykata konstatoi se e drejta e 
ankesës duhet të kishte hyrë në fuqi nga momenti në të cilin ankuesi mund të 
informohej efektivisht për tekstin e plotë të vendimit. 

 periudhat e parashkrimit për ngritjen e një padie (shih, në lidhje me dëmtimin e 
integritetit fizik, referencat e praktikës gjyqësore të cituara në paragrafët 53-55 të 
Sanofi Pasteur kundër Francës, 2020, duke përfshirë Howald Moor dhe të tjerët kundër 
Zvicrës, 2014, §§ 79-80; Yagtzilar dhe të tjerët kundër Greqisë, 2001, § 27). Për 
shembull, Gjykata ka konstatuar shkelje të së drejtës së qasjes në gjykatë në një sërë 
rastesh në të cilat ndërprerja e procedurave penale dhe dështimi për të shqyrtuar një 
padi civile ishin për shkak të mungesës së kujdesit nga autoritetet kombëtare 
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(Atanasova kundër Bullgarisë, 2008, §§ 35-47). Vonesat e tepërta në shqyrtimin e një 
kërkese mund ta bëjnë gjithashtu të pakuptimtë të drejtën e qasjes në gjykatë 
(Kristiansen dhe Tyvik AS kundër Norvegjisë, 2013). 

 dhënia e lejes për ankesë jashtë afatit dhe si rrjedhojë pranimi i një ankese të 
zakonshme të paraqitur pas një periudhe të konsiderueshme kohore, për arsye që nuk 
duken veçanërisht bindëse, mund të sjellë shkelje të parimit të sigurisë juridike dhe të 
së drejtës për një gjykatë (Magomedov dhe të tjerët kundër Rusisë, 2017, §§ 87-89, ku 
ankesat e vonuara që përfitonin autoritetet kompetente u pranuan pas zgjatjes pa 
ndonjë arsye të vlefshme të afatit kohor për ankesë). 

 kohëzgjatja e hetimeve paraprake, që i atribuohen autoriteteve, duke e penguar 
ankuesin të bashkohet me procedurën penale si palë civile që kërkon dëmshpërblim ose 
të bëjë një kërkesë civile për kompensim (Petrella kundër Italisë, 2021, §§ 51-53 dhe 
referencat e cituara). 

 vonesa nga autoritetet kombëtare në shqyrtimin e një aplikimi nga ankuesi (duke 
sfiduar procedurën e përzgjedhjes për një post për të cilin ai kishte aplikuar), me 
rezultatin se procedurat u mbyllën me arsyetimin se nuk kishte interes ligjor për të 
ndjekur kërkesën pasi vendimi administrativ në fjalë kishte skaduar (Frezadou kundër 
Greqisë, 2018, § 47 – krahasoni dhe krahasoni me Klubi i Lundrimit të Halkidikisë "I 
Kelyfos" kundër Greqisë, 2019, § 72). Në përgjithësi, në raste të jashtëzakonshme kur 
procedurat mbahen pezull për një periudhë të tepruar, kjo mund të dëmtojë të drejtën 
e qasjes në gjykatë (Kristiansen dhe Tyvik AS kundër Norvegjisë, 2013, § 57). Mungesa e 
pajustifikuar e një vendimi për një periudhë veçanërisht të gjatë nga gjykata që merret 
me çështjen mund të konsiderohet si mohim i drejtësisë; mjeti juridik i përdorur nga 
ankuesi mund të privohet nga çdo efektivitet kur gjykata në fjalë nuk arrin ta zgjidhë 
mosmarrëveshjen në kohën e duhur, siç kërkohet nga rrethanat e çështjes dhe ajo që 
është në rrezik (Klubi i Lundrimit të Halkidikisë "I Kelyfos" kundër Greqisë, 2019, § 60). 

▪ nga çështjet që kanë të bëjnë me juridiksionin (shih, për shembull, Arlewin kundër Suedisë, 
2016, në lidhje me një program televiziv të transmetuar nga një vend tjetër i Bashkimit 
Evropian) ose një interpretim tepër kufizues të fushëveprimit të qëllimit të deklaruar të një 
shoqate, duke e privuar atë nga e drejta e qasjes në gjykatë (Association Burestop 55 dhe të 
tjerët kundër Francës, 2021, § 71). Për më tepër, kur kundër tij ngrihet padi për 
dëmshpërblim, shteti ka një detyrim pozitiv për të lehtësuar identifikimin e autoritetit të 
paditur (Georgel dhe Georgeta Stoicescu kundër Rumanisë, 2011, §§ 69-71). 

▪ nga çështjet e provave, ku kërkesat për barrën e provës janë tepër të ngurta (Tence kundër 
Sllovenisë, 2016, §§ 35-38); në lidhje me formalizmin në paraqitjen e provave, shih Efstratiou 
dhe të tjerët kundër Greqisë, 2020, §§ 44 et seq. 

▪ nga ekzistenca e pengesave procedurale që parandalojnë ose kufizojnë mundësitë e ankesës 
në gjykatë: 

 një interpretim veçanërisht i rreptë nga gjykatat vendase i një rregulloreje (formalizëm i 
tepruar) mund t'i privojë ankuesit nga e drejta e tyre për të hyrë në gjykatë (Zubac kundër 
Kroacisë [GC], 2018, § 97; Pérez de Rada Cavanilles kundër Spanjës, 1998, § 49; Miragall 
Escolano dhe të tjerët kundër Spanjës, 2000, § 38; Sotiris dhe Nikos Koutras ATTEE kundër 
Greqisë, 2000, § 20; Běleš dhe të tjerët kundër Republikës Çeke, 2002, § 50; RTBF kundër 
Belgjikës, 2011, §§ 71-72 dhe 74; Miessen kundër Belgjikës, 2016, §§ 72-74; Gil Sanjuan 
kundër Spanjës, 2020, § 34; dhe për një gjykatë kushtetuese, Dos Santos Calado dhe të 
tjerët kundër Portugalisë, 2020, §§ 118-130), duke pasur parasysh se një ndërtim i 
paarsyeshëm i një kërkese procedurale cenon të drejtën për mbrojtje efektive gjyqësore 
(Miragall Escolano dhe të tjerët kundër Spanjës, 2000, § 37). Sa i përket zbatimit 
prapaveprues të një kriteri të ri të pranueshmërisë pas paraqitjes së ankesës, kjo ngre një 
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çështje në lidhje me parimin e sigurisë juridike (Gil Sanjuan kundër Spanjës, 2020, §§ 35-
45); 

 shqyrtimi i vlerës së objektit të mosmarrëveshjes (ratione valoris për pragun e 
pranueshmërisë) për të përcaktuar juridiksionin e një gjykate më të lartë (Zubac kundër 
Kroacisë [GC], § 73, §§ 85-86); 

 kërkesat e lidhura me ekzekutimin e një vendimi të mëparshëm mund të dëmtojnë të 
drejtën e qasjes në gjykatë, për shembull kur mungesa e fondeve të ankuesit e bën të 
pamundur që ai madje të fillojë të zbatojë vendimin e mëparshëm (Annoni di Gussola dhe 
të tjerët kundër Francës, 2000, § 56; Krahaso me Arvanitakis kundër Francës (Aktv.), 
2000); 

 rregulloret që ndalojnë subjekte të caktuara të së drejtës që të ndërmarrin procedura 
gjyqësore (Manastiret e Shenjta kundër Greqisë, 1994, § 83; Philis kundër Greqisë (nr. 
1), 1991, § 65; Lupaş dhe të tjerët kundër Rumanisë, 2006, §§ 64-67; dhe, në lidhje me 
të rriturit me mungesë kapaciteti, Stanev kundër Bullgarisë [GC], 2012, §§ 241-45; 
Nataliya Mikhaylenko kundër Ukrainës, 2013, § 40; Nikolyan kundër Armenisë, 2019; 
dhe krahasoni me RP dhe të tjerët kundër Mbretërisë së Bashkuar, 2012); 

▪ nga kufijtë e shqyrtimit gjyqësor të disponueshëm, për shembull kur një ankesë në gjykatat 
administrative kundër një dekreti presidencial mund të shkaktonte vetëm një rishikim të 
respektimit të formaliteteve të jashtme në miratimin e dekretit, ndërsa ankesa e ankuesit 
kërkonte shqyrtimin e meritave dhe ligjshmërisë së brendshme të dekretit (Kövesi kundër 
Rumanisë, 2020, §§ 153-154, në lidhje me largimin e parakohshëm të një prokurori), dhe a 
fortiori nga mosdisponueshmëria e një rishikimi gjyqësor (shih Camelia Bogdan kundër 
Rumanisë, 2020, §§ 76-77, në lidhje me pezullimin automatik të përkohshëm të një 
gjyqtareje në pritje të shqyrtimit të ankesës së saj kundër një vendimi për largimin e saj nga 
detyra). Në kontekstin e mosmarrëveshjeve familjare, në Plazzi kundër Zvicrës (§§ 44-67) 
dhe Roth kundër Zvicrës, 2022, (§ 77), në lidhje me anulimin pa shqyrtim gjyqësor të efektit 
pezullues të ankesave nga baballarët, duke u mundësuar kështu fëmijëve të tyre të largohen 
nga vendi me nënat e tyre dhe duke hequr juridiksionin e gjykatave vendase, Gjykata 
konstatoi shkelje, duke theksuar se urgjenca e kërkuar nuk kishte qenë mjaft serioze për të 
justifikuar pengimin e baballarëve që të aplikonin në një gjykatë përpara se anulimi i efektit 
pezullues të bëhej i zbatueshëm (Shiko Plazzi kundër Zvicrës, 2022, §§ 58-59, dhe natyra e 
veçantë e procedurave sipas ligjit mbi familjen). 

▪ Në Xavier Lucas kundër Francës, 2022, duke i dhënë përparësi rregullit që kërkesat në 
Gjykatën e Apelit duhej të bëheshin në mënyrë elektronike (e-justice), duke shpërfillur 
pengesat praktike me të cilat përballej ankuesi për ta bërë këtë, Gjykata e Kasacionit kishte 
miratuar një qasje formaliste, e cila nuk ishte e nevojshme për të garantuar sigurinë juridike 
ose administrimin e duhur të drejtësisë dhe për këtë arsye ishte “e tepruar” (§ 57). 

121.  Megjithatë, përsëri në temën e formalizmit, kushtet e pranueshmërisë së një ankimi për çështje 
ligjore mund të jenë mjaft të ligjshme më të rrepta se sa për një ankesë të zakonshme (Tourisme 
d'affaires kundër Francës, 2012, § 27 in fine). Duke pasur parasysh natyrën e veçantë të rolit të 
Gjykatës së Kasacionit, procedura e ndjekur në Gjykatën e Kasacionit mund të jetë më formale, 
veçanërisht kur procedurat përpara saj pasojnë dëgjimin e çështjes nga një gjykatë e shkallës së parë 
dhe më pas nga një gjykatë e apelit, secila me juridiksion të plotë (Levages Prestations Services kundër 
Francës, 1996, §§ 44-48; Brualla Gómez de la Torre kundër Spanjës, 1997, §§ 34-39), por autoritetet 
vendase nuk gëzojnë liri veprimi në këtë pikëpamje (Zubac kundër Kroacisë [GC], 2018, §§ 108-109). 
Në këtë kontekst, Gjykata i është referuar parimit të subsidiaritetit dhe praktikës së saj gjyqësore në 
lidhje me sistemet e filtrimit për mjetet juridike para gjykatave supreme (Succi dhe të tjerët kundër 
Italisë, 2021, § 85). 
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Gjykata gjithashtu ka pasur parasysh rolin specifik të Gjykatës Supreme Administrative dhe e ka gjetur 
të pranueshme që mund të ketë kritere më të rrepta pranueshmërie për procedurat para saj 
(Papaioannou kundër Greqisë, 2016, §§ 42-49). Në shqyrtimin e një ankese nga një ankues në lidhje 
me kushtet e reja për një apel në atë gjykatë, Gjykata u shpreh se nuk ishte detyra e saj të shprehte 
një pikëpamje mbi përshtatshmërinë e zgjedhjeve të politikave të praktikës gjyqësore të gjykatave 
vendase, ose të një zgjedhjeje të politikave legjislative, por vetëm për të rishikuar nëse pasojat e këtyre 
zgjedhjeve ishin në përputhje me Konventën (po aty., § 43; Shiko gjithashtu Ronald Vermeulen kundër 
Belgjikës, 2018, § 53). Për më tepër, duke pasur parasysh rolin e veçantë që luan Gjykata Kushtetuese 
si gjykata e mundësisë së fundit për mbrojtjen e të drejtave themelore, mund të pranohet gjithashtu 
se procedurat para saj mund të jenë më formale ( (Arribas Antón kundër Spanjës, 2015, § 50 e më 
poshtë). 

122.  Në përgjithësi, Zubac kundër Kroacisë [GC], 2018, aktgjykimi përsëriti parimet e përgjithshme për 
qasjen në një gjykatë më të lartë (§§ 80-82 dhe § 84) dhe praktikën gjyqësore mbi formalizmin (§§ 96-
99). Në veçanti, çështjet e “sigurisë juridike” dhe “administrimit të duhur të drejtësisë” janë dy 
elemente qendrore për të bërë dallimin ndërmjet formalizmit të tepruar dhe zbatimit të pranueshëm 
të formaliteteve procedurale (§ 98). Këto parime zbatohen edhe për procedurat para një gjykate 
kushtetuese (Fraile Iturralde kundër Spanjës (Aktv.), 2019, §§ 36-37; Dos Santos Calado dhe të tjerët 
kundër Portugalisë, 2020, §§ 111-112). 

123.  Roli i Gjykatës nuk është të zgjidhë mosmarrëveshjet mbi interpretimin e ligjit të brendshëm që 
rregullon qasjen në gjykatë, por më tepër të konstatojë nëse efektet e një interpretimi të tillë janë në 
përputhje me Konventën (Zubac kundër Kroacisë [GC], 2018, § 81). Në këtë drejtim, Gjykata shqyrton 
nëse procedura që duhet ndjekur për mjetin juridik në fjalë mund të konsiderohet si e 
“parashikueshme” nga këndvështrimi i palës ndërgjyqëse. Një praktikë koherente gjyqësore vendase 
dhe një aplikim konsistent i kësaj praktike normalisht do të përmbushë kriterin e parashikueshmërisë 
në lidhje me një kufizim të qasjes në një gjykatë më të lartë (po aty., § 88; CN kundër Luksemburgut, 
2021, § 44, dhe në lidhje me parashikueshmërinë e zbatimit të kombinuar të dispozitave të ndryshme 
statutore për herë të parë nga Gjykata e Kasacionit, shih §§ 45 et seq. dhe Xavier Lucas kundër Francës, 
2022, § 50). Është e rëndësishme që gjykata kombëtare të japë arsye në lidhje me zbatimin e ligjit të 
brendshëm, pasi kjo bën të mundur verifikimin se është arritur një "ekuilibër i drejtë" midis 
shqetësimit legjitim për të siguruar respektimin e kërkesave procedurale për paraqitjen e një ankese 
në çështjet e ligjit, nga njëra anë, dhe e drejta e qasjes në një gjykatë nga ana tjetër (Ghrenassia kundër 
Luksemburgut, §§ 34-37). 

124.  Sipas Zubac kundër Kroacisë [GC], 2018, në përcaktimin e proporcionalitetit të kufizimeve ligjore 
për qasjen në gjykatat e larta, duhet të merren parasysh tre faktorë: (i) procedura që duhet ndjekur 
për një ankesë duhet të jetë e parashikueshme nga këndvështrimi i palës ndërgjyqëse (shih gjithashtu, 
në lidhje me një gjykatë kushtetuese, Arrozpide Sarasola dhe të tjerët kundër Spanjës, 2018, § 106); 
(ii) pas identifikimit të gabimeve procedurale të kryera gjatë procesit, të cilat përfundimisht e penguan 
ankuesin të gëzonte qasjen në gjykatë, duhet të përcaktohet nëse ankuesi duhej të mbante një barrë 
të tepërt si rezultat i gabimeve të tilla. Kur gabimi procedural në fjalë ka ndodhur vetëm nga njëra anë, 
ajo e ankuesit ose e autoriteteve përkatëse, veçanërisht gjykata(t), sipas rastit, Gjykata normalisht do 
të ishte e prirë të vendoste barrën në anën që ka shkaktuar gabimin (Zubac kundër Kroacisë [GC], 
2018, § 90 dhe shembujt e cituar); dhe (iii) nëse kufizimet në fjalë mund të thuhet se përfshijnë 
"formalizëm të tepruar" (§ 97; shih gjithashtu, në lidhje me një gjykatë kushtetuese, Dos Santos Calado 
dhe të tjerët kundër Portugalisë, 2020, §§ 116-117, dhe shembujt e cituar). 

125.  Në Gil Sanjuan kundër Spanjës, 2020, Gjykata konstatoi shkelje të nenit 6 § 1 për shkak të 
zbatimit prapaveprues të një kriteri të ri të pranueshmërisë për një ankesë në Gjykatën e Lartë pas 
parashtrimit të ankesës (§ 45). Duke iu referuar parimit të sigurisë juridike, Gjykata konstatoi se 
shfaqja e kriterit të ri nuk kishte qenë e parashikueshme për ankuesin (§§ 38-39) dhe se për rrjedhojë 
ajo nuk kishte qenë në gjendje të korrigjonte ndonjë efekt të mundshëm të zbatimit të kriterit të ri 
(§§ 40-43). 
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126.  Në Trevisanato kundër Italisë, 2016, Gjykata nuk gjeti gabime në kërkesën që avokatët specialistë 
të përfundonin çdo pikë apeli në Gjykatën e Kasacionit me një paragraf që përmbledh arsyetimin dhe 
identifikon në mënyrë eksplicite parimin ligjor që pretendohet se është shkelur (§§ 42-45 ). Në Succi 
dhe të tjerët kundër Italisë, 2021, Gjykata theksoi nivelin e njohurive që pritej nga avokatët specialistë 
gjatë hartimit të ankesave për çështjet e ligjit (§ 113), dhe në Ghrenassia kundër Luksemburgut, 2021, 
Gjykata kishte parasysh mungesën e një sistemi avokatësh specialistë për procedurat përpara Gjykatës 
së Kasacionit (§ 36). 

Gjykata ka gjetur gjithashtu se konsideratat që lidhen me përshpejtimin dhe thjeshtimin e shqyrtimit 
të lëndëve nga Gjykata e Kasacionit ishin legjitime (Miessen kundër Belgjikës, 2016, § 71). 

127.  Në parim, vendosja e një pragu të caktuar (ratione valoris - kriteri i pranueshmërisë) për qasje 
në një gjykatë supreme ndjek qëllimin legjitim për të siguruar që asaj gjykate i kërkohet vetëm të 
merret me çështje të një rëndësie të tillë që i përshtatet rolit të saj (Zubac kundër Kroacisë [GC], 2018, 
§ 73, § 83 dhe § 105). Megjithatë, proporcionaliteti i një kufizimi të tillë duhet të vlerësohet rast pas 
rasti (§§ 106-107) dhe Gjykata ka përcaktuar kritere të sakta për të vlerësuar nëse autoritetet 
kombëtare e kanë tejkaluar kufirin e tyre të vlerësimit në rastin në fjalë (§§ 108-109). 

128.  Për më tepër, neni 6 § 1 garanton jo vetëm të drejtën për të nisur një procedurë, por edhe të 
drejtën për të marrë një zgjidhje të mosmarrëveshjes nga një gjykatë (Famullia katolike greke Lupeni 
dhe të tjerët kundër Rumanisë [GC], 2016, § 86; Kutić kundër Kroacisë, 2002, §§ 25 dhe 32, në lidhje 
me pezullimin e procedurave; Aćimović kundër Kroacisë, 2003, § 41; Beneficio Cappella Paolini kundër 
San Marinos, 2004, § 29 lidhur me mohimin e drejtësisë; Marini kundër Shqipërisë, 2007, §§ 118-123, 
në lidhje me një refuzim për të marrë një vendim përfundimtar mbi ankimin kushtetues të ankuesit si 
rezultat i një votimi të barabartë, dhe Gogić kundër Kroacisë, 2020, §§ 40-41, në lidhje me pasojat e 
gabimeve nga autoritetet gjyqësore). 

129.  Në rastet kur pushimi i procedurës penale pengon shqyrtimin e pretendimeve të palës civile të 
bëra nga ankuesit në kontekstin e këtyre procedurave, Gjykata shqyrton nëse ankuesit mund të 
përdornin kanale të tjera për të mbrojtur të drejtat e tyre civile. Në rastet kur ka konstatuar se ka 
pasur mjete të tjera të qasshme dhe efektive, ajo nuk ka gjetur shkelje të së drejtës së qasjes në gjykatë 
(Nicolae Virgiliu Tănase kundër Rumanisë [GC], 2019, § 198). Në përgjithësi, dështimi për të shqyrtuar 
një kërkesë të palës civile në themel nuk e bën këtë ipso facto një kufizim të pajustifikuar të së drejtës 
së qasjes në gjykatë (Petrella kundër Italisë, 2021, §§ 49-53 dhe referencat e cituara). 

130.  E drejta për gjykatë mund të cenohet edhe kur gjykata nuk respekton afatin- kohor të 
parashkrimit për të vendosur në ankesat kundër një sërë vendimesh me kohëzgjatje të kufizuar 
(Musumeci kundër Italisë, 2005, §§ 41-43) apo në mungesë të një vendimi (Ganci kundër Italisë, 2003, 
§ 31). “E drejta për gjykatë” përfshin edhe ekzekutimin e aktgjykimeve.8 

131.  Në shqyrtimin e proporcionalitetit të një kufizimi të qasjes në një gjykatë civile, Gjykata merr 
parasysh gabimet procedurale të kryera gjatë procesit të cilat e penguan ankuesin të gëzonte një qasje 
të tillë dhe përcakton nëse ankuesi ishte detyruar të mbante një barrë të tepërt për shkak të gabime 
të tilla. Për shembull, në Xavier Lucas kundër Francës, 2022, Gjykata konstatoi se nisur nga rrethanat 
e rastit, avokati i ankuesit nuk mund të mbante përgjegjësi për gabimin procedural në fjalë – paraqitjen 
e një kërkese në letër dhe jo në mënyrë elektronike (§§ 54-56). Janë përcaktuar kriteret e referencës 
për të vlerësuar nëse është ankuesi ose autoritetet kompetente që duhet të bartin pasojat e ndonjë 
gabimi (Zubac kundër Kroacisë [GC], 2018, §§ 90-95, § 119). Aty ku janë bërë gabime para gjykatave 
më të ulëta, Gjykata ka vlerësuar rolin e mëvonshëm të Gjykatës Supreme (§§ 122-124). 

132.  Për më tepër, kur një person pretendon të drejtën e qasjes në një gjykatë, kjo e drejtë e 
Konventës mund të jetë në kundërshtim me të drejtën e palës tjetër për siguri juridike, e siguruar 
gjithashtu sipas Konventës. Një situatë e tillë kërkon një ushtrim balancimi midis interesave 

 
8.  Shih seksionin mbi “Përmbarimi i aktgjykimeve”. 
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konfliktuale dhe Gjykata i jep shtetit një hapësirë të gjerë vlerësimi (Sanofi Pasteur kundër Francës, 
2020, §§ 56-58). 

133.  Gjykata ka gjetur se teknologjitë digjitale (e-bar/e-justice) mund të ndihmojnë në përmirësimin 
e administrimit të drejtësisë dhe të shfrytëzohen për të promovuar të drejtat e garantuara nga neni 6 
§ 1, duke ndjekur kështu një “qëllim legjitim” (Xavier Lucas kundër Francës, 2022, § 46). Gjykata ka 
gjetur gjithashtu se kërkesa për të dorëzuar kërkesat në mënyrë elektronike/digjitale në procedurat 
që përfshijnë përfaqësim të detyrueshëm nga avokati ishte në përputhje me nenin 6 § 1 (§ 51). 
Megjithatë, kërkesa për të dorëzuar një kërkesë në mënyrë elektronike mund të ngrejë një çështje në 
lidhje me qasjen në gjykatë kur ajo zbatohet në praktikë, për shembull kur paraqitja elektronike 
kërkonte që avokati i ankuesit të plotësonte një formular duke përdorur koncepte të papërshtatshme 
ligjore (§§ 52- 57, shkelje). 

2.  Kufizimet 

134.  E drejta e qasjes në gjykata nuk është absolute. Gjykata në të cilën është bërë një kërkesë mund 
të refuzojë juridiksionin për arsye bindëse dhe të arsyeshme (Ali Riza kundër Zvicrës, 2021, §§ 94-96) 
dhe ka hapësirë për kufizime të lejuara nga nënkuptimi (Stanev kundër Bullgarisë [GC], 2012, § 230; 
Zubac kundër Kroacisë [GC], 2018, § 78; Golder kundër Mbretërisë së Bashkuar, 1975, § 38). Kjo vlen 
veçanërisht kur bëhet fjalë për kushtet e pranueshmërisë së një apeli, pasi nga vetë natyra e tij kërkon 
rregullim nga shteti, i cili gëzon një kufi të caktuar vlerësimi në këtë drejtim (Zubac kundër Kroacisë 
[GC], 2018, §§ 107-109; Luordo kundër Italisë, 2003, § 85), ose kur bëhet fjalë për administrimin e 
duhur të drejtësisë dhe efektivitetin e vendimeve të brendshme gjyqësore (Ali Riza kundër Zvicrës, 
2021, § 97). 

135.  Megjithatë, kufizimet e aplikuara nuk duhet të kufizojnë ose zvogëlojnë qasjen që i është lënë 
individit në një mënyrë ose në atë masë që të cenohet vetë thelbi i së drejtës. Për më tepër, kufizimi 
nuk do të jetë i përputhshëm me Nenin 6 § 1 nëse nuk ndjekë një “qëllim legjitim” (Oorzhak kundër 
Rusisë, 2021, §§ 20-22) dhe nëse nuk ka “marrëdhënie të arsyeshme proporcionaliteti midis mjeteve 
të përdorura dhe qëllimit që synohet të arrihet” (Markovic dhe të tjerët k. Italisë [GC], 2006, § 99; Naït-
Liman kundër Zvicrës [GC], 2018, §§ 114-115; Ashingdane kundër Mbretërisë së Bashkuar, 1985, § 57; 
Fayed kundër Mbretërisë së  Bashkuar, 1994, § 65). 

136.  E drejta e qasjes në gjykatë gjithashtu mund t'i nënshtrohet, në rrethana të caktuara, kufizimeve 
legjitime, të tilla si, për shembull, afatet e parashkrimit (Sanofi Pasteur kundër Francës, 2020, §§ 50-
55, në lidhje me të pandehurin dhe viktimën që pretendon dëmshpërblim; Stubbings dhe të tjerët 
kundër Mbretërisë së Bashkuar, 1996, §§ 51-52), porositë e sigurisë për kostot (Tolstoy Miloslavsky 
kundër Mbretërisë së Bashkuar, 1995, §§ 62-67), një kërkesë për përfaqësim ligjor (RP dhe të tjerët 
kundër Mbretërisë së Bashkuar, 2012, §§ 63-67), një kërkesë për të tentuar një procedurë zgjidhjeje 
miqësore përpara se të ngrihet një kërkesë për dëmshpërblim kundër shtetit (Momçiloviç kundër 
Kroacisë, 2015, §§ 55-57), ose respektimi i rregullave për dorëzimin e parashtresave palëve në procese 
lidhur me një ankesë për çështje ligjore (CN kundër Luksemburgut, 2021, § 55). E njëjta gjë vlen edhe 
për kërkesën për t'u përfaqësuar nga një avokat specialist para Gjykatës së Kasacionit (Bąkowska 
kundër Polonisë, 2010, §§ 45-46, 48). Për më tepër, një refuzim nga një avokat i ndihmës juridike për 
të paraqitur një ankesë për çështje ligjore për shkak të mungesës së perspektivës së tij për sukses nuk 
është në vetvete në kundërshtim me nenin 6 § 1 (§ 47). 

137.  Përveç kësaj, mund të pranohet një kufizim i qasjes në rishikim gjyqësor për të respektuar 
autonominë organizative të një shoqate ose një organi profesional me një shkallë të caktuar 
autonomie në vendosjen e çështjeve të brendshme, siç janë rregullat e sjelljes së anëtarëve të saj, 
jashtë një konteksti disiplinor (Bilan kundër Kroacisë (Aktv.), 2020, §§ 27-31, në lidhje me një 
paralajmërim me shkrim të dhënë një noteri publik; për t'u dalluar nga Lovrić kundër Kroacisë, 2017, 
§ 73). Një kufizim i qasjes në gjykatë mund të rezultojë nga një vendim i gjykatës supreme për të 
kufizuar në kohë efektet e një deklarimi se një ligj është antikushtetues. Kjo nuk cenon nenin 6 § 1 në 
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rrethana të jashtëzakonshme kur justifikohet nga konsideratat e interesit publik. Në të vërtetë, mund 
të jetë e nevojshme të shmanget çdo pasojë e tepruar e një deklarate të tillë të antikushtetutshmërisë 
në një fushë të ndjeshme siç është, për shembull, politika ekonomike e një vendi në kohë krize të 
rënda ekonomike. (Frantzeskaki kundër Greqisë (Aktv.), 2019, §§ 38-40 dhe referencat e cituara). 

138.  Kur qasja në gjykatë është e kufizuar me ligj ose në praktikë, Gjykata shqyrton nëse kufizimi 
ndikon në thelbin e së drejtës dhe, në veçanti, nëse ai ndjek një "qëllim legjitim" (i cili duhet të tregohet 
nga qeveria e paditur: Oorzhak kundër Rusisë, 2021, §§ 20-22) dhe nëse ka një marrëdhënie të 
arsyeshme proporcionaliteti midis mjeteve të përdorura dhe qëllimit që kërkohet të arrihet: 
Ashingdane kundër Mbretërisë së Bashkuar, 1985, § 57. Në lidhje me proporcionalitetin e kufizimit, 
shtrirja e kufirit të vlerësimit të shtetit mund të varet, ndër të tjera, mbi të drejtën ndërkombëtare 
përkatëse në këtë fushë (Naït-Liman kundër Zvicrës [GC], 2018, §§ 173-174). Në rastet që përfshijnë 
çështje që i nënshtrohen zhvillimeve të vazhdueshme në shtetet anëtare, shtrirja e kufirit të vlerësimit 
mund të varet gjithashtu nga fakti nëse ekziston një "konsensus evropian" ose të paktën një prirje e 
caktuar midis shteteve anëtare.po aty., § 175). Asnjë shkelje e nenit 6 § 1 nuk mund të konstatohet 
nëse kufizimi është në përputhje me parimet e vendosura nga Gjykata. 

139.  Nëse një person ka një pretendim të brendshëm të padëmshëm mund të varet jo vetëm nga 
përmbajtja, e thënë siç duhet, e së drejtës civile përkatëse siç përcaktohet në legjislacionin kombëtar, 
por edhe nga ekzistenca e pengesave procedurale që pengojnë ose kufizojnë mundësitë e paraqitjes 
së pretendimeve të mundshme në gjykatë (McElhinney kundër Irlandës [GC], 2001, § 24). Neni 6 § 1 
nuk garanton ndonjë përmbajtje të veçantë për "të drejtat" civile në të drejtën materiale të Shteteve 
Kontraktuese: Gjykata nuk mund të krijojë nëpërmjet interpretimit të nenit 6 § 1 një të drejtë 
thelbësore e cila nuk ka bazë ligjore në Shtetin në fjalë.Z dhe të tjerët kundër Mbretërisë së Bashkuar 
[GC], 2001, §§ 87 dhe 98). Në Famullia katolike greke Lupeni dhe të tjerët kundër Rumanisë [GC], 2016, 
Gjykata vendosi se vështirësitë e hasura nga ankuesit në përpjekjet e tyre për të siguruar kthimin e një 
ndërtese kishe kishin rezultuar nga ligji në fuqi materiale dhe nuk kishin lidhje me ndonjë kufizim në 
të drejtën e qasjes në gjykatë. Prandaj, gjykata konsideroi se ishte shkelur Neni 6 § 1 (§§ 99 dhe 106). 

140.  Për më tepër, fakti i thjeshtë që një kërkesë konsiderohet e papranueshme për mungesë të një 
interesi legjitim nuk përbën mohim të qasjes në gjykatë për sa kohë që parashtresat e paditësit janë 
shqyrtuar siç duhet (Obermeier kundër Austrisë, 1990, § 68, dhe për një gjykatë ndërkombëtare, 
Konkurrenten.no AS kundër Norvegjisë (Aktv.), 2019, §§ 46-48). 

141.  Kufizime në juridiksionin e gjykatave kombëtare për t'u marrë me aktet e kryera jashtë vendit: 
kufizime të tilla mund të ndjekin qëllime legjitime të lidhura me parimet e administrimit të duhur të 
drejtësisë dhe ruajtjen e efektivitetit të vendimeve gjyqësore vendase (Naït-Liman kundër Zvicrës [GC], 
2018, § 122; Hussein dhe të tjerët kundër Belgjikës, 2021, §§ 59-73). 

142.  imuniteti i organizatave ndërkombëtare nga juridiksioni kombëtar (shih në veçanti Stichting 
Mothers of Srebrenica dhe të tjerët kundër Holandës (Aktv.), 2013, § 139): ky rregull i bazuar në traktat 
– i cili ndjek një qëllim legjitim (Waite dhe Kennedy kundër Gjermanisë [GC], 1999, § 63) – është i 
lejueshëm nga pikëpamja e nenit 6 § 1 vetëm nëse kufizimi që rrjedh prej tij nuk është joproporcional. 
Prandaj, do të jetë në përputhje me nenin 6 § 1 nëse personat e interesuar kanë në dispozicion të tyre 
mjete të arsyeshme alternative për të mbrojtur në mënyrë efektive të drejtat e tyre sipas Konventës 
(po aty., §§ 68-74; Princi Hans-Adam II i Lihtenshtajnit kundër Gjermanisë [GC], 2001, § 48; Chapman 
kundër Belgjikës (Aktv.), 2013, §§ 51-56; dhe Klausecker kundër Gjermanisë (Aktv.), 2015, §§ 69-77, në 
lidhje me alternativën ndaj një procedure arbitrazhi). Megjithatë, nuk rezulton se në mungesë të një 
mjeti alternativ, njohja e imunitetit të një organizate ndërkombëtare është ipso facto që përbën një 
shkelje të së drejtës për qasje në gjykatë (Stichting Mothers of Srebrenica dhe të tjerët kundër 
Holandës (Aktv.), 2013, § 164). 

143.  Vendimi në Stichting Mothers of Srebrenica dhe të tjerët kundër Holandës (Aktv.), 2013, kishte 
të bënte me dhënien e imunitetit të Kombeve të Bashkuara (OKB) në gjykatat kombëtare. Gjykata u 
shpreh se operacionet e vendosura nga rezolutat e Këshillit të Sigurimit të OKB-së sipas Kapitullit VII 
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të Kartës së OKB-së ishin thelbësore për misionin e OKB-së për të siguruar paqen dhe sigurinë 
ndërkombëtare. Prandaj, Konventa nuk mund të interpretohej në një mënyrë që do t'i nënshtronte 
aktet dhe mosveprimet e Këshillit të Sigurimit në juridiksionin e brendshëm në mungesë të një vendimi 
të OKB-së për këtë qëllim. Të futësh operacione të tilla brenda fushës së juridiksionit të brendshëm 
do të ishte si lejimi i ndonjë shteti individual, nëpërmjet gjykatave të tij, të ndërhyjë në përmbushjen 
e një misioni kyç të OKB-së në këtë fushë, duke përfshirë kryerjen efektive të operacioneve të tij 
(§ 154). Gjykata shtoi se e drejta ndërkombëtare nuk e mbështet qëndrimin se një padi civile duhet të 
bëjë që gjykatat vendase të heqin imunitetin e Kombeve të Bashkuara nga padia për arsyen e vetme 
se kërkesa bazohej në një pretendim për një shkelje veçanërisht të rëndë të një norme të së drejtës 
ndërkombëtare, madje një normë e jus cogens (§ 158). 

144.  Imuniteti i shtetit: doktrina e imunitetit të shtetit të huaj përgjithësisht pranohet nga komuniteti 
i kombeve (Stichting Mothers of Srebrenica dhe të tjerët kundër Holandës, 2013, (Aktv.), § 158). Masat 
e marra nga një shtet anëtar që pasqyrojnë rregullat e njohura përgjithësisht të së drejtës 
ndërkombëtare publike mbi imunitetin e shtetit nuk përbëjnë automatikisht një kufizim 
joproporcional për të drejtën e qasjes në gjykatë (Fogarty kundër Mbretërisë së Bashkuar [GC], 2001, 
§ 36; McElhinney kundër Irlandës [GC], 2001, § 37; Sabeh El Leil kundër Francës [GC], 2011, § 49). 

145.  Imuniteti juridiksional i shteteve të huaja: dhënia e imunitetit nuk duhet parë si kualifikim i një 
të drejte thelbësore, por si një pengesë procedurale në kompetencën e gjykatave kombëtare për të 
përcaktuar të drejtën (JC dhe të tjerët kundër Belgjikës, 2021, §§ 58-59). Një shtet i huaj mund të heqë 
dorë nga e drejta e tij për imunitet para gjykatave të një shteti tjetër duke dhënë pëlqimin e qartë dhe 
pa mëdyshje (Ndayegamiye-Mporamazina kundër Zvicrës, 2019, §§ 57 dhe 59). Në rastet kur zbatimi 
i parimit të imunitetit të shtetit nga juridiksioni kufizon ushtrimin e së drejtës së qasjes në gjykatë, 
duhet të konstatohet nëse rrethanat e rastit justifikojnë një kufizim të tillë (p.sh. Princi Hans-Adam II 
i Lihtenshtajnit kundër Gjermanisë [GC], 2001, §§ 51-70). Kufizimi duhet të ndjekë një qëllim legjitim 
dhe të jetë proporcional me atë qëllim (Cudak kundër Lituanisë [GC], 2010, § 59; Sabeh El Leil kundër 
Francës [GC], 2011, §§ 51-54). Dhënia e imunitetit sovran për një shtet në procedurat civile ndjek 
"qëllimin legjitim" të respektimit të ligjit ndërkombëtar për të promovuar mirësinë dhe marrëdhëniet 
e mira midis shteteve (Fogarty kundër Mbretërisë së Bashkuar [GC], 2001, § 34; Al-Adsani kundër 
Mbretërisë së Bashkuar [GC], 2001, § 54; Treska kundër Shqipërisë dhe Italisë (Aktv.), 2006; JC dhe të 
tjerët kundër Belgjikës, 2021, § 60). Nëse masa e marrë është proporcionale (shih përmbledhjen e 
parimeve në JC dhe të tjerët kundër Belgjikës, 2021, §§ 61 dhe 63), në disa raste mund të dëmtojë vetë 
thelbin e të drejtës së individit për qasje në gjykatë (Cudak kundër Lituanisë [GC], 2010, § 74; Sabeh El 
Leil kundër Francës [GC], 2011, § 49; Naku kundër Lituanisë dhe Suedisë, 2016, § 95), ndërsa në raste 
të tjera mund të mos (Al-Adsani kundër Mbretërisë së Bashkuar [GC], 2001, § 67; Fogarty kundër 
Mbretërisë së Bashkuar [GC], 2001, § 39; McElhinney kundër Irlandës [GC], 2001, § 38; dhe së fundmi, 
JC dhe të tjerët kundër Belgjikës, 2021, § 75, ku Gjykata konstatoi se gjykata kombëtare nuk ishte 
larguar nga rregullat e njohura përgjithësisht të së drejtës ndërkombëtare për imunitetin e shtetit). 
Në mungesë të një mjeti alternativ, nuk ka ipso facto shkelje të së drejtës për qasje në gjykatë 
(Stichting Mothers of Srebrenica dhe të tjerët kundër Holandës (Aktv.), 2013), megjithëse Gjykata 
konstatoi se ekzistenca e një alternative do të ishte e dëshirueshme në rrethanat specifike të rastit të 
JC dhe të tjerët kundër Belgjikës, 2021 (§ 71). 

▪ Imuniteti i shtetit nga juridiksioni është kufizuar nga zhvillimet në të drejtën zakonore 
ndërkombëtare. 

 Kështu, Gjykata ka vënë në dukje një prirje në të drejtën ndërkombëtare dhe krahasuese 
drejt kufizimit të imunitetit të shtetit në lidhje me kontestet e lidhura me punësimin, me 
përjashtim, megjithatë, të atyre që kanë të bëjnë me rekrutimin e personelit të 
ambasadës (Cudak kundër Lituanisë [GC], 2010, §§ 63 et seq.; Sabeh El Leil kundër Francës 
[GC], 2011, §§ 53-54 dhe 57-58; Naku kundër Lituanisë dhe Suedisë, 2016, § 89, në lidhje 
me shkarkimin e anëtarëve të stafit të ambasadës; Shiko gjithashtu Wallishauser kundër 
Austrisë, 2012, në lidhje me dërgimin e një thirrjeje në procedurë kundër një shteti të 
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huaj në lidhje me paga të vonuara). Sa i përket mosmarrëveshjeve në lidhje me një 
kontratë pune të lidhur ndërmjet ambasadave ose misioneve të përhershme dhe 
personelit të tyre mbështetës, Gjykata ka mbrojtur gjithmonë si shtetasit e shtetit të 
forumit (shteti ku kryhet puna) ashtu edhe joshtetasit që jetojnë atje (Ndayegamiye-
Mporamazina kundër Zvicrës, 2019, §§ 49 dhe 61 dhe referencat e cituara). Kjo qasje 
konsistente është në përputhje me zakonet ndërkombëtare të kodifikuara: në parim, një 
shtet i huaj nuk mund të mbështetet në imunitetin nga juridiksioni në kontekstin e një 
kontest në lidhje me një kontratë pune të ekzekutuar në territorin e shtetit të forumit. 
Megjithatë, ekzistojnë përjashtime nga ky parim, veçanërisht kur "punëmarrësi është 
shtetas i shtetit punëdhënës në kohën kur fillon procedura, përveç rastit kur ky person ka 
vendbanimin e tij të përhershëm në shtetin e forumit". (po aty., §§ 61-63). Në rastin e 
përmendur, ndryshe nga rastet e mëparshme, ankuesja ishte shtetase e shtetit 
punëdhënës (Burundi) kur e paraqiti rastin e saj para gjykatave zvicerane dhe nuk ishte 
rezidente e përhershme në shtetin forum (Zvicër), ku ajo punonte në Misionin e 
Përhershëm të Republikës së Burundit në Kombet e Bashkuara. Respektimi nga Zvicra i 
imunitetit të Republikës së Burundit nga juridiksioni në lidhje me pretendimin e ankueses 
për shkarkim të padrejtë nga puna ishte në përputhje me rregullat e njohura 
përgjithësisht të së drejtës ndërkombëtare për imunitetin shtetëror (§ 66). 

 Një qasje kufizuese ndaj imunitetit mund të merret edhe në lidhje me transaksionet 
tregtare ndërmjet shtetit dhe individëve të huaj privatë (Oleynikov kundër Rusisë, 2013, 
§§ 61 dhe 66). 

▪ Nga ana tjetër, Gjykata vuri në dukje në vitin 2001 se, ndërsa dukej se kishte një tendencë 
në të drejtën ndërkombëtare dhe krahasuese drejt kufizimit të imunitetit të shtetit në lidhje 
me dëmtimin personal të shkaktuar nga një veprim ose mosveprim brenda shtetit të forumit, 
kjo praktikë nuk ishte aspak universale (McElhinney kundër Irlandës [GC], 2001, § 38). 

▪ Në JC dhe të tjerët kundër Belgjikës, 2021, Gjykata nuk mbështeti argumentin e ankuesve se 
imuniteti i shtetit nga juridiksioni nuk mund të ruhej në rastet që përfshijnë trajtim çnjerëzor 
ose poshtërues (shih §§ 64 e në vazhdim, duke përfshirë përmbledhjen e precedentëve në 
lidhje me shkelje të tjera të rënda të ligjit të të drejtave të njeriut, ligjit humanitar 
ndërkombëtar, ose normat jus cogens). Për më tepër, Gjykata u shpreh në vitin 2014 se 
ndërsa kishte një mbështetje të shfaqur në favor të një rregulli ose përjashtimi të veçantë 
në të drejtën ndërkombëtare publike në çështjet në lidhje me pretendimet civile për torturë 
të paraqitura kundër zyrtarëve të shtetit të huaj, pjesa më e madhe e autoritetit ishte për 
efektin që e drejta e shtetit për imunitet nuk mund të anashkalohej duke paditur shërbëtorët 
ose agjentët e tij (Jones dhe të tjerët kundër Mbretërisë së Bashkuar, 2014, §§ 213-15, në 
lidhje me refuzimin për të shqyrtuar kërkesën civile të ankuesve në lidhje me pretendimet 
për torturë për shkak të imunitetit të thirrur nga shteti në fjalë dhe zyrtarët e tij). 

▪ Imuniteti i shtetit nga ekzekutimi nuk është në vetvete në kundërshtim me nenin 6 § 1. 
Gjykata vuri në dukje në vitin 2005 se të gjitha instrumentet juridike ndërkombëtare që 
rregullojnë imunitetin e shtetit parashtrojnë parimin e përgjithshëm që, duke iu nënshtruar 
disa përjashtimeve të kufizuara rreptësisht, shtetet e huaja gëzonin imunitet nga ekzekutimi 
në territorin e shtetit të forumit.Manoilescu dhe Dobrescu kundër Rumanisë dhe Rusisë 
(Aktv.), 2005, § 73). Për ilustrim, Gjykata u shpreh në vitin 2002 se “ndonëse gjykatat greke 
urdhëruan shtetin gjerman t'u paguante dëmshpërblim ankuesve, kjo nuk e detyronte 
domosdoshmërisht shtetin grek të siguronte që ankuesit të mund të rikthenin borxhin e tyre 
nëpërmjet procedurave përmbarimore në Greqi”. (Kalogeropoulou dhe të tjerët kundër 
Greqisë dhe Gjermanisë (Aktv.), 2002). Këto vendime janë të vlefshme në lidhje me gjendjen 
e së drejtës ndërkombëtare në kohën përkatëse dhe nuk përjashtojnë zhvillimet e ardhshme 
në atë ligj. 
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146.  Imuniteti parlamentar: është një praktikë e kahershme që shtetet në përgjithësi t'u japin 
parlamentarëve shkallë të ndryshme imuniteti, me qëllim që të lejohet liria e fjalës për përfaqësuesit 
e popullit dhe të parandalohen ankesat partiake që të ndërhyjnë në funksionet parlamentare (CGIL 
dhe Cofferati kundër Italisë (nr. 2), 2010, § 44). Prandaj, imuniteti parlamentar mund të jetë i 
pajtueshëm me nenin 6, me kusht që: 

▪ ndjek qëllime legjitime: mbrojtjen e fjalës së lirë në parlament dhe ruajtjen e ndarjes së 
pushteteve midis legjislativit dhe gjyqësorit (A. kundër Mbretërisë së Bashkuar, 2002, §§ 75-
77 dhe 79); 

▪ nuk është në disproporcion me qëllimet që kërkohen të arrihen (nëse personi në fjalë ka 
mjete të arsyeshme alternative për të mbrojtur në mënyrë efektive të drejtat e tij/saj (po 
aty., § 86) dhe imuniteti i jepet vetëm ushtrimit të funksioneve parlamentare (po aty., § 84; 
Zollmann kundër Mbretërisë së Bashkuar (Aktv.), 2010). Mungesa e ndonjë lidhjeje të qartë 
me veprimtarinë parlamentare kërkon një interpretim të ngushtë të konceptit të 
proporcionalitetit ndërmjet qëllimit që synohet të arrihet dhe mjeteve të përdorura 
(Cordova kundër Italisë (nr. 2), 2003, § 64; Syngelidis kundër Greqisë, 2010, § 44). E drejta e 
individëve për qasje në gjykatë nuk mund të kufizohet në një mënyrë të papajtueshme me 
nenin 6 § 1 sa herë që vërejtjet e kundërshtuara janë bërë nga një anëtar i Parlamentit 
(Cordova kundër Italisë (nr. 1), 2003, § 63; CGIL dhe Cofferati kundër Italisë (nr. 2), 2010, 
§§ 46-50, ku, përveç kësaj, viktimat nuk kishin ndonjë mjet alternativ të arsyeshëm për të 
mbrojtur të drejtat e tyre). 

147.  Përjashtimi i gjyqtarëve nga juridiksioni nuk është gjithashtu i papajtueshëm me nenin 6 § 1 nëse 
ndjek një qëllim legjitim, domethënë administrimin e duhur të drejtësisë (Ernst dhe të tjerët kundër 
Belgjikës, 2003, § 50), dhe respekton parimin e proporcionalitetit në kuptimin që ankuesit kanë mjete 
alternative të arsyeshme për të mbrojtur në mënyrë efektive të drejtat e tyre sipas Konventës (po aty., 
2003, § 53-55). 

148.  Imunitetet që gëzojnë shërbyesit civilë: kufizimet në aftësinë e individëve për të ndërmarrë 
procedura ligjore për të kundërshtuar deklaratat dhe gjetjet e bëra nga shërbyesit civilë që dëmtojnë 
reputacionin e tyre mund të ndjekin një qëllim legjitim në interesin publik (Fayed kundër Mbretërisë 
së Bashkuar, 1994, § 70); megjithatë, duhet të ketë një marrëdhënie proporcionaliteti midis mjeteve 
të përdorura dhe atij qëllimi legjitim (po aty., §§ 75-82). Rasti i Jones dhe të tjerët kundër Mbretërisë 
së Bashkuar (§§ 213-15) kishte të bënte me refuzimin për të shqyrtuar kërkesën civile të ankuesve në 
lidhje me pretendimet për torturë për shkak të imunitetit të thirrur nga shteti në fjalë dhe zyrtarët e 
tij. Gjykata u bind se dhënia e imunitetit për zyrtarët shtetërorë në këtë rast të veçantë pasqyronte 
rregulla përgjithësisht të njohura të së drejtës ndërkombëtare publike, ndërkohë që tregonte se 
zhvillimet në këtë fushë duhej të mbaheshin nën shqyrtim. 

149.  Imuniteti i kreut të shtetit: në kuptim të funksioneve të kryera nga krerët e shtetit, Gjykata e ka 
konsideruar të pranueshme t'u japë atyre imunitet funksional për të mbrojtur lirinë e tyre të shprehjes 
dhe për të ruajtur ndarjen e pushteteve brenda shtetit. Parametrat e një imuniteti të tillë duhet të 
rregullohen. Imuniteti i përhershëm dhe absolut që nuk mund të hiqet kurrë do të përbënte një kufizim 
joproporcional në të drejtën e qasjes në gjykatë (Urechean dhe Pavlicenco kundër Republikës së 
Moldavisë, 2014, §§ 47-55). 

150.  Kufijtë e imunitetit: nuk do të ishte në përputhje me shtetin e së drejtës në një shoqëri 
demokratike ose me parimin bazë që qëndron në themel të nenit 6 § 1 – domethënë që kërkesat civile 
duhet të jenë në gjendje t’i paraqiten një gjyqtari për gjykim – nëse një shtet mund, pa kufizim ose 
kontroll nga organet e zbatimit të Konventës, heqë nga juridiksioni i gjykatave një sërë kërkesash civile 
ose u jepen imunitete nga përgjegjësia civile grupeve ose kategorive të mëdha të personave 
(McElhinney kundër Irlandës [GC], 2001, §§ 23-26; Sabeh El Leil kundër Francës [GC], 2011, § 50). 

151.  Gjykimi në Al-Dulimi dhe Montana Management Inc. kundër Zvicrës [GC], 2016, kishte të bënte 
me konfiskimin e aseteve në përputhje me Rezolutën 1483 (2003) e Këshillit të Sigurimit të Kombeve 
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të Bashkuara. Aktgjykimi përcakton parimet në lidhje me disponueshmërinë e mbikëqyrjes së duhur 
gjyqësore nga gjykatat vendase të masave të miratuara në nivel kombëtar në përputhje me vendimet 
e marra brenda sistemit të sanksioneve të OKB-së. Gjykata u shpreh në këtë rast të veçantë se nuk 
kishte asgjë në Rezolutën 1483 (2003) që i pengonte në mënyrë eksplicite gjykatat vendase të 
rishikonin, sa i përket mbrojtjes së të drejtave të njeriut, masat e marra në nivel kombëtar në 
përputhje me atë Rezolutë. Kur një rezolutë nuk përmban në mënyrë eksplicite përjashtimin e 
mundësisë së mbikëqyrjes gjyqësore, ajo duhet të kuptohet gjithmonë si autorizimi i shteteve për të 
ushtruar një kontroll të mjaftueshëm për të shmangur çdo arbitraritet në zbatimin e saj, në mënyrë 
që të arrihet një ekuilibër i drejtë midis interesave konkurruese në rrezik. Çdo zbatim i rezolutës së 
Këshillit të Sigurimit pa mundësinë e mbikëqyrjes gjyqësore për të siguruar mungesën e arbitraritetit 
do të përfshijë përgjegjësinë e shtetit sipas nenit 6 të Konventës. 

B.  Parimi i heqjes dorë 

1.   

152.  Një individ nuk mund të konsiderohet se ka hequr dorë nga një e drejtë nëse ai ose ajo nuk ka 
pasur njohuri për ekzistencën e së drejtës ose për procedurat përkatëse (Schmidt kundër Letonisë, 
2017, § 96 dhe referenca të jurisprudencës të cituara). 

153.  Në sistemet e brendshme juridike të Shteteve Kontraktuese, heqja dorë nga e drejta e një 
personi për të dëgjuar rastin e tij nga një gjykatë ose tribunal haset shpesh në lëndët civile, veçanërisht 
në formën e klauzolave të arbitrazhit në kontrata. Heqja dorë, e cila ka avantazhe të pamohueshme 
për individin në fjalë, si dhe për administrimin e drejtësisë, në parim nuk cenon Konventën (Deweer 
kundër Belgjikës, 1980, § 49; Pastore kundër Italisë (Aktv.), 1999). Prandaj, neni 6 nuk përjashton 
ngritjen e gjykatave të arbitrazhit për të zgjidhur disa mosmarrëveshje (Transado - Transportes Fluviais 
Do Sado, SA kundër Portugalisë (Aktv.), 2003). Palët në një lëndë janë të lira të vendosin që gjykatave 
të rregullta nuk u kërkohet të trajtojnë disa mosmarrëveshje që mund të lindin nga ekzekutimi i një 
kontrate. Në pranimin e një klauzole arbitrazhi, palët heqin dorë vullnetarisht nga disa të drejta të 
parapara në Konventë (Eiffage SA dhe të tjerët kundër Zvicrës (Aktv.), 2009; Tabbane kundër Zvicrës 
(Aktv.), 2016, § 27). Mund të ketë një arsye legjitime për kufizimin e së drejtës për qasje të 
drejtpërdrejtë individuale në një gjykatë arbitrazhi (Lithgow dhe të tjerët kundër Mbretërisë së 
Bashkuar, 1986, § 197). 

2.  Kushtet 

154.  Personat mund të heqin dorë nga e drejta e tyre në gjykatë në favor të arbitrazhit, me kusht që 
heqja dorë të jetë e lejueshme dhe të vendoset lirisht dhe pa mëdyshje (Suda kundër Republikës Çeke, 
2010, §§ 48-49 dhe referenca të jurisprudencës të cituara; Tabbane kundër Zvicrës (Aktv.), 2016, 
§§ 26-27 dhe 30). Në një shoqëri demokratike një rëndësi tepër e madhe i kushtohet të drejtës për 
një gjykatë për përfitimin e saj që të humbet vetëm për shkak të faktit se një individ është palë në një 
zgjidhje të arritur gjatë një procedure ndihmëse të procedurave gjyqësore (Suda kundër Republikës 
Çeke, 2010, § 48). Heqja dorë duhet të shoqërohet nga masa mbrojtëse minimale në përpjesëtim me 
rëndësinë e saj (Eiffage SA dhe të tjerët kundër Zvicrës (Aktv.), 2009; Tabbane kundër Zvicrës (Aktv.), 
2016, § 31). 

155.  Në praktikën gjyqësore bëhet dallimi ndërmjet arbitrazhit vullnetar dhe atij të detyrueshëm. Në 
parim, asnjë çështje nuk ngrihet në bazë të nenit 6 në rastin e arbitrazhit vullnetar pasi ai hyn lirisht 
(shih, megjithatë, në lidhje me arbitrazhin tregtar, Beg Spa kundër Italisë, 2021, §§ 135 et seq.). 
Megjithatë, në rastin e arbitrazhit të detyrueshëm – pra kur arbitrazhi kërkohet me ligj – palët nuk 
kanë mundësi të heqin mosmarrëveshjen e tyre nga juridiksioni i një tribunali arbitrazhi, i cili 
rrjedhimisht duhet të sigurojë garancitë e përcaktuara në nenin 6 § 1 të Konventës (Tabbane kundër 
Zvicrës (Aktv.), 2016, §§ 26-27 dhe referenca të jurisprudencës të cituara). Në vendimin e cituar, 
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Gjykata vendosi se klauzola e heqjes dorë dhe dispozita ligjore përkatëse kishin ndjekur një qëllim 
legjitim, përkatësisht promovimin e pozicionit të Zvicrës si një vend për arbitrazh përmes procedurave 
fleksibile dhe të shpejta, duke respektuar lirinë kontraktuale të ankuesit (§ 36). 

156.  Gjykata ka theksuar avantazhet e arbitrazhit ndaj procedurave gjyqësore në zgjidhjen e 
kontesteve tregtare. Në një rast të paraqitur nga një futbollist profesionist dhe një patinator 
shpejtësie, ajo përsëriti parimet e zbatueshme në këtë fushë (Mutu dhe Pechstein kundër Zvicrës, 
2018, §§ 94-96) dhe konfirmoi se ky konstatim ishte po aq i rëndësishëm në sferën e sportit 
profesional. Në përcaktimin nëse ankuesit kishin hequr dorë nga të gjitha ose një pjesë të masave 
mbrojtëse të parapara në nenin 6 § 1, pyetja themelore ishte nëse procedura e arbitrazhit kishte qenë 
e detyrueshme për ta (§ 103). Gjykata vërejti se ankuesi i dytë nuk kishte pasur zgjidhje tjetër përveçse 
të ankohej në Gjykatën e Arbitrazhit për Sport (CAS), pasi rregullat e Unionit Ndërkombëtar të 
Patinazhit shprehnin qartë se të gjitha mosmarrëveshjet duhej të silleshin përpara CAS-it, duke mos 
bërë sjellë me rrezik për përjashtim nga konkurrenca ndërkombëtare (§§ 113-115). Në të kundërt, 
Gjykata konstatoi se ankuesit të parë nuk i ishte kërkuar të pranonte juridiksionin e detyrueshëm të 
CAS, pasi rregullat përkatëse ndërkombëtare u jepnin futbollistëve mundësinë e zgjedhjes në çështje 
të tilla. Megjithatë, Gjykata vazhdoi dhe vërejti se ankuesi i parë nuk mund të konsiderohej se kishte 
pranuar pa mëdyshje të aplikonte në një panel të CAS-it të cilit i mungonte pavarësia dhe paanësia. 
Një nga aspektet e rëndësishme në pikëpamjen e Gjykatës ishte se, duke përdorur rregullat që 
rregullonin procedurën përpara CAS-it, ankuesi i parë në fakt kishte kërkuar që një nga arbitrat në 
panel të largohej. Rrjedhimisht, në rastet e ankuesit të parë dhe të dytë, procedura e arbitrazhit duhet 
të kishte siguruar garancitë e parapara në nenin 6 § 1 (§§ 121-123). Shih gjithashtu, në lidhje me një 
komitet arbitrazhi me juridiksion ekskluziv dhe i detyrueshëm për të dëgjuar mosmarrëveshjet e 
futbollit, Ali Rıza dhe të tjerët kundër Turqisë, 2020, §§ 175-181 dhe Ali Riza kundër Zvicrës, 2021, § 82). 

C.  Ndihma Juridike 

1.  Dhënia e ndihmës juridike 

157.  Neni 6 § 1 nuk nënkupton që shteti duhet të ofrojë ndihmë juridike falas për çdo kontest në 
lidhje me një "të drejtë civile" (Airey kundër Irlandës, 1979, § 26). Ekziston një dallim i qartë midis nenit 
6 § 3 (c) – i cili garanton të drejtën për ndihmë juridike falas në proceset penale, në varësi të kushteve 
të caktuara – dhe nenit 6 § 1, i cili nuk i referohet ndihmës juridike (Essaadi kundër Francës, 2002, 
§ 30). 

158.  Megjithatë, Konventa synon të mbrojë të drejtat praktike dhe efektive, në veçanti të drejtën e 
qasjes në gjykatë. Prandaj, neni 6 § 1 ndonjëherë mund të detyrojë shtetin të sigurojë ndihmën e një 
avokati kur një ndihmë e tillë rezulton e domosdoshme për një qasje efektive në gjykatë (Airey kundër 
Irlandës, 1979, § 26). 

159.  Çështja nëse neni 6 kërkon apo jo sigurimin e përfaqësimit ligjor për një palë ndërgjyqëse 
individuale do të varet nga rrethanat specifike të rastit (po aty.; McVicar kundër Mbretërisë së 
Bashkuar, 2002, § 48, në lidhje me një të pandehur në procedurat e iniciuara nga autoritetet, dhe shih 
§ 50; Steel dhe Morris kundër Mbretërisë së Bashkuar, 2005, § 61). Ajo që duhet të konstatohet është 
nëse, në dritën e të gjitha rrethanave, mungesa e ndihmës juridike do t'i privonte palës ndërgjyqëse 
një gjykim të drejtë (McVicar kundër Mbretërisë së Bashkuar, 2002, § 51), për shembull duke e vënë 
atë në një disavantazh të dukshëm në krahasim me palën kundërshtare (Timofeyev dhe Postupkin 
kundër Rusisë, 2021, §§ 101-107). 

160.  Pyetja nëse neni 6 nënkupton një kërkesë për të ofruar ndihmë juridike do të varet, ndër faktorë 
të tjerë, nga: 

▪ rëndësia e asaj që është në rrezik për ankuesin (P., C. dhe S. kundër Mbretërisë së Bashkuar, 
2002, § 100; Steel dhe Morris kundër Mbretërisë së Bashkuar, 2005, § 61), duke përfshirë 
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nëse një e drejtë e mbrojtur me Konventë ishte në diskutim në produrat e brendshme (për 
shembull, neni 8 ose 10, ose neni 2 i protokollit nr. 4 të Konventës: Timofeyev dhe Postupkin 
kundër Rusisë, 2021, § 102).; 

▪ kompleksiteti i ligjit ose procedurës përkatëse (Airey kundër Irlandës, 1979, § 24), për 
shembull për shkak të rregullave të veçanta për paraqitjen e vëzhgimeve të palëve (Gnahoré 
kundër Francës, 2000, § 40) ose mbi paraqitjen e provave (McVicar kundër Mbretërisë së 
Bashkuar, 2002, § 54); 

▪ zotësia e ankuesit për ta përfaqësuar veten në mënyrë efektive (McVicar kundër Mbretërisë 
së Bashkuar, 2002, §§ 48-62; Steel dhe Morris kundër Mbretërisë së Bashkuar, 2005, § 61), i 
cili mund të ketë të bëjë me çështjen nëse palës kundërshtare i është ofruar asistencë gjatë 
gjithë procesit dhe vështirësitë e hasura nga ankuesi në përgatitjen e mbrojtjes së tij ose të 
saj (Timofeyev dhe Postupkin kundër Rusisë, 2021, §§ 104-107); 

▪ ekzistenca e një kërkese ligjore për të pasur përfaqësim ligjor (Airey kundër Irlandës, 1979, 
§ 26; Gnahoré kundër Francës, 2000, § 41 in fine). 

161.  Megjithatë, e drejta në fjalë nuk është absolute (Steel dhe Morris kundër Mbretërisë së Bashkuar, 
2005, §§ 59-60) dhe si rrjedhim mund të lejohet vendosja e kushteve për dhënien e ndihmës juridike 
bazuar në veçanti në konsideratat e mëposhtme, përveç atyre të cituara në paragrafin e mësipërm: 

▪ gjendja financiare e palës ndërgjyqëse (Steel dhe Morris kundër Mbretërisë së Bashkuar, 
2005, § 62); 

▪ perspektivat e tij ose të saj për sukses në procedurë (po aty). 

Prandaj, mund të ekzistojë një sistem i ndihmës juridike i cili përzgjedh rastet që kualifikohen për të 
dhe siguron që paratë publike për ndihmë juridike në procedurat para Gjykatës së Kasacionit të vihen 
në dispozicion vetëm për ata, ankesat e të cilëve kanë një perspektivë të arsyeshme suksesi. (Del Sol 
kundër Francës, 2002, § 23). Megjithatë, sistemi i krijuar nga ligjvënësi duhet t'u ofrojë individëve 
garanci thelbësore për t'i mbrojtur ata nga arbitrariteti (Gnahoré kundër Francës, 2002, § 41; Essaadi 
kundër Francës, 2002, § 36; Del Sol kundër Francës, 2002, § 26; Bakan kundër Turqisë, 2007, §§ 75-76 
me referencë në aktgjykimin në Aerts kundër Belgjikës, 1998, në lidhje me një cenim të vetë thelbit të 
së drejtës për një gjykatë). Prandaj është e rëndësishme t'i kushtohet vëmendje e duhur cilësisë së një 
skeme të ndihmës juridike brenda një shteti (Essaadi kundër Francës, 2002, § 35) dhe për të verifikuar 
nëse metoda e zgjedhur nga autoritetet është në përputhje me Konventën (Santambrogio kundër 
Italisë, 2004, § 52; Bakan kundër Turqisë, 2007, §§ 74-78; Pedro Ramos kundër Zvicrës, 2010, §§ 41-
45). Nuk ka asnjë detyrim për shtetin që të kërkojë nëpërmjet përdorimit të fondeve publike të 
sigurojë barazi totale të armëve ndërmjet personit të ndihmuar dhe palës kundërshtare, për sa kohë 
secilës palë i jepet një mundësi e arsyeshme për të paraqitur çështjen e tij/saj në kushte që nuk e 
vendosin atë në një disavantazh të konsiderueshëm përballë palës kundërshtare (Steel dhe Morris 
kundër Mbretërisë së Bashkuar, 2005, § 62). 

162.  Është thelbësore që gjykata të japë arsyet për refuzimin e ndihmës juridike dhe të trajtojë 
kërkesat për ndihmë juridike me kujdes (Tabor kundër Polonisë, 2006, §§ 45-46; Saoud kundër Francës, 
2007, §§ 133-36). 

163.  Aktgjykimi Dragan Kovaçeviq kundër Kroacisë, 2022, trajtonte çështjen e ndihmës juridike në 
procedurat para Gjykatës Kushtetuese dhe cenueshmërinë e një ankuesi të cilit i ishte hequr aftësia 
për të vepruar (§§ 35-36, 79 dhe 81). 

164.  Për më tepër, refuzimi i ndihmës juridike personave juridikë të huaj nuk është në kundërshtim 
me nenin 6 (Granos Organicos Nacionales SA kundër Gjermanisë, 2012, §§ 48-53). Në lidhje me 
shoqëritë tregtare në përgjithësi, shih Nalbant dhe të tjerët kundër Turqisë, 2022 (§§ 37-38). 
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2.  Efektiviteti i ndihmës juridike të dhënë 

165.  Shteti nuk është përgjegjës për veprimet e një avokati të caktuar zyrtarisht. Rrjedh nga pavarësia 
e profesionit ligjor nga shteti (Staroszczyk kundër Polonisë, 2007, § 133), se sjellja e mbrojtjes është 
në thelb një çështje midis të pandehurit dhe mbrojtësit të tij, pavarësisht nëse mbrojtësi është caktuar 
sipas një skeme të ndihmës juridike apo financohet privatisht. Sjellja e mbrojtjes si e tillë, përveçse në 
rrethana të veçanta, nuk mund të sjellë përgjegjësinë e shtetit sipas Konventës (Tuziński kundër 
Polonisë (Aktv.), 1999). 

166.  Megjithatë, caktimi i një avokati për të përfaqësuar një palë nuk garanton në vetvete ndihmë 
efektive (Siaƚkowska kundër Polonisë, 2007, §§ 110 dhe 116). Avokati i caktuar për qëllime të ndihmës 
juridike mund të pengohet për një periudhë të gjatë të veprimit ose mund t'i shmanget detyrave të 
tij. Nëse ata njoftohen për situatën, autoritetet kombëtare kompetente duhet ta zëvendësojnë atë; 
nëse nuk e bëjnë këtë, pala ndërgjyqëse do të privohet nga ndihma efektive në praktikë pavarësisht 
ofrimit të ndihmës juridike falas (Bertuzzi kundër Francës, 2003, § 30). 

167.  Është mbi të gjitha përgjegjësi e shtetit të sigurojë ekuilibrin e nevojshëm ndërmjet gëzimit 
efektiv të qasjes në drejtësi nga njëra anë dhe pavarësisë së profesionit të avokatit nga ana tjetër. 
Gjykata ka theksuar qartë se çdo refuzim i një avokati të ndihmës juridike për të vepruar duhet të 
plotësojë disa kërkesa cilësore. Këto kërkesa nuk do të përmbushen kur mangësitë në sistemin e 
ndihmës juridike privojnë individët nga qasja "praktike dhe efektive" në një gjykatë në të cilën ata 
kanë të drejtë (Staroszczyk kundër Polonisë, 2007, § 135; Siaƚkowska kundër Polonisë, 2007, 
§ 114-shkelje). 

168.  Për ta përmbledhur, shteti nuk mund të mbajë përgjegjësi për çdo veprim/mosveprim apo 
mangësi nga ana e një avokati të ndihmës juridike, dhe pala ndërgjyqëse ka gjithashtu përgjegjësi të 
caktuara në këtë fushë (Bąkowska kundër Polonisë, 2010, §§ 45-54, dhe, mutatis mutandis, Feilazoo 
kundër Maltës, 2021, §§ 125-126 dhe 131). 
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III.  Kërkesat institucionale 
 

Neni 6 § 1 i Konventës  

“1.  Në përcaktimin e të drejtave dhe obligimeve civile..., çdo person ka të drejtë për seancë... nga 
një gjykatë e pavarur dhe e paanshme e themeluar me ligj. ...” 

 

169.  Ndërsa kërkesat institucionale të nenit 6 § 1 shërbejnë secila për qëllime specifike si garanci të 
veçanta të gjykimit të drejtë, të gjitha ato udhëhiqen nga synimi për të mbështetur parimet themelore 
të shtetit të së drejtës dhe ndarjen e pushteteve. Nevoja për të ruajtur besimin e publikut në gjyqësor 
dhe për të ruajtur pavarësinë e tij përballë pushteteve tjera janë në themel të secilës prej këtyre 
kërkesave (Guðmundur Andri Ástráðsson kundër Islandës [GC], 2020, § 233). 

170.  Duke theksuar rëndësinë e parimit të subsidiaritetit – të cilin Protokolli Nr. 15 i Konventës e ka 
përfshirë në Preambulën e Konventës – dhe parimin e “përgjegjësisë së përbashkët” ndërmjet 
Shteteve Palë dhe Gjykatës për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, dhe se sistemi i Konventës nuk mund 
të funksionojë siç duhet pa gjyqtarë të pavarur, Gjykata e konsideron se roli i shteteve në sigurimin e 
pavarësisë gjyqësore është i një rëndësie vendimtare (Grzęda kundër Polonisë [GC], 2022, § 324). 

A.  Koncepti i një "tribunali" 

1.  Konceptet autonome9 

171.  Aktgjykimi Guðmundur Andri Ástráðsson kundër Islandës [GC], 2020 rafinoi dhe qartësoi parimet 
përkatëse të jurisprudencës (shih, në veçanti, §§ 219-222; shih gjithashtu Eminağaoğlu kundër 
Turqisë, 2021, §§ 90-91 dhe 94), të cilat mund të ndahen në tri kërkesa kumulative, siç përshkruhet 
më poshtë (shih përmbledhjen përkatëse në Dolińska-Ficek dhe Ozimek kundër Polonisë, §§ 272-280). 

172.  Së pari, një "tribunal" karakterizohet në kuptimin përmbajtësor të termit nga funksioni i tij 
gjyqësor (Guðmundur Andri Ástráðsson kundër Islandës [GC], 2020 §§ 219 et seq. për parimet 
përkatëse), domethënë përcaktimin e çështjeve në kompetencën e tij në bazë të rregullave të ligjit 
dhe pas procedurave të zhvilluara në mënyrë të përcaktuar (Qipro kundër Turqisë [GC], 2001, § 233; 
Xero Flor w Polsce sp. z o.o. kundër Polonisë, 2021, § 194, në lidhje me një gjykatë kushtetuese). 

173.  Fuqia e vendimit është e natyrshme në vetë nocionin e "tribunalit". Procedurat duhet të ofrojnë 
“përcaktimin nga një gjykatë për çështjet në mosmarrëveshje” që kërkohet nga neni 6 § 1 (Benthem 
kundër Holandës, 1985, § 40). 

174.  Prandaj, kompetenca për të nxjerrë opinione këshillimore pa forcë detyruese nuk është e 
mjaftueshme, edhe nëse ato opinione ndiqen në shumicën dërrmuese të rasteve (po aty.). 

175.  Për qëllimet e nenit 6 § 1, një “tribunal” nuk ka nevojë të jetë një gjykatë ligjore e integruar 
brenda makinerisë standarde gjyqësore të vendit në fjalë (Xhoxhaj kundër Shqipërisë, 2021, § 284, në 
lidhje me një organ të krijuar për të rivlerësuar aftësinë e gjyqtarëve dhe prokurorëve për të kryer 
funksionet e tyre; Ali Rıza dhe të tjerët kundër Turqisë, 2020, §§ 194-195 dhe 202-204, dhe Mutu dhe 
Pechstein kundër Zvicrës, 2018, § 139, në lidhje me arbitrazhin). Ai mund të krijohet për të trajtuar një 
çështje specifike që mund të administrohet në mënyrë të përshtatshme jashtë sistemit të gjykatave 
të rregullta. Ajo që është e rëndësishme për të siguruar respektimin e nenit 6 § 1 janë garancitë, si ato 
thelbësore ashtu edhe procedurale, të cilat janë në fuqi (Guðmundur Andri Ástráðsson kundër Islandës 
[GC], 2020; Rolf Gustafson kundër Suedisë, 1997, § 45). Kështu, një organ që nuk respekton masat 

 
9.  Shih gjithashtu seksionin mbi “Themelimi me ligj”. 
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mbrojtëse procedurale sipas nenit 6 nuk mund të konsiderohet si një "tribunal" i krijuar me ligj 
(Eminağaoğlu kundër Turqisë, 2021, §§ 99-105, në lidhje me procedurat disiplinore për gjyqtarët). 

176.  Prandaj, një "tribunal" mund të përbëhet nga një organ i krijuar për të përcaktuar një numër të 
kufizuar çështjesh specifike, me kusht që gjithmonë të ofrojë garancitë e duhura (Lithgow dhe të tjerët 
kundër Mbretërisë së Bashkuar, 1986, § 201, në kontekstin e një gjykate arbitrazhi). Për më tepër, një 
autoritet që nuk klasifikohet si një nga gjykatat e një shteti, megjithatë, për qëllimet e nenit 6 § 1, 
mund të përfshihet në konceptin e një "gjykate" në kuptimin përmbajtësor të termit (Sramek kundër 
Austrisë, 1984, § 36). 

177.  Fakti që ai kryen shumë funksione (administrative, rregullative, gjyqësore, këshilluese dhe 
disiplinore) nuk mund të në vetvete të përjashtojë një institucion nga të qenit një "tribunal" (H. kundër 
Belgjikës, 1987, § 50). 

178.  Fuqia për të nxjerrë një vendim detyrues i cili nuk mund të ndryshohet nga një autoritet 
jogjyqësor në dëm të një pale individuale është e natyrshme në vetë nocionin e një "gjykate" (Van de 
Hurk kundër Holandës, 1994, § 45). Një nga aspektet themelore të shtetit të së drejtës është parimi i 
sigurisë juridike, i cili kërkon: ndër të tjera, që kur gjykatat kanë vendosur përfundimisht një çështje, 
vendimi i tyre nuk duhet të vihet në dyshim (Guðmundur Andri Ástráðsson kundër Islandës [GC], 2020, 
§ 238, duke cituar Brumărescu kundër Rumanisë [GC], 1999, § 61).10 Për më tepër, vetëm një 
institucion që ka juridiksion të plotë meriton përcaktimin si "tribunal" për qëllimet e nenit 6 § 1 (Mutu 
dhe Pechstein kundër Zvicrës, 2018, § 139). 

179.  Së dyti, një “tribunal” duhet gjithashtu të plotësojë një sërë kërkesash të mëtejshme – 
pavarësinë, veçanërisht nga ekzekutivi; paanshmërinë; kohëzgjatjen e mandatit të anëtarëve të saj; 
garancitë e ofruara nga procedura e tij – disa prej të cilave shfaqen në tekstin e nenit 6 § 1 (Le Compte, 
Van Leuven dhe De Meyere kundër Belgjikës, 1981, § 55; Qipro kundër Turqisë [GC], 2001, § 233). Në 
të vërtetë, si pavarësia ashtu edhe paanshmëria janë komponentët kryesorë të konceptit të një 
"tribunali",11 siç u sqarua në Guðmundur Andri Ástráðsson kundër Islandës [GC], 2020, §§ 231 et seq.). 
Shkurtimisht, një organ gjyqësor që nuk plotëson kërkesat e pavarësisë – veçanërisht nga ekzekutivi – 
dhe të paanshmërisë nuk mund të karakterizohet si “tribunal” për qëllimet e nenit 6 § 1 (§ 232). 

180.  Së fundmi, Aktgjykimi Guðmundur Andri Ástráðsson kundër Islandës [GC], 2020 shtoi se vetë 
nocioni i një "tribunali" nënkupton që ai duhet të përbëhet nga gjyqtarë të përzgjedhur në bazë të 
meritës - domethënë, gjyqtarë që përmbushin kërkesat e kompetencës teknike dhe integritetit moral 
për të kryer funksionet gjyqësore të kërkuara prej tij në një shtet të sunduar nga ligji (§§ 220-221). Një 
proces rigoroz për emërimin e gjyqtarëve të rregullt është i një rëndësie të madhe për të siguruar që 
kandidatët më të kualifikuar në të dyja këto aspekte të emërohen në poste gjyqësore. Sa më lart të 
vendoset një “tribunal” në hierarkinë gjyqësore, aq më të kërkuara duhet të jenë kriteret e 
përzgjedhjes së aplikueshme. Për më tepër, gjyqtarët jo-profesionistë mund t'u nënshtrohen kritereve 
të ndryshme të përzgjedhjes, veçanërisht kur bëhet fjalë për kompetencat e nevojshme teknike. Një 
përzgjedhje e tillë e bazuar në merita jo vetëm që siguron kapacitetin teknik të një organi gjyqësor për 
të dhënë drejtësi si një "tribunal", por është gjithashtu thelbësore në drejtim të sigurimit të besimit të 
publikut në gjyqësor dhe shërben si një garanci shtesë e pavarësisë personale të gjyqtarëve. (§ 222). 

181.  Aktgjykimi Guðmundur Andri Ástráðsson kundër Islandës [GC], 2020 përcaktoi një procedurë me 
tre hapa që udhëzon Gjykatën dhe gjykatat kombëtare në vlerësimin nëse parregullsitë në një 
procedurë të caktuar emërimi gjyqësor ishin "të një rëndësie të tillë që të shkaktonin shkelje të së 
drejtës për një gjykatë të themeluar me ligj” dhe nëse ekuilibri ndërmjet parimeve konkurruese ishte 
arritur në mënyrë të drejtë dhe proporcionale nga autoritetet shtetërore përkatëse në rrethanat e 
veçanta të çështjes (§§ 243-252) (dhe shih seksionin B. më poshtë). Në Xero Flor w Polsce sp. z o. o. 

 
10.  Shih gjithashtu seksionin mbi “Përmbarimi i aktgjykimeve”. 
11.  Shih seksionin mbi “Pavarësia dhe paanshmëria”. 
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kundër Polonisë, 2021, kjo qasje u zbatua për çështjen e vlefshmërisë së zgjedhjes së një gjyqtari në 
Gjykatën Kushtetuese (§§ 255 et seq.). 

182.  Shembuj të organeve të njohura që kanë statusin e një “tribunali” sipas kuptimit të nenit 6 § 1 
të Konventës përfshijnë: 

▪ një autoritet rajonal i transaksioneve të pronave të paluajtshme (Sramek kundër Austrisë, 
1984, § 36); 

▪ një bord për kompensimin e dëmit penal (Rolf Gustafson kundër Suedisë, 1997, § 48); 

▪ një komision për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve pyjore (Argyrou dhe të tjerët kundër Greqisë, 
2009, § 27); 

▪ Gjykata e Arbitrazhit Sportiv (Mutu dhe Pechstein kundër Zvicrës, 2018, § 149), dhe një 
komitet arbitrazhi futbolli (Ali Rıza dhe të tjerët kundër Turqisë, 2020, §§ 202-204), dhe në 
sferën tregtare, shih Beg Spa kundër Italisë, 2021; 

▪ organet e ngritura për të rivlerësuar aftësinë e gjyqtarëve dhe prokurorëve të vendit për të 
kryer funksionet e tyre (Xhoxhaj kundër Shqipërisë, 2021, §§ 283 et seq. - Shiko gjithashtu 
Loquifer kundër Belgjikës, 2021, § 55). 

2.  Niveli i juridiksionit 

183.  Ndërsa neni 6 § 1 nuk i detyron Shtetet Kontraktuese të krijojnë gjykata të apelit ose të 
kasacionit, një shteti që krijon gjykata të tilla i kërkohet të sigurojë që personat që i nënshtrohen ligjit 
të gëzojnë para këtyre gjykatave garancitë themelore të përfshira në nenin 6 § 1 (Zubac kundër 
Kroacisë [GC], 2018, § 80; Platakou kundër Greqisë, 2001, § 38): 

▪ Vlerësimi in concreto: Megjithatë, mënyra në të cilën neni 6 § 1 zbatohet në gjykatat e apelit 
ose të kasacionit do të varet nga veçoritë e veçanta të procedurave në fjalë. Kushtet e 
pranueshmërisë së një apeli për çështje ligjore mund të jenë më të rrepta se sa për një 
ankesë të zakonshme (Zubac kundër Kroacisë [GC], 2018, § 82; Levages Prestations Services 
kundër Francës, 1996, § 45). 

▪ Vlerësimi in globo: Duhet të merret parasysh tërësia e procedurave të zhvilluara në rendin 
juridik të brendshëm (Zubac kundër Kroacisë [GC], 2018, § 82; Levages Prestations Services 
kundër Francës, 1996, § 45). Rrjedhimisht, një gjykatë më e lartë ose gjykata më e lartë, në 
disa rrethana, mund të bëjë dëmshpërblim për një shkelje fillestare të një prej dispozitave 
të Konventës (De Haan kundër Holandës, 1997, § 54; mutatis mutandis, Zubac kundër 
Kroacisë [GC], 2018, § 123). 

184.  Kërkesat për fleksibilitet dhe efikasitet, të cilat janë plotësisht në përputhje me mbrojtjen e të 
drejtave të njeriut, mund të justifikojnë ndërhyrjen paraprake të organeve administrative ose 
profesionale dhe, a fortiori, të organeve gjyqësore që nuk plotësojnë kërkesat e nenit 6 në çdo aspekt 
(Le Compte, Van Leuven dhe De Meyere kundër Belgjikës, 1981, § 51). Asnjë shkelje e Konventës nuk 
mund të konstatohet nëse procedurat para këtyre organeve i janë “nënshtruar kontrollit të 
mëvonshëm nga një organ gjyqësor që ka juridiksion të plotë” dhe siguron garancitë e nenit 6 (Denisov 
kundër Ukrainës [GC], 2018, § 65; Zumtobel kundër Austrisë, 1993, §§ 29-32; Bryan kundër Mbretërisë 
së Bashkuar, 1995, § 40). 

185.  Po kështu, fakti që detyra e gjykimit u jepet organeve profesionale disiplinore nuk cenon në 
vetvete Konventën. Megjithatë, në rrethana të tilla, Konventa kërkon të paktën një nga dy sistemet e 
mëposhtme: ose vetë organet disiplinore profesionale janë në përputhje me kërkesat e atij neni, ose 
ato nuk i përmbushin, por i nënshtrohen shqyrtimit të mëvonshëm nga “një organ gjyqësor që ka 
juridiksion të plotë” dhe siguron garancitë e nenit 6 § 1 (Albert dhe Le Compte kundër Belgjikës, 1983, 
§ 29; Gautrin dhe të tjerët kundër Francës, 1998, § 57; Fazia Ali kundër Mbretërisë së Bashkuar, 2015, 
§ 75). 
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186.  Prandaj, Gjykata ka përsëritur vazhdimisht se sipas nenit 6 § 1 është e nevojshme që vendimet e 
autoriteteve administrative, të cilat vetë nuk plotësojnë kërkesat e atij neni, duhet t'i nënshtrohen 
kontrollit të mëvonshëm nga "një organ gjyqësor që ka juridiksion të plotë" (Ortenberg kundër 
Austrisë, 1994, § 31).12 

3.  Rishikimi nga një gjykatë që ka kompetencë të plotë 

187.  Vetëm një institucion që ka juridiksion të plotë meriton përcaktimin si "tribunal" brenda kuptimit 
të nenit 6 § 1 (Beaumartin kundër Francës, 1994, § 38). Neni 6 § 1 kërkon që gjykatat të kryejnë një 
shqyrtim gjyqësor efektiv (Obermeier kundër Austrisë, 1990, § 70). Koncepti i "juridiksionit të plotë" 
nuk varet domosdoshmërisht nga karakterizimi ligjor në të drejtën e brendshme. Parimet e 
jurisprudencës në lidhje me shtrirjen e shqyrtimit gjyqësor janë përcaktuar në veçanti në Ramos Nunes 
de Carvalho e Sá kundër Portugalisë [GC], 2018, §§ 176-186, i cili theksoi “kontekstin specifik të 
procedurave disiplinore të kryera kundër një gjyqtari” (për një zbatim të këtyre parimeve në fushën e 
shkarkimit, shih Pişkin kundër Turqisë, 2020, §§ 131-136). 

188. Për qëllimet e nenit 6 § 1 të Konventës, "tribunali" duhet të ketë "juridiksion për të shqyrtuar të 
gjitha çështjet faktike dhe të ligjit që lidhen me mosmarrëveshjen përpara tij" (Ramos Nunes de 
Carvalho e Sá kundër Portugalisë [GC], 2018, §§ 176-177). Organi në fjalë duhet të ushtrojë "juridiksion 
të mjaftueshëm" ose të sigurojë "shqyrtim të mjaftueshëm" në procedurat përpara tij (Sigma Radio 
Television Ltd kundër Qipros, 2011, § 152, dhe referenca të jurisprudencës të cituara). Parimi që një 
gjykatë duhet të ushtrojë juridiksion të plotë kërkon që ajo të mos braktisë asnjë nga elementët e 
funksionit të saj gjyqësor (Chevrol kundër Francës, 2003, § 63). Kur gjykatat e brendshme teorikisht 
kishin juridiksion të plotë për të vendosur një mosmarrëveshje, juridiksioni refuzues i tyre për të 
shqyrtuar të gjitha çështjet faktike dhe ligjore që lidhen me mosmarrëveshjen përpara tyre sjell një 
shkelje të nenit 6 § 1 (Pişkin kundër Turqisë, 2020, §§ 137-151). 

189.   Kur një organ administrativ që përcakton mosmarrëveshjet mbi "të drejtat dhe detyrimet civile" 
nuk i plotëson të gjitha kërkesat e nenit 6 § 1, nuk mund të konstatohet shkelje e Konventës nëse 
procedurat përpara atij organi "i nënshtrohen kontrollit të mëvonshëm nga një organ gjyqësor që ka 
juridiksion të plotë dhe siguron garancitë e nenit 6 § 1”, që do të thotë, nëse ndonjë mangësi 
strukturore ose procedurale e identifikuar në procedurat para autoritetit administrativ korrigjohet 
gjatë shqyrtimit të mëvonshëm nga një organ gjyqësor me juridiksion të plotë (Ramos Nunes de 
Carvalho e Sá kundër Portugalisë [GC], 2018, § 132; Peleki kundër Greqisë, 2020, §§ 58-60). 

190.  Neni 6 § 1 në parim kërkon që një gjykatë ose tribunal duhet të ketë juridiksion për të shqyrtuar 
të gjitha çështjet faktike dhe ligjore që janë të rëndësishme për mosmarrëveshjen përpara saj (Terra 
Woningen BV kundër Holandës, 1996, § 52; Sigma Radio Television Ltd kundër Qipros, 2011, §§ 151-
57). Kjo do të thotë, në veçanti, se gjykata duhet të ketë kompetencën për të shqyrtuar pikë për pikë 
secilën prej arsyeve të palës ndërgjyqëse mbi themelin, pa refuzuar të shqyrtojë asnjë prej tyre dhe 
duhet të japë arsye të qarta për refuzimin e tyre. Sa u përket fakteve, gjykata duhet të jetë në gjendje 
të rishqyrtojë ato që janë thelbësore për çështjen e palës ndërgjyqëse (Bryan kundër Mbretërisë së 
Bashkuar, 1995, §§ 44-45). Në disa raste, gjykata në fjalë nuk ka juridiksion të plotë sipas kuptimit të 
ligjit të brendshëm si e tillë, por shqyrton pikë për pikë arsyet e apelit të ankuesve, pa pasur nevojë të 
refuzojë juridiksionin për t'iu përgjigjur atyre ose për të shqyrtuar gjetjet e fakteve ose ligjin e bërë 
nga autoritetet administrative. Në raste të tilla, vlerësimi duhet të ketë të bëjë me intensitetin e 
shqyrtimit nga gjykata të diskrecionit të ushtruar nga autoritetet administrative (Ramos Nunes de 
Carvalho e Sá kundër Portugalisë [GC], 2018, § 183 dhe referenca të jurisprudencës të cituara). 

191.  Për më tepër, një organ gjyqësor nuk mund të thuhet se ka juridiksion të plotë nëse nuk ka fuqinë 
për të vlerësuar nëse një dënim ishte në proporcion me sjelljen e pahijshme përkatëse (Diennet kundër 
Francës, 1995, § 34, Mérigaud kundër Francës, 2009, § 69). 

 
12.  Shih gjithashtu seksionin mbi “Drejtësia”. 
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192.  Parimi i juridiksionit të plotë është cilësuar në një sërë çështjesh nga praktika gjyqësore e 
Gjykatës, e cila shpesh e ka interpretuar atë në një mënyrë fleksibile, veçanërisht në çështjet juridike 
administrative ku juridiksioni i gjykatës së apelit ishte kufizuar për shkak të natyrës teknike të objektit 
të mosmarrëveshjes (Al-Dulimi dhe Montana Management Inc. kundër Zvicrës [GC], 2016, § 130; 
Chaudet kundër Francës, 2009, § 37). 

193.  Në të vërtetë, në sistemet juridike të shteteve të ndryshme anëtare, ka disa fusha të specializuara 
të ligjit (për shembull, në sferën e planifikimit të qytetit dhe fshatit) ku gjykatat kanë juridiksion të 
kufizuar sa i përket fakteve, por mund të rrëzojnë vendimet e autoriteteve administrative nëse ai 
bazohej në një përfundim nga faktet se ka qenë i çoroditur ose irracional. Neni 6 i Konventës nuk 
kërkon qasje në një nivel juridiksioni që mund të zëvendësojë opinionin e tij me atë të autoritetit 
administrativ (shih, për shembull, në lidhje me planifikimin e fshatit, Zumtobel kundër Austrisë, 1993, 
§§ 31-32, dhe planifikimi i qytetit, Bryan kundër Mbretërisë së Bashkuar, 1995, §§ 44-47; mbrojtjen e 
mjedisit, Alatulkkila dhe të tjerët kundër Finlandës, 2005, § 52; rregullimi i lojërave, Kingsley kundër 
Mbretërisë së Bashkuar [GC], 2002, § 32; dhe për një përmbledhje të praktikës gjyqësore, Ramos 
Nunes de Carvalho e Sá kundër Portugalisë [GC], 2018, § 178 dhe Fazia Ali kundër Mbretërisë së 
Bashkuar, 2015, §§ 75-78). 

194.  Situatat e sipërpërmendura kanë të bëjnë me shqyrtimin gjyqësor të një vendimi të marrë në 
ushtrimin e zakonshëm të diskrecionit administrativ në një fushë të specializuar të së drejtës 
(planifikimi, sigurimet shoqërore, etj.), nga të cilat Gjykata dalloi kontestet disiplinore në Ramos Nunes 
de Carvalho e Sá kundër Portugalisë [GC], 2018, §§ 196 dhe 203. Në atë aktgjykim, ai u shpreh se 
shqyrtimi gjyqësor i një vendimi administrativ duhej të ishte i përshtatshëm për objektin e kontestit 
(§ 196). 

195.  Në kuadër të ushtrimit të zakonshëm nga autoritetet administrative të diskrecionit të tyre në 
fusha të specializuara të së drejtës që kërkojnë përvojë të veçantë profesionale ose njohuri të 
specializuara (krahasim Ramos Nunes de Carvalho e Sá kundër Portugalisë [GC], 2018, § 195), praktika 
gjyqësore ka vendosur disa kritere për të vlerësuar nëse shqyrtimi është kryer nga një organ me 
"juridiksion të plotë" për qëllimet e Konventës (Sigma Radio Television Ltd kundër Qipros, 2011, 
§§ 151-57). Kështu, për të përcaktuar nëse organi gjyqësor në fjalë ka ofruar një rishikim të 
mjaftueshëm, tre kriteret e mëposhtme duhet të merren parasysh të kombinuara (shih gjithashtu 
Ramos Nunes de Carvalho e Sá kundër Portugalisë [GC], 2018, §§ 179-181): 

▪ Objekti i vendimit të ankimuar: 

 nëse vendimi administrativ ka të bëjë me një çështje të thjeshtë fakti, shqyrtimi i gjykatës 
do të duhet të jetë më intensiv sesa nëse ka të bëjë me një fushë të specializuar që kërkon 
njohuri teknike specifike; 

 Sistemet ekzistuese në Evropë zakonisht kufizojnë kompetencën e gjykatave për të 
shqyrtuar çështjet faktike, duke mos i penguar ato që të rrëzojnë vendimin për arsye të 
ndryshme. Kjo nuk vihet në dyshim nga praktika gjyqësore. 

▪ Mënyra në të cilën është marrë vendimi: cilat masa mbrojtëse procedurale ishin vendosur 
përpara autoritetit administrativ në fjalë? 

 Nëse ankuesi gëzonte garanci procedurale që plotësonin shumë nga kërkesat e nenit 6 
gjatë procedurës paraprake administrative, kjo mund të justifikojë një formë më të lehtë 
të kontrollit të mëvonshëm gjyqësor (Bryan kundër Mbretërisë së Bashkuar, 1995, §§ 46-
47; Holding dhe Barnes PLC kundër Mbretërisë së Bashkuar (Aktv.), 2002). 

▪ Përmbajtja e kontestit, duke përfshirë arsyet e dëshiruara dhe aktuale të apelimit (Bryan 
kundër Mbretërisë së Bashkuar, 1995, § 45): 

 aktgjykimi duhet të jetë në gjendje të shqyrtojë të gjitha parashtresat e ankuesit për 
bazueshmërinë e tyre, pikë për pikë, pa refuzuar të shqyrtojë asnjërën prej tyre dhe të 
japë arsye të qarta për refuzimin e tyre. Sa u përket fakteve, gjykata duhet të autorizohet 
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për të rishqyrtuar ato që janë thelbësore për çështjen e ankuesit. Prandaj, nëse ankuesi 
bën vetëm parashtresa procedurale, ai ose ajo nuk mund të kritikojë më pas gjykatën se 
nuk ka vendosur mbi faktet (Potocka dhe të tjerët kundër Polonisë, 2001, § 57). 

196.  Për shembull, refuzimi i një gjykate për të vendosur në mënyrë të pavarur për disa çështje faktike 
që janë vendimtare për zgjidhjen e mosmarrëveshjes përpara saj mund të përbëjë shkelje të nenit 6 
§ 1 (Terra Woningen BV kundër Holandës, 1996, §§ 53-55). E njëjta gjë vlen edhe nëse gjykata nuk ka 
juridiksion për të përcaktuar çështjen qendrore në mosmarrëveshje (Tsfayo kundër Mbretërisë së 
Bashkuar, 2006, § 48). Në raste të tilla, çështja që është vendimtare për rezultatin e çështjes nuk i 
nënshtrohet një shqyrtimi të pavarur gjyqësor (për një përmbledhje të precedentëve përkatës, shih 
Ramos Nunes de Carvalho e Sá kundër Portugalisë [GC], 2018, §§ 181-183). 

197.  Si përmbledhje, në një kontest që përfshin autoritetet administrative, ku gjykatat refuzojnë të 
shqyrtojnë pyetje që janë thelbësore për rezultatin e kontestit me arsyetimin se ato janë zgjidhur 
tashmë nga autoritetet me efekt detyrues për gjykatat, ekziston një shkelje e nenit 6 § 1 (Tinnelly & 
Sons Ltd dhe të tjerët dhe McElduff dhe të tjerët kundër Mbretërisë së Bashkuar, 1998, §§ 76-79, në 
lidhje me qasjen në punësim; Aleksandar Sabev kundër Bullgarisë, 2018, §§ 55-58, në lidhje me 
shkarkimet). 

198.  Nëse një bazë apeli miratohet, gjykata rishikuese duhet të ketë kompetencën të prishë 
aktvendimin e kundërshtuar dhe ose të marrë vetë një aktvendim të ri ose ta kthejë çështjen për 
aktvendim nga i njëjti ose një organ tjetër (Kingsley kundër Mbretërisë së Bashkuar [GC], 2002, §§ 32 
dhe 34, dhe Ramos Nunes de Carvalho e Sá kundër Portugalisë [GC], 2018, § 184). Në të gjitha rastet, 
gjykatat vendase duhet të kryejnë një shqyrtim të thellë dhe të plotë të argumenteve të ankuesit dhe 
të japin arsyet për rrëzimin e ankesave të këtij të fundit (Pişkin kundër Turqisë, 2020, §§ 146-151). 

199.  Kur faktet janë vërtetuar tashmë nga autoriteti administrativ gjatë një procedure thuajse-
gjyqësore që plotëson shumë nga kërkesat e përcaktuara në nenin 6 § 1, kur nuk ka asnjë 
mosmarrëveshje për faktet e vërtetuara në këtë mënyrë ose konkluzionet e nxjerra prej tyre nga 
autoriteti administrativ, dhe kur gjykata ka trajtuar pikë për pikë arsyet e tjera të ankesës së palës 
ndërgjyqëse, objekti i shqyrtimit të kryer nga gjykata e apelit do të konsiderohet i mjaftueshëm për të 
përmbushur nenin 6 § 1 (Bryan kundër Mbretërisë së Bashkuar, 1995, §§ 44-47). 

200.  Përsëri duke iu referuar shtrirjes së shqyrtimit gjyqësor, Gjykata ka shtuar se gjykatat vendase 
duhet “të deklarojnë në mënyrë adekuate arsyet mbi të cilat bazohen vendimet e tyre” (Ramos Nunes 
de Carvalho e Sá kundër Portugalisë [GC], 2018, § 185). Pa kërkuar një përgjigje të detajuar për çdo 
argument të paraqitur nga një ankues, ky detyrim gjithsesi presupozon që një palë në procedurat 
gjyqësore mund të presë një përgjigje specifike dhe të shprehur ndaj atyre parashtresave që janë 
vendimtare për rezultatin e procedurës në fjalë (po aty.). 

201.  Kriteret dhe parimet e mësipërme siç janë përsëritur në Ramos Nunes de Carvalho e Sá kundër 
Portugalisë [GC], 2018, §§ 173-186) u përshtatën nga Dhoma e Madhe me atë që ajo konsideronte të 
ishte konteksti specifik i sanksioneve disiplinore kundër gjyqtarëve, duke theksuar se shqyrtimi 
gjyqësor i kryer duhet të ishte i përshtatshëm për objektin e mosmarrëveshjes. Ajo theksoi rëndësinë 
e rolit të luajtur nga këto sanksione dhe nga gjyqësori në një shtet demokratik dhe mori parasysh 
aspektin ndëshkues në këtë drejtim. Rishikimi i një vendimi që vendos një dënim disiplinor ndryshon 
nga ai i një vendimi administrativ që nuk përmban një element të tillë ndëshkues (§ 196). Kriteret 
përkatëse për plotësimin e kërkesave të nenit 6 § 1 kanë të bëjnë si me procedurat disiplinore në 
shkallë të parë ashtu edhe me procedurat gjyqësore në apel. Para së gjithash, kjo nënkupton që 
procedurat para organit disiplinor jo vetëm që duhet të përfshijnë masa mbrojtëse procedurale 
(§ 197), por gjithashtu, kur ankuesi mund të pësonte dënime shumë të rënda, masa për të vërtetuar 
faktet në mënyrë adekuate (për detaje të mëtejshme, shih paragrafin 198 të aktgjykimit). Më pas, sa 
i përket procesit të apelimit përpara organit gjyqësor, Dhoma e Madhe shqyrtoi pikat e mëposhtme 
(§§ 199 et seq. të aktgjykimit): 
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▪ çështjet e paraqitura për shqyrtim gjyqësor (në këtë rast të veçantë, një konstatim i shkeljes 
së detyrave profesionale, të cilën ankuesi po e sfidonte si për faktet ashtu edhe për gjobat: 
shih §§ 201-03). Duhet theksuar se në kontekstin specifik të procedurave disiplinore, 
çështjet faktike janë po aq vendimtare sa edhe çështjet ligjore për rezultatin e kontestit. 
Vërtetimi i fakteve është veçanërisht i rëndësishëm në rastin e procedurave që sjellin 
dënime, veçanërisht dënime disiplinore ndaj gjyqtarëve, pasi këta të fundit duhet të gëzojnë 
respektin e nevojshëm për kryerjen e detyrave të tyre, për të garantuar besimin e publikut 
në funksionimin dhe pavarësinë e gjyqësorit (§ 203). 

▪ mënyrën e shqyrtimit gjyqësor, kompetencat vendimmarrëse të organit që kryen shqyrtimin 
dhe arsyetimin e vendimeve të marra nga ai organ (§§ 204-213). Duhet të theksohet se në 
kontekstin e procedurave disiplinore, heqja e një seance dëgjimore publike duhet të jetë një 
masë e jashtëzakonshme dhe duhet të justifikohet siç duhet në dritën e praktikës gjyqësore 
të institucioneve të Konventës (§ 210). 

202.  Shembuj të organeve gjyqësore që nuk janë konsideruar se kanë “juridiksion të plotë”: 

▪ një gjykatë administrative e cila ishte e autorizuar vetëm për të përcaktuar nëse liria e 
autoriteteve administrative është përdorur në një mënyrë të pajtueshme me objektin dhe 
qëllimin e ligjit (Obermeier kundër Austrisë, 1990, § 70); 

▪ një gjykatë që shqyrtoi ankesat për çështje ligjore nga vendimet e seksioneve disiplinore të 
shoqatave profesionale, pa pasur kompetencë për të vlerësuar nëse dënimi ishte në 
proporcion me sjelljen e pahijshme (Diennet kundër Francës, 1995, § 34, në kontekstin e një 
shoqate mjekësore; Mérigaud kundër Francës, 2009, § 69, në kontekstin e një shoqate 
topografësh); 

▪ një Gjykatë Kushtetuese e cila mund të hetojë procedurat kontestuese vetëm nga pikëpamja 
e përputhshmërisë së tyre me Kushtetutën, duke e penguar në këtë mënyrë të shqyrtojë të 
gjitha faktet përkatëse (Zumtobel kundër Austrisë, 1993, §§ 29-30) ose nga korrigjimi i 
mangësive në shkallë të parë (Grosam kundër Republikës Çeke, 2022, §§ 148-15013); 

▪ Conseil d'État e cila në përputhje me praktikën e saj gjyqësore, ishte e detyruar, në zgjidhjen 
e çështjes përpara saj në lidhje me zbatueshmërinë e traktateve, t'i bindet mendimit të 
ministrit – një autoritet i jashtëm që ishte edhe përfaqësues i ekzekutivit – pa i nënshtruar 
këtë opinion ndonjë kritike apo diskutimi nga palët. Përfshirja e ministres, e cila ishte 
vendimtare për rezultatin e procedurave ligjore, nuk ishte e hapur për t'u kundërshtuar nga 
ankuesi, të cilit, për më tepër, nuk iu dha asnjë mundësi për të shqyrtuar bazën e përgjigjes 
së saj ndaj ministrit (Chevrol kundër Francës, 2003, §§ 81-82). 

▪ një gjykatë supreme në kontekstin specifik të procedurës disiplinore kundër një gjyqtari 
(Ramos Nunes de Carvalho e Sá kundër Portugalisë [GC], 2018, § 214). 

203.  Në të kundërtën, kërkesat e Nenit 6 § 1 u plotësuan në rastet e mëposhtme: 

▪ Rasti i Fazia Ali kundër Mbretërisë së Bashkuar, 2015, kishte të bënte me shqyrtimin e 
kufizuar gjyqësor të një vendimi administrativ në sferën e mirëqenies sociale, në lidhje me 
strehimin e familjeve të pastreha. Skema në fjalë në këtë rast ishte krijuar për të siguruar 
strehim për njerëzit e pastrehë; mbulonte një mori rastesh të vogla dhe synonte t'u sillte një 
përfitim sa më të madh personave në nevojë në mënyrë ekonomike dhe të drejtë. Sipas 
mendimit të Gjykatës, kur një hetim i plotë mbi faktet ishte kryer tashmë në nivel 
administrativ, neni 6 § 1 nuk mund të lexohej se kërkon që shqyrtimi nga gjykatat vendase 
duhet të përfshijë domosdoshmërisht një rihapje të plotë të lëndës me ridëgjimin e 
dëshmitarëve. 

 
13. Shiko gjithashtu Malhous kundër Republikës Çeke [GC], 2001, § 62, dhe referencat më poshtë për një 

rishikim nga një gjykatë me "juridiksion të plotë". 
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▪ Chaudet kundër Francës, 2009: të Conseil d'État përcaktoi kërkesën për shqyrtim gjyqësor si 
gjykata e shkallës së parë dhe e fundit. Në këtë rast, Conseil d'État nuk kishte “juridiksion të 
plotë”, gjë që do të kishte si pasojë zëvendësimin e vendimit të tij me atë të bordit mjekësor 
të aviacionit civil. Megjithatë, ishte e qartë nga shkresat e lëndës se ajo megjithatë kishte 
adresuar të gjitha parashtresat e bëra nga ankuesi, mbi baza faktike dhe ligjore, dhe kishte 
vlerësuar të gjitha provat në dosjen mjekësore, duke pasur parasysh përfundimet e të gjitha 
raporteve mjekësore diskutuar para saj nga palët. Prandaj, Gjykata vendosi se çështja e 
ankuesit ishte shqyrtuar në përputhje me kërkesat e nenit 6 § 1 (§§ 37-38). 

▪ Zumtobel kundër Austrisë, 1993: Gjykata vendosi se Gjykata Administrative Austriake kishte 
përmbushur kërkesat e nenit 6 § 1 në lidhje me çështjet që nuk janë ekskluzivisht në 
diskrecionin e autoriteteve administrative dhe se ajo i kishte shqyrtuar parashtresat në bazë 
të meritave të tyre, pikë për pikë, pa u dashur ndonjëherë të refuzojë juridiksionin për t'iu 
përgjigjur atyre ose në konstatimin e fakteve të ndryshme (§§ 31-32 - shih gjithashtu 
Ortenberg kundër Austrisë, 1994, §§ 33-34; Fischer kundër Austrisë, 1995, § 34). 

▪ McMichael kundër Mbretërisë së Bashkuar, 1995: në këtë rast, një urdhër i Gjykatës së 
Sherifit për lirimin e një fëmije për birësim ishte objekt ankese në Gjykatën e Sesionit. Kjo e 
fundit kishte juridiksion të plotë në këtë drejtim; normalisht procedonte në bazë të gjetjeve 
të faktit të Sherifit, por nuk ishte i detyruar ta bënte këtë. Ajo mundet, aty ku është e 
përshtatshme, të marrë vetë prova ose t'ia dorëzojë çështjen Sherifit me udhëzime se si ai 
duhet të vazhdojë (§ 66). Për më tepër, Gjykata e Sherifit, në përcaktimin e ankesave kundër 
vendimeve të seancave dëgjimore të fëmijëve, kishte gjithashtu juridiksion të plotë, duke 
qenë e autorizuar të shqyrtonte si meritat ashtu edhe parregullsitë e pretenduara 
procedurale (§ 82). 

▪ Potocka dhe të tjerët kundër Polonisë, 2001: fushëveprimi i juridiksionit të Gjykatës Supreme 
Administrative të përcaktuar me Kodin e Procedurës Administrative ishte i kufizuar në 
vlerësimin e ligjshmërisë së vendimeve administrative të kontestuara. Megjithatë, gjykata 
ishte gjithashtu e autorizuar të anulonte një vendim tërësisht ose pjesërisht nëse vërtetohej 
se kërkesat procedurale të drejtësisë nuk ishin përmbushur në procedurat që kishin çuar në 
miratimin e tij. Arsyetimi i Gjykatës Supreme Administrative tregoi se në fakt ajo kishte 
shqyrtuar aspektin e përshtatshmërisë së lëndës. Edhe pse gjykata mund ta kishte kufizuar 
analizën e saj në konstatimin se vendimet e kontestuara duhej të mbështeteshin në dritën e 
të metave procedurale dhe thelbësore në aplikimin e ankuesve, ajo kishte shqyrtuar të gjitha 
parashtresat e tyre në bazë të meritave të tyre, pikë për pikë, pa pasur ndonjëherë të 
refuzojë juridiksionin për t'iu përgjigjur atyre ose në konstatimin e fakteve përkatëse. Ajo 
kishte nxjerrë një vendim i cili ishte i arsyetuar me kujdes dhe argumentet e ankuesve të 
lidhura me rezultatin e lëndës ishin trajtuar tërësisht. Rrjedhimisht, fushëveprimi i shqyrtimit 
të Gjykatës Supreme Administrative kishte qenë i mjaftueshëm për të përmbushur nenin 6 
§ 1 (§§ 56-59). 

4.  Përmbarimi i aktgjykimeve 

a.  E drejta për të nisur zbatimin e vendimit gjyqësor dhe detyrues si dhe të formës 
së prerë 

204.  Neni 6 § 1 mbron zbatimin e vendimeve gjyqësore të formës së prerë (në dallim nga zbatimi i 
vendimeve që mund t'i nënshtrohen shqyrtimit nga një gjykatë më e lartë)Ouzounis dhe të tjerët 
kundër Greqisë, 2002, § 21). 

205.  E drejta për ekzekutimin e vendimeve të tilla, e dhënë nga çdo gjykatë, është pjesë përbërëse e 
“të drejtës për gjykatë” (Scordino kundër Italisë (nr. 1) [GC], 2006, § 196; Hornsby kundër Greqisë, 
1997, § 40). Përndryshe, dispozitat e nenit 6 § 1 do të privoheshin nga çdo efekt i dobishëm (Burdov 
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kundër Rusisë, 2002, §§ 34 dhe 37). Prandaj, një vonesë e gjatë në mënyrë të paarsyeshme në zbatimin 
e një vendimi detyrues mund të shkelë Konventën (Burdov kundër Rusisë (nr. 2), 2009, § 66). 

206.  “E drejta për gjykatë” mbron gjithashtu zbatimin e masave të përkohshme të marra në pritje të 
miratimit të një vendimi përfundimtar (Sharxhi dhe të tjerët kundër Shqipërisë, 2018, § 92). Kështu, 
prishja e një ndërtese banimi pavarësisht urdhrave të përkohshme të lëshuara nga gjykatat kombëtare 
përbën shkelje të nenit 6 § 1 (§§ 94-97). 

207.  E drejta për ekzekutimin e vendimeve gjyqësore ka një rëndësi edhe më të madhe në kontekstin 
e procedurave administrative (Sharxhi dhe të tjerët kundër Shqipërisë, 2018, § 92). Me paraqitjen e 
një kërkese për shqyrtim gjyqësor në gjykatën më të lartë administrative të shtetit, pala ndërgjyqëse 
kërkon jo vetëm anulimin e vendimit të kundërshtuar, por edhe dhe mbi të gjitha heqjen e efekteve 
të tij (shih, në lidhje me çështjet mjedisore, Bursa Barosu Başkanlığı dhe të tjerët kundër Turqisë, 2018, 
§ 144). 

208.  Prandaj, mbrojtja efektive e palës ndërgjyqëse dhe rivendosja e ligjshmërisë presupozojnë një 
detyrim nga ana e autoriteteve administrative për të zbatuar vendimin (Hornsby kundër Greqisë, 1997, 
§ 41; Kyrtatos kundër Greqisë, 2003, §§ 31-32; dhe në lidhje me vendimet e një gjykate kushtetuese, 
shih, mutatis mutandis, Xero Flor w Polsce sp. z o.o. kundër Polonisë, 2021, §§ 282-283). 

209.  Kështu, ndërsa disa vonesa në ekzekutimin e një vendimi mund të justifikohen në rrethana të 
veçanta, vonesa mund të mos jetë e tillë që të cenojë të drejtën e palës ndërgjyqëse për ekzekutimin 
e aktgjykimit (Burdov kundër Rusisë, 2002, §§ 35-37). 

210.  E kuptuar në këtë mënyrë, ekzekutimi duhet të jetë i plotë dhe shterues dhe jo vetëm i pjesshëm 
(Sabin Popescu kundër Rumanisë, 2004, §§ 68-76; Matheus kundër Francës, 2005, § 58), dhe nuk mund 
të parandalohet, zhvlerësohet ose vonohet në mënyrë të padrejtë (Immobiliare Saffi kundër Italisë 
[GC], 1999, § 74). 

211.  Refuzimi i një autoriteti për të marrë parasysh një aktvendim të dhënë nga një gjykatë më e lartë 
– duke çuar potencialisht në një sërë aktgjykimesh në kontekstin e të njëjtit grup procedurash, duke 
anuluar vazhdimisht vendimet e dhëna – është gjithashtu në kundërshtim me nenin 6 § 1 (Turczanik 
kundër Polonisë, 2005, §§ 49-51; Miracle Europe Kft kundër Hungarisë, 2016, § 65). 

212.  Prandaj, një vonesë e gjatë në mënyrë të paarsyeshme në zbatimin e një aktgjykimi detyrues 
mund të shkelë Konventën. Arsyeshmëria e një vonese të tillë duhet të përcaktohet duke pasur 
parasysh në veçanti kompleksitetin e procedurave përmbarimore, sjelljen e vetë ankuesit dhe atë të 
autoriteteve kompetente, si dhe shumën dhe natyrën e vendimit gjyqësor (Raylyan kundër Rusisë, 
2007, § 31). 

213.  Për shembull, Gjykata vendosi se duke u përmbajtur për më shumë se pesë vjet nga marrja e 
masave të nevojshme për të përmbushur një vendim gjyqësor përfundimtar dhe të detyrueshëm, 
autoritetet kombëtare i kishin privuar dispozitat e nenit 6 § 1 nga çdo efekt i dobishëm (Hornsby 
kundër Greqisë, 1997, § 45). 

214.  Në një rast tjetër, periudha e përgjithshme prej nëntë muajsh e marrë nga autoritetet për të 
zbatuar një vendim u gjet se nuk ishte e paarsyeshme duke pasur parasysh rrethanat (Moroko kundër 
Rusisë, 2008, §§ 43-45). 

215.  Gjykata ka konstatuar se e drejta e një gjykate sipas nenit 6 § 1 është shkelur për shkak të 
refuzimit të autoriteteve, gjatë një periudhe prej rreth katër vjetësh, për të përdorur ndihmën e 
policisë për të zbatuar një urdhër për posedim kundër një qiramarrësi (Lunari kundër Italisë, 2001, 
§§ 38-42), dhe për shkak të pezullimit të ekzekutimit - për më shumë se gjashtë vjet - si rezultat i 
ndërhyrjes së ligjvënësit që vinte në pikëpyetje një urdhër gjykate për dëbimin e një qiramarrësi, i cili 
rrjedhimisht ishte i privuar nga çdo efekt i dobishëm nga dispozitat legjislative të kundërshtuara 
(Immobiliare Saffi kundër Italisë [GC], 1999, §§ 70 dhe 74). 
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216.  Në lidhje me pagesën e një shpërblimi gjyqësor monetar nga një autoritet publik, një vonesë më 
pak se një vit është në parim në përputhje me Konventën, ndërsa çdo vonesë më e gjatë është prima 
facie e paarsyeshme. Megjithatë, ky supozim mund të hidhet poshtë, në varësi të rrethanave, në bazë 
të disa kritereve (Gerasimov dhe të tjerët kundër Rusisë, 2014, §§ 167-174, dhe për një procedurë 
komplekse likuidimi që zgjat një vit e dhjetë muaj në lidhje me pagat e vonuara, Kuzhelev dhe të tjerët 
kundër Rusisë, 2019, §§ 110 dhe 137, ose një kohëzgjatje prej afërsisht trembëdhjetë muajsh, Titan 
Total Group SRL kundër Republikës së Moldavisë, 2021, §§ 81-84; Shiko gjithashtu Cocchiarella kundër 
Italisë [GC], 2006, § 89: në lidhje me një mjet kompensues të vendosur sipas ligjit të brendshëm për 
të korrigjuar pasojat e procedurave tepër të gjata, koha e marrë për të bërë pagesën në përgjithësi 
nuk duhet të kalojë gjashtë muaj nga data në të cilën vendimi për dhënien e kompensimit bëhet i 
përmbarueshëm). 

217.  Ndërkohë që Gjykata ka parasysh afatet e brendshme ligjore të përcaktuara për procedurat 
përmbarimore, mosrespektimi i tyre nuk përbën automatikisht shkelje të Konventës. Njëfarë vonese 
mund të justifikohet në rrethana të veçanta, por në asnjë rast nuk mund të jetë e tillë që të cenojë 
thelbin e të drejtës së mbrojtur sipas nenit 6 § 1. Gjykata pohoi në Burdov kundër Rusisë (nr. 2), 2009, 
se moszbatimi i një vendimi për një periudhë prej gjashtë muajsh nuk ishte në vetvete i paarsyeshëm 
(§ 85), dhe në Moroko kundër Rusisë, 2008, se një vonesë e përgjithshme prej nëntë muajsh nga 
autoritetet në zbatimin e një aktgjykimi nuk ishte prima facie e paarsyeshme sipas Konventës (§ 43). 
Megjithatë, duhet theksuar se këto konsiderata nuk e shmangin nevojën për një vlerësim të 
procedurës në tërësi në dritën e kritereve të lartpërmendura dhe të çdo rrethane tjetër përkatëse 
(Burdov kundër Rusisë (nr. 2), 2009, § 67). 

218.  Në veçanti, në Gerasimov dhe të tjerët kundër Rusisë, 2014, §§ 168-74, Gjykata deklaroi se nëse 
aktgjykimi për t'u ekzekutuar kërkon që autoritetet publike të ndërmarrin veprime specifike me 
rëndësi të konsiderueshme për ankuesin (për shembull, për shkak se kushtet e përditshme të jetesës 
së ankuesit do të prekeshin), një vonesë në zbatim për më shumë se gjashtë muaj do të binte ndesh 
me kërkesën e Konventës për kujdes të veçantë (§ 170). Në lidhje me ndarjen e banesave, Gjykata ka 
kërkuar një vonesë prej më pak se dy vjetësh, përveç nëse ka nevojë për kujdes të veçantë (§ 171). 

219.  Një person i cili ka marrë aktgjykimin kundër shtetit në fund të procedurës ligjore nuk mund të 
pritet që të ngrejë procedura të veçanta përmbarimore (Burdov kundër Rusisë (nr. 2), 2009, § 68; 
Sharxhi dhe të tjerët kundër Shqipërisë, 2018, § 93). Barra për të siguruar respektimin e një aktgjykimi 
kundër shtetit bie mbi autoritetet shtetërore (Yavorivskaya kundër Rusisë, 2005, § 25), duke filluar nga 
data në të cilën aktgjykimi bëhet i detyrueshëm dhe i ekzekutueshëm (Burdov kundër Rusisë (nr. 2), 
2009, § 69). Rrjedhimisht, pagesa e vonuar, pas procedurave përmbarimore, e shumave që i 
detyrohen ankuesit nuk mund të shërojë dështimin për kohë të gjatë të autoriteteve kombëtare për 
të zbatuar një aktgjykim dhe nuk ofron kompensim adekuat (Scordino kundër Italisë (nr. 1) [GC], 2006, 
§ 198). 

220.  Një pale ndërgjyqëse të suksesshme mund t'i kërkohet të ndërmarrë disa hapa procedural për 
të lejuar ose përshpejtuar ekzekutimin e një aktgjykimi. Megjithatë, kërkesa për bashkëpunimin e 
kreditorit nuk duhet të shkojë përtej asaj që është rreptësisht e nevojshme dhe nuk i liron autoritetet 
nga detyrimet e tyre (Burdov kundër Rusisë (nr. 2), 2009, § 69). 

221.  Gjykata ka vendosur gjithashtu se qëndrimi i autoriteteve për ta mbajtur ankuesin përgjegjës për 
fillimin e procedurave përmbarimore në lidhje me një vendim të detyrueshëm në favor të tij, i 
shoqëruar me mospërfilljen e situatës së tij financiare, përbënte një barrë të tepërt dhe kufizonte të 
drejtën e tij të qasjes në një gjykatë deri në masën që cenon vetë thelbin e kësaj të drejte (Apostol 
kundër Gjeorgjisë, 2006, § 65). 

222.  Palës ndërgjyqëse nuk mund t'i hiqet përfitimi, brenda një kohe të arsyeshme, nga një aktvendim 
përfundimtar që i jep atij kompensimin e dëmit (Burdov kundër Rusisë, 2002, § 35), ose strehim 
(Teteriny kundër Rusisë, 2005, §§ 41-42), pavarësisht nga kompleksiteti i procedurës së brendshme të 
përmbarimit ose i sistemit buxhetor të shtetit. Nuk është e hapur për një autoritet shtetëror që të 
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citojë mungesën e fondeve ose burimeve të tjera si një justifikim për të mos respektuar një borxh të 
aktgjykimit (Scordino kundër Italisë (nr. 1) [GC], 2006, § 199; Burdov kundër Rusisë, 2002, § 35; Amat-
G Ltd dhe Mebaghishvili kundër Gjeorgjisë, 2005, § 47). As nuk mund të përmend mungesën e 
akomodimit alternativ si një justifikim për të mos respektuar një aktgjykim (Prodan kundër Moldavisë, 
2004, § 53; Tchokontio Happi kundër Francës, 2015, § 50; Burdov kundër Rusisë (nr. 2), 2009, § 70)). 

223.  Koha e marrë nga autoritetet për të përmbushur një vendim që urdhëron pagesën e një 
shpërblimi monetar duhet të llogaritet nga data në të cilën aktgjykimi u bë i formës së prerë dhe i 
ekzekutueshëm deri në datën e pagesës së shumës së dhënë. Një vonesë prej dy vjetësh e një muaji 
në pagesën e një vendimi gjyqësor është në pamje të parë e papajtueshme me kërkesat e Konventës, 
përveç nëse ka ndonjë rrethanë për ta justifikuar atë (Burdov kundër Rusisë (nr. 2), 2009, §§ 73-76 dhe 
83). 

224.  Për më tepër, argumenti se autoritetet vendore gëzojnë autonomi sipas ligjit të brendshëm është 
jofunksional duke pasur parasysh parimin e përgjegjësisë ndërkombëtare të shtetit sipas Konventës 
(Société de gestion du port de Campoloro dhe Société fermière de Campoloro kundër Francës, 2006, 
§ 62). 

225.  Sigurisht, në situata të jashtëzakonshme zbatimi i restitutio in integrum i një vendimi gjyqësor që 
shpall aktet administrative të jashtëligjshme dhe të pavlefshme, si i tillë, mund të jetë objektivisht i 
pamundur për shkak të pengesave të pakapërcyeshme faktike ose juridike. Megjithatë, në situata të 
tilla, në përputhje me kërkesat e së drejtës për qasje në gjykatë, një shtet anëtar duhet, në mirëbesim 
dhe me propozimin e tij, të shqyrtojë zgjidhje të tjera që mund të korrigjojnë efektet e dëmshme të 
akteve të tij të jashtëligjshme, si p.sh. dhënien e kompensimit (Cıngıllı Holding A.Ş. dhe Cıngıllıoğlu 
kundër Turqisë, 2015, § 41, dhe për një aplikim në kontekstin e një mosmarrëveshjeje ndërmjet 
individëve, Nikoloudakis kundër Greqisë, 2020, § 50). 

226.  Duhet bërë një dallim midis borxheve atyre nga autoritetet shtetërore (Burdov kundër Rusisë (nr. 
2), 2009, §§ 68-69, 72 et seq.) dhe ato borxhe nga një individ, meqenëse masa e detyrimit të shtetit 
sipas Konventës ndryshon sipas statusit të debitorit. 

227.  Një individ që ka marrë një vendim kundër një autoriteti publik normalisht nuk kërkohet të sjellë 
procedura të veçanta përmbarimore. Gjykata ka konstatuar se është e papërshtatshme të kërkohet 
nga një individ që ka marrë një vendim kundër shtetit në procedurat ligjore, që më pas të nisë 
procedurat përmbarimore për të arritur përmbushjen (Metaksas kundër Greqisë, 2004, § 19; Kukalo 
kundër Rusisë, 2005, § 49). Mjafton që individi të njoftojë autoritetin shtetëror përkatës në mënyrën 
e duhur (Akashev kundër Rusisë, 2008, § 21) ose për të kryer disa hapa procedural të një natyre 
formale (Kosmidis dhe Kosmidou kundër Greqisë, 2007, § 24). 

228.  Kur debitori është individ privat, përgjegjësia e shtetit nuk mund të përfshihet për shkak të 
mospagimit të një borxhi të detyrueshëm si rezultat i falimentimit të një debitori "privat" (Sanglier 
kundër Francës, 2003, § 39; Ciprová kundër Republikës Çeke (Aktv.), 2005; Kubanit kundër Rumanisë 
(Aktv.), 2007). Megjithatë, shteti ka një detyrim pozitiv të organizojë një sistem për ekzekutimin e 
vendimeve përfundimtare në mosmarrëveshjet ndërmjet personave privatë, i cili është në fuqi si në 
ligj ashtu edhe në praktikë (Fuklev kundër Ukrainës, 2005, § 84; Fomenko dhe të tjerët kundër Rusisë 
(Aktv.), 2019, §§ 171-181). Prandaj, përgjegjësia e shtetit mund të angazhohet nëse autoritetet 
publike të përfshira në procedurat përmbarimore dështojnë të shfaqin kujdesin e nevojshëm ose 
madje të parandalojnë zbatimin (Fuklev kundër Ukrainës, 2005, § 67). Masat e marra nga autoritetet 
kombëtare për të siguruar zbatimin duhet të jenë të përshtatshme dhe të mjaftueshme për këtë qëllim 
(Ruianu kundër Rumanisë, 2003, § 66), në funksion të detyrimeve të tyre në çështjen e ekzekutimit, 
pasi janë ata që ushtrojnë autoritetin publik (po aty., §§ 72-73; Sekul kundër Kroacisë (Aktv.), 2015, 
§§ 54-55). 

229.  Kështu, për shembull, Gjykata u shpreh se, duke u përmbajtur nga marrja e sanksioneve në lidhje 
me dështimin e një pale të tretë (private) për të bashkëpunuar me autoritetet e autorizuara për të 
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zbatuar vendimet përfundimtare të detyrueshme, autoritetet kombëtare privuan dispozitat e nenit 6 
§ 1 me të gjitha efektet e dobishme (Pini dhe të tjerët kundër Rumanisë, 2004, §§ 186-88, ku 
institucioni privat ku jetonin dy fëmijë kishte penguar ekzekutimin për mbi tre vjet të urdhrave për 
birësimin e fëmijëve). 

230.  Megjithatë, kur shteti ka ndërmarrë të gjitha hapat e parapara nga ligji për të siguruar që një 
individ privat të respektojë një vendim, shteti nuk mund të mbahet përgjegjës për refuzimin e debitorit 
për të përmbushur detyrimet e tij (Fociac kundër Rumanisë, 2005, §§ 74 dhe 78) dhe detyrimet e 
shtetit sipas Konventës janë përmbushur (Fomenko dhe të tjerët kundër Rusisë (Aktv.), 2019, § 195). 

231.  Së fundi, e drejta për një gjykatë gjithashtu mbron të drejtën e qasjes në procedurat 
përmbarimore, domethënë të drejtën për të filluar procedurat përmbarimore (Apostol kundër 
Gjeorgjisë, 2006, § 56). 

b.  E drejta për të mos vënë në pikëpyetje një vendim gjyqësor të formës së prerë 

232.  Për më tepër, e drejta për një gjykim të drejtë duhet të interpretohet në dritën e shtetit të së 
drejtës. Një nga aspektet themelore të shtetit të së drejtës është parimi i sigurisë juridike (Guðmundur 
Andri Ástráðsson kundër Islandës [GC], 2020, § 238; Okyay dhe të tjerët k. Turqisë, 2005, § 73), që 
kërkon, inter alia, që kur gjykatat kanë vendosur përfundimisht për një çështje, vendimi i tyre nuk 
duhet të vihet në pyetje (Brumărescu kundër Rumanisë [GC], 1999, § 61; Agrokompleks kundpr 
Ukrainës, 2011, § 148). Kjo ka të bëjë edhe me vendimet që urdhërojnë masa të përkohshme që 
mbeten në fuqi deri në përfundimin e procedurës (Sharxhi dhe të tjerët kundër Shqipërisë, 2018, §§ 92-
96). 

233.  Sistemet gjyqësore të karakterizuara nga aktgjykime të formës së prerë që mund të rishikohen 
për një kohë të pacaktuar dhe në rrezik të anulimit në mënyrë të përsëritur, janë në kundërshtim me 
nenin 6 § 1 (Sovtransavto Holding kundër Ukrainës, 2002, §§ 74, 77 dhe 82, në lidhje me procedurën 
e protestës ku Kryetari i Tribunalit Suprem të Arbitrazhit, Prokurori i Përgjithshëm dhe zëvendësit e 
tyre kishin kompetencë diskrecionale për të kundërshtuar aktgjykimet përfundimtare sipas 
procedurës së shqyrtimit mbikëqyrës duke paraqitur një kundërshtim). 

234.  Vënia në pikëpyetje e vendimeve në këtë mënyrë është e papranueshme, qoftë nga gjyqtarët 
dhe anëtarët e ekzekutivit (Tregubenko kundër Ukrainës, 2004, § 36) ose nga autoritetet jogjyqësore 
(Agrokompleks kundër Ukrainës, 2011, §§ 150-51). 

235.  Një vendim përfundimtar mund të vihet në pikëpyetje vetëm kur kjo është bërë e nevojshme 
nga rrethana të një karakteri thelbësor dhe detyrues siç është një gabim gjyqësor (Ryabykh kundër 
Rusisë, 2003, § 52; Shiko gjithashtu Vardanyan dhe Nanushyan kundër Armenisë, 2016, § 70, dhe 
krahaso me Trapeznikov dhe të tjerët kundër Rusisë, 2016, në të cilën procedura e rishikimit 
mbikëqyrës, e zbatuar me kërkesë të palëve, nuk ka shkelur parimin e sigurisë juridike, §§ 39-40; dhe 
për parimet, Guðmundur Andri Ástráðsson kundër Islandës [GC], 2020, § 238). Në Tığrak kundër 
Turqisë, 2021, §§ 58-63, Gjykata theksoi se një kërkesë e paraqitur pasi një aktgjykim ishte bërë i 
formës së prerë dhe i ekzekutueshëm nuk mund të përbënte një bazë për mospërfilljen e parimit res 
judicata (dhe për një përmbledhje të parimeve, shih §§ 48-49). 

236.  Në mënyrë të përmbledhur, siguria juridike presupozon respektimin e parimit të res judicata, pra 
parimi i plotfuqishmërisë së aktgjykimeve (Guðmundur Andri Ástráðsson kundër Islandës [GC], 2020, 
§ 238 dhe më poshtë). Sipas parimit, asnjë palë nuk ka të drejtë të kërkojë rishikim të një aktgjykimi 
të plotfuqishëm dhe detyrues thjesht me qëllim të sigurimit të rigjykimit apo rivendojses së rastit. 
Gjykatat më të larta nuk duhet të përdorin kompetencën e tyre të rishikimit për të kryer një shqyrtim 
të ri. Rishikimi nuk duhet të bëhet një apel i maskuar dhe thjesht mundësia e dy pikëpamjeve mbi këtë 
temë nuk është një bazë e mjaftueshme për të rishqyrtuar një çështje. Një shmangie nga ai parim 
justifikohet vetëm kur është e nevojshme nga rrethana të një karakteri thelbësor dhe detyrues, si 
korrigjimi i një defekti themelor ose gabimi i drejtësisë: Ryabykh kundër Rusisë, 2003, § 52; Şamat 
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kundër Turqisë, 2020, § 62, dhe OOO Link Oil SPB kundër Rusisë (Aktv.), 2009). Ky është një aspekt 
themelor i nenit 6 § 1 dhe përputhshmëria me të duhet të vlerësohet në dritën e jurisprudencës (shih, 
në veçanti, Gražulevičiūtė kundër Lituanisë, 2021, §§ 72-74, dhe Esertas kundër Lituanisë, 2012, § 28). 

237.  Praktika gjyqësore e Gjykatës në lidhje me parimin res judicata mbulon, në veçanti, dy situata që 
janë të ngjashme, por jo identike: rishikimin e një aktgjykimi përfundimtar dhe detyrues me anë të një 
mjeti të jashtëzakonshëm juridik ose në dritën e fakteve të zbuluara rishtazi (shih, për shembull, 
Pravednaya kundër Rusisë, 2004, §§ 30-33, Tregubenko kundër Ukrainës, 2004, §§ 34-38) dhe zgjatja 
e afatit kohor për përdorimin e një mjeti juridik të zakonshëm (Magomedov dhe të tjerët kundër 
Rusisë, 2017, §§ 87-89). Situata e parë ka të bëjë me anulimin nga autoriteti mbikëqyrës të një 
aktgjykimi të formës së prerë dhe detyruese me anë të një procedure të zbatueshme në rast të 
rrethanave të reja ose të zbuluara rishtazi, që në realitet përbën një apel të maskuar – pra një mundësi 
për një autoritet publik për të siguruar një rishikim të rastit të saj duke u mbështetur në një fakt 
ekzistues dhe të njohur që ajo kishte hequr dorë ta ngrinte më parë. Në situatën e dytë, gjykata lejon 
ankimimin jashtë afatit të kërkesës së palës humbëse. Në këtë mënyrë, një aktgjykim përbën res 
judicata nuk shfuqizohet menjëherë, por megjithatë pushon së qeni përfundimtar dhe detyrues. Pra, 
të dyja këto situata mund të konsiderohen si shkelje të parimit të plotfuqishmërisë së aktgjykimeve. 

238.  Mund të ndodhë gjithashtu që një aktgjykim i formës së prerë të mos prishet, por t'i hiqet efekti 
juridik për shkak të një aktvendimi të dhënë në procedurë të veçantë (Gražulevičiūtė kundër Lituanisë, 
2021, §§ 79-81). 

239.  Në këtë kontekst, Gjykata ka theksuar se rreziku i një gabimi nga një autoritet publik në 
procedura gjyqësore ose të tjera duhet të mbulohet nga shteti, veçanërisht kur nuk është në rrezik 
asnjë interes tjetër privat, dhe se çdo gabim nuk duhet të korrigjohet në shpenzimet e individit në 
fjalë. Megjithëse nevoja për të korrigjuar gabimet gjyqësore në parim mund të përbëjë një konsideratë 
legjitime, ajo nuk duhet të përmbushet në mënyrë arbitrare dhe në çdo rast, autoritetet duhet, për aq 
sa është e mundur, të vendosin një ekuilibër të drejtë midis interesave të individit dhe nevojës për të 
siguruar administrimin e duhur të drejtësisë (Magomedov dhe të tjerët kundër Rusisë, 2017, §§ 94-95, 
në lidhje me pranimin e ankesave jashtë afatit në favor të autoriteteve pas zgjatjes, pa ndonjë arsye 
të vlefshme, të afatit për ankesë). 

c.  Njohja e ndërsjellë dhe ekzekutimi i aktgjykimeve të nxjerra nga gjykatat e huaja 
ose vende tjera në Bashkimin Evropian 

240.  Gjykata ka vërejtur se njohja dhe ekzekutimi nga një shtet i një aktgjykimi të dhënë nga një shtet 
tjetër është një mjet për të garantuar sigurinë juridike në marrëdhëniet ndërkombëtare ndërmjet 
palëve private (Ateş Mimarlik Mühendislik A.Ş. kundër Turqisë, 2012, § 46). Kushdo që ka një interes 
ligjor në njohjen e një aktgjykimi të huaj duhet të jetë në gjendje të bëjë një kërkesë për këtë qëllim 
(Selin Aslı Öztürk kundër Turqisë, 2009, §§ 39-41, në lidhje me njohjen e një vendimi divorci të lëshuar 
jashtë vendit). 

241.  Një vendim për të ekzekutuar një aktgjykim të huaj (exequatur) nuk është në përputhje me 
kërkesat e nenit 6 § 1 nëse është shfrytëzuar pa u dhënë asnjë mundësi për të pohuar efektivisht një 
ankesë në lidhje me padrejtësinë e procedurave që çojnë në atë aktgjykim, qoftë në shtetin e origjinës 
ose në shtetin e adresuar. Gjykata ka zbatuar gjithmonë parimin e përgjithshëm që një gjykatë që 
shqyrton një kërkesë për njohjen dhe ekzekutimin e një aktgjykimi të huaj nuk mund ta pranojë 
kërkesën pa kryer më parë një masë rishikimi të atij aktgjykimi në dritën e garancive për një seancë të 
drejtë; intensiteti i atij shqyrtimi mund të ndryshojë në varësi të natyrës së rastit (Pellegrini 
kundër Italisë, 2001, § 40). 

242.  Rasti i Avotiņš kundër Letonisë [GC], 2016, kishte të bënte me ekzekutimin e një vendimi të 
nxjerrë në një shtet tjetër anëtar të Bashkimit Evropian. Praktika gjyqësore e Gjykatës në lidhje me 
prezumimin e mbrojtjes ekuivalente të të drejtave themelore brenda Bashkimit Evropian (e njohur si 
“prezumimi Bosfori”) u zbatua për herë të parë për mekanizmat e njohjes reciproke të bazuara në 
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parimin e besimit të ndërsjellë ndërmjet shteteve anëtare të BE-së. Rasti lidhej me ekzekutimin në 
Letoni të një aktgjykimi të dhënë në një vend tjetër (Qipro) në mungesë të debitorit. Gjykata përcaktoi 
parime të përgjithshme për këtë çështje dhe tregoi rrethanat në të cilat prezumimi mund të hidhej 
poshtë (shih në veçanti §§ 115-17). Duke zbatuar këto parime, Gjykata nuk konstatoi se mbrojtja e të 
drejtave themelore ishte aq e qartë e mangët sa të kundërshtonte prezumimin e mbrojtjes 
ekuivalente. 

B.  Themelimi me ligj 

1.  Parimet 

243.  Në dritën e parimit të shtetit të së drejtës, i natyrshëm në sistemin e Konventës, një "tribunal" 
duhet gjithmonë "të themelohet me ligj" (Guðmundur Andri Ástráðsson kundër Islandës [GC], 2020, 
§ 211), ose më saktë një "tribunal i krijuar në përputhje me ligjin" (§§ 229-230). Kjo është e nevojshme 
për të mbrojtur gjyqësorin nga çdo ndikim i jashtëm i jashtëligjshëm ose i panevojshëm (§§ 226 dhe 
246). Pas një analize të praktikës gjyqësore (§§ 211-217 dhe referencat civile të cituara), ky aktgjykim 
rafinoi parimet e jurisprudencës dhe sqaroi kuptimin e këtij koncepti (§§ 223-230) dhe marrëdhënien 
e tij me "kërkesa tjera institucionale” të pavarësisë dhe paanshmërisë sipas nenit 6 § 1 (§§ 218 et seq., 
§§ 231-234) 14, sundimi i ligjit dhe besimi i publikut në gjyqësor (§§ 237 et seq.; shih përmbledhjen 
përkatëse në Xero Flor w Polsce sp. z o.o. kundër Polonisë, 2021, §§ 245-251, dhe për parimin e 
ligjshmërisë, § 282). 

244.  “Ligji” me të cilin një “tribunal” mund të konsiderohet se është “krijuar” përfshin çdo dispozitë 
të së drejtës së brendshme – duke përfshirë, në veçanti, dispozitat në lidhje me pavarësinë e anëtarëve 
të një gjykate – e cila, nëse shkelet, do të bënte pjesëmarrjen të një ose më shumë gjyqtarëve në 
shqyrtimin e një çështjeje “të parregullt” (§ 232). Shqyrtimi sipas kërkesës së "tribunalit të krijuar me 
ligj" duhet të hetojë sistematikisht nëse parregullsia e pretenduar në një rast të caktuar ishte e një 
rëndësie të tillë që të cenonte parimet themelore të shtetit të së drejtës dhe ndarjes së pushteteve 
dhe të rrezikonte pavarësinë e gjykatës në fjalë (§§ 234 dhe 237). 

245.  Prandaj, Gjykata mund të shqyrtojë nëse ligji i brendshëm është respektuar në këtë aspekt. 
Megjithatë, duke pasur parasysh parimin e përgjithshëm se kryesisht i takon vetë gjykatave kombëtare 
të interpretojnë dispozitat e ligjit të brendshëm (§ 209), Gjykata ka konstatuar se ajo nuk mund të vërë 
në dyshim interpretimin e tyre nëse nuk ka pasur një "shkelje flagrante" të legjislacioni (Kontalexis 
kundër Greqisë, 2011, §§ 39 et seq., në lidhje me caktimin e datës së seancës dhe zëvendësimin e 
gjyqtarit nga një gjyqtar zëvendësues në ditën e seancës; Pasquini kundër San Marinos, 2019, §§ 104 
dhe 109). Për një rast në të cilin Gjykata hodhi poshtë vlerësimin e gjykatave vendase në lidhje me 
pajtueshmërinë me kërkesën e "tribunalit të krijuar me ligj", shih Miracle Europe Kft kundër Hungarisë, 
2016, §§ 65-66. Më pas, në Guðmundur Andri Ástráðsson kundër Islandës [GC], 2020, Dhoma e Madhe 
bëri një dallim midis konceptit të "shkeljes flagrante" të ligjit të brendshëm dhe atij të "shkeljes së 
dukshme të rregullave të brendshme për emërimet gjyqësore" (shih, në veçanti, § 242, §§ 244 et. seq., 
§ 254). Në këtë rast, gjykata vendase kishte konstatuar tashmë një shkelje të rregullave në fazën e 
emërimit fillestar të gjyqtarëve nga autoriteti kombëtar emërues (§§ 208-210, 242, 254), dhe roli i 
Gjykatës ishte i kufizuar në përcaktimin e pasojave në kuptim të nenit 6 § 1 të shkeljeve të ligjit të 
brendshëm që ishin konstatuar. 

246.  Shprehja "i krijuar me ligj" mbulon jo vetëm bazën ligjore për vetë ekzistencën e një "tribunali", 
por edhe pajtueshmërinë nga gjykata me rregullat e veçanta që e rregullojnë atë (Guðmundur Andri 
Ástráðsson kundër Islandës [GC], 2020, § 223; Sokurenko dhe Strygun kundër Ukrainës, 2006, § 24). 
Ligjshmëria e një gjykate ose tribunali, sipas përkufizimit, duhet të përfshijë edhe përbërjen e saj në 
çdo rast dhe procedurën për emërimin fillestar të gjyqtarëve (Guðmundur Andri Ástráðsson kundër 

 
14.  Shih seksionin mbi “Themelimi me ligj”. 
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Islandës [GC], 2020, §§ 224-228). Aspekti i fundit u shqyrtua nga Dhoma e Madhe në Guðmundur Andri 
Ástráðsson kundër Islandës [GC]. 

247.  Emërimi i gjyqtarëve nga ekzekutivi ose legjislativi është i lejueshëm, me kusht që të emëruarit 
të jenë të lirë nga ndikimi apo presioni gjatë kryerjes së rolit të tyre gjyqësor (po aty., § 207). Sido që 
të jetë sistemi i emërimeve në nivel vendor, është e rëndësishme që ligji i brendshëm për emërimet 
në gjyqësor duhet të jetë i shprehur në terma të qartë deri në masën e mundshme, në mënyrë që të 
mos lejohen ndërhyrje arbitrare në procesin e emërimit, duke përfshirë edhe ekzekutivin (po aty., 
§ 230). 

248.  Lidhur me procesin fillestar për emërimin e një gjyqtari në gjykatë, Guðmundur Andri Ástráðsson 
kundër Islandës [GC], 2020, aktgjykimi deklaroi se jo çdo parregullsi do të shkelte nenin 6 § 1 (duke u 
kujdesur që të mos miratohet një interpretim tepër i gjerë i së drejtës për një “tribunal të themeluar 
me ligj”; shih §§ 236 et seq.). Gjykata zhvilloi një "test pragu" dhe përcaktoi një "test me tre hapa" për 
të përcaktuar nëse parregullsitë në një procedurë të caktuar emërimi gjyqësor "ishin të një rëndësie 
të tillë që të shkaktonin shkelje të së drejtës për një gjykatë të krijuar me ligj dhe nëse ekuilibri 
ndërmjet parimeve konkurruese është goditur në mënyrë të drejtë dhe proporcionale nga autoritetet 
shtetërore përkatëse në rrethanat e veçanta të një rasti” (§§ 235 et seq., §§ 243-252 për paraqitjen e 
hapave të ndryshëm dhe §§ 254-290 për zbatimin e tyre; Shiko gjithashtu Xero Flor w Polsce sp. z o.o. 
kundër Polonisë, 2021, në lidhje me një gjykatë kushtetuese, dhe veçanërisht §§ 285-289). Me 
zbatimin e kësaj qasjeje në Reczkowicz kundër Polonisë, 2021 (§§ 216-282), Gjykata vendosi se 
procedura për emërimin e gjyqtarëve në kuadrin e një riorganizimi të sistemit gjyqësor kishte qenë 
subjekt i ndikimit të panevojshëm nga ana e pushteteve legjislative dhe ekzekutive, dhe se kjo ishte 
një parregullsi themelore që ndikon negativisht në të gjithë procesin dhe cenon legjitimitetin e 
formacionit përkatës të Gjykatës së Lartë (§§ 276-280). Një parregullsi themelore u konstatua 
gjithashtu në Dolińska-Ficek dhe Ozimek kundër Polonisë, 2021, në kundërshtim me kërkesat e 
pavarësisë së gjyqësorit dhe ndarjes së pushteteve mes parimeve të tjera (§ 349). Aktgjykimi vuri në 
dukje se shpërfillja e qëllimshme e ekzekutivit të një vendimi gjyqësor të detyrueshëm dhe ndërhyrja 
në rrjedhën e drejtësisë, me qëllim që të minonte vlefshmërinë e një shqyrtimi gjyqësor në pritje të 
emërimit të gjyqtarëve, duhej të karakterizohej si një kundërshtim flagrant i shtetit të së drejtës 
(§§ 338 dhe 348-350). 

249.  Një organ i krijuar me ligj mbi baza të jashtëzakonshme dhe kalimtare nuk përjashtohet në 
vetvete që të konsiderohet si një “tribunal i krijuar me ligj” sipas kuptimit të Konventës (Xhoxhaj 
kundër Shqipërisë, 2021, §§ 284-288). 

2.  Zbatimi i këtyre parimeve 

250.  Është roli i gjykatave të menaxhojnë procedurat e tyre me synimin për të siguruar administrimin 
e duhur të drejtësisë. Caktimi i një lënde një gjyqtari ose gjykate të caktuar bie në kufirin e tyre të 
vlerësimit në çështje të tilla. Megjithatë, për të qenë në përputhje me nenin 6 § 1, ai duhet të jetë në 
përputhje me kërkesat e pavarësisë dhe paanshmërisë (Pasquini kundër San Marinos, 2019, §§ 103 
dhe 107). Gjyqtari i caktuar në një rast duhet të jetë i pavarur nga ekzekutivi dhe caktimi nuk mund të 
varet vetëm nga diskrecioni i autoriteteve gjyqësore (po aty., § 110). Praktika gjyqësore ka bërë 
dallimin ndërmjet caktimit dhe ricaktimit të një rasti (po aty., § 107). 

251.  Praktika e vazhdimit të heshtur të mandatit të gjyqtarëve për një periudhë të pacaktuar pas 
skadimit të mandatit të tyre ligjor dhe në pritje të riemërimit të tyre është konsideruar si në 
kundërshtim me parimin e një "gjykate të krijuar me ligj" (Oleksandr Volkov kundër Ukrainës, 2013, 
§ 151). Procedurat që rregullojnë emërimin e gjyqtarëve nuk mund të kalojnë në statusin e praktikës 
së brendshme (po aty., §§ 154-56). Zëvendësimi i gjyqtarit duhet gjithashtu të jetë i lirë nga 
arbitrariteti (Pasquini kundër San Marinos, 2019, § 112, ashtu si duhet ricaktimi i një lënde (Miracle 
Europe Kft kundër Hungarisë, 2016, §§ 59-67; Biagioli kundër San Marinos (Aktv.), 2014, §§ 77-78 dhe 
80, për rastin konkret të një juridiksioni të vogël dhe një gjykate të vogël). 
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252.  Situatat e mëposhtme kanë shkaktuar konstatimin e shkeljes, për shembull: zëvendësimi i një 
gjyqtari nga një gjyqtar zëvendësues në ditën e seancës (Kontalexis kundër Greqisë, 2011, §§ 42-44), 
marrja e një aktgjykimi nga një trup gjykues i përbërë nga një numër më i vogël anëtarësh se numri i 
paraparë me ligj (Momçiloviq kundër Serbisë, 2013, § 32, dhe Jenița Mocanu kundër Rumanisë, 2013, 
§ 41), kryerja e procedurave gjyqësore nga një administrator i gjykatës i paautorizuar për të kryer atë 
funksion sipas ligjit përkatës të brendshëm (Ezgeta kundër Kroacisë, 2017, § 44), ose një gjykatë që 
tejkalon juridiksionin e saj të zakonshëm pa asnjë shpjegim duke shkelur qëllimisht ligjin (Sokurenko 
dhe Strygun kundër Ukrainës, 2006, §§ 27-28); këto raste duhen parë në dritën e Guðmundur Andri 
Ástráðsson kundër Islandës [GC], 2020, §§ 211 et seq., në veçanti § 218. Për më tepër, një gjykatë 
supreme, e cila, në vend që të veprojë brenda juridiksionit të saj, siç parashihet nga ligji i brendshëm 
për prishjen e një vendimi dhe rikthimin e lëndës për shqyrtim të mëtejshëm ose shpalljen e 
procedurës të pavlefshme, e vendos lëndën në themel në vend të organit kompetent e nuk është 
"tribunal i krijuar me ligj" (Aviakompaniya ATI, ZAT kundër Ukrainës, 2017, § 44). 

253.  Në lidhje me procedurën fillestare për emërimin e gjyqtarëve, Guðmundur Andri Ástráðsson 
kundër Islandës [GC], 2020, aktgjykimi përshkruante situatat që do të shkelnin ose nuk do të shkelnin 
nenin 6 § 1 (§§ 246-247 et seq.). Në këtë rast, Gjykata u shpreh se kishte pasur një "shkelje të rëndë" 
të një rregulli themelor të procedurës për emërimin e gjyqtarëve në një gjykatë të re të apelit - 
veçanërisht nga Ministri i Drejtësisë - i cili, pasi nuk ishte korrigjuar efektivisht në shqyrtimin e kryer 
nga Gjykata Supreme, arsyetimi i të cilit Gjykata nuk ishte në gjendje ta pranonte (§ 286), u konstatua 
se ishte në kundërshtim me nenin 6 § 1 (§§ 288-289). Në rastin Xero Flor w Polsce sp. z o.o. kundër 
Polonisë, 2021, Gjykata arriti në përfundimin se pushteti ekzekutiv dhe legjislativ kishin pasur një 
ndikim të padrejtë në procedurën e zgjedhjes së gjyqtarëve në Gjykatën Kushtetuese dhe se kishte 
pasur “parregullsi të rënda” (§§ 284-291; shih gjithashtu Dolińska-Ficek dhe Ozimek kundër Polonisë, 
2021, § 353, dhe Reczkowicz kundër Polonisë, 2021). 

C.  Pavarësia dhe paanshmëria 

1.  Konsiderata të përgjithshme 

254.  E drejta për gjykim të drejtë sipas nenit 6 § 1 kërkon që një lëndë të shqyrtohet nga një "gjykatë 
e pavarur dhe e paanshme". Pavarësia e gjyqësorit është kusht sine qua non për të drejtën për një 
gjykim të drejtë sipas nenit 6 të Konventës (Grzęda kundër Polonisë [GC], 2022, § 301) dhe pavarësia 
e gjyqësorit është një parakusht për sundimin e ligjit (§ 298). Gjyqtarët nuk mund të mbështesin 
sundimin e ligjit dhe të zbatojnë Konventën nëse ligji i brendshëm i privon nga garancitë e parapara 
në Konventë për çështje që prekin drejtpërdrejt pavarësinë dhe paanshmërinë e tyre (§ 264). 

Për më tepër, ekziston një lidhje e qartë midis garantimit të pavarësisë së gjyqësorit dhe integritetit 
të procesit të emërimit gjyqësor dhe kërkesës për pavarësinë gjyqësore dhe autonominë e organit 
kombëtar me përgjegjësi për ruajtjen e pavarësisë së gjykatave dhe gjyqtarëve (po aty., §§ 300-303 
dhe 345-346, në lidhje me Këshillin Kombëtar të Gjyqësorit në Poloni). 

255.  Konceptet e "pavarësisë" dhe "paanshmërisë" janë të lidhura ngushtë dhe, në varësi të 
rrethanave, mund të kërkojnë shqyrtim të përbashkët (Ramos Nunes de Carvalho e Sá kundër 
Portugalisë [KP], 2018, §§ 150 dhe 152; shih gjithashtu, për sa i përket marrëdhënies së tyre të 
ngushtë, §§ 153-156; Denisov kundër Ukrainës [GC], 2018, §§ 61-64). Këto dy koncepte ndërveprojnë 
gjithashtu me atë të një “gjykate të krijuar me ligj” sipas kuptimit të nenit 6 § 1 (Guðmundur Andri 
Ástráðsson kundër Islandës [GC], 2020, §§ 218 et seq., §§ 231 et seq. 15, dhe po ashtu § 295). 

256.  Në vlerësimin e pavarësisë së një gjykate, sipas kuptimit të nenit 6 § 1 nën drejtuesit e saj penalë 
dhe civilë, duhet pasur parasysh, ndër të tjera, për mënyrën e emërimit të anëtarëve të saj (shih, për 
shembull, Ramos Nunes de Carvalho e Sá kundër Portugalisë [GC], 2018, § 144), një pyetje që i përket 

 
15.  Shih seksionin mbi “Themelimi me ligj”. 
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fushës së krijimit të një “tribunali” (Guðmundur Andri Ástráðsson kundër Islandës [GC], 2020, § 232). 
Për më tepër, "pavarësia" i referohet pavarësisë së nevojshme personale dhe institucionale që 
kërkohet për vendimmarrje të paanshme, dhe si rrjedhim është një parakusht për paanshmëri 
(Dolińska-Ficek dhe Ozimek kundër Polonisë, 2021, § 316: ky vendim është një shembull i lidhjes midis 
koncepteve të "tribunalit të krijuar me ligj" dhe "gjykatës së pavarur dhe të paanshme", § 357). Termi 
"pavarësi" karakterizon si një gjendje shpirtërore që tregon papërshkueshmërinë e një gjyqtari ndaj 
presionit të jashtëm si një çështje e integritetit moral, dhe një sërë rregullimesh institucionale dhe 
operacionale - që përfshijnë një procedurë me të cilën gjyqtarët mund të emërohen në një mënyrë që 
siguron pavarësia e tyre dhe kriteret e përzgjedhjes bazuar në merita – të cilat duhet të ofrojnë garanci 
kundër ndikimit të panevojshëm dhe/ose diskrecionit të papenguar të pushteteve të tjera shtetërore, 
si në fazën fillestare të emërimit të gjyqtarit ashtu edhe gjatë kryerjes së detyrave të tij/saj 
(Guðmundur Andri Ástráðsson kundër Islandës [GC], 2020, § 234). 

257.  Nocioni i ndarjes së pushteteve ndërmjet organeve politike të qeverisë dhe gjyqësorit po merr 
rëndësi në rritje në praktikën gjyqësore të Gjykatës (Svilengaćanin dhe të tjerët k. Serbisë, 2021, §§ 64). 
Aktgjykimi Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portugalia [GC], 2018, theksoi kështu rëndësinë në rritje 
që i kushtohet ndarjes së pushteteve dhe domosdoshmërisë për të ruajtur pavarësinë e gjyqësorit 
(§ 196; shih gjithashtu Dolińska-Ficek dhe Ozimek kundër Polonisë, 2021, §§ 349-353), dhe kjo u 
riafirmua në Grzęda kundër Polonisë [GC], 2022 (shih në veçanti §§ 298 dhe 301-303). Duke pasur 
parasysh vendin e spikatur që zë gjyqësori në mesin e organeve shtetërore në një shoqëri 
demokratike, Gjykata duhet të jetë veçanërisht e vëmendshme ndaj mbrojtjes së anëtarëve të 
gjyqësorit ndaj masave që mund të kërcënojnë pavarësinë dhe autonominë e tyre, jo vetëm në rolin 
e tyre gjyqësor, por edhe në lidhje me funksione të tjera zyrtare që mund të thirren për të kryer dhe 
që janë të lidhura ngushtë me sistemin gjyqësor. Është po aq e nevojshme mbrojtja e autonomisë së 
këshillave gjyqësorë (organi përgjegjës për ruajtjen e pavarësisë së gjyqësorit) nga cenimi i pushteteve 
legjislative dhe ekzekutive, veçanërisht në çështjet që kanë të bëjnë me emërimet në gjyqësor, dhe 
për të ruajtur rolin e tyre si një mburojë kundër ndikimit politik mbi gjyqësorin (§ 346). Për më tepër, 
ndërsa Konventa nuk i pengon shtetet të marrin vendime legjitime dhe të nevojshme për reformimin 
e gjyqësorit, çdo reformë nuk duhet të rezultojë në cenimin e pavarësisë së gjyqësorit dhe organeve 
të tij drejtuese (§ 323). 

258.  Pjesëmarrja e gjyqtarëve porotë në një lëndë, si e tillë, nuk është në kundërshtim me nenin 6 § 1 
(Grosam kundër Republikës Çeke, 2022, § 126, në lidhje me një dhomë disiplinore, shumica e 
anëtarëve të së cilës ishin "vlerësues porotë", domethënë përfaqësues të profesioneve të zgjedhura 
në mënyrë specifike; Cooper kundër Mbretërisë së Bashkuar [GC], 2003, § 123). Ekzistenca e një paneli 
me anëtarësi të përzier që përbëhet, nën kryesinë e një gjyqtari, shërbyes civilë dhe përfaqësues të 
organeve të interesuara nuk përbën në vetvete dëshmi të njëanshmërisë (Le Compte, Van Leuven dhe 
De Meyere kundër Belgjikës, 1981, §§ 57-58). Për më tepër, nuk ka asnjë kundërshtim në vetvete për 
anëtarët ekspert laikë që marrin pjesë në vendimmarrje në gjykatë (Pabla Ky kundër Finlandës, 2004, 
§ 32). 

259.  Parimet e vendosura në praktikën gjyqësore në lidhje me paanshmërinë zbatohen për gjyqtarët 
porotë dhe për gjyqtarët profesionistë (Langborger kundër Suedisë, 1989, §§ 34-35; Cooper kundër 
Mbretërisë së Bashkuar [GC], 2003, § 123). Për shembull, në Grosam kundër Republikës Çeke, 2022, 
mungesa e pavarësisë dhe paanshmërisë së “vlerësuesve porotë” që përbënin një dhomë disiplinore 
së bashku me gjyqtarët profesionistë shkaktoi shkeljen e nenit 6 (§ 146). 

260.  Gjykata ka pranuar se aty ku arbitrazhi tregtar ose sportiv është pranuar lirisht, ligjërisht dhe pa 
mëdyshje, konceptet e pavarësisë dhe paanshmërisë mund të interpretohen në mënyrë fleksibile, 
duke parë se vetë thelbi i sistemit të arbitrazhit qëndron në caktimin e organeve vendimmarrëse, ose 
të paktën një pjesë e tyre, nga palët në kontest (Mutu dhe Pechstein kundër Zvicrës, 2018, § 146; 
krahaso me një komitet arbitrazhi që gëzon juridiksion ekskluziv dhe të detyrueshëm, Ali Rıza dhe të 
tjerët kundër Turqisë, 2020, §§ 207-222). Megjithatë, paanshmëria e procedurave të arbitrazhit 
mbetet e rëndësishme, duke përfshirë rolin e paraqitjeve (Beg Spa kundër Italisë, 2021, §§ 144-153). 
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Sa i përket faktit nëse ka pasur një heqje dorë pa mëdyshje nga garancia e arbitrave të paanshëm, shih 
§§ 138-143. 

261.  Si çështje parimore, shkelja e nenit 6 § 1 nuk mund të bazohet në mungesën e pavarësisë ose 
paanshmërisë së një gjykate vendimmarrëse ose në shkeljen e një garancie thelbësore procedurale 
nga ajo gjykatë, nëse vendimi i marrë i nënshtrohet kontrollit të mëvonshëm nga një organ gjyqësor 
që kishte “juridiksion të plotë” dhe siguronte respektimin e garancive përkatëse duke kuruar 
dështimin në fjalë (Denisov kundër Ukrainës [GC], 2018, §§ 65, 67 dhe 72, në një kontekst disiplinor; 
De Haan kundër Holandës, 1997, §§ 52-55; Helle kundër Finlandës, 1997, § 46; Crompton kundër 
Mbretërisë së Bashkuar, 2009, § 79).16 Për shembull, në procedurat disiplinore, Konventa kërkon një 
nga dy sistemet: (i) vetë organet disiplinore profesionale janë në përputhje me kërkesat e nenit 6, ose 
(ii) ato nuk janë në përputhje me këto kërkesa, por i nënshtrohen shqyrtimit të mëvonshëm nga "një 
organ gjyqësor që ka juridiksion të plotë" dhe ofron garancitë e nenit 6 § 1 (Grosam kundër Republikës 
Çeke, 2022, §§ 115 dhe 147-149). 

262.  Gjykata ka theksuar vazhdimisht se qëllimi i detyrimit të shtetit për të siguruar një gjykim nga një 
"gjykatë e pavarur dhe e paanshme" sipas nenit 6 § 1 të Konventës nuk kufizohet vetëm në gjyqësor. 
Ai gjithashtu nënkupton detyrime për ekzekutivin, legjislativin dhe çdo autoritet tjetër shtetëror, 
pavarësisht nga niveli i tij, për të respektuar aktgjykimet dhe vendimet e gjykatave, edhe kur ata nuk 
pajtohen me to. Kështu, respektimi i autoritetit të gjykatave nga shteti është një parakusht i 
domosdoshëm për besimin e publikut në gjykata dhe, më gjerë, për shtetin e së drejtës. Për të qenë 
kështu, nuk mjaftojnë garancitë kushtetuese për pavarësinë dhe paanshmërinë e gjyqësorit. Ato duhet 
të përfshihen në mënyrë efektive në qëndrimet dhe praktikat e përditshme administrative 
(Agrokompleks kundër Ukrainës, 2011, § 136; Shiko gjithashtu Dolińska-Ficek dhe Ozimek kundër 
Polonisë, 2021, §§ 328-330). 

263.  Deklaratat e zyrtarëve të qeverisë dhe politikanëve mund të jenë në kundërshtim me garancitë 
e sipërpërmendura të nenit 6 (Sovtransavto Holding kundër Ukrainës, 2000, § 80; Kinský kundër 
Republikës Çeke, 2012, § 94) ose jo (Čivinskaitė kundër Lituanisë, 2020, § 144, dhe për një përmbledhje 
të precedentëve, §§ 119-120). 

2.  Një tribunal i pavarur 

264.  Termi "i pavarur" i referohet pavarësisë përballë kompetencave tjera (ekzekutivi dhe parlamenti) 
(Beaumartin kundër Francës, 1994, § 38) dhe gjithashtu përballë palëve (Sramek kundër Austrisë, 
1984, § 42). Pajtueshmëria me këtë kërkesë vlerësohet, veçanërisht, në bazë të kritereve statutore, të 
tilla si mënyra e emërimit të anëtarëve të gjykatës dhe kohëzgjatja e mandatit të tyre, ose ekzistenca 
e masave të mjaftueshme mbrojtëse kundër rrezikut të presioneve të jashtme (shih, për shembull, 
Ramos Nunes de Carvalho e Sá kundër Portugalisë [GC], 2018, §§ 153-156). Pyetja nëse trupi paraqet 
një pamje të pavarur është gjithashtu me rëndësi (po aty., § 144; Oleksandr Volkov kundër Ukrainës, 
2013, § 103; Grace Gatt kundër Maltës, 2019, § 85). Defektet e vërejtura mund ose nuk mund të jenë 
korrigjuar gjatë fazave të mëvonshme të procedurës (Denisov kundër Ukrainës [GC], 2018, §§ 65, 67 
dhe 72). 

265.  Megjithëse nocioni i ndarjes së pushteteve ndërmjet organeve politike të qeverisë dhe gjyqësorit 
ka marrë një rëndësi në rritje në praktikën gjyqësore të Gjykatës, as neni 6 dhe as ndonjë dispozitë 
tjetër e Konventës nuk kërkon që shtetet të respektojnë ndonjë koncept kushtetues teorik në lidhje 
me kufijtë e lejueshëm të ndërveprimit të pushteteve. Pyetja është gjithmonë nëse, në një rast të 
caktuar, përmbushen kërkesat e Konventës (Kleyn dhe të tjerët kundër Holandës [GC], 2003, § 193; 
Ramos Nunes de Carvalho e Sá [GC], 2018, § 144). Në të vërtetë, nocioni i pavarësisë së një gjykate 
përfshin ekzistimin e masave mbrojtëse procedurale për të ndarë gjyqësorin nga pushtetet e tjera 
(Guðmundur Andri Ástráðsson kundër Islandës [GC], 2020, § 215). Për më tepër, në vlerësimin e 

 
16.  Shih gjithashtu seksionin mbi “Rishikimi nga një gjykatë që ka kompetencë të plotë” dhe “Drejtësia”. 
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pavarësisë së një gjykate sipas kuptimit të nenit 6 § 1, duhet pasur parasysh, ndër të tjera, për mënyrën 
e emërimit të anëtarëve të saj, një çështje që i përket fushës së krijimit të një “gjykate” (§ 232, duke 
theksuar ndërveprimin midis kërkesave të “pavarësisë”, “paanshmërisë” dhe një “gjykate të krijuar 
me ligj”). 17 

Në lidhje me ndarjen e pushteteve dhe domosdoshmërinë e mbrojtjes së pavarësisë së gjyqësorit, 
Gjykata ka qenë e vëmendshme ndaj nevojës për të mbrojtur anëtarët e gjyqësorit kundër masave që 
mund të cenojnë pavarësinë dhe autonominë e tyre, duke përfshirë edhe nga pikëpamja e 
zbatueshmërisë së nenit 6 § 1 dhe qasjen në gjykatë (shih përmbledhjen e parimeve në Grzęda kundër 
Polonisë [GC], 2022, §§ 298 dhe 300-309, të cilat zbatohet jo vetëm për rolin gjykues të gjyqtarëve, 
por edhe për funksione të tjera zyrtare të lidhura ngushtë me sistemin gjyqësor, si anëtarësimi në 
Këshillin Kombëtar të Gjyqësorit, §§ 303-307; Shiko gjithashtu Bilgen kundër Turqisë, 2021, § 58 in 
fine) dhe në lidhje me një seancë dëgjimore në procedurë disiplinore (Ramos Nunes de Carvalho e Sá 
kundër Portugalisë [GC], 2018, § 196). 

Çfarëdo sistemi të zgjidhet nga shtetet anëtare, ato duhet të respektojnë detyrimin e tyre për të 
siguruar pavarësinë gjyqësore. Kur krijohet një këshill gjyqësor, autoritetet shtetërore duhet të jenë 
të detyruara të sigurojnë pavarësinë e tij nga pushteti ekzekutiv dhe legjislativ, veçanërisht për të 
ruajtur integritetin e procesit të emërimit në drejtësi. Largimi ose kërcënimi për largim i një anëtari 
gjyqësor të Këshillit Kombëtar të Gjyqësorit gjatë mandatit të tij/saj ka potencialin të ndikojë në 
pavarësinë personale të atij anëtari në ushtrimin e detyrave të tij/saj (Grzęda kundër Polonisë [GC], 
2022, §§ 300-309). 

266.  Aktgjykimi në Mustafa Tunç dhe Fecire Tunç kundër Turqisë [GC], 2015, përcaktoi dallimet dhe 
nuancat në vlerësimin e kritereve të pavarësisë, në varësi të faktit nëse ato kanë të bëjnë me nenin 6 
ose me nenet 2 dhe/ose 3 të Konventës (§§ 217-21). Kriteret statutore për verifikimin e kërkesës së 
pavarësisë sipas kuptimit të nenit 6 nuk duhet domosdoshmërisht të vlerësohen në të njëjtën mënyrë 
kur shqyrtohet çështja e pavarësisë së një hetimi nga këndvështrimi i detyrimeve procedurale sipas 
nenit 2 (§§ 219-25 ). 

267.  Gjykatat ushtarake (shih, për shembull, Mikhno kundër Ukrainës, 2016, §§ 162-64 dhe 166-70). 
Në çështjen e përmendur, Gjykata vuri në dukje një tendencë në të drejtën ndërkombëtare të të 
drejtave të njeriut për t'i nxitur shtetet të veprojnë me kujdes në përdorimin e gjykatave ushtarake 
dhe, në veçanti, të përjashtojnë nga juridiksioni i tyre përcaktimin e akuzave në lidhje me shkelje të 
rënda të të drejtave të njeriut, siç janë ekzekutimet jashtëgjyqësore, zhdukjet me forcë dhe torturat. 
Një qasje e tillë, e cila ka të bëjë me shkelje të rënda dhe të qëllimshme të të drejtave të njeriut, nuk 
është automatikisht e zbatueshme në këndvështrimin e Gjykatës për një aksident që shkakton dëme 
shumë të rënda por të paqëllimshme si rezultat i neglizhencës nga ana e oficerëve ushtarakë të 
përfshirë (po aty., § 165). 

a.  Pavarësia vis à vis ekzekutivit 

268.  Pavarësia e gjyqtarëve do të cenohet kur ekzekutivi ndërhyn në një çështje që është në 
procedurë para gjykatave me qëllim që të ndikojë në rezultatin (Sovtransavto Holding kundër 
Ukrainës, 2002, § 80; Mosteanu dhe të tjerët kundër Rumanisë, 2002, § 42). 

269.  Fakti që gjyqtarët emërohen nga ekzekutivi dhe mund të shkarkohen në vetvete nuk përbën 
shkelje të nenit 6 § 1 (Clarke kundër Mbretërisë së Bashkuar (Aktv.), 2005). Emërimi i gjyqtarëve nga 
ekzekutivi është i lejueshëm me kusht që të emëruarit të jenë të lirë nga ndikimi apo presioni gjatë 
kryerjes së rolit të tyre gjyqësor (në veçanti Guðmundur Andri Ástráðsson kundër Islandës [GC], 2020, 
§§ 207 et seq., dhe Flux kundër Moldavisë (nr. 2), 2007, § 27). 

 
17.  Shih seksionin mbi “Konceptin e një “tribunali””. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-216400
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-216400
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-208367
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-187507
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-187507
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-216400
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-154008
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-165755
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-165755
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-60634
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-60634
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-60786
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-70188
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-206597
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-81372


Udhëzues për nenin 6 të Konventës – E drejta për gjykim të drejtë (pjesa civile) 

Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut 67/135 Rishikimi i fundit: 31.08.2022 

270.  Fakti që Kryetari i Gjykatës së Kasacionit emërohet nga ekzekutivi nuk cenon në vetvete 
pavarësinë e tij, me kusht që, pasi emërohet, të mos i nënshtrohet asnjë presioni, të mos marrë asnjë 
udhëzim dhe të kryejë detyrat e tij me pavarësi të plotë.Zolotas kundër Greqisë, 2005, § 24). 

271.  Po kështu, thjesht fakti që gjyqtarët e Këshillit të së Drejtës Administrative emërohen nga 
autoriteti administrativ rajonal nuk mund të hedhë dyshime mbi pavarësinë ose paanshmërinë e tyre, 
me kusht që, pasi emërohen, të mos i nënshtrohen asnjë presioni, të mos marrin asnjë udhëzim dhe 
ushtrojnë veprimtarinë e tyre gjyqësore me pavarësi të plotë (Majorana kundër Italisë (Aktv.), 2005). 

272.  Një situatë ku një personazh publik (presidenti i vendit) që luan një rol institucional në zhvillimin 
e karrierës së gjyqtarëve është një pretendues në procese gjyqësore, është në gjendje të hedhë 
dyshime legjitime mbi pavarësinë dhe paanshmërinë e gjyqtarëve që dëgjojnë çështjen.mutatis 
mutandis, Thiam kundër Francës, 2018, § 85, pa shkelje). 

b.  Pavarësia vis à vis parlamentit 

273.  Fakti që gjyqtarët emërohen nga parlamenti nuk i bën ata në vetvete në varësi të autoriteteve 
nëse, pasi emërohen, ata nuk vihen nën presion ose udhëzime në kryerjen e detyrave të tyre gjyqësore 
(Sacilor Lormines kundër Francës, 2006, § 67). Për më tepër, fakti se një nga anëtarët ekspertë të 
Gjykatës së Apelit, i përbërë kryesisht nga gjyqtarë profesionistë, ishte gjithashtu deputet, nuk shkelin 
në vetvete të drejtën për një gjykatë të pavarur dhe të paanshme (Pabla Ky kundër Finlandës, 2004, 
§§ 31-35). 

c.  Pavarësia vis à vis palëve 

274.  Kur anëtarët e tribunalit përfshijnë një person, i cili është në një pozicion vartës, për sa i përket 
detyrave dhe organizimit të shërbimit të tij, përballë njërës nga palët, palët ndërgjyqëse mund të kenë 
dyshime të ligjshme për pavarësinë e atij personi. Një situatë e tillë ndikon seriozisht në besimin që 
gjykatat duhet të frymëzojnë në një shoqëri demokratike (Sramek kundër Austrisë, 1984, § 42). 

d.  Rast specifik i pavarësisë së gjyqtarëve përballë Këshillit të Lartë të Gjyqësorit18 

275.  Fakti që gjyqtarët që ankohen kundër vendimeve të Këshillit të Lartë të Gjyqësorit (ose organit 
të barasvlershëm) janë nën autoritetin e të njëjtit organ për sa i përket karrierës dhe procedurave 
disiplinore ndaj tyre, është shqyrtuar në rastet e Denisov kundër Ukrainës [GC], 2018, § 79 dhe 
Oleksandr Volkov kundër Ukrainës, 2013, § 130 (shkeljet), dhe Ramos Nunes de Carvalho e Sá kundër 
Portugalisë [GC], 2018, §§ 157-165 (pa shkelje). Gjykata vlerësoi dhe krahasoi sistemet disiplinore për 
gjyqësorin në shtetet përkatëse për të përcaktuar nëse kishte ndonjë "mangësi serioze strukturore" 
ose "një shfaqje të njëanshmërisë brenda organit disiplinor për gjyqësorin"Ramos Nunes de Carvalho 
e Sá kundër Portugalisë [GC], 2018, §§ 157-160) dhe nëse kërkesa e pavarësisë ishte respektuar (po 
aty., §§ 161-163). 

e.  Kriteret për vlerësimin e pavarësisë 

276.  Në përcaktimin nëse një organ mund të konsiderohet të jetë "i pavarur", Gjykata ka pasur 
parasysh, ndër të tjera, sipas kritereve të mëposhtme (Kleyn dhe të tjerët kundër Holandës [GC], 2003, 
§ 190; Langborger kundër Suedisë, 1989, § 32): 

i. mënyrën e emërimit të anëtarëve të saj dhe 

ii. kohëzgjatjen e mandatit të tyre; 

iii. ekzistencën e garancive kundër trysnive të jashtme; dhe 

iv. nëse organi duket i pavarur. 

 
18.  Shih seksionin mbi "Një tribunal i paanshëm“. 
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i.  Mënyra e emërimit të anëtarëve të një organi 

277.  Janë ngritur pyetje për ndërhyrjen e Ministrit të Drejtësisë në emërimin dhe/ose largimin nga 
detyra të anëtarëve të një organi vendimmarrës (Sramek kundër Austrisë, 1984, § 38; Brudnicka dhe 
të tjerët kundër Polonisë, 2005, § 41; Clarke kundër Mbretërisë së Bashkuar (Aktv.), 2005). 

278.  Megjithëse caktimi i një lënde një gjyqtari ose gjykate të caktuar bie brenda kufijve të vlerësimit 
që gëzojnë autoritetet vendase për çështje të tilla, Gjykata duhet të bindet se ishte në përputhje me 
nenin 6 § 1 dhe, në veçanti, me kërkesa të pavarësisë dhe paanshmërisë (Bochan kundër Ukrainës, 
2007, § 71). 

279.  Në Grosam kundër Republikës Çeke, 2022, Gjykata shqyrtoi procedurën me të cilën vlerësuesit 
porotë emëroheshin në një dhomë disiplinore dhe kritikoi në veçanti mungesën e një procesi 
transparent (§§ 129-132). 

ii.  Kohëzgjatja e emërimit të anëtarëve të një organi 

280.  Gjykata nuk ka specifikuar ndonjë mandat të veçantë për anëtarët e një organi vendimmarrës, 
megjithëse mos-largimi i tyre gjatë mandatit të tyre në përgjithësi duhet të konsiderohet si pasojë e 
pavarësisë së tyre (shih, në veçanti, Guðmundur Andri Ástráðsson kundër Islandës [GC], 2020, §§ 239-
240, në lidhje me parimin e pandryshueshmërisë së gjyqtarëve). Megjithatë, mungesa e një njohjeje 
formale të kësaj pandryshueshmërie në ligj nuk nënkupton në vetvete mungesë pavarësie me kusht 
që ajo të njihet në fakt dhe të ekzistojnë garanci të tjera të nevojshme (Sacilor Lormines kundër 
Francës, 2006, § 67; Luka kundër Rumanisë, 2009, § 44). 

iii.  Garancia kundër presionit të jashtëm 

281.  Pavarësia e gjyqësorit kërkon që gjyqtarët individualë të jenë të lirë nga ndikimi i padrejtë jashtë 
gjyqësorit dhe nga brenda. Pavarësia e brendshme e gjyqësorit kërkon që ata të jenë të lirë nga 
direktivat ose trysnia e kolegëve gjyqtarë ose të atyre që kanë përgjegjësi administrative në gjykatë si 
p.sh. kryetari i gjykatës ose kryetari i një divizioni në gjykatë. Mungesa e garancive të mjaftueshme 
për të siguruar pavarësinë e gjyqtarëve brenda gjyqësorit dhe, në veçanti, përballë eprorëve të tyre 
gjyqësorë, mund ta çojnë Gjykatën në përfundimin se dyshimet e një ankuesi në lidhje me pavarësinë 
dhe paanshmërinë e një gjykate mund të thuhet se janë justifikuar objektivisht (Agrokompleks kundër 
Ukrainës, 2011, § 137; Parlov-Tkalçiq kundër Kroacisë, 2009, § 86). 

282.  Gjyqtarët e një gjykate të qarkut u zbuluan se ishin mjaftueshëm të pavarur nga kryetari i asaj 
gjykate, pasi kryetarët e gjykatave kryenin vetëm funksione administrative (menaxheriale dhe 
organizative), të cilat ishin rreptësisht të ndara nga funksioni gjyqësor. Sistemi ligjor parashihte masa 
mbrojtëse të përshtatshme kundër ushtrimit arbitrar të detyrës së kryetarëve të gjykatave për të 
(ri)caktuar lëndët tek gjyqtarët (Parlov-Tkalçiq kundër Kroacisë, §§ 88-95). 

283.  Gjykata konstatoi se nuk kishte garanci të mjaftueshme kundër trysnisë së jashtme në një rast 
që kishte të bënte me procedurën disiplinore (Grosam kundër Republikës Çeke, 2022, §§ 134-139). Ajo 
vuri në dukje në veçanti se dy të tretat e anëtarëve të organit në fjalë, përkatësisht vlerësuesit laikë, 
punonin dhe merrnin pagat jashtë atij organi, një fakt që përfshinte në mënyrë të pashmangshme 
varësinë materiale, hierarkike dhe administrative nga punëdhënësit e tyre kryesorë dhe në këtë 
mënyrë mund të kishin rrezikuar pavarësinë dhe paanshmërinë e tyre (§ 134). Ajo gjithashtu vuri në 
dukje përfshirjen në shkallë të ndryshme të Ministrit të Drejtësisë, i cili vetë filloi procedurat në fjalë 
(§§ 135-139). 

iv.  Shfaqja e pavarësisë 

284.  Për të përcaktuar nëse një gjykatë mund të konsiderohet e pavarur siç kërkohet nga neni 6 § 1, 
paraqitjet mund të jenë gjithashtu të rëndësishme (Sramek kundër Austrisë, 1984, § 42). Sa i përket 
pamjes së pavarësisë, qëndrimi i një pale është i rëndësishëm, por jo vendimtar; ajo që është 
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vendimtare është nëse frika e palës në fjalë mund të konsiderohet si "e justifikuar objektivisht" (Sacilor 
Lormines kundër Francës, 2006, § 63; Grace Gatt kundër Maltës, 2019, § 85). Prandaj, nuk lind asnjë 
problem në lidhje me pavarësinë kur Gjykata është e mendimit se një “vëzhgues objektiv” nuk do të 
shihte asnjë arsye për shqetësim në lidhje me të në rrethanat e rastin në fjalë (Clarke kundër 
Mbretërisë së Bashkuar (Aktv.), 2005). Nga ana tjetër, faktorë të ndryshëm mund të çojnë në 
përfundimin se nuk ka pamje të pavarësisë, siç theksoi Gjykata Grosam kundër Republikës Çeke, 2022, 
§ 140. 

3.  Një tribunal i paanshëm19 

285.  Neni 6 § 1 kërkon që një tribunal që i përket fushës së tij të jetë e paanshme (Denisov kundër 
Ukrainës [GC], 2018, §§ 60-65, duke iu referuar Morice kundër Francës [GC], 2015 – shih §§ 87-88 në 
lidhje me procedurat e kasacionit). Paanshmëria normalisht nënkupton mungesën e paragjykimeve 
ose anshmërive dhe ekzistenca e tyre ose ndryshe mund të testohet në mënyra të ndryshme (Micallef 
kundër Maltës [GC], 2009, § 93; Wettstein kundër Zvicrës, 2000, § 43; Nicholas kundër Qipros, 2018, 
§ 49). Konceptet e pavarësisë dhe paanshmërisë janë të lidhura ngushtë dhe, në varësi të rrethanave, 
mund të kërkojnë shqyrtim të përbashkët (Ramos Nunes de Carvalho e Sá kundër Portugalisë [GC], 
2018, §§ 150 dhe 152 – shih gjithashtu, lidhur me marrëdhënien e tyre të afërt, §§ 153-156; Sacilor 
Lormines kundër Francës, 2006, § 62). Duhet të kihet parasysh se këto koncepte ndërveprojnë 
gjithashtu me atë të një “gjykate të krijuar me ligj” sipas kuptimit të nenit 6 § 1 (Guðmundur Andri 
Ástráðsson kundër Islandës [GC], 2020, §§ 231 et seq.)20. Defektet e vërejtura mund ose nuk mund të 
jenë korrigjuar gjatë fazave të mëvonshme të procedurës (Denisov kundër Ukrainës [GC], 2018, §§ 65, 
67 dhe 72; Helle kundër Finlandës, 1997, § 46). 

286.  Kur paanësia kundërshtohet gjatë procesit të brendshëm për një arsye që nuk duket menjëherë 
se është haptazi e pabazuar, gjykata kombëtare duhet të kontrollojë vetë nëse këto shqetësime janë 
të justifikuara në mënyrë që të mund të korrigjojë çdo situatë që do të shkelte nenin 6 § 1 (Cosmos 
Maritime Trading and Shipping Agency kundër Ukrainës, 2019, §§ 78-82). 

287.  Kur përballet me një fluks të madh lëndësh të ngjashme, një gjykatë supreme mund të marrë 
masa parandaluese për t'u marrë me aspektet procedurale të kontestit, edhe nëse kjo përfshin 
kontakt institucional me një përfaqësues të departamentit qeveritar në fjalë, i cili më vonë bëhet 
kundërshtari i ankuesit pasi procedura të jetë paraqitur para gjykatës supreme (Svilengaćanin dhe të 
tjerët kundër Serbisë, 2021, §§ 67-68), nëse asnjë nga rastet në fjalë nuk ishte në pritje para gjykatës 
në kohën e kontaktit (§§ 71-72). Në këtë kontekst, nxjerrja e një lënde kryesore nga masa e rasteve 
për të menaxhuar numrin e madh të lëndëve të ngjashme të pazgjidhura nuk dëmton një procedurë 
të paanshme gjyqësore (§ 72); gjykata supreme mund të heqë paqartësitë në interpretimin e ligjit në 
mënyrë që t'u japë udhëzime gjykatave më të ulëta që merren me procedurat përkatëse (§ 73); 
megjithëse “paraqitjet” e paanshmërisë mbeten të rëndësishme, shqetësimet e thjeshta nga ana e 
palëve ndërgjyqëse në këtë drejtim nuk janë të mjaftueshme (§ 74). 

a.  Kriteret për vlerësimin e paanshmërisë 

288.  Ekzistenca e paanshmërisë duhet të përcaktohet në bazë të sa vijon (Micallef kundër Maltës [GC], 
2009, §§ 93-101; Morice kundër Francës [GC], 2015, §§ 73-78; dhe Denisov kundër Ukrainës [GC], 
2018, §§ 61-65): 

i. një test subjektiv, ku duhet pasur parasysh bindjet personale dhe sjelljen e një gjyqtari të 
caktuar, domethënë nëse gjyqtari kishte ndonjë paragjykim apo anim personal në një rast 
të caktuar; dhe gjithashtu 

 
19.  Shih seksionin mbi "Rast specifik i pavarësisë së gjyqtarëve përballë Këshillit të Lartë të Gjyqësorit“. 

20.  Shih seksionin mbi “Konceptin e një “tribunali””. 
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ii. një test objektiv, domethënë duke konstatuar nëse vetë gjykata dhe, ndër të tjera, 
përbërja e saj, ofronin garanci të mjaftueshme për të përjashtuar çdo dyshim legjitim në 
lidhje me paanshmërinë e saj. 

289.  Megjithatë, nuk ka një ndarje të ngushtë midis paanshmërisë subjektive dhe objektive pasi sjellja 
e një gjyqtari jo vetëm që mund të shkaktojë dyshime objektive për paanshmërinë nga pikëpamja e 
vëzhguesit të jashtëm (test objektiv), por mund të shkojë edhe në çështjen ose bindjen e tij apo saj 
personale (test subjektiv) (Ramos Nunes de Carvalho e Sá kundër Portugalisë [GC], 2018, § 145). 

290.  Kështu, në disa raste kur mund të jetë e vështirë të sigurohen prova me të cilat të kundërshtohet 
supozimi i paanësisë subjektive të gjyqtarit, kërkesa për paanshmëri objektive ofron një garanci të 
mëtejshme të rëndësishme (Micallef kundër Maltës [GC], 2009, §§ 95 dhe 101). Duhet të theksohet 
se në shumicën dërrmuese të rasteve që ngrenë çështje të paanshmërisë, Gjykata është fokusuar në 
testin objektiv (Ramos Nunes de Carvalho e Sá kundër Portugalisë [GC], 2018, § 146). 

291.  Gjykata ka theksuar se paraqitjet mund të kenë një rëndësi të caktuar ose, me fjalë të tjera, 
“drejtësia jo vetëm që duhet të vendoset, por edhe të shihet se po zbatohet”. Çfarë është në rrezik 
është që gjykatat në një shoqëri demokratike duhet të ngjallin besim për publikun. Kështu, çdo gjyqtar 
në lidhje me të cilin ka një arsye legjitime për t'u frikësuar nga mungesa e paanësisë duhet të tërhiqet 
(Micallef kundër Maltës [GC], 2009, § 98; Stoimenoviq dhe Millosheviq kundër Maqedonisë së Veriut, 
2021, § 40). Një gjykatë që merret me një kërkesë për tërheqjen e një gjyqtari duhet të trajtojë 
argumentet e paraqitura në mbështetje të kërkesës (Harabin kundër Sllovakisë, 2012, § 136) dhe 
përputhet me disa kërkesa, por po ashtu duhet edhe personi që bën kërkesën (Mikhail Mironov kundër 
Rusisë, 2020, §§ 34-40). Personi në fjalë duhet të ndërmarrë të gjitha hapat e nevojshëm në bazë të 
informacionit të disponueshëm për të (Katsikeros kundër Greqisë, 2022, §§ 86-94). 

292.  Parimet e vendosura në jurisprudencën e Gjykatës në lidhje me paanshmërinë e një gjykate 
zbatohen për juristët ashtu siç zbatohen për gjyqtarët profesionistë dhe porotë, si dhe për zyrtarët e 
tjerë që kryejnë funksione gjyqësore, të tillë si vlerësuesit porotë dhe regjistruesit ose sekretarët 
juridikë (Bellizzi kundër Maltës, 2011, § 51). Gjykata ka theksuar se respektimi i garancive nga neni 6 
është veçanërisht i rëndësishëm në procedurat disiplinore ndaj një gjyqtari në cilësinë e kryetarit të 
Gjykatës Supreme, duke pasur parasysh se besimi i publikut në funksionimin e gjyqësorit në nivelin 
më të lartë kombëtar është ne rrezik (Harabin kundër Sllovakisë, 2012, § 133). 

i.  Qasja subjektive 

293.  Në zbatimin e testit subjektiv, Gjykata ka vendosur vazhdimisht se "paanësia personale e një 
gjyqtari duhet të prezumohet derisa të ketë prova për të kundërtën" (Micallef kundër Maltës [GC], 
2009, § 94; Le Compte, Van Leuven dhe De Meyere kundër Belgjikës, 1981, § 58 in fine). Sa i përket 
llojit të provës së kërkuar, Gjykata, për shembull, ka kërkuar të konstatojë nëse një gjyqtar ka shfaqur 
armiqësi (Buscemi kundër Italisë, 1999, §§ 67-68). Fakti që një gjyqtar nuk u tërhoq nga shqyrtimi i një 
padie civile në apel pas pjesëmarrjes së tij të mëparshme në një grup tjetër të ndërlidhur të 
procedurave civile nuk përbënte provat e nevojshme për të hedhur poshtë prezumimin (Golubović 
kundër Kroacisë, 2012, § 52). Gjykata ka gjetur gjithashtu se shprehja e thjeshtë e ndjenjave të 
mirësjelljes ose simpatisë ndaj një pale civile nuk mund të shihet në vetvete si një pasqyrim i 
njëanshmërisë ndaj të pandehurit, por, përkundrazi, mund të thuhet se tregon "fytyrën njerëzore" të 
sistemit të drejtësisë (Karrar kundër Belgjikës, 2021, § 35). 

294.  Parimi që një gjykatë duhet të supozohet se është e lirë nga paragjykimet ose anshmëria 
personale është vendosur prej kohësh në praktikën gjyqësore të Gjykatës (Le Compte, Van Leuven dhe 
De Meyere kundër Belgjikës, 1981, § 58; Driza kundër Shqipërisë, 2007, § 75). 

295.  Në parim, armiqësia personale e një gjyqtari kundër një pale është një arsye bindëse për 
përjashtim. Në praktikë, Gjykata shpesh e vlerëson këtë çështje me anë të qasjes objektive (Rustavi 2 
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Broadcasting Company Ltd dhe të tjerët kundër Gjeorgjisë, 2019, § 359 dhe referenca të praktikës 
gjyqësore të cituara). 

ii.  Qasja objektive 

296.  Duhet të përcaktohet nëse, përveç sjelljes së gjyqtarit, ka fakte të konstatueshme që mund të 
ngrenë dyshime për paanshmërinë e tij. Kur zbatohet për një organ të ulur si panel, do të thotë të 
përcaktohet nëse, përveç sjelljes personale të ndonjërit prej anëtarëve të atij organi, ka fakte të 
konstatueshme që mund të ngrenë dyshime për paanshmërinë e vetë organit. Kjo nënkupton që, për 
të vendosur nëse në një rast të caktuar ekziston një arsye legjitime për t'u frikësuar se një gjyqtar i 
caktuar (Morel kundër Francës, 2000, §§ 45-50; Pescador Valero kundër Spanjës, 2003, § 23) ose një 
trup i ulur si panel (Luka kundër Rumanisë, 2009, § 40) i mungon paanshmëria, qëndrimi i personit në 
fjalë është i rëndësishëm, por jo vendimtar. Ajo që është vendimtare është nëse kjo frikë mund të 
konsiderohet si e justifikuar objektivisht (Micallef kundër Maltës [GC], 2009, § 96; Wettstein kundër 
Zvicrës, 2000, § 44; Pabla Ky kundër Finlandës, 2004, § 30). 

297.  Në këtë drejtim edhe paraqitjet mund të kenë një rëndësi të caktuar ose, me fjalë të tjera, 
“drejtësia jo vetëm që duhet të vendoset, por edhe të shihet se po zbatohet”. Çfarë është në rrezik 
është që gjykatat në një shoqëri demokratike duhet të ngjallin besim për publikun. Kështu, çdo gjyqtar 
në lidhje me të cilin ka një arsye legjitime për t'u frikësuar nga mungesa e paanësisë duhet të tërhiqet 
(Micallef kundër Maltës [GC], 2009, § 98; për shembull, kur gjyqtari të ketë bërë deklarata publike 
lidhur me rezultatet e rastit: Rustavi 2 Broadcasting Company Ltd dhe të tjerët kundër Gjeorgjisë, 2019, 
§§ 341-342). 

298.  Në mënyrë që gjykatat të mund të frymëzojnë në publik besimin që është i domosdoshëm, duhet 
të merren parasysh edhe çështjet e organizimit të brendshëm. Ekzistenca e procedurave kombëtare 
për sigurimin e paanshmërisë, përkatësisht rregullave që rregullojnë tërheqjen e gjyqtarëve, është një 
faktor relevant (shih dispozitat specifike në lidhje me kundërshtimin e gjyqtarëve në Micallef kundër 
Maltës [GC], 2009, §§ 99-100; një situatë ku një kundërshtim nuk ishte i mundur në Stoimenoviq dhe 
Millosheviq kundër Maqedonisë së Veriut, 2021, § 40; Mikhail Mironov kundër Rusisë, 2020, në lidhje 
me kërkesat sipas nenit 6 ku një kundërshtim për paragjykim paraqitet nga një palë ndërgjyqëse dhe 
vendoset nga një gjyqtar, duke përfshirë kur gjyqtari në fjalë është ai që merr vendimin, §§ 34-40 dhe 
referencat e jurisprudencës të cituara; dhe Debled kundër Belgjikës, 1994, § 37, në lidhje me një 
kundërshtim të përgjithshëm). Rregulla të tilla manifestojnë shqetësimin e legjislativit kombëtar për 
të hequr të gjitha dyshimet e arsyeshme në lidhje me paanshmërinë e gjyqtarit ose gjykatës në fjalë 
dhe përbëjnë një përpjekje për të garantuar paanshmëri duke eliminuar shkaqet e shqetësimeve të 
tilla. Përveç sigurimit të mungesës së njëanshmërisë aktuale, ato synojnë heqjen e çdo dukje të 
anshmërisë dhe në këtë mënyrë shërbejnë për të promovuar besimin që gjykatat në një shoqëri 
demokratike duhet të frymëzojnë në publik (Mežnarić kundër Kroacisë, 2005, § 27 dhe AK kundër 
Lihtenshtajnit, 2015, §§ 82-83, në lidhje me tërheqjen e gjyqtarëve të një gjykate supreme në një 
juridiksion të vogël). Struktura hierarkike e organeve kompetente administrative mund të ngrejë një 
çështje edhe në aspektin e paraqitjes (Grace Gatt kundër Maltës, 2019, §§ 85-86). 

299.  Duhet të theksohet se sistemi kombëtar që rregullon karrierën e gjyqtarëve dhe procedurat 
disiplinore ndaj tyre ka qenë vetë objekt i aplikimeve në Gjykatë nga pikëpamja e pavarësisë së 
gjyqtarëve dhe paanshmërisë objektive (krahaso Ramos Nunes de Carvalho e Sá kundër Portugalisë 
[GC], 2018, §§ 151-65 dhe në veçanti § 163, me Denisov kundër Ukrainës [GC], 2018, §§ 68-80, dhe 
Oleksandr Volkov kundër Ukrainës, 2013, §§ 109-117 dhe 124-29). 

300.  Gjykata ka shqyrtuar edhe rastin konkret të pavarësisë së gjyqtarëve në lidhje me një vendim të 
Këshillit të Lartë Gjyqësor (organi i tyre disiplinor) ku gjyqtarët që apelojnë një vendim të atij organi 
janë nën autoritetin e të njëjtit organ sa i përket karrierës së tyre dhe procedurave disiplinore kundër 
tyre (krahaso Oleksandr Volkov kundër Ukrainës, 2013, § 130, dhe Denisov kundër Ukrainës [GC] 
(shkelje) me Ramos Nunes de Carvalho e Sá kundër Portugalisë [GC], 2018, §§ 157-165 (pa shkelje)). 
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Gjykata bëri një dallim midis dy sistemeve kombëtare në fjalë (Ramos Nunes de Carvalho e Sá kundër 
Portugalisë [GC], 2018, §§ 158-160, dhe Denisov kundër Ukrainës [GC], 2018, § 79). 

301.  Në kryerjen e detyrave të tyre gjyqësore, gjyqtarët mund të jenë vetë, në një moment të 
karrierës së tyre, në një pozicion të ngjashëm me njërën nga palët, përfshirë të pandehurin. 
Megjithatë, Gjykata nuk konsideron se një rrezik i këtij lloji mund të hedhë dyshime mbi paanshmërinë 
e një gjyqtari në mungesë të rrethanave specifike që kanë të bëjnë me situatën e tij/saj individuale. 
Në procedurat disiplinore kundër anëtarëve të gjyqësorit, fakti që vetë gjyqtarët që dëgjojnë çështjen 
janë ende subjekt i një sërë rregullash disiplinore, nuk është në vetvete një bazë e mjaftueshme për 
konstatimin e shkeljes së kërkesave të paanshmërisë (Ramos Nunes de Carvalho e Sá kundër 
Portugalisë [GC], 2018, § 163)21. Megjithatë, çështja e respektimit të garancive themelore të 
pavarësisë dhe paanshmërisë mund të lindë nëse struktura dhe funksionimi i vetë organit disiplinor 
ngre çështje serioze në këtë drejtim (Denisov kundër Ukrainës [GC], 2018, § 79 (shkelje)). 

b.  Situatat në të cilat mund të lindë çështja e mungesës së paanësisë gjyqësore 

302.  Ekzistojnë dy situata të mundshme në të cilat mund të lindë çështja e mungesës së paanësisë 
gjyqësore: 

i. E para është funksionale në natyrë dhe ka të bëjë, për shembull, me ushtrimin e funksioneve 
të ndryshme brenda procesit gjyqësor nga i njëjti person, ose lidhje hierarkike ose lidhje të 
tjera ndërmjet gjyqtarit dhe aktorëve të tjerë në procedurë (Micallef kundër Maltës [GC], 
2009, §§ 97-98). Në rastin e fundit, duhet të shqyrtohet natyra dhe shkalla e marrëdhënies 
në fjalë. 

ii. E dyta është me karakter personal dhe rrjedh nga sjellja e gjyqtarëve në një çështje të 
caktuar ose ekzistenca e lidhjeve me një palë në rast ose me përfaqësuesin e një pale. 

i.  Situata me karakter funksional 

  Ushtrimi i funksioneve këshillimore dhe gjyqësore në të njëjtin rast  

303.  Ushtrimi i njëpasnjëshëm i funksioneve këshillimore dhe gjyqësore brenda një organi, në 
rrethana të caktuara, mund të ngrejë një çështje sipas nenit 6 § 1 në lidhje me paanshmërinë e organit 
parë nga pikëpamja objektive (Procola kundër Luksemburgut, 1995, § 45 – shkelje). 

304.  Çështja është nëse ka pasur një ushtrim të funksioneve gjyqësore dhe këshillimore në lidhje me 
"të njëjtin rast", "të njëjtin vendim" ose "çështje analoge" (Kleyn dhe të tjerët kundër Holandës [GC], 
2003, § 200; Sacilor Lormines kundër Francës, 2006, § 74 – pa shkelje). 

  Ushtrimi i të dy funksioneve, gjyqësore dhe  jo-gjyqësore në të njëjtin rast 

305.  Gjatë përcaktimit të justifikimit objektiv për frikën e ankuesit, mund të merren parasysh faktorë 
të tillë si roli i dyfishtë i gjyqtarit në procedurë, koha që ka kaluar ndërmjet dy rasteve në të cilat ai ka 
marrë pjesë dhe shkalla në të cilën ai ishte i përfshirë në procedurë (McGonnell kundër Mbretërisë së 
Bashkuar, 2000, §§ 52-57). 

306.  Çdo përfshirje e drejtpërdrejtë në miratimin e legjislacionit, ose të rregullave ekzekutive, ka të 
ngjarë të jetë e mjaftueshme për të hedhur dyshime mbi paanshmërinë gjyqësore të një personi që 
më pas është thirrur për të përcaktuar një mosmarrëveshje nëse ekzistojnë arsye për të lejuar një 
ndryshim nga formulimi i legjislacionit ose rregullat në fjalë (po aty., §§ 55-58, ku Gjykata gjeti shkelje 
të nenit 6 § 1 për shkak të përfshirjes së drejtpërdrejtë të një gjyqtari në miratimin e planit të zhvillimit 
në fjalë në procedurë; Krahaso me Pabla Ky kundër Finlandës, 2004, § 34 – pa shkelje). 

 
21.  Shih seksionin mbi “Një tribunal i pavarur”. 
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307.  Kur ka dy grupe paralele procedurash me të njëjtin person në rolin e dyfishtë të gjyqtarit nga 
njëra anë dhe përfaqësuesit ligjor të palës kundërshtare nga ana tjetër, një ankues mund të ketë arsye 
për shqetësim se gjyqtari do të vazhdojë ta konsiderojë atë si pala kundershtare (Wettstein kundër 
Zvicrës, 2000, §§ 44-47). 

308.  Dëgjimi i një ankimi kushtetues nga një gjyqtar i cili kishte vepruar si avokat i kundërshtarit të 
ankuesit në fillim të procesit, çoi në konstatimin e shkeljes së nenit 6 § 1 (Mežnarić kundër Kroacisë, 
§ 36). Sa i përket paanshmërisë së një gjyqtari të Gjykatës Kushtetuese, i cili kishte vepruar si ekspert 
ligjor për kundërshtarin e ankuesit në procedurën civile në shkallën e parë, shih Švarc dhe Kavnik 
kundër Sllovenisë, 2007, § 44. 

  Ushtrimi i funksioneve të ndryshme gjyqësore 

309.  Vlerësimi nëse pjesëmarrja e të njëjtit gjyqtar në faza të ndryshme të një lënde civile është në 
përputhje me kërkesën e paanshmërisë të përcaktuar në nenin 6 § 1 duhet të bëhet sipas rastit, duke 
pasur parasysh rrethanat e rasti individual (Pasquini kundër San Marinos, 2019, § 148). Kjo vlen edhe 
kur i njëjti gjyqtar ka marrë pjesë në dy grupe të veçanta procedurash, të tilla si procedurat penale 
dhe civile të lidhura faktikisht (po aty., § 149) ose procese që ishin të lidhura ngushtë dhe u zhvilluan 
disa vite larg njëra-tjetrës (Stoimenoviq dhe Millosheviq kundër Maqedonisë së Veriut, 2021, §§ 36-38 
dhe 40). 

310.  Thjesht fakti që një gjyqtar ka marrë tashmë vendime paraprake nuk mund të konsiderohet në 
vetvete si justifikim i shqetësimeve për paanshmërinë e tij. Ajo që ka rëndësi është shtrirja dhe natyra 
e masave të marra nga gjyqtari përpara gjykimit. Po kështu, fakti që gjyqtari ka njohuri të hollësishme 
të shkresave të lëndës nuk sjell ndonjë paragjykim nga ana e tij që do të pengonte që ai të konsiderohet 
i paanshëm kur merret vendimi në themel. As një analizë paraprake e informacionit në dispozicion 
nuk do të thotë se analiza përfundimtare është paragjykuar. Ajo që është e rëndësishme është që ajo 
analizë të kryhet kur të nxirret gjykimi dhe të bazohet në provat e prodhuara dhe argumentet e 
dëgjuara në seancë (Morel kundër Francës, 2000, § 45). 

311.  Është e nevojshme të merret në konsideratë nëse lidhja ndërmjet çështjeve thelbësore të 
përcaktuara në faza të ndryshme të procedurës është aq e afërt sa të vërë dyshime mbi paanshmërinë 
e gjyqtarit që merr pjesë në vendimmarrje në këto faza (Toziczka kundër Polonisë, 2012, § 36). 

312.  Në rastin e gjyqtarëve të ulur si panel22, Gjykata ka konstatuar se fakti që disa nga gjyqtarët kishin 
marrë më parë një qëndrim të caktuar nuk mjafton në vetvete për të arritur në përfundimin se trupi 
gjykues në tërësi nuk ishte i paanshëm. Në situata të këtij lloji, është e nevojshme të merren parasysh 
faktorë të tjerë, si numri i gjyqtarëve të përfshirë në marrjen e pozicionit përkatës dhe roli i tyre në 
panelin në fjalë (Fazlı Aslaner kundër Turqisë, 2014, §§ 36-43). Duke pasur parasysh fshehtësinë e 
diskutimeve, është e pamundur të konstatohet ndikimi i gjyqtarit(ve) në fjalë (shih Stoimenoviq dhe 
Millosheviq kundër Maqedonisë së Veriut, 2021, §§ 39-41 dhe referenca të praktikës gjyqësore të 
cituara në § 39). Prandaj, mungesa e paanshmërisë objektive në lidhje me vetëm një nga anëtarët e 
trupit gjykues nuk është vendimtare për qëllimet e nenit 6 § 1 për aq sa fshehtësia e diskutimeve e 
bën të pamundur të dallohet ndikimi aktual i gjyqtarit në pyetje gjatë tyre (shih, mutatis mutandis, 
Karrar kundër Belgjikës, 2021, §§ 36 dhe 39; Shiko gjithashtu Grosam kundër Republikës Çeke, 2022, 
§§ 145-146). 

313.  Situata është e ndryshme kur dy organet që drejtonin procedurën kundër ankuesit përbëheshin 
nga të gjithë të njëjtët gjyqtarë dhe kishte një konfuzion midis funksioneve të ngritjes së akuzës dhe 
përcaktimit të çështjeve (Kamenos kundër Qipros, 2017, §§ 105-109). Konfuzioni midis funksioneve të 
prokurorit dhe gjyqtarit mund të nxisë dyshime të justifikuara objektivisht në lidhje me paanshmërinë 
e personave në fjalë (§ 104). 

 
22. Shihni edhe shembujt më poshtë. 
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314.  Vlen të përmenden raste të tjera: 

▪ Nuk mund të thuhet si një rregull i përgjithshëm që rezulton nga detyrimi për të qenë i 
paanshëm, që një gjykatë më e lartë që anulon një vendim administrativ ose gjyqësor është 
e detyruar t'ia kthejë lëndën një autoriteti tjetër juridiksioni ose një dege të përbërë ndryshe 
të atij autoriteti (Ringeisen kundër Austrisë, 1971, § 97 in fine). 

▪ Një çështje mund të lindë nëse një gjyqtar merr pjesë në dy grupe procedurash që kanë të 
bëjnë me grupe të njëjta faktesh (Indra kundër Sllovakisë, 2005, §§ 51-53). 

▪ Një gjyqtar i cili është kryetari i trupit gjykues të një gjykate apeli të ndihmuar nga dy gjyqtarë 
porotë nuk duhet të dëgjojë një apel ndaj vendimit të tij (De Haan kundër Holandës, 1997, 
§ 51). 

▪ Një Gjykatë e Apelit në të cilën gjyqtarët gjykues thirren të konstatojnë nëse ata vetë kanë 
kryer apo jo një gabim në interpretimin ose zbatimin ligjor në vendimin e tyre të mëparshëm 
mund të ngrejë dyshime për paanshmërinë (San Leonard Band Club kundër Maltës, 2004, 
§ 64). Për arsye të ngjashme në lidhje me një gjykatë kushtetuese, shih Scerri kundër Maltës, 
2020, § 78). 

▪ Nuk është prima facie e papajtueshme me kërkesat e paanshmërisë nëse i njëjti gjyqtar është 
i përfshirë, së pari, në një vendim mbi meritat e një lënde dhe, më pas, në procedurat në të 
cilat shqyrtohet pranueshmëria e një apeli kundër atij vendimi (Warsicka kundër Polonisë, 
2007, §§ 38-47). 

▪ Një gjyqtar që ka një rol të dyfishtë, si avokat që përfaqëson palën që kundërshton shoqërinë 
e ankuesve në grupin e parë të procesit dhe si gjyqtar i Gjykatës së Apelit në grupin e dytë të 
procedurave: duke pasur parasysh veçanërisht largësinë në kohë dhe subjektet e ndryshme 
çështja e grupit të parë të procedurave në lidhje me grupin e dytë dhe për faktin se 
funksionet si avokat dhe gjyqtar nuk mbivendosen në kohë, Gjykata konstatoi se ankuesit 
nuk mund të kishin pasur dyshime të justifikuara objektivisht në lidhje me paanshmërinë e 
gjyqtarit (Puolitaival dhe Pirttiaho kundër Finlandës, 2004, §§ 46-54). 

▪ Gjykata konstatoi shkelje të parimit të paanshmërisë në një lëndë ku disa gjyqtarëve që 
kishin vendosur tashmë për lëndën iu kërkua të vendosnin nëse kishin gabuar apo jo në 
vendimin e tyre të mëparshëm dhe ku tre gjyqtarë të tjerë kishin shprehur tashmë mendimet 
e tyre për këtë çështje. (Driza kundër Shqipërisë, 2007, §§ 78-83). 

▪ Një nga gjyqtarët e përfshirë në procedurë në lidhje me një apelim për çështjet e ligjit ishte 
përfshirë më parë në këtë rast si gjyqtar i Gjykatës së Lartë (Peruš kundër Sllovenisë, 2012, 
§§ 38-39). 

▪ Në Ramos Nunes de Carvalho e Sá kundër Portugalisë [GC], 2018, Kryetari i Gjykatës Supreme 
ishte gjithashtu kryetar i organit administrativ, vendimi i të cilit po shqyrtohej në apel 
(§§ 153-156). 

▪ Një situatë ku ndihmësi gjyqësor i Kryetarit të Gjykatës Kushtetuese kishte qenë pjesë e një 
ekipi avokatësh që kishin përfaqësuar kundërshtarin e ankuesit në proceset e mëparshme 
civile, u shqyrtua në rastin e Bellizzi kundër Maltës, 2011, §§ 60-61. 

▪ Gjykata ka konstatuar shkelje të së drejtës për një gjykatë të paanshme në shqyrtimin e 
pjesës së madhe të gjyqtarëve që kishin marrë tashmë pjesë në një çështje dhe detyrave të 
tyre si president ose raportues në gjykatë (Fazli Aslaner kundër Turqisë, 2014, § 39). Për më 
tepër, paanshmëria objektive e një gjykate rezultoi e hapur për dyshime kur katër nga shtatë 
gjyqtarët ishin marrë tashmë me lëndën, duke pasur parasysh natyrën dhe shtrirjen e 
funksioneve të kryera nga katër gjyqtarët (Pereira da Silva kundër Portugalisë, 2016, §§ 59-
60). 

▪ Rasti i Fazlı Aslaner kundër Turqisë, 2014, përfshinte një grup prej tridhjetë e një gjyqtarësh, 
tre prej të cilëve kishin marrë pjesë tashmë në procedurë në një fazë të mëparshme. Edhe 
pse numri ose gjyqtarët, paanshmëria e të cilëve ishte kundërshtuar ishte i ulët në raport me 
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numrin e përgjithshëm në panel, Gjykata konstatoi një shkelje, duke u shprehur se numri ose 
përqindja e gjyqtarëve të përfshirë nga çështja e paanshmërisë objektive nuk ishte 
vendimtare. Së pari, nuk ishte dhënë asnjë justifikim për nevojën e përfshirjes së tre 
gjyqtarëve në fjalë në trup gjykues, dhe së dyti, një nga ata tre gjyqtarë kishte kryesuar trupin 
prej tridhjetë e një gjyqtarësh dhe udhëhoqi seancat e tij në këtë lëndë. Prandaj, Gjykata 
konstatoi se dyshimet e ankuesit në lidhje me paanshmërinë e trupit gjykues ishin 
objektivisht të justifikuara (§§ 40-43; krahasoni me rastet e tjera të cituara në § 38 të 
aktgjykimit, dhe Stoimenoviq dhe Millosheviq kundër Maqedonisë së Veriut, 2021, §§ 39-41, 
ku bëhet fjalë për një anëtar të një paneli prej pesë gjyqtarësh, dhe shih më lart). 

▪ Në Rustavi 2 Broadcasting Company Ltd dhe të tjerët kundër Gjeorgjisë, 2019, pati një 
mosmarrëveshje për paanshmërinë e kryetarit të një trupi prej nëntë gjyqtarësh që kishte 
marrë një vendim unanim; Gjykata nuk gjeti shkelje (§ 363 dhe referenca të praktikës 
gjyqësore të cituara). 

▪ Në Svilengaćanin dhe të tjerët kundër Serbisë, 2021, mbajtja e një takimi publik dhe 
nënshkrimi i një marrëveshjeje për çështje procedurale me Ministrinë e Mbrojtjes, një i 
pandehur i ardhshëm në një kontest për pagat e ushtrisë, nuk ndikoi në paanshmërinë 
objektive të Gjykatës Supreme (§§ 65-75) . 

ii.  Situata e natyrës personale 

315.  Parimi i paanësisë do të cenohet gjithashtu kur gjyqtari ka një interes personal në rast 
(Langborger kundër Suedisë, 1989, § 35; Gautrin dhe të tjerët kundër Francës, 1998, § 59). Nëse 
deklaratat e bëra në rrjetet sociale nga gruaja e një gjyqtari hedhin dyshime mbi paanshmërinë e burrit 
të saj, shih Rustavi 2 Broadcasting Company Ltd dhe të tjerët kundër Gjeorgjisë, 2019, §§ 342 et seq., 
dhe, në përgjithësi, për shprehjen publike të opinioneve nga anëtarët e familjes së gjyqtarit, § 344. 
Për ekzistencën e një lidhjeje midis një rasti që vendoset nga Gjykata Kushtetuese dhe bashkëshortit 
të një prej tre gjyqtarëve pjesëtarë të trupit gjykues, shih. Federata Kroate e Golfit kundër Kroacisë, 
2020, §§ 129-132. 

316.  Lidhjet profesionale, financiare ose personale ndërmjet një gjyqtari dhe një pale në një rast, ose 
avokatit të palës, mund të ngrenë gjithashtu çështje të paanshmërisë (Micallef kundër Maltës [GC], 
2009, § 102; Wettstein kundër Zvicrës, 2000, § 47; Pescador Valero kundër Spanjës, 2003, § 27; Tocono 
dhe Profesorii Prometeişti kundër Moldavisë, 2007, § 31, dhe Pétur Thór Sigurðsson kundër Islandës, 
2003, § 45). Interesat financiare të gjyqtarit në fjalë duhet të lidhen drejtpërdrejt me objektin e 
kontestit (mutatis mutandis, Sigríður Elín Sigfúsdóttir kundër Islandës, 2020, § 53). Sjellja e një gjyqtari 
ndaj një pale jashtë kontekstit të procedurës mund të shkaktojë në mënyrë objektive frikën e 
mungesës së paanshmërisë që të vë në pikëpyetje paanshmërinë objektive të gjyqtarit, edhe nëse kjo 
nuk përbën sjellje të pahijshme sipas ligjit të brendshëm (mutatis mutandis, Karrar kundër Belgjikës, 
2021, §§ 36 dhe 39). Lidhur me vlerësuesit porotë, Gjykata konstatoi një shkelje të nenit 6 në një rast 
ku dy përmbarues që ishin ulur si vlerësues porotë në procedurat disiplinore kundër ankuesit, vetë një 
përmbarues dhe kishin formuar një të tretën e anëtarëve të seancës së dhomës në rastin e tij, ishin 
konkurrentët e drejtpërdrejtë të ankuesit (Grosam kundër Republikës Çeke, §§ 142-145). 

317.  Fakti që një gjyqtar ka lidhje gjaku me një anëtar të një firme juridike që përfaqëson një palë në 
një rast nuk do të thotë automatikisht se ka pasur shkelje (Ramljak kundër Kroacisë, 2017, §§ 29, dhe 
në lidhje me një vend të vogël, Koulias kundër Qipros, 2020, §§ 62-64). Duhet të merren parasysh një 
sërë faktorësh, duke përfshirë: nëse i afërmi i gjyqtarit ka qenë i përfshirë në rastin në fjalë, pozicioni 
i të afërmit në zyrën ligjore në fjalë, madhësia e firmës, struktura e saj e brendshme organizative, 
rëndësia financiare e rastit për firmën, dhe çdo interes ose përfitim financiar i mundshëm (dhe shtrirja 
e tij) për të afërmin (Nicholas kundër Qipros, 2018, § 62; Shiko gjithashtu Ramljak kundër Kroacisë, 
2017, §§ 38-39). 
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318.  Fakti që gjyqtarët e njohin njëri-tjetrin si kolegë ose madje ndajnë të njëjtat funksione nuk është 
në vetvete i mjaftueshëm për të arritur në përfundimin se çdo shqetësim në lidhje me paanshmërinë 
e tyre është objektivisht i justifikuar (Steck-Risch dhe të tjerët kundër Lihtenshtajnit, 2005, § 48). Në 
një vend shumë të vogël, fakti që një profesionist ligjor mund të kryejë dy funksione me orar të 
shkurtuar, për shembull si gjyqtar dhe avokat praktikues, nuk është në vetvete problematike ose (po 
aty., § 39; Bellizzi kundër Maltës, 2011, § 57; dhe krahasoni Micallef kundër Maltës [GC], 2009, § 102, 
në lidhje me lidhjet familjare ndërmjet një gjyqtari dhe një avokati). 

319.  Në këtë drejtim, Gjykata ka gjetur se ankesat që pretendojnë njëanshmëri nga ana e gjykatave 
nuk duhet të çojnë në paralizë të sistemit ligjor të shtetit. Në juridiksione të vogla, si Qiproja ose 
Lihtenshtajni, administrimi i drejtësisë mund të pengohet në mënyrë të padrejtë nga zbatimi i 
standardeve tepër të rrepta (AK kundër Lihtenshtajnit, 2015, § 82, Nicholas kundër Qipros, 2018, § 63). 
Duke pasur parasysh rëndësinë e paraqitjeve, ekzistenca e një situate që mund të shkaktojë dyshime 
për paanshmërinë duhet të zbulohet në fillim të procedurës. Në këtë mënyrë, situata në fjalë mund 
të vlerësohet në dritën e faktorëve të ndryshëm të përfshirë në mënyrë që të përcaktohet nëse 
diskualifikimi është realisht i nevojshëm (Nicholas kundër Qipros, 2018, §§ 64-66). 

320.  Për më tepër, gjuha e përdorur nga një gjyqtar mund të jetë e rëndësishme dhe të tregojë se 
gjyqtarit i mungon shkëputja e kërkuar nga funksioni i tij/saj (Vardanyan dhe Nanushyan kundër 
Armenisë, 2016, § 82). Megjithatë, kur një gjyqtar kishte bërë një vërejtje të papërshtatshme në lidhje 
me rrezikshmërinë e një ankuesi i cili tashmë ishte dënuar për vrasje për kënaqësi seksuale, Gjykata 
konstatoi se megjithëse kjo mund të tregonte sjellje joprofesionale, nuk tregonte se gjyqtari ishte 
personalisht i njëanshëm kundër ankuesit ose se kishte dyshime të justifikuara objektivisht në lidhje 
me paanshmërinë e tij në procedurën në fjalë (Ilnseher kundër Gjermanisë [GC], 2018, § 289). 

IV.  Kërkesat procedurale 

A.  Drejtësia 
 

Neni 6 § 1 i Konventës 

“1.  Në përcaktimin e të drejtave dhe detyrimeve të tij civile ..., çdokush ka të drejtë për një ... seancë ... 
nga [një] gjykatë ..." 

 

1.  Parimet e përgjithshme 

321.  Një vend i spikatur: Gjykata ka theksuar gjithmonë vendin e spikatur që ka në një shoqëri 
demokratike e drejta për një gjykim të drejtë (Stanev kundër Bullgarisë [GC], 2012, § 231; Airey kundër 
Irlandës, 1979, § 24). Kjo garanci “është një nga parimet themelore të çdo shoqërie demokratike, në 
kuptimin e Konventës”Pretto dhe të tjerët kundër Italisë, 1983, § 21). 

E drejta për një gjykim të drejtë duhet të interpretohet në dritën e Preambulës së Konventës, e cila, 
ndër të tjera, deklaron se shteti i së drejtës është pjesë e trashëgimisë së përbashkët të Shteteve 
Kontraktuese. Arbitrariteti sjell një mohim të shtetit të së drejtës dhe nuk mund të tolerohet në lidhje 
me të drejtat procedurale më shumë se sa për të drejtat materiale (Grzęda kundër Polonisë [GC], 2022, 
§ 339). 

Duke qenë kështu, nuk mund të ketë asnjë justifikim për interpretimin kufizues të Nenit 6 § 1 (Moreira 
de Azevedo kundër Portugalisë, 1990, § 66). Kërkesa për drejtësi zbatohet për procedurat në tërësinë 
e tyre; nuk kufizohet vetëm në seanca inter partes (Stran Greek Rafineries dhe Stratis Andreadis kundër 
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Greqisë, 1994, § 49). Kështu, procedurat shqyrtohen në tërësi për të përcaktuar nëse ato janë zhvilluar 
në përputhje me kërkesat e një seance të drejtë (De Tommaso kundër Italisë [GC], 2017, § 172; Regner 
kundër Republikës Çeke [KP], 2017, § 161, në përputhje me të njëjtin parim si në procedurë penale; 
Shiko Beuze kundër Belgjikës [GC], 2018, § 120). Mungesa e drejtësisë mund të rezultojë nga një sërë 
faktorësh me rëndësi të ndryshme (Carmel Saliba kundër Maltës, 2016, § 79, në lidhje me kërkesën 
për të dhënë arsye). 

322.  Gjykata megjithatë ka specifikuar se kufizimet mbi të drejtat procedurale të një individi mund të 
justifikohen në rrethana shumë të jashtëzakonshme (Adorisio dhe të tjerët kundër Holandës (Aktv.), 
2015, në lidhje me kohën e shkurtër në dispozicion të ankuesit për ankimimin dhe studimin e 
dokumenteve të parashtruara nga pala kundërshtare dhe nevojën e veçantë për një vendim shumë të 
shpejtë nga gjykata e brendshme). 

323.  Përmbajtja: paditë civile duhet të jenë të mundshme që t'i paraqiten një gjyqtari (Fayed kundër 
Mbretërisë së Bashkuar, 1994, § 65) për një shqyrtim gjyqësor efektiv (Sabeh El Leil kundër Francës 
[GC], 2011, § 46), që do të thotë se një shtet nuk mundet, pa kufizime ose kontrolle nga institucionet 
e Konventës, të heqë nga juridiksioni i gjykatave të tij një sërë kërkesash civile ose t'u japë imunitet 
nga përgjegjësia civile kategorive të tëra të personave. Prandaj, kur një dekret legjislativ emergjent 
nuk përmban ndonjë formulim të qartë ose eksplicit që përjashton mundësinë e mbikëqyrjes 
gjyqësore të masave të marra për zbatimin e tij, ai duhet të kuptohet gjithmonë si autorizimi i 
gjykatave të shtetit për të ushtruar një kontroll të mjaftueshëm në mënyrë që të shmanget çdo 
arbitraritet (Pişkin kundër Turqisë, 2020, § 153). Neni 6 § 1 përshkruan në detaje garancitë procedurale 
që u jepen palëve në procedurat civile. Ai synon mbi të gjitha të sigurojë interesat e palëve dhe ato të 
administrimit të drejtë të drejtësisë (Nideröst-Huber kundër Zvicrës, 1997, § 30). Prandaj, palët 
ndërgjyqëse duhet të jenë në gjendje të argumentojnë lëndën e tyre me efektivitetin e nevojshëm (H. 
kundër Belgjikës, 1987, § 53). Kjo nuk do të thotë që në një pikë të caktuar të procedurës barra e 
provës nuk mund të kalojë mbi palën ndërgjyqëse (Xhoxhaj kundër Shqipërisë, 2021, § 352). 

324.  Roli i autoriteteve kombëtare: Gjykata ka thënë gjithmonë se autoritetet kombëtare duhet të 
sigurojnë në çdo rast individual që kërkesat e një "dëgjimi të drejtë" sipas kuptimit të Konventës të 
përmbushen (Dombo Beheer BV kundër Holandës, 1993, § 33 in fine). 

325.  Pretendimet e palës ndërgjyqëse: është çështje parimore që në përcaktimin e “të drejtave dhe 
detyrimeve civile” të tij – siç përcaktohet në praktikën gjyqësore të Gjykatës së Strasburgut.23 – të 
gjithë kanë të drejtën e një gjykimi të drejtë nga një gjykatë. Kësaj i shtohen garancitë e parapara nga 
neni 6 § 1 sa i përket organizimit dhe përbërjes së gjykatës dhe zhvillimit të procesit. Si përmbledhje, 
e tëra përbën të drejtën për një "seancë dëgjimore të drejtë" (Golder kundër Mbretërisë së Bashkuar, 
1975, § 36). Megjithatë, as letra dhe as fryma e nenit 6 nuk e pengojnë një person të heqë dorë 
vullnetarisht nga garancitë e një gjykimi të drejtë, qoftë shprehimisht apo në heshtje, duke iu 
nënshtruar disa kushteve (Dilipak dhe Karakaya kundër Turqisë,2014, § 79; Schmidt kundër Letonisë, 
§ 96). 

326.  Parimet e interpretimit: 

▪ Parimi sipas të cilit një padi civile duhet të jetë në gjendje t'i paraqitet një gjyqtari renditet si 
një nga parimet themelore të së drejtës të njohura botërisht; e njëjta gjë vlen edhe për 
parimin e së drejtës ndërkombëtare që ndalon mohimin e drejtësisë. Neni 6 § 1 duhet të 
lexohet në dritën e këtyre parimeve (po aty., § 35). 

▪ Siç është përsëritur në Grzęda kundër Polonisë [GC], 2022, §§ 339-340, dhe Guðmundur 
Andri Ástráðsson kundër Islandës [GC], 2020, §§ 237 et seq., e drejta për një seancë të drejtë 
përpara një gjykate siç garantohet nga neni 6 § 1 duhet të interpretohet në dritën e 
Preambulës së Konventës, e cila deklaron sundimin e ligjit (Sabeh El Leil kundër Francës [GC], 
2011, § 46) për të qenë pjesë e trashëgimisë së përbashkët të Shteteve Kontraktuese (Nejdet 

 
23.  Shih seksionin "Parimet e fushëveprimit“. 
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Şahin dhe Perihan Şahin kundër Turqisë [GC], 2011, § 57; Brumărescu kundër Rumanisë, 
1999, § 61). Gjykata ka konstatuar se autoritetet kombëtare janë në parim në pozitë më të 
mirë se sa është për të vlerësuar se si interesat e drejtësisë dhe të shtetit të së drejtës do të 
shërbeheshin më mirë në një situatë të caktuar (Guðmundur Andri Ástráðsson kundër 
Islandës [GC], 2020, § 243). Megjithatë, ajo ka vënë në dukje gjithashtu se parimi i shtetit të 
së drejtës përfshin një sërë parimesh të tjera po aq të rëndësishme, të cilat, megjithëse të 
ndërlidhura dhe shpesh plotësuese, në disa rrethana mund të hyjnë në konkurrencë (§§ 237-
240). 

▪ Edhe në kontekstin e gjendjes së jashtëzakonshme, parimi themelor i shtetit të së drejtës 
duhet të mbizotërojë (Pişkin kundër Turqisë, 2020, § 153). Për më tepër, detyra e shtetit për 
të siguruar kompensim adekuat për gabimet që i atribuohen autoriteteve dhe që janë 
përcaktuar siç duhet nga gjykatat është e një rëndësie vendimtare në një shoqëri të 
udhëhequr nga sundimi i ligjit (Scordino kundër Italisë (nr. 1) [GC], 2006, § 201). 

▪ Një nga aspektet themelore të shtetit të së drejtës është parimi i sigurisë juridike, i cili është 
i nënkuptuar në të gjitha nenet e Konventës (Nejdet Şahin dhe Perihan Şahin kundër Turqisë 
[GC], 2011, § 56;  Famullia katolike greke Lupeni dhe të tjerët kundër Rumanisë [GC], 2016, 
§ 116; Guðmundur Andri Ástráðsson kundër Islandës [GC], 2020, § 238; Shiko gjithashtu 
Krivtsova kundër Rusisë, 2022, §§ 37-39 - dhe, për shembull, në lidhje me mungesën e një 
periudhe kufizimi, Oleksandr Volkov kundër Ukrainës, 2013, §§ 137-139, dhe Xhoxhaj kundër 
Shqipërisë, 2021, §§ 348-349;  dhe krahasoni me Camelia Bogdan kundër Rumanisë, 2020, 
§§ 47-48, ose, për pikën e fillimit të një periudhe të tillë, Sanofi Pasteur kundër Francës, 2020, 
§ 52). 

▪ Ky parim presupozon, në përgjithësi, respektimin e parimit të res judicata (Guðmundur Andri 
Ástráðsson kundër Islandës [GC], 2020, § 238; Krivtsova kundër Rusisë, 2022, §§ 37-39). 
Arbitrariteti përbën mohim të parimit të shtetit të së drejtës (Al-Dulimi dhe Montana 
Management Inc. kundër Zvicrës [GC], 2016, § 145). Ky parim mund të cenohet edhe në 
mënyra të tjera (Dolińska-Ficek dhe Ozimek kundër Polonisë, 2021, §§ 328-330). Për 
shembull, ligjet që drejtohen kundër personave të caktuar janë në kundërshtim me sundimin 
e ligjit (Grzęda kundër Polonisë [GC], § 299). 

▪ Në një shoqëri demokratike sipas kuptimit të Konventës, e drejta për një administrim të 
drejtë të drejtësisë zë një vend kaq të spikatur saqë një interpretim i rreptë i nenit 6 § 1 nuk 
do të korrespondonte me qëllimin e kësaj dispozite (Guðmundur Andri Ástráðsson kundër 
Islandës [GC], 2020, § 283, për rolin e gjykatave; Ryakib Biryukov kundër Rusisë, 2008, § 37). 

▪ Rasti Zubac kundër Kroacisë [GC], 2018 theksoi rëndësinë e këtyre parimeve, ashtu siç bëri 
Guðmundur Andri Ástráðsson kundër Islandës [GC], 2020, i cili gjithashtu trajton situatat në 
të cilat parimet themelore të Konventës bien në konflikt (§§ 237 et seq., § 243). 

▪ Përveç kësaj, Konventa synon të garantojë jo të drejta që janë teorike ose iluzore, por të 
drejta që janë praktike dhe efektive (Perez kundër Francës [GC], 2004, § 80; Airey kundër 
Irlandës, 1979, § 24). 

327.  Shtetet kanë liri më të madhe në rastet civile: Gjykata ka pranuar se kërkesat e natyrshme në 
konceptin e “dëgjimit të drejtë” janë jo domosdoshmërisht të njëjta në rastet që kanë të bëjnë me 
përcaktimin e të drejtave dhe detyrimeve civile ashtu siç janë në rastet që kanë të bëjnë me 
përcaktimin e një kallëzimi penal: "Shtetet kontraktuese kanë më shumë liri kur merren me lëndë civile 
në lidhje me të drejtat dhe detyrimet civile sesa kanë kur merren me lëndët penale" (Peleki kundër 
Greqisë, 2020, § 70; Dombo Beheer B.V. Kundër Holandës, 1993, § 32; Levages Prestations Services 
kundër Francës, 1996, § 46). Kërkesat e nenit 6 § 1 në lidhje me rastet në lidhje me të drejtat civile 
janë më pak të vështira se sa për akuzat penale (König kundër Gjermanisë, 1978, § 96). Aktgjykimi në 
Moreira Ferreira kundër Portugalisë (nr. 2) [GC], 2017, §§ 66-67, ka konfirmuar se të drejtat e 
personave të akuzuar ose të ngarkuar për një vepër penale kërkojnë mbrojtje më të madhe sesa të 
drejtat e palëve në procedurë civile. 
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328.  Megjithatë, kur shqyrton procedurat që i përkasin kreut civil të nenit 6, Gjykata mund ta gjejë të 
nevojshme të frymëzohet nga qasja e saj ndaj çështjeve të së drejtës penale (shih, sa i përket parimit, 
López Ribalda dhe të tjerët kundër Spanjës [GC], 2019, § 152; Čivinskaitė kundër Lituanisë, 2020, § 121, 
dhe, për shembull, Dilipak dhe Karakaya kundër Turqisë, 2014, § 80, në lidhje me urdhërpagesën e 
vendosur në mungesë për një person të cilit nuk i është dorëzuar fletëthirrja; Carmel Saliba kundër 
Maltës, 2016, §§ 67 dhe 70-71, në lidhje me përgjegjësinë civile për dëmin që rezulton nga një vepër 
penale; RS kundër Gjermanisë (Aktv.), 2017, §§ 35 dhe 43, në lidhje me procedurat disiplinore në 
forcat e armatosura). Në rastet kur lind përgjegjësia civile për dëmin e shkaktuar nga një vepër penale, 
është e domosdoshme që vendimet e brendshme të bazohen në një vlerësim të plotë të provave të 
prodhuara dhe të përmbajnë arsye të përshtatshme, për shkak të pasojave të rënda që mund të 
rrjedhin nga vendime të tilla (Carmel Saliba kundër Maltës, 2016, § 73)24. 

329.  Së fundi, në rrethana shumë të jashtëzakonshme që kanë të bëjnë me një rast të veçantë, Gjykata 
ka qenë në gjendje të marrë parasysh “nevojën për një vendim shumë të shpejtë” nga gjykata vendase 
(Adorisio dhe të tjerët kundër Holandës (Aktv.), 2015). 

2.  Parimet e fushëveprimit 

a.   

330.  Një e drejtë efektive: palët në procedurë kanë të drejtë të paraqesin vërejtjet që ata i 
konsiderojnë si të rëndësishme për rastin e tyre. Kjo e drejtë mund të shihet si efektive vetëm nëse 
vëzhgimet në të vërtetë "dëgjohen", domethënë konsiderohen siç duhet nga gjykata gjykuese 
(Donadze kundër Gjeorgjisë, 2006, § 35). Me fjalë të tjera, "gjykata" ka për detyrë të kryejë një 
shqyrtim të duhur të parashtresave, argumenteve dhe provave të paraqitura nga palët (për një ankues 
të përfaqësuar nga një avokat, shih Göç kundër Turqisë [GC], 2002, § 57; Perez kundër Francës [GC], 
2004, § 80; Kraska kundër Zvicrës, 1993, § 30; Van de Hurk kundër Holandës, 1994, § 59). Në mënyrë 
që e drejta e garantuar nga ky nen të jetë efektive, autoritetet duhet të ushtrojnë "zell": për një ankues 
që nuk përfaqësohet nga një avokat, shih. Kerojärvi kundër Finlandës, 1995, § 42; Fretté kundër 
Francës, 2002, § 49). 

331.  Pjesëmarrja e duhur e palës ankuese në procedurë kërkon që gjykata, me propozimin e saj, të 
komunikojë dokumentet që ka në dispozicion. Prandaj, nuk është materiale që ankuesi nuk u ankua 
për mos komunikimin e dokumenteve përkatëse ose nuk mori iniciativën për të hyrë në shkresat e 
lëndës (Kerojärvi kundër Finlandës, 1995, § 42). Thjesht mundësia që ankuesi të konsultojë shkresat e 
lëndës dhe të marrë një kopje të saj nuk është, në vetvete, një mbrojtje e mjaftueshme (Göç kundër 
Turqisë [GC], 2002, § 57). Për më tepër, ankuesit duhet t'i lihet koha e nevojshme për të paraqitur 
argumente dhe prova të mëtejshme në gjykatën vendase (shih, për shembull, Adorisio dhe të tjerët 
kundër Holandës (Aktv.), 2015, në lidhje me një afat të shkurtër për ankesë). 

332.  Lidhur me “ekuilibrin e drejtë” ndërmjet palëve (procedura kundërshtuese dhe barazia e 
armëve), prania e palëve ndërgjyqëse në gjykatë (Zayidov kundër Azerbajxhanit (nr. 2), 2022, § 87) 
dhe pjesëmarrja e një anëtari të pavarur të shërbimit ligjor kombëtar (komisioneri qeveritar, avokati i 
përgjithshëm, prokurori publik, raportuesi etj.), shih. Kramareva kundër Rusisë, 2022, §§ 31-34 dhe 38 
et seq. (në lidhje me një prokuror). 

333.  Detyrimi i autoriteteve administrative: ankuesi duhet të ketë qasje në dokumentet përkatëse në 
posedim të autoriteteve administrative, nëse është e nevojshme nëpërmjet një procedure për 
zbulimin e dokumenteve (McGinley dhe Egan kundër Mbretërisë së Bashkuar, 1998, §§ 86 dhe 90). 
Nëse shteti i paditur, pa ndonjë arsye të mirë, do t'i parandalonte ankuesit që të kenë qasje në 
dokumentet në posedim të tij, të cilat do t'i ndihmonin ata në mbrojtjen e rastit të tyre, ose do të 

 
24.  Shih gjithashtu seksionin “Neni 6 § 1 (gjykim i drejtë penal)”. 
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mohonte në mënyrë të rreme ekzistencën e tyre, kjo do të kishte si pasojë mohimin e një gjykimi të 
drejtë, në shkelje të nenit 6 § 1 (po aty.). 

334.  Vlerësimi i procedurës në tërësi: nëse procedurat janë të drejta apo jo, përcaktohet duke i 
shqyrtuar ato në tërësinë e tyre (Centro Europa 7 S.r.l. dhe Di Stefano kundër Italisë [GC], 2012, § 197; 
Regner kundër Republikës Çeke [GC], 2017, §§ 151 dhe 161; Ankerl kundër Zvicrës, 1996, § 38). 

335.  Duke qenë kështu, çdo mangësi në drejtësinë e procedurës, në kushte të caktuara, mund të 
korrigjohet në një fazë të mëvonshme, ose në të njëjtin nivel (Helle kundër Finlandës, 1997, §§ 46 dhe 
54) ose nga një gjykatë më e lartë (Schuler-Zgraggen kundër Zvicrës, 1993, § 52; kontrast Albert dhe 
Le Compte kundër Belgjikës, 1983, § 36; Feldbrugge kundër Holandës, 1986, §§ 45-46). 

336.  Në çdo rast, nëse defekti qëndron në nivelin e organit më të lartë gjyqësor - për shembull sepse 
nuk ka mundësi për t'iu përgjigjur konkluzioneve të paraqitura në atë organ - ka një cenim të së drejtës 
për një gjykim të drejtë (Ruiz-Mateos kundër Spanjës, 1993, §§ 65-67). 

337.  Një e metë procedurale mund të korrigjohet vetëm nëse vendimi në fjalë i nënshtrohet 
shqyrtimit nga një organ gjyqësor i pavarur që ka juridiksion të plotë dhe që ofron vetë garancitë e 
kërkuara nga neni 6 § 1. Është fushëveprimi i fuqisë së shqyrtimit të gjykatës së apelit që ka rëndësi, 
dhe kjo shqyrtohet në dritën e rrethanave të rastit (Obermeier kundër Austrisë, 1990, § 70).25 

338.  Vendimet e mëparshme që nuk ofrojnë garanci për një seancë të drejtë: në raste të tilla nuk lind 
asnjë pyetje nëse ankuesi ka pasur një mjet juridik përpara një organi gjyqësor të pavarur, i cili kishte 
juridiksion të plotë dhe që vetë ofronte garancitë e kërkuara nga neni 6 § 1 (Oerlemans kundër 
Holandës, 1991, §§ 53-58; British-American Tobacco Company Ltd kundër Holandës, 1995, § 78). Ajo 
që ka rëndësi është se ekziston një mjet i tillë që ofron garanci të mjaftueshme (Air Canada kundër 
Mbretërisë së Bashkuar, 1995, § 62). 

339.  Zhvillimi i procedurës penale në disa raste mund të ketë ndikim potencial në drejtësinë e 
përcaktimit të një kontesti “civil”. Në veçanti, çështja specifike e një pale civile ose të drejtat civile të 
lidhura me një procedurë hetimi penal mund të ngrenë një çështje në kuptimin e një gjykimi të drejtë 
nëse, gjatë kësaj faze paraprake të procedurës penale, të drejtat civile cenohen në mënyrë të 
pakthyeshme për qëllimet e kontestit civil pasues (shih parimet e zbatueshme në Mihail Mihăilescu 
kundër Rumanisë, 2021, §§ 74-89, duke përfshirë pyetjen e res judicata, dhe nivelin e nevojshëm të 
mbrojtjes, § 90, dhe gjithashtu Victor Laurențiu Marin kundër Rumanisë, 2021, §§ 144-150, dhe 
Nicolae Virgiliu Tănase kundër Rumanisë [GC], 2019). 

340.  Para gjykatave të apelit: Neni 6 § 1 nuk i detyron Shtetet Kontraktuese të krijojnë gjykata të apelit 
ose të kasacionit, por kur ekzistojnë gjykata të tilla, shtetit i kërkohet të sigurojë që palët ndërgjyqëse 
përpara këtyre gjykatave të gëzojnë garancitë themelore të përfshira në nenin 6 § 1 (Andrejeva kundër 
Letonisë [GC], 2009, § 97). Megjithatë, mënyra e zbatimit të nenit 6 § 1 në procedurat përpara 
gjykatave të apelit varet nga veçoritë e veçanta të procedurave të përfshira; duhet të merret parasysh 
tërësia e procedurës në rendin juridik të brendshëm dhe roli i luajtur në të nga gjykata e apelit 
(Helmers kundër Suedisë, 1991, § 31) ose Gjykata e Kasacionit (KDB kundër Holandës, 1998, § 41; 
Levages Prestations Services kundër Francës, 1996, §§ 44-45). 

341.  Duke pasur parasysh natyrën e veçantë të rolit të Gjykatës së Kasacionit, i cili kufizohet në 
shqyrtimin nëse ligji është zbatuar në mënyrë korrekte, procedura e ndjekur mund të jetë më formale 
(po aty., § 48). Megjithatë, refuzimi i një apeli për kasacion pa shqyrtim të meritave për 
mospërmbushje të një kërkese të përcaktuar me ligj duhet të ndjekë një "qëllim legjitim" sipas 
kuptimit të praktikës gjyqësore (Oorzhak kundër Rusisë, 2021, §§ 20-22). Kërkesa për t'u përfaqësuar 
nga një avokat specialist përpara Gjykatës së Kasacionit nuk është në vetvete në kundërshtim me 
nenin 6 (Bąkowska kundër Polonisë, 2010, § 45; GL dhe SL kundër Francës (Aktv.); Tabor kundër 
Polonisë, § 42). 

 
25.  Shih gjithashtu seksionin mbi “Rishikimi nga një gjykatë që ka kompetencë të plotë”. 
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342.  Kufijtë: si rregull i përgjithshëm u takon gjykatave kombëtare të vlerësojnë faktet: nuk është roli 
i Gjykatës të zëvendësojë vlerësimin e saj të fakteve me atë të gjykatave kombëtare (Dombo Beheer 
BV kundër Holandës, 1993, § 31).26 Për më tepër, ndërsa ankuesit kanë të drejtë të paraqesin vërejtjet 
që ata i konsiderojnë si të rëndësishme për çështjen e tyre, neni 6 § 1 nuk i garanton palës ndërgjyqëse 
një rezultat të favorshëm (Andronicou dhe Constantinou kundër Qipros, 1997, § 201). Për më tepër, 
neni 6 § 1 nuk shkon aq larg sa të kërkojë nga gjykatat të tregojnë në tekstin e vendimeve të tyre masat 
e detajuara dhe afatet kohore për ankesë kundër tyre (Avotiņš kundër Letonisë [GC], 2016, § 123). 

343.  Gjykata mund të konstatojë se një ankues ka kontribuar në një masë të madhe, si rezultat i 
mosveprimit dhe mungesës së kujdesit të tij ose të saj, në sjelljen e situatës për të cilën ankohet para 
saj, të cilën ai ose ajo mund ta kishte parandaluar (Avotiņš kundër Letonisë [GC], 2016, §§ 123-24; 
Barik Edidi kundër Spanjës (Aktv.), 2016, § 45; dhe kontrast Zavodnik kundër Sllovenisë, 2015, §§ 79-
80). Gabimet e kryera gjatë procedurës mund t'i atribuohen kryesisht dhe objektivisht individit (Zubac 
kundër Kroacisë [GC], 2018, §§ 90 dhe 121, dhe për zbatimin e këtij parimi në lidhje me një raport 
eksperti, shih Tabak kundër Kroacisë, 2022, §§ 69 dhe 80). Megjithatë, më problematike janë situatat 
kur kanë ndodhur gabime procedurale si nga ana e individit ashtu edhe nga ana e autoriteteve 
përkatëse, veçanërisht nga gjykata(t) (shih Zubac kundër Kroacisë [GC], 2018, §§ 91-95 dhe 114-121). 

344.  Palëve në procedurën civile u kërkohet të tregojnë kujdes në respektimin e hapave procedural 
në lidhje me rastin e tyre (Bąkowska kundër Polonisë, 2010, § 54). Në vlerësimin nëse është shfaqur 
“zelli i duhur” në ndjekjen e veprimeve procedurale përkatëse, duhet të përcaktohet nëse ankuesi ka 
qenë apo jo i përfaqësuar gjatë procedurës. Në të vërtetë, "të drejtat procedurale zakonisht do të 
shkojnë paralelisht me detyrimet procedurale" (Zubac kundër Kroacisë [GC], 2018, §§ 89 dhe 93). Kjo 
vlen edhe për të burgosurit, duke parë se koncepti i "zellit që normalisht kërkohet nga një palë në 
procedurat civile" është një çështje që duhet vlerësuar në kontekstin e burgimit (krahaso Parol kundër 
Polonisë, 2018, §§ 42-48, në veçanti § 47, dhe Kunert kundër Polonisë, 2019, §§ 34-37, në lidhje me të 
burgosurit që nuk u asistuan nga një avokat). 

345.  Teoria e paraqitjes: Gjykata ka theksuar rëndësinë e paraqitjeve në administrimin e drejtësisë; 
është e rëndësishme të sigurohet se drejtësia e procedurave është e dukshme. Gjykata e ka bërë 
gjithashtu të qartë, megjithatë, se qëndrimi i personave në fjalë nuk është në vetvete vendimtar; 
dyshimet e individëve para gjykatave në lidhje me drejtësinë e procedurave duhet gjithashtu të jenë 
në gjendje të konsiderohen të justifikuara objektivisht (Kraska kundër Zvicrës, 1993, § 32). Prandaj 
është e nevojshme të shqyrtohet se si gjykatat e trajtuan rastin. 

346.  Në raste të tjera, para Gjykatave Supreme, Gjykata ka theksuar se rritja e ndjeshmërisë së 
publikut ndaj administrimit të drejtë të drejtësisë justifikon rëndësinë në rritje që i kushtohet 
paraqitjeve (Kress kundër Francës [GC], 2001, § 82; Martinie kundër Francës [GC], 2006, § 53; 
Menchinskaya kundër Rusisë, 2009, § 32). Gjykata i kushtoi rëndësi paraqitjeve në këto raste (shih 
gjithashtu Vermeulen kundër Belgjikës, 1996, § 34; Lobo Machado kundër Portugalisë, 1996, § 32). 

347.  Praktika gjyqësore: për të marrë parasysh realitetin e rendit juridik të brendshëm, Gjykata i ka 
kushtuar gjithmonë një rëndësi të caktuar praktikës gjyqësore në shqyrtimin e përputhshmërisë së 
ligjit të brendshëm me nenin 6 § 1 (Kerojärvi kundër Finlandës, 1995, § 42; Gorou kundër Greqisë (nr. 
2) [GC], 2009, § 32). Në të vërtetë, historiku i përgjithshëm faktik dhe ligjor i rastit nuk duhet të 
anashkalohet në vlerësimin nëse palët ndërgjyqëse kishin një gjykim të drejtë (Stankiewicz kundër 
Polonisë, 2006, § 70). 

348.  Autoritetet shtetërore nuk mund të heqin dorë nga kontrolli efektiv nga gjykatat për arsye të 
sigurisë kombëtare ose terrorizmit27: ka teknika që mund të përdoren të cilat akomodojnë si 
shqetësimet legjitime të sigurisë ashtu edhe të drejtat procedurale të individit (Dağtekin dhe të tjerët 

 
26.  Shih seksionin mbi “Shkalla e katërt”. 
27.  Shihni Udhëzues për terrorizmin. 
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kundër Turqisë, 2007, § 34). Për rastin e një derogimi sipas nenit 15 të Konventës gjatë gjendjes së 
jashtëzakonshme, shih Pişkin kundër Turqisë, 2020, § 153. 

349.  Gjykata ka zhvilluar praktikën e saj gjyqësore në lidhje me pretendimet për ndikim të medieve 
mbi procedurat civile Čivinskaitė kundër Lituanisë, 2020, § 122 dhe §§ 137-139, ose komentet e bëra 
në një raport hetimor parlamentar (§§ 124 et seq.) ose deklarata publike nga përfaqësues të shtetit 
dhe politikanë të rangut të lartë (§§ 133 et seq.). 

350.  Një parim i pavarur nga rezultati i procedurës: garancitë procedurale të nenit 6 § 1 zbatohen për 
të gjitha palët ndërgjyqëse, jo vetëm për ata që nuk i kanë fituar rastet e tyre në gjykatat kombëtare 
(Philis kundër Greqisë (nr. 2), 1997, § 45). 

b.  Shembuj 

351.  Praktika gjyqësore ka mbuluar situata të shumta, duke përfshirë: 

352.  Njoftimi në adresën e saktë për ekzistencën e procedurave: ankuesve duhet t'u jepet mundësia 
të marrin pjesë në procedurat kundër tyre dhe të mbrojnë interesat e tyre. Prandaj, autoritetet 
kompetente duhet të ndërmarrin hapat e nevojshëm për t'i informuar ata për procedurat në lidhje me 
to (Dilipak dhe Karakaya kundër Turqisë, 2014, §§ 85-88, ku u bënë përpjekje të pamjaftueshme për 
të identifikuar adresën e saktë të ankuesve dhe më pas ishte e pamundur që ata të paraqiteshin në 
një seancë të re, edhe pse ata nuk kishin hequr dorë nga kjo e drejtë; Bacaksız kundër Turqisë, 2019, 
§ 53, dhe referenca të jurisprudencës të cituara). 

353.  Procedura civile e zhvilluar në mungesë / aktgjykimi civil i nxjerrë në mungesë: duke u frymëzuar 
nga praktika e saj gjyqësore në lidhje me procedurat penale, Gjykata përmblodhi kushtet në të cilat 
një situatë e tillë do të përputhej me nenin 6 § 1 në Bacaksız kundër Turqisë, 2019, §§ 56-57 dhe 60, 
duke iu referuar në veçanti Dilipak dhe Karakaya kundër Turqisë, 2014, §§ 78-80 (në Bacaksız, ndryshe 
nga rastet e mëparshme, ankuesi më pas kishte mundur të paraqitej në një seancë të re, §§ 62-65). 

354.  Mungesa e ndihmës juridike: kjo mund të ngrejë pyetjen nëse i pandehuri në procedurë civile ka 
mundur të paraqesë një mbrojtje efektive (McVicar kundër Mbretërisë së Bashkuar, 2002, § 50; 
Timofeyev dhe Postupkin kundër Rusisë, 2021, §§ 101-107). 

355.  Vërejtjet e paraqitura nga gjykata në gjykatën e apelit synonin dukshëm të ndikonin në vendimin 
e saj: palët duhet të jenë në gjendje të komentojnë vërejtjet, pavarësisht nga efekti i tyre aktual në 
gjykatë, edhe nëse vëzhgimet nuk paraqesin ndonjë fakt apo argument që nuk është paraqitur tashmë 
në aktvendimin e kundërshtuar sipas mendimit të gjykatës së apelit (Nideröst-Huber kundër Zvicrës, 
1997, §§ 26-32) ose të qeverisë së paditur përpara Gjykatës së Strasburgut (APEH Üldözötteinek 
Szövetsége dhe të tjerët kundër Hungarisë, 2000, § 42). 

356.  Pyetje paraprake: Konventa nuk garanton, si e tillë, asnjë të drejtë për të referuar një rast nga 
një gjykatë vendase për një vendim paraprak nga një autoritet tjetër kombëtar (përfshirë një gjykatë 
kushtetuese: Xero Flor w Polsce sp. z o.o. kundër Polonisë, 2021, § 166) ose autoriteti ndërkombëtar 
(Coëme dhe të tjerët kundër Belgjikës, 2000, § 114; Acar dhe të tjerët kundër Turqisë (Aktv.), 2017, 
§ 43). 

357.  Prandaj, neni 6 § 1 nuk garanton një të drejtë absolute për të referuar një rast nga një gjykatë 
vendase në Gjykatën e Drejtësisë së Bashkimit Evropian (GJEDU).28 (Dotta kundër Italisë (Aktv.), 1999; 
Herma kundër Gjermanisë (Aktv.), 2009). I takon ankuesit të japë arsye të qarta për një kërkesë të tillë 
(John kundër Gjermanisë (Aktv.), 2007; Somorjai kundër Hungarisë, 2018, § 60). Rishikimi i saktësisë 
së interpretimit të ligjit të Bashkimit Evropian (BE) nga gjykatat kombëtare është një çështje që bie 
jashtë juridiksionit të Gjykatës së Strasburgut (§ 54). 

 
28.  Shihni udhëzuesin tematik në Ligji i Bashkimit Evropian në praktikën gjyqësore të Gjykatës (vetëm në 
frëngjisht; versioni anglisht pritet). 
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358.  Kur ekziston një mekanizëm referimi paraprak, refuzimi nga një gjykatë vendase për të dhënë 
një kërkesë për një referim të tillë, në rrethana të caktuara, mund të cenojë drejtësinë e procedurës 
(Ullens de Schooten dhe Rezabek kundër Belgjikës, 2011, §§ 57-67, me referenca të mëtejshme; Canela 
Santiago kundër Spanjës (Aktv.), 2001). Kjo ndodh kur refuzimi rezulton të jetë arbitrar, domethënë, 
kur ka pasur një refuzim edhe pse rregullat në fuqi nuk lejojnë asnjë përjashtim ose alternativë ndaj 
parimit të referencës paraprake, kur refuzimi është bazuar në arsye të ndryshme nga ato të parapara 
nga këto rregulla, ose kur refuzimi nuk ishte arsyetuar siç duhet në përputhje me këto rregulla (Ullens 
de Schooten dhe Rezabek kundër Belgjikës, 2011, § 59). 

359.  Gjykata shqyrton nëse refuzimi duket të jetë arbitrar, duke zbatuar praktikën gjyqësore të 
lartpërmendur (Canela Santiago kundër Spanjës (Aktv.), 2001). Sa i përket dhënies së arsyeve për një 
refuzim nga një gjykatë kombëtare për t'i referuar një çështje GJED-së për një vendim paraprak në një 
vendim që nuk është objekt ankimimi, Ullens de Schooten dhe Rezabek kundër Belgjikës, 2011, 
aktgjykimi, referuar, ndër të tjera, në Somorjai kundër Hungarisë, 2018, §§ 57 dhe 62 (dhe referencat 
e cituara), vuri në dukje sa vijon29: 

▪ Neni 6 § 1 kërkon që gjykatat vendase të japin arsye, në dritën e ligjit në fuqi, për çdo vendim 
që refuzon të paraqesë një çështje për një vendim paraprak; 

▪ kur Gjykata e Strasburgut dëgjon një ankesë që pretendon shkelje të Nenit 6 § 1 mbi këtë 
bazë, detyra e saj konsiston në sigurimin që refuzimi i kundërshtuar të jetë shoqëruar siç 
duhet nga një arsyetim i tillë; 

▪ ndërkohë që ky verifikim duhet të bëhet tërësisht, nuk i takon Gjykatës të shqyrtojë ndonjë 
gabim që mund të jetë kryer nga gjykatat vendase në interpretimin ose zbatimin e ligjit 
përkatës (Repcevirág Szövetkezet kundër Hungarisë, 2019, § 59) ; 

▪ në kontekstin specifik të paragrafit të tretë të Nenit 234 të Traktatit për themelimin e 
Komunitetit Evropian (Neni aktual 267 i Traktatit për Funksionimin e Bashkimit Evropian 
(TFBE)), kjo do të thotë se gjykatat kombëtare kundër vendimeve të të cilave nuk ka mjet 
juridik sipas ligjit kombëtar, dhe që refuzojnë të kërkojnë një vendim paraprak nga GjDBE-ja 
për një çështje të ngritur para tyre në lidhje me interpretimin e ligjit të Bashkimit Evropian, 
duhet të japin arsye për një refuzim të tillë në dritën e përjashtimeve të parashikuara nga 
praktika gjyqësore e GjDBE-së në pajtim me kriteret Cilfit (Somorjai kundër Hungarisë, 2018, 
§§ 39-41). Prandaj, ata duhet të tregojnë arsyet pse ata kanë konstatuar se pyetja është e jo 
relevante, se dispozita e ligjit të Bashkimit Evropian në fjalë është interpretuar tashmë nga 
GjDBE-ja, ose se zbatimi i drejtë i ligjit të BE-së është aq i dukshëm sa nuk lë hapësirë për 
asnjë dyshim të arsyeshëm. 

360.  Arsyet e dhëna në vendimin e gjykatës së shkallës përfundimtare për refuzimin e referimit të një 
lënde në GJDBE për një vendim paraprak duhet të vlerësohen në dritën e rrethanave të çështjes dhe 
të proceseve të brendshme në tërësi (Krikorian kundër Francës (Aktv.), 2013, § 99; Harisch kundër 
Gjermanisë, 2019, § 42; Repcevirág Szövetkezet kundër Hungarisë, 2019, § 59). 

361.  Gjykata ka pranuar arsyetimin e përmbledhur ku ankesa në themel nuk kishte perspektivë 
suksesi, në mënyrë që një referencë për një vendim paraprak nuk do të kishte pasur ndikim në 
rezultatin e rastit (Stichting Mothers of Srebrenica and Others kundër Holandës (Aktv.), 2013, §§ 173-
174, dhe, mutatis mutandis, në çështjet penale, Baydar kundër Holandës, 2018, §§ 48-49), për 
shembull kur ankesa nuk plotësonte kriteret e brendshme të pranueshmërisë (Astikos Kai 
Paratheristikos Oikodomikos Synetairismos Axiomatikon dhe Karagiorgos kundër Greqisë (Aktv.), 
2017, §§ 46-47). Gjykata gjithashtu pranon se, in concreto, arsyet e refuzimit të kërkesës për vendim 
paraprak në dritën e kritereve të Cilfit mund të nxirren nga arsyetimi i pjesës tjetër të vendimit të 
gjykatës përkatëse (Krikorian kundër Francës (Aktv.), 2013, §§ 97-99; Harisch kundër Gjermanisë, 

 
29.  Shihni udhëzuesin tematik në Ligji i Bashkimit Evropian në praktikën gjyqësore të Gjykatës (vetëm në 
frëngjisht; versioni anglisht pritet). 
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2019, §§ 37-42; dhe Ogieriakhi kundër Irlandës (Aktv.), 2019, § 62), ose nga arsyetimi disi i nënkuptuar 
në vendimin për refuzimin e kërkesës (Repcevirág Szövetkezet kundër Hungarisë, 2019, §§ 57-58). 

362.  Në rastin e Dhahbi kundër Italisë, 2014, §§ 32-34, Gjykata për herë të parë konstatoi shkelje të 
nenit 6 për shkak të mungesës së arsyeve të dhëna nga një gjykatë vendase për refuzimin e referimit 
të një pyetjeje në GJDBE-së për një vendim paraprak. Gjykata e Kasacionit nuk kishte bërë asnjë 
referencë për kërkesën e ankuesit për një vendim paraprak ose për arsyet se përse gjykata vlerësoi se 
pyetja e ngritur nuk justifikonte referimin për në GjDBE, ose referencat në praktikën gjyqësore të 
GjDBE-së. Prandaj nuk është e qartë nga arsyetimi i aktgjykimit të kundërshtuar nëse kjo pyetje 
konsiderohej jo relevante ose kishte të bënte me një dispozitë e cila ishte e qartë ose ishte interpretuar 
tashmë nga GjDBE-ja, ose nëse thjesht ishte injoruar (shih gjithashtu Schipani dhe të tjerët kundër 
Italisë, 2015, §§ 71-72). Në Sanofi Pasteur kundër Francës, 2020, §§ 74-79, Gjykata konstatoi 
gjithashtu një shkelje për shkak të mungesës së arsyetimit të mjaftueshëm, ku vendimi i Gjykatës së 
Kasacionit përmbante një referencë ndaj kërkesave të shoqërisë ankuese për një vendim paraprak 
përmes shprehjes “pa qenë e nevojshme t'i referohet një pyetje Gjykatës së Drejtësisë së Bashkimit 
Evropian për një vendim paraprak”. 

363.  Për më tepër, kur një palë në procedurën civile ngre një çështje të veçantë kushtetuese me 
rëndësi për përcaktimin e një rasti dhe kërkon që kjo çështje t'i referohet Gjykatës Kushtetuese për 
shqyrtim, një gjykatë vendase duhet të japë arsye specifike që justifikojnë refuzimin e saj për të 
referuar pyetjen, duke treguar kështu se ka kryer një shqyrtim rigoroz të çështjes (Xero Flor w Polsce 

sp. z o.o. kundër Polonisë, 2021, §§ 171-172). 

364.  Ndryshimet në praktikën gjyqësore të brendshme: kërkesa e sigurisë juridike dhe mbrojtja e 
pritjeve legjitime nuk përfshijnë të drejtën për një jurisprudencë të vendosur (Unédic kundër Francës, 
2008, § 74). Zhvillimi i praktikës gjyqësore në vetvete nuk është në kundërshtim me administrimin e 
duhur të drejtësisë (Famullia katolike greke Lupeni dhe të tjerët kundër Rumanisë [GC], 2016, § 116), 
pasi një dështim për të mbajtur një qasje dinamike dhe evolutive do të rrezikonte të pengonte 
reformën ose përmirësimin (Nejdet Şahin dhe Perihan Şahin kundër Turqisë [GC], 2011, § 58; Albu dhe 
të tjerët kundër Rumanisë, 2012, § 34). Në rastin Atanasovski kundër ish Republikës Jugosllave të 
Maqedonisë, 2010, § 38, Gjykata vendosi se ekzistenca e jurisprudencës së mirëpërcaktuar i 
impononte Gjykatës Supreme një detyrë për të bërë një deklaratë më thelbësore të arsyeve që 
justifikonin largimin e saj nga jurisprudenca, në rast të së cilës e drejta e individit për një arsyetim të 
duhur vendimi do të shkelej. Në disa raste, ndryshimet në jurisprudencën vendase që ndikojnë në 
procedurat civile në zhvillim mund të shkelin Konventën (Petko Petkov kundër Bullgarisë, 2013, §§ 32-
34). 

365.  Divergjencat në praktikën gjyqësore ndërmjet gjykatave të brendshme ose brenda të njëjtës 
gjykatë nuk mund të konsiderohen në vetvete në kundërshtim me Konventën (Nejdet Şahin dhe 
Perihan Şahin kundër Turqisë [GC], 2011, § 51, dhe Famullia katolike greke Lupeni dhe të tjerët kundër 
Rumanisë [GC], 2016, § 116). 30 Megjithatë, Gjykata ka theksuar rëndësinë e vendosjes së 
mekanizmave për të siguruar qëndrueshmëri në praktikën gjyqësore dhe uniformitet të praktikës 
gjyqësore (Svilengaćanin dhe të tjerët kundër Serbisë, 2021, § 82). Është përgjegjësia e Shteteve 
Kontraktuese që të organizojnë sistemet e tyre ligjore në mënyrë të tillë që të shmangin miratimin e 
aktgjykimeve të kundërta (Nejdet Şahin dhe Perihan Şahin kundër Turqisë [GC], 2011, § 55). Roli i 
gjykatës supreme është pikërisht të zgjidhë kontradiktat ose pasiguritë e mundshme që rezultojnë nga 
aktgjykimet që përmbajnë interpretime të ndryshme (Famullia katolike greke Lupeni dhe të tjerët 
kundër Rumanisë [GC], 2016, § 123, dhe referencat e jurisprudencës të cituara, dhe, për shembull, 
Svilengaćanin dhe të tjerët kundër Serbisë, 2021, § 81). 

Në parim nuk është funksioni i Gjykatës të krahasojë vendime të ndryshme të gjykatave kombëtare, 
edhe nëse janë dhënë në procedura në dukje të ngjashme ose të lidhura; duhet të respektojë 

 
30.  Shih gjithashtu seksionin mbi “Konsistenca e praktikës gjyqësore vendase”. 
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pavarësinë e atyre gjykatave. Ajo ka vënë në dukje se trajtimi i ndryshëm i dy kontesteve nuk mund të 
konsiderohet se lind një praktikë kontradiktore kur kjo justifikohet nga një ndryshim në situatat faktike 
në fjalë (Ferreira Santos Pardal kundër Portugalisë, 2015, § 42, dhe Hajati Çelebi dhe të tjerët kundër 
Turqisë, 2016, § 52). 

- Rasti i Nejdet Şahin dhe Perihan Şahin kundër Turqisë [GC], 2011, kishte të bënte me aktgjykimet e 
dy gjykatave supreme të veçanta, të pavarura dhe të palidhura në hierarki. Gjykata vendosi në veçanti 
se një kërkesë individuale ndaj saj nuk mund të përdoret si një mjet për të trajtuar ose eliminuar 
konfliktet e praktikës gjyqësore që mund të lindin në të drejtën e brendshme, ose si një mekanizëm 
rishikimi për korrigjimin e mospërputhjeve në vendimet e gjykatave të ndryshme vendore (§ 95). 

- Rasti i Famullia katolike greke Lupeni dhe të tjerët kundër Rumanisë [GC], 2016, kishte të bënte me 
dallime të thella dhe të gjata në praktikën gjyqësore të një gjykate të vetme – Gjykatës Supreme – dhe 
dështimin për të përdorur një mekanizëm për të siguruar harmonizimin e praktikës gjyqësore. Gjykata 
theksoi rëndësinë e sigurimit të praktikës së qëndrueshme brenda gjykatës më të lartë në vend, për 
të shmangur rrezikun e cenimit të parimit të sigurisë juridike. Ky parim, i cili është i nënkuptuar në të 
gjitha nenet e Konventës, përbën një nga aspektet themelore të shtetit të së drejtës (Guðmundur 
Andri Ástráðsson kundër Islandës [GC], 2020, § 238). Vazhdimi i vendimeve kontradiktore të gjykatave 
mund të krijojë një gjendje pasigurie ligjore që mund të zvogëlojë besimin e publikut në sistemin 
gjyqësor, ndërsa një besim i tillë është qartësisht një nga komponentët thelbësorë të një shteti të 
bazuar në sundimin e ligjit (§ 116) (shih gjithashtu Sine Tsaggarakis AEE kundër Greqisë, 2019, §§ 51-
59, në lidhje me qëndrimet e vazhdueshme të ndryshme të mbajtura nga dy seksione të ndryshme të 
Gjykatës Supreme Administrative pavarësisht krijimit të një mekanizmi për harmonizimin e praktikës 
gjyqësore). 

366.  Pretendimet për një konflikt mes dy vendimeve gjyqësore: mospërputhja në arsyet e dhëna për 
vendimet nuk është e mjaftueshme që të ketë shkelje të parimit res judicata; duhet të konstatohet 
gjithashtu nëse çështjet e paraqitura në gjykata kanë qenë identike, pra ndërmjet palëve të njëjta dhe 
me të njëjtën çështje, por janë zgjidhur ndryshe (Krivtsova kundër Rusisë, 2022, §§ 42-48). 

367.  Interpretimi i një aktgjykimi të Gjykatës së Strasburgut nga një gjykatë kombëtare: në Bochan 
kundër Ukrainës (nr. 2) [GC], 2015, korniza ligjore e zbatueshme i dha ankueses një mjet juridik që 
mundëson shqyrtimin gjyqësor të çështjes së saj civile nga Gjykata Supreme në dritën e konstatimit të 
shkeljes nga Gjykata e Strasburgut. Gjykata megjithatë konstatoi se Gjykata Supreme kishte “paraqitur 
gabimisht rëndë” gjetjet e arritura në aktgjykimin e saj. Kjo nuk përbënte thjesht një lexim të ndryshëm 
të një teksti ligjor, por një interpretim të pasaktë. Prandaj, arsyetimi i gjykatës vendase mund të 
konsiderohet vetëm si "shumë arbitrar" ose si pasojë e "mohimit të drejtësisë" në kundërshtim me 
nenin 6.po aty. [GC], §§ 63-65). 

368.  Hyrja në fuqi e një ligji kur një lëndë në të cilën shteti është palë është ende në pritje: Gjykata 
është veçanërisht e vetëdijshme për rreziqet e qenësishme në përdorimin e legjislacionit retrospektiv, 
i cili ka efektin e ndikimit në përcaktimin gjyqësor të një mosmarrëveshjeje në të cilën shteti është 
palë, duke përfshirë edhe kur efekti është të bëjë të pafitueshëm një proces gjyqësor në zhvillim. Çdo 
arsye e paraqitur për të justifikuar masa të tilla duhet të shqyrtohet nga afër (National & Provincial 
Building Society, Leeds Permanent Building Society dhe Yorkshire Building Society kundër Mbretërisë 
së Bashkuar, 1997, § 112). Në parim, ligjvënësi nuk është i penguar në çështjet civile të miratojë 
dispozita të reja retrospektive për të rregulluar të drejtat që rrjedhin nga ligjet ekzistuese. Megjithatë, 
neni 6 përjashton çdo ndërhyrje nga ana e ligjvënësve në administrimin e drejtësisë, e krijuar për të 
ndikuar në përcaktimin gjyqësor të një mosmarrëveshjeje – me përjashtim të “bazave detyruese të 
interesit të përgjithshëm” (Zielinski, Pradal, Gonzalez dhe të tjerët kundër Francës [GC], 1999, § 57; 
Scordino kundër Italisë (nr. 1) [GC], 2006, § 126). 

Gjykata gjeti shkelje, për shembull, në lidhje me: 
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▪ ndërhyrje të legjislativit – në një kohë kur procedurat në të cilat shteti ishte palë kishin qenë 
në pritje për nëntë vjet dhe ankuesit kishin një vendim përfundimtar, të detyrueshëm kundër 
shtetit – për të ndikuar në rezultatin e afërt të rastit në favor të shtetit (Stran Greek Rafineries 
dhe Stratis Andreadis kundër Greqisë, 1994, §§ 49-50); 

▪ një ligj që ndikoi në mënyrë vendimtare në rezultatin e afërt të një rasti në favor të shtetit 
(Zielinski, Pradal, Gonzalez dhe të tjerët kundër Francës [GC], 1999, § 59); 

▪ miratimi, në një pikë vendimtare të procesit para Gjykatës së Kasacionit, i një ligji i cili për 
qëllime praktike zgjidhte çështje thelbësore dhe e bënte të pakuptimtë vazhdimin e 
procedurës gjyqësore (Papageorgiou kundër Greqisë, 1997); 

▪ një vendim i një gjykate apeli të bazuar, qoftë edhe në mënyrë subsidiare, në një ligj të 
miratuar gjatë procedurës dhe që ka ndikuar në rezultatin e procedurës (Anagnostopoulos 
dhe të tjerët kundër Greqisë, 2000, §§ 20-21); 

▪ mbështetje nga shteti ndaj legjislacionit retrospektiv që ndikon në përcaktimin gjyqësor të 
një kontesti në pritje në të cilën shteti ishte palë, pa demonstruar se kishte “arsye 
bindëse - të interesit të përgjithshëm” për një veprim të tillë. Gjykata vuri në dukje, në 
veçanti, se konsideratat financiare nuk mund të garantonin që ligjvënësi të merrte vendin e 
gjykatave për të zgjidhur kontestet (Azienda Agricola Silverfunghi S.a.s. dhe të tjerët kundër 
Italisë, 2014, §§ 76 dhe 88-89). 

Megjithatë, neni 6 § 1 nuk mund të interpretohet si parandalim i ndonjë ndërhyrjeje nga autoritetet 
në proceset gjyqësore në pritje në të cilat ato janë palë. Në raste të tjera, Gjykata ka vendosur se 
konsideratat në të cilat mbështetet shteti i paditur bazoheshin në motivet bindëse të interesit publik 
të kërkuara për të justifikuar efektin prapaveprues të ligjit (National & Provincial Building Society, 
Leeds Permanent Building Society dhe Yorkshire Building Society kundër Mbretërisë së Bashkuar, 1997, 
§ 112; Forrer-Niedenthal kundër Gjermanisë, 2003, § 64; OGIS-Institut Stanislas, OGEC Saint-Pie X dhe 
Blanche de Castille dhe të tjerët kundër Francës, 2004, §§ 71-72; EEG-Slachthuis Verbist Izegem kundër 
Belgjikës (Aktv.), 2005; Spitali lokal Saint-Pierre d'Oléron dhe të tjerët kundër Francës, 2018, §§ 72-73). 

369.  Kjo praktikë gjyqësore zbatohet gjithashtu për rastet kur shteti, edhe pse nuk është palë, dëmton 
procedurat nëpërmjet kompetencave të tij legjislative (Ducret kundër Francës, 2007, §§ 33-42). 

370.  Llojet e tjera të ndërhyrjes legjislative: 

▪ Ligjet mund të miratohen para fillimit të procedurës (Organizata nacionale des syndicats 
d'infirmiers liberaux (ONSIL) kundër Francës (Aktv.), 2000) - krahaso me Azzopardi dhe të 
tjerët kundër Maltës (Aktv.), 2019, § 44) - ose pasi të kenë përfunduar (Preda dhe Dardari 
kundër Italisë (Aktv.), 1999), pa ngritur një çështje sipas nenit 6. 

▪ Miratimi i legjislacionit të përgjithshëm mund të jetë i pafavorshëm për palët ndërgjyqëse 
pa synuar në fakt procedurat gjyqësore në pritje dhe duke anashkaluar kështu parimin e 
shtetit të së drejtës (Gorraiz Lizarraga dhe të tjerët kundër Spanjës, 2004, § 72). 

▪ Një ligj me efekt retrospektiv mund të miratohet pas një vendimi pilot të Gjykatës në mënyrë 
që të zgjidhë një problem sistemik dhe në këtë mënyrë t'i përgjigjet një justifikimi të qartë 
dhe bindës të interesit publik (Beshiri dhe të tjerët kundër Shqipërisë (Aktv.), 2020, në lidhje 
me mos-zbatimin afatgjatë të vendimeve të shumta administrative përfundimtare). 

▪ Një ligj mund të shpallet jokushtetues ndërkohë që proceset janë në zhvillim pa pasur ndonjë 
qëllim për të ndikuar në ato procedura (Dolca dhe të tjerët kundër Rumanisë (Aktv.), 2012). 

371.  Duhet të theksohet se sa i përket konsideratave të sipërpërmendura të interesit publik që duhen 
marrë parasysh në shqyrtimin e justifikimit të ndërhyrjes legjislative, Gjykata ka specifikuar se mbrojtja 
e mjedisit është një çështje e interesit të përgjithshëm (Dimopulos kundër Turqisë, 2019, §§ 39-40). 

372.  Mos komunikimi i vërejtjeve të një "anëtari të pavarur të shërbimit ligjor kombëtar" palëve 
ndërgjyqëse përpara një Gjykate Supreme (Anëtarët e Departamentit të Prokurorisë Publike: 
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Vermeulen kundër Belgjikës, 1996; Van Orshoven kundër Belgjikës, 1997; KDB kundër Holandës, 1998; 
Prokurori Publik/Prokurori i Përgjithshëm: Göç v. Turqia [GC], 2002; Wolf Machado kundër Portugalisë, 
1996; Komisioneri i Qeverisë: Kress kundër Francës [GC], 2001; Martinie kundër Francës [GC], 2006) 
dhe nuk ka mundësi për t'iu përgjigjur vëzhgimeve të tilla: shumë shtete të paditura kanë argumentuar 
se kjo kategori anëtarësh të shërbimit ligjor kombëtar nuk ishte as palë në procedurë, as aleat apo 
kundërshtar i ndonjë pale, por Gjykata ka konstatuar se duhet pasur parasysh rolin e luajtur në të 
vërtetë në procedurë nga zyrtari në fjalë, dhe veçanërisht për përmbajtjen dhe efektet e 
parashtrimeve të tij (Kress kundër Francës [GC], 2001, § 71 in fine; Yvon kundër Francës, 2003, § 33; 
Vermeulen kundër Belgjikës, 1996, § 31). Për një pasqyrë të përgjithshme të praktikës gjyqësore në 
lidhje me pjesëmarrjen në procedura të një anëtari të pavarur të shërbimit juridik kombëtar, shih. 
Kramareva kundër Rusisë, 2022, §§ 31-34, dhe për zbatimin e praktikës gjyqësore ndaj një prokurori 
publik, shih §§ 38 et seq. 

373.  Gjykata ka theksuar rëndësinë e procedurave kontradiktore në rastet kur parashtresat e një 
anëtari të pavarur të shërbimit ligjor kombëtar në një lëndë civile nuk u janë komunikuar paraprakisht 
palëve, duke u hequr atyre mundësinë për t'iu përgjigjur atyre (po aty., § 76; Göç kundër Turqisë [GC], 
2002, §§ 55-56; Lobo Machado kundër Portugalisë, 1996, § 31; Van Orshoven kundër Belgjikës, 1996, 
§ 41; Immeubles Groupe Kosser kundër Francës, 2002, § 26). 

374.  Është dënuar pjesëmarrja dhe madje edhe prania e thjeshtë e këtyre anëtarëve të shërbimit 
ligjor kombëtar në diskutime, qofshin ato “aktive” apo “pasive”, pasi ata kanë shprehur publikisht 
pikëpamjet e tyre për çështjen (Kress kundër Francës [GC], 2001, § 87; Van Orshoven kundër Belgjikës, 
1996, § 34; Lobo Machado kundër Portugalisë, 1996, § 32). Kjo praktikë gjyqësore bazohet kryesisht 
në teorinë e paraqitjes (Martinie kundër Francës [GC], 2006, § 53). 

375.  Prandaj duhet të shqyrtohen kushtet në të cilat u zhvillua procedura, dhe në veçanti nëse 
procedura ishte kontradiktore dhe nëse ishte në përputhje me parimin e barazisë së armëve (krahaso 
Kress kundër Francës [GC], 2001, § 76, dhe Göç kundër Turqisë [GC], 2002, §§ 55-57; Shiko gjithashtu 
Marc-Antoine kundër Francës (Aktv.), 2013), për të përcaktuar nëse situata i atribuohet sjelljes së palës 
ndërgjyqëse, apo qëndrimit të autoriteteve ose legjislacionit në fuqi (Fretté kundër Francës, 2002, 
§§ 49-51). 

Për procedurën para Gjykatës së Drejtësisë së Komuniteteve Evropiane/të Bashkimit Evropian: 
Organizata e Prodhuesve Kooperativë e Kokkelvisserij UA Hollandeze kundër Holandës (Aktv.), 2009.31 

376.  Kufijtë: 

▪ Barazia e armëve nuk nënkupton të drejtën e palës që t'i ketë zbuluar para seancës 
parashtresa që nuk i janë bërë të ditura palës tjetër në procedurë ose gjyqtarit raportues ose 
gjyqtarëve të trupit gjykues (Kress kundër Francës [GC], 2001, § 73). 

▪ Nuk ka kuptim të njohësh një të drejtë që nuk ka shtrirje apo përmbajtje reale: kjo do të 
ndodhte nëse e drejta e mbështetur sipas Konventës nuk do të kishte pasur ndikim në 
rezultatin e rastit, sepse zgjidhja ligjore e miratuar ishte ligjërisht e pakundërshtueshme 
(Stepinska kundër Francës, 2004, § 18). 

▪ Duke iu referuar sërish situatave kur ankuesi – i cili ishte palë në procedurat e brendshme – 
është ankuar se ai ose ajo nuk ka marrë një kopje të provave ose vëzhgimeve të dërguara te 
gjyqtari, Gjykata në disa raste ka zbatuar kriterin e ri “disvantazhi i rëndësishëm” i 
pranueshmërisë (neni 35 § 3 (b) i Konventës), i cili u prezantua në vitin 2010. Sipas këtij 
kriteri, një shkelje e një të drejte, sado reale nga pikëpamja thjesht ligjore, duhet të arrijë një 
nivel minimal të ashpërsisë për të garantuar shqyrtimin nga Gjykata, në përputhje me 
parimin de minimis non curat pretor. Në këtë kontekst, ankesat në lidhje me dështimin për 
t'i dhënë ankuesve një kopje të provave të paraqitura ose vëzhgimeve të paraqitura janë 

 
31.  Shihni udhëzuesin tematik në Ligji i Bashkimit Evropian në praktikën gjyqësore të Gjykatës (vetëm në 
frëngjisht; versioni anglisht pritet). 
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shpallur të papranueshme nga Gjykata për mungesë të një disavantazhi të rëndësishëm 
(Holub kundër Republikës Çeke (Aktv.), 2010; Liga Portuguesa de Futebol Professionale 
kundër Portugalisë (Aktv.), 2012, §§ 36-40; Kılıç dhe të tjerët kundër Turqisë (Aktv.), 2013; 
dhe kontrast Colloredo Mannsfeld kundër Republikës Çeke, 2016, §§ 33-34). Kjo qasje është 
zbatuar, për shembull, kur dokumenti në fjalë nuk përmbante asgjë të re për ankuesin dhe 
qartësisht nuk kishte asnjë ndikim, nëpërmjet natyrës apo përmbajtjes së tij, në vendimin e 
gjykatës; kjo është edhe më e dukshme kur vetë gjykata kombëtare ka deklaruar se nuk ka 
marrë parasysh dokumentin që nuk i është komunikuar ankuesit (Cavajda kundër Republikës 
Çeke (Aktv.), 2011. 

▪ Fakti që një këndvështrim i ngjashëm mbrohet para një gjykate nga disa palë, nuk e vendos 
domosdoshmërisht palën kundërshtare në një pozitë të “disvantazhit substancial” kur 
paraqet rastin e tij/saj (Yvon kundër Francës, 2003, § 32 in fine). 

3.  Shkalla e katërt 

a.  Parimet e përgjithshme 

377.  Një kategori e veçantë e ankesave të paraqitura në Gjykatë përfshin ato që zakonisht quhen 
ankesa të "shkallës së katërt". Ky term – i cili nuk gjendet në tekstin e Konventës dhe është krijuar 
nëpërmjet praktikës gjyqësore të institucioneve të Konventës (De Tommaso kundër Italisë [GC], 2017, 
§ 170); Kemmache kundër Francës (nr. 3), 1994, § 44) – është disi paradoksale, pasi e vë theksin në atë 
që Gjykata nuk është: nuk është një gjykatë apeli ose një gjykatë që mund të anulojë vendimet e 
nxjerra nga gjykatat në Shtetet Palë në Konventë ose të rigjykojë rastet e dëgjuara prej tyre, as nuk 
mund të rishqyrtojë lëndët në të njëjtën mënyrë si Gjykata Supreme. Prandaj, ankesat e shkallës së 
katërt rrjedhin nga një keqkuptim i shpeshtë në dy nivele. 

378.  Së pari, shpesh ekziston një keqkuptim i përhapur nga ana e ankuesve në lidhje me rolin e 
Gjykatës dhe natyrën e makinerisë gjyqësore të krijuar nga Konventa. Nuk është roli i Gjykatës që të 
zëvendësojë gjykatat e brendshme; kompetencat e saj janë të kufizuara në verifikimin e 
pajtueshmërisë së shteteve kontraktuese me angazhimet për të drejtat e njeriut që ata kanë 
ndërmarrë për aderimin në Konventë. Për më tepër, në mungesë të kompetencave për të ndërhyrë 
drejtpërdrejt në sistemet ligjore të Shteteve Kontraktuese, Gjykata duhet të respektojë autonominë e 
këtyre sistemeve ligjore. Kjo do të thotë se nuk është detyra e tij të merret me gabimet e faktit ose 
ligjit që pretendohet se janë kryer nga një gjykatë kombëtare, përveç rasteve kur dhe për aq sa këto 
gabime mund të kenë cenuar të drejtat dhe liritë e mbrojtura nga Konventa. Ajo vetë mund të mos 
vlerësojë faktet që kanë shtyrë një gjykatë kombëtare të marrë një vendim dhe jo një tjetër. Nëse do 
të ishte ndryshe, Gjykata do të vepronte si gjykatë e shkallës së tretë ose të katërt, e cila do të ishte 
shpërfillja e kufizimeve të vendosura në veprimin e saj (García Ruiz kundër Spanjës [GC], 1999, § 28; 
Centro Europa 7 S.r.l. dhe Di Stefano kundër Italisë [GC], 2012, § 197; Avotiņš kundër Letonisë [GC], 
2016, § 99; Famullia katolike greke Lupeni dhe të tjerët kundër Rumanisë [GC], 2016, § 90; De 
Tommaso kundër Italisë [GC], 2017, §§ 170-72). 

379.  Së dyti, shpesh ka keqkuptime sa i përket kuptimit të saktë të termit "i drejtë" në nenin 6 § 1 të 
Konventës. “Drejtësia” e kërkuar nga neni 6 § 1 nuk është drejtësi “substanciale”, një koncept që është 
pjesërisht ligjor, pjesërisht etik dhe mund të zbatohet vetëm nga gjykata e shqyrtimit (shih Ballıktaş 
Bingöllü kundër Turqisë, 2021, § 78). Neni 6 § 1 garanton vetëm drejtësinë "procedurale", e cila në 
terma praktik përkthehet në procedura kontradiktore, në të cilat parashtresat dëgjohen nga palët dhe 
ato vendosen në baza të barabarta përpara gjykatës (Star Cate Epilekta Gevmata dhe të tjerët kundër 
Greqisë (Aktv.), 2010). Drejtësia e procedurave vlerësohet gjithmonë duke i shqyrtuar ato në tërësi, 
kështu që një parregullsi e veçuar mund të mos jetë e mjaftueshme për ta bërë procedurën në tërësi 
të padrejtë (Miroļubovs dhe të tjerët kundër Letonisë, 2009, § 103). 
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380.  Për më tepër, Gjykata respekton diversitetin e sistemeve ligjore dhe gjyqësore të Evropës dhe 
nuk është detyrë e Gjykatës t'i standardizojë ato. Ashtu siç nuk është detyra e tij të shqyrtojë urtësinë 
e vendimeve të gjykatave vendase kur nuk ka prova të arbitraritetit (Nejdet Şahin dhe Perihan Şahin 
kundër Turqisë [GC], 2011, §§ 68, 89 dhe 94). 

b.  Fushëveprimi dhe kufijtë e mbikëqyrjes së Gjykatës 

381.  Kryesisht i takon autoriteteve kombëtare, veçanërisht gjykatave, të interpretojnë dhe vlerësojnë 
pajtueshmërinë me ligjin e brendshëm (Ramos Nunes de Carvalho e Sá kundër Portugalisë [GC], 2018, 
§ 186, dhe Guðmundur Andri Ástráðsson kundër Islandës [GC], 2020, § 251), dhe përfundimisht i takon 
Gjykatës të përcaktojë nëse mënyra në të cilën ai ligj interpretohet dhe zbatohet prodhon pasoja që 
janë në përputhje me parimet e Konventës (shih, për shembull, Scordino kundër Italisë (nr. 1) [GC], 
2006, § 191), në cilësinë e tij si autoriteti përfundimtar për zbatimin dhe interpretimin e Konventës 
(Guðmundur Andri Ástráðsson kundër Islandës [GC], 2020, § 286), dhe në bazë të parimit të 
subsidiaritetit dhe "përgjegjësisë së përbashkët" midis Shteteve Palë dhe Gjykatës (§ 250). Duke pasur 
parasysh rolin e saj ndihmës, Gjykata nuk do të angazhohet në çështje të interpretimit kushtetues dhe 
do ta kufizojë detyrën e saj në interpretimin dhe zbatimin e Konventës siç parashihet në nenin 32 të 
Konventës, në dritën e parimit të rregullit të ligji (Grzęda kundër Polonisë [GC], 2022, § 341). 

382.  Gjykata ka thënë gjithmonë se në përgjithësi nuk është detyra e saj të merret me gabimet e 
fakteve ose të ligjit që pretendohet se janë kryer nga një gjykatë kombëtare, përveç nëse dhe për aq 
sa këto gabime janë të dukshme dhe kanë cenuar të drejtat dhe liritë e mbrojtura nga Konventa 
(García Ruiz kundër Spanjës [GC], 1999, § 28; Perez kundër Francës [GC], 2004, § 82; De Tommaso 
kundër Italisë [GC], 2017, § 170). Duke qenë kështu, Gjykata nuk mund të vërë në dyshim gjetjet e 
autoriteteve vendase mbi gabimet e supozuara të ligjit, përveç nëse ato janë "arbitrare ose haptazi të 
paarsyeshme" (Scordino kundër Italisë (nr. 1) [GC], 2006, § 191, dhe Naït-Liman kundër Zvicrës [GC], 
2018, § 116), i cili shtoi se një gabim i qartë në vlerësim nga ana e gjykatave vendase mund të lindte 
gjithashtu si rezultat i zbatimit të gabuar ose keqinterpretimit të praktikës gjyqësore të Gjykatës). 
Detyra e vetme e Gjykatës në lidhje me nenin 6 është të shqyrtojë kërkesat që pretendojnë se gjykatat 
vendase kanë dështuar të respektojnë "garancat specifike procedurale" të përcaktuara në atë nen ose 
se "drejtimi i procedurës në tërësi nuk i garantoi ankuesit seancë të drejtë” (De Tommaso kundër 
Italisë [GC], 2017, § 171). 

383.  Duke qenë kështu, është jashtëzakonisht e rrallë që Gjykata të vërë në dyshim në bazë të nenit 
6 § 1 vlerësimin e gjykatave kombëtare me arsyetimin se gjetjet e tyre mund të konsiderohen si 
arbitrare ose haptazi të paarsyeshme. 

Ky ishte rasti, për shembull, në Dulaurans kundër Francës, 2000, § 38 (shih gjithashtu Tel kundër 
Turqisë, 2017, § 76), ku Gjykata konstatoi një shkelje të nenit 6 § 1 për shkak të një "gabimi të dukshëm 
gjykimi" - domethënë, një gabim fakti ose ligji nga gjykata kombëtare që është aq "i dukshëm" sa të 
jetë karakterizuar si "i manifestuar" në kuptimin që asnjë gjykatë e arsyeshme nuk mund ta kishte bërë 
atë, siç nënvizohet në Bochan kundër Ukrainës (nr. 2) [GC], 2015, § 61; Khamidov kundër Rusisë, 2007, 
§ 170, ku procedurat për të cilat u ankua kishin qenë "shumë arbitrare"; Angjelkoviq kundër Serbisë, 
2013, § 24, dhe Lazarević kundër Bosnje dhe Hercegovinës, 2020, § 32, ku kishte pasur një “mohim të 
drejtësisë”; Bochan kundër Ukrainës (nr. 2) [GC], 2015, ku arsyetimi i gjykatës vendase u konsiderua si 
"shumë arbitrar" ose si pasojë e "mohimit të drejtësisë": shih §§ 63-65 dhe rastet e cituara më sipër, 
dhe Ballıktaş Bingöllü kundër Turqisë, 2021, §§ 77-78 (dhe kontrast, për shembull, Ballıktaş Bingöllü 
kundër Turqisë, 2021, § 82, dhe Société anonyme d'habitations à loyers modérés Terre et Famille 
kundër Francës (Aktv.), 2004). Në Baljak dhe të tjerët kundër Kroacisë, 2021, Gjykata konstatoi se 
konkluzionet e gjykatave vendase kishin qenë "qartësisht të paarsyeshme", duke iu referuar 
veçanërisht jurisprudencës së saj sipas nenit 2 të Konventës dhe faktit që gjykatat kishin vendosur një 
standard të paarritshëm provash për ankuesit (§ 41). 
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Në vija të ngjashme, në Carmel Saliba kundër Maltës, 2016, Gjykata e gjeti të papranueshme që të 
jepej një vendim kundër një ankuesi në një procedurë civile pa ndonjë arsye bindëse, mbi bazën e 
provave të papajtueshme dhe kontradiktore, duke shpërfillur kundërargumentet e ankuesit (§ 79). 

Së fundi, në këtë kontekst, mungesa e koordinimit dhe kujdesit gjyqësor mund të ketë pasur një ndikim 
të pamohueshëm në fatin e ankuesit (Tel kundër Turqisë, 2017, § 67). 

Si përfundim, një "mohim i drejtësisë" do të ndodhë nëse nuk jepen arsye ose arsyet e dhëna bazohen 
në një gabim "të dukshëm" faktik ose ligjor të kryer nga gjykata vendase (Ballıktaş Bingöllü kundër 
Turqisë, 2021, § 77, duke iu referuar Moreira Ferreira kundër Portugalisë (nr. 2) [GC], 2017, § 85, në 
sferën penale). 

384.  Duke iu rikthyer parimit, Gjykata, si rregull i përgjithshëm, nuk mund të vërë në dyshim gjetjet 
dhe përfundimet e gjykatave vendase në lidhje me: 

▪ Përcaktimin e fakteve të lëndës: si rregull i përgjithshëm, vlerësimi i fakteve është në kuadër 
të provincës së gjykatave kombëtare (Van de Hurk kundër Holandës, 1994, § 61); Gjykata 
nuk mund të kundërshtojë gjetjet e gjykatave vendase, përveç rasteve kur ato janë arbitrare 
në mënyrë flagrante dhe haptazi (García Ruiz kundër Spanjës [GC], 1999, §§ 28-29; Radomilja 
dhe të tjerët kundër Kroacisë [GC], 2018, § 150). 

▪ Interpretimi dhe zbatimi i ligjit të brendshëm: kryesisht i takon gjykatave vendase të zgjidhin 
problemet e interpretimit të legjislacionit kombëtar (Perez kundër Francës [GC], 2004, § 82), 
jo për Gjykatën e Strasburgut, roli i së cilës është të verifikojë nëse efektet e një interpretimi 
të tillë janë në përputhje me Konventën (Nejdet Şahin dhe Perihan Şahin kundër Turqisë [GC], 
2011, § 49). Në raste të jashtëzakonshme, Gjykata mund të nxjerrë përfundimet e duhura 
kur gjykatat e një shteti kontraktues kanë interpretuar ligjin e brendshëm në një mënyrë 
arbitrare ose haptazi të paarsyeshme (Barać dhe të tjerët kundër Malit të Zi, 2011, §§ 32-34, 
me referenca të mëtejshme; Angjelkoviq kundër Serbisë, 2013, §§ 24-27 (mohimi i 
drejtësisë); Laskowska kundër Polonisë, 2007, § 61, dhe rastet e cituara më sipër), dhe ky 
parim është gjithashtu i zbatueshëm sipas dispozitave të tjera të Konventës (S., kundër dhe 
A. kundër Danimarkës [GC], 2012, § 148 dhe referenca e cituar; Fabris kundër Francës [GC], 
2013, § 60; ose Anheuser-Busch Inc. kundër Portugalisë [GC], 2007, §§ 85-86; Shiko 
gjithashtu Kushoglu kundër Bullgarisë, 2007, § 50; Işyar kundër Bullgarisë, 2008, § 48). 

▪ As Gjykata nuk është kompetente të vendosë zyrtarisht për pajtueshmërinë me traktatet e 
tjera ndërkombëtare ose të drejtën e Bashkimit Evropian (megjithëse duhet pasur parasysh 
se shtetet anëtare duhet të respektojnë detyrimet e tyre ndërkombëtare: Grzęda kundër 
Polonisë [GC], 2022, § 340). Detyra e interpretimit dhe zbatimit të dispozitave të ligjit të 
Bashkimit Evropian i takon së pari GJDBE-së.32 Juridiksioni i Gjykatës Evropiane të të Drejtave 
të Njeriut është i kufizuar në shqyrtimin e pajtueshmërisë me kërkesat e Konventës, për 
shembull me nenin 6 § 1. Rrjedhimisht, në mungesë të ndonjë arbitrariteti që në vetvete do 
të ngrinte një çështje sipas nenit 6 § 1, nuk i takon Gjykatës të gjykojë nëse gjykata vendase 
ka zbatuar drejt një dispozitë të ligjit të Bashkimit Evropian (Avotiņš kundër Letonisë [GC], 
2016, § 100), e drejta e përgjithshme ndërkombëtare ose marrëveshjet ndërkombëtare 
(Waite dhe Kennedy kundër Gjermanisë [GC], 1999, § 54; Markoviç dhe të tjerët kundër 
Italisë [GC], 2006, §§ 107-108). Megjithatë, divergjencat në praktikën gjyqësore të gjykatave 
kombëtare krijojnë pasiguri juridike, e cila është e papajtueshme me kërkesat e shtetit të së 
drejtës (mutatis mutandis, Molla Sali kundër Greqisë [GC], 2018, § 153). 

▪ Pranueshmëria dhe vlerësimi i provave:33 garancitë sipas nenit 6 § 1 mbulojnë vetëm 
administrimin e provave në nivel procedural. Pranueshmëria e provave ose mënyra se si ato 

 
32.  Shihni udhëzuesin tematik në Ligji i Bashkimit Evropian në praktikën gjyqësore të Gjykatës (vetëm në 
frëngjisht; versioni anglisht pritet). 
33.  Shih gjithashtu seksionin mbi “Administrimi i provave”. 
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duhet të vlerësohen në themel janë në radhë të parë çështje të gjykatave kombëtare, detyra 
e të cilave është të peshojnë provat përpara tyre (García Ruiz kundër Spanjës [GC], 1999, 
§ 28; Farange SA kundër Francës (Aktv.), 2004). Arsyet që ata japin në këtë drejtim janë 
megjithatë të rëndësishme për qëllimet e nenit 6 § 1 dhe kërkojnë shqyrtimin e Gjykatës 
(shih, për shembull, Carmel Saliba kundër Maltës, 2016, §§ 69-73). 

385.  Në rastin Al-Dulimi dhe Montana Management Inc. kundër Zvicrës [GC], 2016, Gjykata përsëriti 
se, duke qenë se Konventa është një instrument kushtetues i rendit publik evropian, shteteve palë u 
kërkohej, në këtë kontekst, të siguronin një nivel shqyrtimi të përputhshmërisë me Konventën, i cili, 
të paktën, ruante themelet e atij rendi publik. Një nga komponentët themelorë të rendit publik 
evropian është parimi i shtetit të së drejtës dhe arbitrariteti përbën mohimin e këtij parimi. Edhe në 
kontekstin e interpretimit dhe zbatimit të ligjit të brendshëm, ku Gjykata u lë autoriteteve kombëtare 
një diskrecion shumë të gjerë, ajo gjithmonë e bën këtë, shprehimisht ose në mënyrë të nënkuptuar, 
duke iu nënshtruar një ndalimi të arbitraritetit (§ 145). 

386.  Pra, neni 6 § 1 nuk e lejon Gjykatën të vërë në dyshim drejtësinë thelbësore të rezultatit të një 
kontesti civil, ku më shpesh njëra nga palët fiton dhe tjetra humbet. 

387.  Një ankesë e shkallës së katërt sipas nenit 6 § 1 të Konventës do të refuzohet nga Gjykata me 
arsyetimin se ankuesi ka pasur përfitimin e procesit kontradiktor; se ai ishte në gjendje, në fazat e 
ndryshme të atyre procedurave, të paraqiste argumentet dhe provat që ai i konsideronte të 
rëndësishme për rastin e tij; se ai kishte mundësinë të kundërshtonte në mënyrë efektive argumentet 
dhe provat e paraqitura nga pala kundërshtare; që të gjitha argumentet e tij, të shikuara në mënyrë 
objektive, ishin të rëndësishme për zgjidhjen e rastit, u dëgjuan dhe u shqyrtuan siç duhet nga gjykatat; 
se arsyet faktike dhe ligjore për vendimin e kundërshtuar janë paraqitur gjerësisht; dhe se, në 
përputhje me rrethanat, procedurat e marra në tërësi ishin të drejta (García Ruiz kundër Spanjës [GC], 
1999, § 29). Shumica e ankesave të shkallës së katërt shpallen të papranueshme - de plano nga një 
gjyqtar i vetëm ose një komitet prej tre gjyqtarësh (nenet 27 dhe 28 të Konventës). 

c.  Konsistenca e praktikës gjyqësore vendase34 

388.  Neni 6 § 1 nuk jep një të drejtë të fituar për konsistencë të praktikës gjyqësore. Zhvillimi i 
praktikës gjyqësore në vetvete nuk është në kundërshtim me administrimin e duhur të drejtësisë, pasi 
që pamundësia për të mbajtur një qasje dinamike efektive dhe evolutive do të rrezikonte të pengojë 
në reforma apo përmirësime (Nejdet Şahin dhe Perihan Şahin kundër Turqisë [GC], 2011, § 58; Famullia 
katolike greke Lupeni dhe të tjerët kundër Rumanisë [GC], 2016, § 116). Divergjencat në praktikën 
gjyqësore janë, nga natyra, një pasojë e qenësishme e çdo sistemi gjyqësor i cili bazohet në një rrjet 
gjykatash të gjykimit dhe apelit me autoritet mbi fushën e juridiksionit të tyre territorial. Roli i gjykatës 
supreme është pikërisht zgjidhja e konflikteve të tilla (Beian kundër Rumanisë (nr. 1), 2007, § 37; 
Svilengaćanin dhe të tjerët kundër Serbisë, 2021, §§ 81-82). 

389.  Në parim, nuk është roli i Gjykatës, edhe në rastet që në pamje të parë duken të krahasueshme 
ose të lidhura, të krahasojë vendimet e ndryshme të shqiptuara nga gjykatat vendase, pavarësinë e të 
cilave ajo duhet të respektojë. Mundësia e divergjencave në praktikën gjyqësore është një pasojë e 
qenësishme e çdo sistemi gjyqësor i cili bazohet në një rrjet gjykatash të gjykimit dhe apelit me 
autoritet mbi fushën e juridiksionit të tyre territorial. Divergjenca të tilla mund të lindin edhe brenda 
të njëjtës gjykatë. Kjo në vetvete nuk mund të konsiderohet në kundërshtim me Konventën (Santos 
Pinto kundër Portugalisë, 2008, § 41). Për më tepër, nuk mund të ketë "divergjencë" kur situatat 
faktike në fjalë janë objektivisht të ndryshme (Uçar kundër Turqisë (Aktv.), 2009). 

390.  Megjithatë, mund të ketë raste kur divergjencat në praktikën gjyqësore çojnë në konstatimin e 
shkeljes së nenit 6 § 1. Këtu qasja e Gjykatës ndryshon në varësi të faktit nëse divergjencat ekzistojnë 

 
34.  Shih gjithashtu seksionin mbi “Divergjencat në praktikën gjyqësore”. 
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brenda të njëjtës degë të gjykatave ose midis dy degëve të ndryshme të gjykatës, të cilat janë 
plotësisht të pavarura nga njëra-tjetra. 

391.  Në rastin e parë (divergjencat në praktikën gjyqësore të gjykatës më të lartë kombëtare), Gjykata 
përdor tri kritere për të përcaktuar: 

▪ nëse divergjencat në praktikën gjyqësore janë “të thella dhe të afatgjata”; 

▪ nëse ligji i brendshëm parasheh mekanizma të aftë për të zgjidhur mospërputhje të tilla; dhe 

▪ nëse ato mekanizma janë aplikuar dhe për çfarë efekti (Famullia katolike greke Lupeni dhe 
të tjerët kundër Rumanisë [GC], 2016, §§ 116-35; Beian kundër Rumanisë (nr. 1), 2007, §§ 37 
dhe 39). 

Në rastin e fundit të përmendur, gjykata më e lartë kombëtare kishte miratuar vendime që ishin 
"diametralisht të kundërta" dhe mekanizmi i paraparë në legjislacionin e brendshëm për të siguruar 
praktikë të qëndrueshme nuk ishte përdorur menjëherë, duke cenuar kështu parimin e sigurisë 
juridike. 

392.  Një praktikë e dallimeve të thella dhe të gjata që është zhvilluar brenda autoritetit më të lartë 
gjyqësor të vendit është në vetvete në kundërshtim me parimin e sigurisë juridike, një parim i cili është 
i nënkuptuar në të gjitha nenet e Konventës dhe përbën një nga elementët bazë të sundimit të ligjit 
(Guðmundur Andri Ástráðsson kundër Islandës [GC], 2020, § 238, sa i përket parimit; Beian kundër 
Rumanisë (nr. 1), 2007, § 39). 

▪ Në rastin e përmendur, Gjykata vuri në dukje se në vend që të përmbushte detyrën e saj për 
të përcaktuar interpretimin që duhej ndjekur, Gjykata Supreme ishte bërë vetë një burim i 
pasigurisë juridike, duke minuar kështu besimin e publikut në sistemin gjyqësor. Gjykata 
konstatoi se kjo mungesë sigurie në lidhje me praktikën gjyqësore kishte ndikuar në privimin 
e ankuesit nga çdo mundësi për të siguruar përfitimet e parapara nga ligji, ndërsa personave 
të tjerë në një situatë të ngjashme u ishin dhënë ato përfitime (§§ 39-40). 

▪ Në rastin Hajati Çelebi dhe të tjerët kundër Turqisë, 2016, kontradikta të dukshme në 
praktikën gjyqësore të Gjykatës së Kasacionit, së bashku me dështimin e mekanizmit të 
krijuar për të siguruar harmonizimin e praktikës brenda asaj gjykate, çuan në shpalljen si të 
papranueshme të kërkesës së ankuesve për dëmshpërblim, ndërsa persona të tjerë në një 
situatë të ngjashme kishin siguruar një rishikim të meritave të pretendimeve të tyre (§ 66). 

393.  Megjithatë, kur sistemi i vendosur në të drejtën e brendshme për zgjidhjen e konflikteve të 
praktikës gjyqësore ka rezultuar efektiv, pasi ai u prezantua mjaft shpejt dhe u dha fund konflikteve të 
tilla brenda një periudhe të shkurtër kohore, Gjykata nuk ka gjetur shkelje (Albu dhe të tjerët kundër 
Rumanisë, 2012, § 42; për krahasim Famullia katolike greke Lupeni dhe të tjerët kundër Rumanisë [GC], 
2016, §§ 130-132). 

394.  Në situatën e dytë, vendimet kundërshtuese shqiptohen në shkallë të fundit nga gjykatat e dy 
degëve të ndryshme të sistemit juridik, secila me Gjykatën Supreme të saj të pavarur, e cila nuk i 
nënshtrohet ndonjë hierarkie të përbashkët gjyqësore. Këtu, neni 6 § 1 nuk shkon aq larg sa të kërkojë 
zbatimin e një mekanizmi vertikal të rishikimit ose të një autoriteti të përbashkët rregullator (siç është 
një gjykatë për kontestet e juridiksionit). Në një sistem gjyqësor me disa degë të ndryshme gjykatash, 
dhe ku ekzistojnë disa gjykata supreme krah për krah dhe që u kërkohet të japin interpretime të ligjit 
në të njëjtën kohë dhe paralelisht, arritja e konsistencës së praktikës gjyqësore mund të marrë kohë, 
dhe periudha të praktikës gjyqësore kontradiktore mund të tolerohet pa cenuar sigurinë juridike. Pra, 
dy gjykata, secila me fushën e vet të juridiksionit, duke shqyrtuar raste të ndryshme mund të arrijnë 
shumë mirë në përfundime të ndryshme, por megjithatë racionale dhe të arsyetuara në lidhje me të 
njëjtën çështje ligjore të ngritur nga rrethana të ngjashme faktike, pa shkelur nenin 6 § 1 (Nejdet Şahin 
dhe Perihan Şahin kundër Turqisë [GC], 2011, §§ 81-83 dhe 86). 
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4.  Procedurat kundërshtuese 

395.  Parimi i kundërshtimit: koncepti i një gjykimi të drejtë përfshin të drejtën themelore të procesit 
kontradiktor. Kjo është e lidhur ngushtë me parimin e barazisë së armëve (Regner kundër Republikës 
Çeke [GC], 2017, § 146). 

Në përputhje me të drejtën e procesit kontradiktor dhe të drejtën e qasjes në gjykatë, palët 
ndërgjyqëse të përfaqësuara nga persona të varur në shkallë të ndryshme nga pala tjetër në proces 
nuk do të ishin në gjendje të deklaronin rastin e tyre dhe të mbronin interesat e tyre në kushtet e 
duhura (Capital Bank AD kundër Bullgarisë, 2005, § 118). 

396.  Kërkesat që rrjedhin nga e drejta për procedurë kontradiktore janë në parim të njëjta si në rastet 
civile ashtu edhe në ato penale (Werner kundër Austrisë, 1997, § 66). 

397.  Dëshira për të kursyer kohë dhe për ta shpejtuar procesin nuk e arsyeton shpërfilljen e një parimi 
kaq themelor siç është e drejta për proces me palë kundërshtuese (Nideröst-Huber kundër Zvicrës, 
1997, § 30). 

398.  Përmbajtja (në varësi të kufijve të përshkruar më poshtë): e drejta për proces kundërshtues 
nënkupton në parim mundësinë që palët në një gjykim penal ose civil të kenë njohuri dhe të 
komentojnë të gjitha provat e paraqitura ose vëzhgimet e paraqitura, madje edhe nga një anëtar i 
pavarur i shërbimit juridik kombëtar, me qëllim që të ndikojë në vendimin e gjykatës (Kress kundër 
Francës [GC], 2001, § 74; Ruiz-Mateos kundër Spanjës, 1993, § 63; McMichael kundër Mbretërisë së 
Bashkuar, 1995, § 80; Vermeulen kundër Belgjikës, 1996, § 33; Lobo Machado kundër Portugalisë, 
1996, § 31). Kjo kërkesë mund të zbatohet edhe përpara një Gjykate Kushtetuese (Milatová dhe të 
tjerët kundër Republikës Çeke, 2005, §§ 63-66; Gaspari kundër Sllovenisë, 2009, § 53). 

▪ Efekti aktual në vendimin e gjykatës ka pak pasoja (Nideröst-Huber kundër Zvicrës, 1997, 
§ 27; Ziegler kundër Zvicrës, 2002, § 38). 

▪ Parimi i kundërshtisë është po aq i vlefshëm për palët në procedurë sa është i vlefshëm për 
një anëtar të pavarur të shërbimit juridik kombëtar, një përfaqësues të administratës, 
gjykatës më të ulët ose gjykatës që shqyrton rastin (Köksoy kundër Turqisë, 2020, §§ 34-35 
dhe referenca të jurisprudencës të cituara). 

▪ E drejta për procedurë kundërshtuese duhet të mundësohet të ushtrohet në kushte të 
kënaqshme: një palë në procedurë duhet të ketë mundësinë të njihet me provat para 
gjykatës, si dhe mundësinë për të komentuar ekzistimin, përmbajtjen dhe vërtetësinë e tyre 
në formën e duhur dhe brenda një kohe të përshtatshme (Krčmář dhe të tjerët kundër 
Republikës Çeke, 2000, § 42; Immeubles Groupe Kosser kundër Francës, 2002, § 26), nëse 
është e nevojshme duke mundësuar një shtyrje (Yvon kundër Francës, 2003, § 39). 

▪ Palët duhet të kenë mundësinë të bëjnë të njohur çdo provë të nevojshme që pretendimet 
e tyre të kenë sukses (Clinique des Acacias dhe të tjerët kundër Francës, 2005, § 37). 

▪ Vetë gjykata duhet të respektojë parimin e kundërshtisë, për shembull, nëse vendos një rast 
në bazë të një arsyeje ose kundërshtimi që e ka ngritur me nismën e saj (Čepek kundër 
Republikës Çeke, 2013, § 45, dhe krahasoni Clinique des Acacias dhe të tjerët kundër Francës, 
2005, § 38, me Andret dhe të tjerët kundër Francës (Aktv.), 2004, e papranueshme: në rastin 
e përmendur së fundi, Gjykata e Kasacionit informoi palët se parashiheshin arsye të reja dhe 
ankuesit kishin mundësinë të përgjigjeshin para se Gjykata e Kasacionit të lëshonte 
aktgjykimin). 

▪ U takon vetëm palëve në një kontest që të vendosin nëse një dokument i prodhuar nga pala 
tjetër ose prova e dhënë nga dëshmitarët kërkon komentet e tyre. Besimi i palëve 
ndërgjyqëse në funksionimin e drejtësisë bazohet në njohurinë se ata kanë pasur mundësinë 
të shprehin pikëpamjet e tyre për çdo dokument në dosje (përfshirë dokumentet e marra 
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nga gjykata me propozimin e saj: K.S. kundër Finlandës, 2001, § 22; Nideröst-Huber kundër 
Zvicrës, 1997, § 29; Pellegrini kundër Italisë, 2001, § 45). 

399.  Shembuj të cenimit të së drejtës për procedurë kundërshtuese si rezultat i moszbulimit të 
dokumenteve ose provave të mëposhtme: 

▪ në procedurat në lidhje me vendosjen e një fëmije, të raporteve nga shërbimet sociale që 
përmbajnë informacione për fëmijën dhe detaje të historisë së rastit dhe duke bërë 
rekomandime, edhe pse prindërit u informuan për përmbajtjen e tyre në seancë (McMichael 
kundër Mbretërisë së Bashkuar, 1995, § 80); 

▪ provat e paraqitura nga prokurori publik, pavarësisht nëse ai konsiderohej apo jo si "palë", 
pasi ai ishte në një pozicion, mbi të gjitha në bazë të autoritetit që i ishte dhënë nga 
funksionet e tij, për të ndikuar në vendimin e gjykatës në një mënyrë që mund të jetë e 
pafavorshme për personin në fjalë (Ferreira Alves kundër Portugalisë (nr. 3), 2007, §§ 36-39); 

▪ një shënim nga gjykata më e ulët drejtuar gjykatës së apelit që synon të ndikojë në vendimin 
e kësaj gjykate, edhe pse shënimi nuk parashtronte ndonjë fakt apo argument të ri (po aty., 
§ 41); 

▪ dokumente të marra drejtpërdrejt nga gjyqtarët, që përmbajnë mendime të arsyetuara mbi 
themelin e rastit (K.S. kundër Finlandës, 2001, §§ 23-24). 

400.  Limitet35: e drejta për procedurë kundërshtuese nuk është absolute dhe shtrirja e saj mund të 
ndryshojë në varësi të veçorive specifike të rastit në fjalë (Hudáková dhe të tjerët kundër Sllovakisë, 
2010, §§ 26-27), subjekt i shqyrtimit të Gjykatës në shkallën e fundit (Regner kundër Republikës Çeke 
[GC], 2017, §§ 146-147). Në rastin e fundit të përmendur, Gjykata vuri në dukje se procedurat duhej 
të konsideroheshin si një e tërë dhe se çdo kufizim mbi parimet kundërshtare dhe të barazisë së 
armëve mund të ishte kundërbalancuar mjaftueshëm nga masa të tjera mbrojtëse procedurale 
(§§ 151-161). 

- Parimi i kundërshtisë nuk kërkon që secila palë t'i transmetojë kundërshtarit të saj dokumente që 
nuk i janë paraqitur gjykatës (Yvon kundër Francës, 2003, § 38). 

- Në disa raste me rrethana shumë të veçanta, Gjykata konstatoi se moszbulimi i një prove dhe 
paaftësia e ankuesit për të komentuar mbi të nuk e kishte cenuar drejtësinë e procedurës, duke qenë 
se të pasurit e kësaj mundësie nuk do të kishte pasur asnjë ndikim në rezultatin e rastit dhe zgjidhja 
ligjore e arritur nuk ishte e hapur për diskutim (Stepinska kundër Francës, 2004, § 18; Salé kundër 
Francës, 2006, § 19; Asnar kundër Francës (nr. 2), 2007, § 26). 

401.  Mosrespektimi i parimit të kundërshtimit mund të korrigjohet nga organi i apelit, për sa kohë që 
ai ka "juridiksion të plotë" sipas kuptimit të praktikës gjyqësore. Në mënyrë të ngjashme, një mangësi 
procedurale nga ana e gjykatës së apelit mund të korrigjohet nga gjykata më e ulët në të cilën është 
dërguar rasti (Köksoy kundër Turqisë, 2020, §§ 36-39). 

5.  Barazia e armëve36 

402.  Parimi i "barazisë së armëve" është i natyrshëm në konceptin më të gjerë të një gjykimi të drejtë 
dhe është i lidhur ngushtë me parimin e kundërshtimit.Regner kundër Republikës Çeke [GC], 2017, 
§ 146). Kërkesa e "barazisë së armëve", në kuptimin e një "ekuilibri të drejtë" midis palëve, zbatohet 
në parim për çështjet civile dhe penale (Feldbrugge kundër Holandës, 1986, § 44). 

403.  Përmbajtja: ruajtja e “një baraspeshe të drejtë” midis palëve. Barazia e armëve nënkupton që 
secilës palë duhet t'i jepet një mundësi e arsyeshme për të paraqitur rastin e tij/saj – duke përfshirë 
dëshminë e tij – në kushte që nuk e vendosin atë në një “disavantazh të konsiderueshëm” përballë 

 
35.  Shih gjithashtu seksionin “Shembuj” më lart. 
36.  Shih gjithashtu seksionin “Shembuj” më lart për kufizimet. 
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palës tjetër (Kress kundër Francës [GC], 2001, § 72; Regner kundër Republikës Çeke [GC], 2017, § 146; 
Dombo Beheer BV kundër Holandës, 1993, § 33). 

▪ Ky parim, i cili mbulon të gjitha aspektet e së drejtës procedurale në Shtetet Kontraktuese, 
është gjithashtu i zbatueshëm në sferën specifike të dorëzimit të dokumenteve gjyqësore 
palëve, megjithëse neni 6 § 1 nuk mund të interpretohet se përshkruan një formë specifike 
të dorëzimit të dokumenteve.Avotiņš kundër Letonisë [GC], 2016, § 119). 

▪ Është e papranueshme që një palë të dorëzojë diçka në gjykatë pa dijeninë e palës tjetër dhe 
të cilën kjo e fundit nuk ka pasur rast ta komentojë. Është çështje vetëm e palëve të 
vlerësojnë nëse një parashtresë meriton një reagim (Shoqata e Përndjekurve APEH dhe të 
tjerët v. Hungaria, 2000, § 42). 

▪ Megjithatë, nëse vërejtjet e paraqitura në gjykatë nuk i komunikohen asnjërës nga palët, nuk 
do të ketë shkelje të barazisë së armëve si e tillë (Kress kundër Francës [GC], 2001, § 73), por 
ka të bëjë më tepër me drejtësinë më të gjerë të procedurës (Nideröst-Huber kundër Zvicrës, 
1997, §§ 23-24; Clinique des Acacias dhe të tjerët kundër Francës, 2005, §§ 36-37). 

404.  Shembuj të mosrespektimit të parimit të barazisë së armëve: ky parim u zbulua se ishte shkelur 
në rastet e mëposhtme, sepse njëra nga palët ishte vendosur në një disavantazh të qartë: 

▪ Ankesa e një pale nuk iu dorëzua palës tjetër, e cila për këtë arsye nuk kishte mundësi të 
përgjigjej (Birra kundër Austrisë, 2001, § 19). 

▪ Koha kishte pushuar së rrjedhuri vetëm kundër njërës nga palët, duke e vendosur tjetrën në 
një disavantazh të konsiderueshëm (Platakou kundër Greqisë, 2001, § 48; Wynen dhe qendra 
spitalore ndërrajonale Edith-Cavell kundër Belgjikës, 2002, § 32). 

▪ Vetëm një nga dy dëshmitarët kryesorë u lejua të dëgjohej (Dombo Beheer BV kundër 
Holandës, 1993, §§ 34-35). 

▪ Pala kundërshtare gëzonte avantazhe të konsiderueshme në lidhje me qasjen në 
informacionin përkatës, zinte një pozitë dominuese në proces dhe kishte ndikim të 
konsiderueshëm në lidhje me vlerësimin e gjykatës (Yvon kundër Francës, 2003, § 37). 

▪ Pala kundërshtare mbante pozicione ose funksione që e vinte në avantazh dhe gjykata e bëri 
të vështirë për palën tjetër t'i kundërshtonte ato seriozisht duke mos e lejuar atë të paraqiste 
dokumentet përkatëse ose provat e dëshmitarëve (De Haes dhe Gijsels kundër Belgjikës, 
1997, §§ 54 dhe 58). 

▪ Në procedurën administrative, arsyet e dhëna nga autoriteti administrativ ishin tepër të 
përmbledhura dhe të përgjithshme për t'i mundësuar ankuesit të kundërshtonte me arsye 
vlerësimin e tyre; dhe gjykatat e fakteve refuzuan të lejojnë ankuesin të paraqesë argumente 
në mbështetje të lëndës së tij (Hentrich kundër Francës, 1994, § 56). 

▪ Refuzimi i ndihmës juridike njërës nga palët i privoi asaj mundësinë për të paraqitur rastin e 
saj në mënyrë efektive përpara gjykatës përballë një kundërshtari shumë më të pasur (Steel 
dhe Morris kundër Mbretërisë së Bashkuar, 2005, § 72). 

▪ Në rastin Martinie kundër Francës, 2006, [GC], § 50, Gjykata vlerësoi se kishte një çekuilibër 
të dëmshëm për palët ndërgjyqëse për shkak të pozicionit të Këshilltarit të Shtetit në 
procedurën para Gjykatës së Auditimit: ndryshe nga pala tjetër, ai ishte i pranishëm në 
seancë, ishte i informuar përpara për këndvështrimin e gjyqtarit raportues, ka dëgjuar 
parashtresat e këtij të fundit në seancë, ka marrë pjesë plotësisht në procedurë dhe ka 
mundur të shprehë mendimin e tij gojarisht pa u kundërshtuar nga pala tjetër, dhe ky 
çekuilibër është theksuar nga fakti se seanca nuk ishte publike. 

▪ Prokurori ndërhyri në mbështetje të argumenteve të kundërshtarit të ankuesit 
(Menchinskaya kundër Rusisë, 2009, §§ 35-39). 

▪ Gjyqtari refuzoi të shtyjë seancën edhe pse ankuesi ishte dërguar në spital në rast urgjence 
dhe avokati i tij nuk ishte në gjendje ta përfaqësonte atë në seancë, duke e privuar në mënyrë 
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të pakthyeshme të drejtën për t'iu përgjigjur në mënyrë adekuate parashtresave të 
kundërshtarit të tij (Vardanyan dhe Nanushyan kundër Armenisë, 2016, §§ 88-90). 

405.  Megjithatë, Gjykata gjeti të pajtueshme me nenin 6 § 1 një ndryshim trajtimi në lidhje me 
dëgjimin e dëshmitarëve të palëve (provat e dhëna nën betim për njërën palë dhe jo për tjetrën), pasi 
në praktikë nuk kishte ndikuar në rezultatin e procedurës (Ankerl kundër Zvicrës, 1996, § 38). Për më 
tepër, Gjykata nuk konstatoi se ankuesi ishte vënë në një "disvantazh të konsiderueshëm" kur pala 
kundërshtare kishte në praktikë më shumë kohë për të përgatitur përgjigjen e saj, sepse rasti ishte 
mjaft i drejtpërdrejtë dhe ankuesi kishte pasur tashmë shumë mundësi për të deklaruar rastin e tij (Ali 
Riza kundër Zvicrës, 2021, §§ 131-135). Më në përgjithësi, në Regner kundër Republikës Çeke [GC], 
2017, Gjykata vuri në dukje se procedurat duhej të konsideroheshin si një e tërë dhe se çdo kufizim 
mbi parimet kundërshtare dhe të barazisë së armëve mund të ishte kundërbalancuar mjaftueshëm 
nga masa të tjera mbrojtëse procedurale (§§ 151-161). 

406.  Rasti specifik i padisë civile: Gjykata ka bërë dallimin midis sistemit të një ankese të shoqëruar 
nga një padi civile dhe një padie të ngritur nga prokurori publik, i cili është i ngarkuar me autoritet 
publik dhe përgjegjës për mbrojtjen e interesit të përgjithshëm (Guigue dhe SGEN-CFDT kundër 
Francës (Aktv.), 2004). Si rezultat, kushte të ndryshme formale dhe afate kohore për paraqitjen e një 
ankese (një afat më i shkurtër kohor për palën private) nuk e shkelën parimin e “barazisë së armëve”, 
me kusht që të mund të përdoret kuptimplotë ky mjet (cf. natyra e veçantë e sistemit në fjalë). 

407.  Gjykata e ka gjetur gjithashtu të pajtueshme me parimin e barazisë së armëve një dispozitë për 
të kufizuar mundësitë e ankimit të palës civile pa kufizuar ato të prokurorit publik – pasi rolet dhe 
objektivat e tyre janë qartësisht të ndryshëm (Berger kundër Francës, 2002, § 38). 

408.  Për rastet që kundërshtojnë organet e ndjekjes dhe një individ privat, organet e ndjekjes mund 
të gëzojnë një pozicion të privilegjuar të justifikuar për mbrojtjen e rendit juridik. Megjithatë, kjo nuk 
duhet të rezultojë që një palë në procedurë civile të vihet në një disavantazh të panevojshëm përballë 
organeve të ndjekjes (Stankiewicz kundër Polonisë, 2006, §§ 68-69, në lidhje me refuzimin për të 
urdhëruar rimbursimin e shpenzimeve gjyqësore pas procedurës civile të nisur pa sukses nga 
autoritetet e ndjekjes). 

6.  Administrimi i provave 

409.  Parimet e përgjithshme:37 Konventa nuk parasheh rregulla për provat si të tilla (Mantovanelli 
kundër Francës, 1997, § 34). Pranueshmëria e provave dhe mënyra se si ato duhet të vlerësohen janë 
kryesisht çështje për t'u rregulluar nga ligji kombëtar dhe gjykatat kombëtare (García Ruiz kundër 
Spanjës [GC], 1999, § 28; Moreira de Azevedo kundër Portugalisë, 1990, §§ 83-84). E njëjta gjë vlen 
edhe për vlerën provuese të provës dhe barrën e provës (Tiemann kundër Francës dhe Gjermanisë 
(Aktv.), 2000). U takon gjithashtu gjykatave kombëtare të vlerësojnë rëndësinë e provave të 
propozuara (Centro Europa 7 S.r.l. dhe Di Stefano kundër Italisë [GC], 2012, § 198). Prezumimet e faktit 
ose të ligjit veprojnë në çdo sistem juridik dhe Konventa nuk i ndalon këto supozime në parim; 
megjithatë, individëve duhet t'u ofrohen garanci efektive gjyqësore (Lady S.R.L. kundër Republikës së 
Moldavisë, 2018, § 27). Gjykata ka pranuar gjithashtu se parimi i sigurisë juridike nënkupton që një 
palë që mbështetet në vlerësimin e bërë nga një gjykatë në një lëndë të mëparshme për një çështje 
që lind gjithashtu në lëndën në fjalë, mund të presë në mënyrë legjitime që gjykata të ndjekë vendimin 
e saj të mëparshëm, përveç nëse ka ndonjë arsye të vlefshme për t'u larguar prej saj (Siegle kundër 
Rumanisë, 2013, §§ 38-39, dhe Rozalia Avram kundër Rumanisë, 2014, §§ 42-43). 

410.  Megjithatë, detyra e Gjykatës sipas Konventës është të konstatojë nëse procedurat në tërësi 
ishin të drejta, duke përfshirë mënyrën në të cilën u morën provat (Elsholz kundër Gjermanisë [GC], 
2000, § 66; Devinar kundër Sllovenisë, 2018, § 45). Prandaj duhet të përcaktojë nëse provat janë 
paraqitur në mënyrë të tillë që të garantojë një gjykim të drejtë (Blücher kundër Republikës Çeke, 2005, 

 
37.  Shih gjithashtu seksionin mbi “Shkalla e katërt”. 
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§ 65). Gjykata nuk duhet të veprojë si organ i shkallës së katërt dhe për këtë arsye nuk do të vërë në 
dyshim vlerësimin e gjykatave kombëtare sipas nenit 6 § 1, përveç rasteve kur gjetjet e tyre mund të 
konsiderohen si arbitrare ose haptazi të paarsyeshme (Bochan kundër Ukrainës (nr. 2) [GC], 2015, § 61, 
dhe López Ribalda dhe të tjerët kundër Spanjës [GC], 2019, §§ 149, 159-161). 

411.  Prandaj nuk është roli i Gjykatës që të përcaktojë, si çështje parimi, nëse lloje të veçanta të 
provave – për shembull, provat e marra në mënyrë të paligjshme në kuptimin e ligjit të brendshëm – 
mund të jenë të pranueshme. Ajo duhet të shqyrtojë nëse procedurat në tërësi, duke përfshirë 
mënyrën në të cilën janë marrë provat, ishin të drejta; kjo përfshin një shqyrtim të paligjshmërisë në 
fjalë dhe, kur bëhet fjalë për shkeljen e një të drejte tjetër të Konventës, natyrën e shkeljes së 
konstatuar (Shiko López Ribalda dhe të tjerët kundër Spanjës [GC], 2019, § 150, në të cilin këto parime, 
të zhvilluara në një kontekst penal, u zbatuan në një rast civil, §§ 150-152). Në vendimin e cituar, 
Gjykata paraqiti kriteret për të përcaktuar nëse përdorimi i informacionit të marrë në kundërshtim me 
nenin 8 ose të ligjit të brendshëm si provë i bënte të padrejta procedurat civile (§§ 151-152). Në atë 
rast, Gjykata nuk gjeti a shkelje të nenit 8 për shkak të vëzhgimit të fshehtë me video të punonjësve. 
Megjithatë, punonjësit argumentuan se vëzhgimi me video ishte instaluar në kundërshtim me ligjin e 
brendshëm dhe se gjykatat kombëtare nuk e kishin trajtuar këtë çështje, duke e konsideruar atë si jo 
relevante. Gjykata shqyrtoi nëse përdorimi i imazheve të marra me anë të vëzhgimit të fshehtë me 
video si provë në proceset civile kishte minuar drejtësinë e procedurës në tërësi. Ajo nuk gjeti shkelje 
të nenit 6 në këtë rast të veçantë (§§ 154-158). 

412.  Gjatë procedurës, duhet pasur kujdes për të mbrojtur individët e cenueshëm, për shembull ata 
me aftësi të kufizuara mendore, dhe dinjitetin dhe interesat e tyre në lidhje me nenin 8 (Evers kundër 
Gjermanisë, 2020, §§ 82-84). 

413.  Është detyrë e gjykatave kombëtare të kryejnë një shqyrtim të duhur të parashtresave, 
argumenteve dhe provave të paraqitura nga palët (Van de Hurk kundër Holandës, 1994, § 59). Prandaj, 
u takon palëve ndërgjyqëse të paraqesin prova relevante dhe të mjaftueshme në mbështetje të rastit 
të tyre (Fleischner kundër Gjermanisë, 2019, §§ 40-41). 

414.  Nuk ka asnjë të drejtë absolute për zbulimin e ndonjë prove (Adomaitis kundër Lituanisë, 2022, 
§§ 70-73, në lidhje me përgjimin e fshehtë të komunikimeve telefonike si bazë për dënimet disiplinore 
kundër një zyrtari publik). 

a.  Dëshmia e dëshmitarëve 

415.  Neni 6 § 1 nuk garanton në mënyrë eksplicite të drejtën për të thirrur dëshmitarët dhe 
pranueshmëria e provave të dëshmitarëve është në parim një çështje e ligjit të brendshëm. 
Megjithatë, procedurat në tërësinë e tyre, duke përfshirë mënyrën në të cilën provat janë lejuar, duhet 
të jenë "të drejta" sipas kuptimit të nenit 6 § 1 (Dombo Beheer BV kundër Holandës, 1993, § 31). 

▪ Gjykata duhet t'i përgjigjet një kërkese për të dëgjuar dëshmitarët që është paraqitur në 
mënyrën e duhur (Carmel Saliba kundër Maltës, 2016, § 77). 

▪ Kur gjykatat refuzojnë kërkesat për thirrjen e dëshmitarëve, ato duhet të japin arsye të 
mjaftueshme dhe refuzimi nuk duhet të njolloset nga arbitrariteti: ai nuk duhet të çojë në 
një kufizim joproporcional të aftësisë së palës ndërgjyqëse për të paraqitur argumente në 
mbështetje të rastit të tij.Wierzbicki kundër Polonisë, 2002, § 45). 

▪ Një trajtim i ndryshëm në lidhje me dëgjimin e dëshmitarëve të palëve mund të jetë i tillë që 
cenon parimin e "barazisë së armëve" (Ankerl kundër Zvicrës, 1996, § 38, ku Gjykata 
konstatoi se ndryshimi i trajtimit nuk e kishte vënë ankuesin në një disavantazh të 
konsiderueshëm përballë kundërshtarit të tij; kontrast Dombo Beheer BV kundër Holandës, 
1993, § 35, ku vetëm njëri nga dy pjesëmarrësit në ngjarjet në fjalë u lejua të jepte dëshmi 
(shkelje)). 
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▪ Gjykata gjithashtu duhet të japë arsye për të gjetur se dëshmia e dëshmitarit është e 
pabesueshme ose jo relevante (Carmel Saliba kundër Maltës, 2016, §§ 69-70). 

▪ Refuzimi për të lejuar marrjen në pyetje të një dëshmitari mund të jetë në kundërshtim me 
nenin 6 § 1 (Carmel Saliba kundër Maltës, 2016, § 76). 

b.  Mendimet e ekspertëve 

416.  Rregullat e brendshme për pranueshmërinë e provave të ekspertit duhet t'u ofrojnë palëve 
ndërgjyqëse mundësinë për ta kundërshtuar atë në mënyrë efektive (Letinçiq kundër Kroacisë, 2016, 
§ 50). Gjykata përsëriti parimet e përgjithshme të zbatueshme në Hamzagić kundër Kroacisë, 2021, 
§§ 40-44. Nuk ka asnjë kundërshtim në vetvete që ekspertët të marrin pjesë si anëtarë laikë në 
procesin e vendimmarrjes brenda një gjykate (Pabla Ky kundër Finlandës, 2004, § 32). 

417.  Refuzimi për të urdhëruar një mendim eksperti: 

▪ Refuzimi për të urdhëruar një opinion eksperti nuk është, në vetvete, i padrejtë; Gjykata 
duhet të konstatojë nëse procedurat në tërësi ishin të drejta (H. kundër Francës, 1989, § 61 
dhe 70). Arsyet e dhëna për refuzimin duhet të jenë të arsyeshme (Hamzagić kundër 
Kroacisë, 2021, §§ 57-58). 

▪ Refuzimi për të urdhëruar një raport psikologjik në një lëndë në lidhje me kujdestarinë dhe 
qasjen e fëmijës duhet të shqyrtohet gjithashtu në dritën e rrethanave të veçanta të rastit 
(Elsholz kundër Gjermanisë [GC], 2000, § 66, dhe mutatis mutandis Sommerfeld kundër 
Gjermanisë [GC], 2003, § 71). 

▪ Në një rast të rrëmbimit të fëmijëve (Tiemann kundër Francës dhe Gjermanisë (Aktv.), 2000) 
Gjykata shqyrtoi nëse Gjykata e Apelit kishte dhënë arsye të mjaftueshme për refuzimin e 
saj për të lejuar kërkesën e ankuesit për një opinion të dytë eksperti, në mënyrë që të 
konstatonte nëse refuzimi kishte qenë i arsyeshëm. 

418.  Caktimi i një eksperti: kur një ekspert të jetë caktuar nga një gjykatë, palët duhet të jenë në 
gjendje të marrin pjesë në intervistat e mbajtura prej tij ose t'u tregohen dokumentet që ai ose ajo ka 
marrë parasysh; ajo që është thelbësore është që palët të jenë në gjendje të marrin pjesë siç duhet në 
procedurë (Letinçiq kundër Kroacisë, 2016, § 50; Devinar kundër Sllovenisë, 2018, § 46). 

419.  Neni 6 § 1 i Konventës nuk kërkon shprehimisht një ekspert të dëgjohet nga një "tribunal" të 
përmbushë të njëjtat kërkesa për pavarësi dhe paanësi si vetë gjykata (Sara Lind Eggertsdóttir kundër 
Islandës, 2007, § 47; Letinçiq kundër Kroacisë, 2016, § 51). Megjithatë, mungesa e neutralitetit nga 
ana e një eksperti, së bashku me pozicionin dhe rolin e tij/saj në proces, mund të kthejë ekuilibrin e 
procesit në favor të njërës palë e në dëm të palës tjetër, duke shkelur parimin e barazisë së armëve 
(Sara Lind Eggertsdóttir kundër Islandës, 2007, § 53; Letinçiq kundër Kroacisë, 2016, § 51); gjithashtu, 
eksperti mund të zërë një pozicion mbizotërues në procedurë dhe të ushtrojë ndikim të 
konsiderueshëm në vlerësimin e gjykatës (Yvon kundër Francës, 2003, § 37; Letinçiq kundër Kroacisë, 
2016, § 51). Për ta përmbledhur, pozicioni i zënë nga eksperti gjatë gjithë procesit, mënyra në të cilën 
kryhen detyrat e tij ose të saj dhe mënyra se si gjyqtarët vlerësojnë mendimin e tij ose saj janë faktorë 
të rëndësishëm që duhen marrë parasysh në vlerësimin nëse parimi i barazisë së armëve është 
respektuar (Devinar kundër Sllovenisë, 2018, § 47). 

420.  Një raport eksperti mjekësor që ka të bëjë me një fushë teknike që nuk është në njohuritë e 
gjyqtarëve ka të ngjarë të ketë një ndikim mbizotërues në vlerësimin e tyre të fakteve; është një provë 
thelbësore dhe palët duhet të jenë në gjendje të komentojnë në mënyrë efektive mbi të (Mantovanelli 
kundër Francës, 1997, § 36; Storck kundër Gjermanisë, 2005, § 135). Është një kërkesë e rëndësishme 
që eksperti të jetë i pavarur nga palët në rast, si formalisht ashtu edhe në praktikë (Tabak kundër 
Kroacisë, 2022, § 60). 

421.  Kur mendimi i një eksperti të vetëm i dhënë përpara një gjykate është dhënë nga një organ i 
specializuar, për shembull në lidhje me përfitimet e aftësisë së kufizuar, ai do të ketë një ndikim 
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vendimtar në gjykatë në mungesë të një mendimi të dytë nga një ekspert i pavarur (Devinar kundër 
Sllovenisë, 2018, §§ 49-50; Shiko gjithashtu Hamzagić kundër Kroacisë, 2021, §§ 45-58). Megjithatë, 
duhet pasur parasysh sa vijon. 

Konventa nuk i ndalon gjykatat kombëtare të mbështeten në mendimet e ekspertëve të hartuara nga 
organet e specializuara që janë vetë palë në lëndë kur kjo kërkohet nga natyra e çështjeve në kontest 
(Letinçiq kundër Kroacisë, 2016, § 61; Devinar kundër Sllovenisë, 2018, § 47). Fakti që një ekspert është 
i punësuar nga i njëjti autoritet administrativ që është palë në rast mund të shkaktojë dyshime nga 
ana e ankuesit si palë kundërshtare, por ajo që është vendimtare është nëse dyshime të tilla mund të 
konsiderohen të justifikuara objektivisht (Devinar kundër Sllovenisë, 2018, §§ 48 dhe 51; Shiko 
Hamzagić kundër Kroacisë, 2021, §§ 49-52, në lidhje me një pension invaliditeti të dhënë në një vend, 
por jo në një vend tjetër, ku dyshimet e ankuesit nuk konsideroheshin të justifikuara). Prandaj, kur 
kërkon një mendim i dytë nga një ekspert i pavarur, ankuesi duhet të sigurojë materiale të 
mjaftueshme për të mbështetur kërkesën (Devinar kundër Sllovenisë, §§ 56-58). Nëse ankuesi nuk e 
bën këtë, pavarësisht se ka pasur të drejtë të komentojë mendimin e ekspertit dhe ta kundërshtojë 
atë me shkrim dhe gojarisht ose të paraqesë një mendim të kundërt nga një specialist i zgjedhur prej 
tij ose saj, Gjykata nuk do të gjejë shkelje të nenit 6 (§ 56). Mund të ketë gjithashtu një konstatim të 
mos shkeljes kur çështja është shqyrtuar nga disa ekspertë, mendimet e të cilëve kanë konvergjuar 
dhe ankuesi nuk ka paraqitur asnjë provë që mund të shkaktojë dyshime në lidhje me këtë (Krunoslava 
Zovko kundër Kroacisë, 2017, §§ 48-50). Pozicioni i ekspertit në kompaninë e paditur dhe pesha që i 
bashkëngjitet raportit të ekspertizës në procedurë mund të ngrejë një çështje të dukshme në lidhje 
me neutralitetin e ekspertit (Tabak kundër Kroacisë, 2022, § 66); megjithatë, nëse ankuesi ishte i 
përfaqësuar ligjërisht në procedurat e brendshme dhe nuk e ngriti këtë çështje pavarësisht se kishte 
mundësinë për ta bërë këtë, ai ose ajo nuk ka vepruar me kujdesin e nevojshëm (shih §§ 69 dhe 79-
82, duke zbatuar në veçanti parimet përkatëse të përcaktuara në Zubac kundër Kroacisë [GC], 2018). 

422.  Lidhur me të drejtat e palëve përballë ekspertit: krahaso Feldbrugge kundër Holandës, 1986, § 44 
(shkelje), me Olsson kundër Suedisë (nr. 1), 1988, §§ 89-91 (nuk ka shkelje). Sa i përket kërkesës për të 
zbuluar një raport negativ, shih L. kundër Mbretërisë së Bashkuar (Aktv.), 1999, dhe sa i përket qasjes 
në materiale në shkresat e lëndës së kujdestarisë, shih Evers kundër Gjermanisë, 2020, §§ 86-93). Për 
caktimin e një eksperti mjekësor jo të specializuar në gjendjen e ankuesit, shih Hamzagić kundër 
Kroacisë, 2021, § 54. 

c.  Moszbulimi i provave 

423.  Në raste të caktuara, interesat mbizotëruese kombëtare janë paraqitur për t'i mohuar një pale 
proceset plotësisht kundërshtuese duke refuzuar të zbulojë prova, të tilla si konsideratat e sigurisë 
kombëtare (Regner kundër Republikës Çeke [GC], 2017 - krahaso me Corneschi kundër Rumanisë, 
2022; Miryana Petrova kundër Bullgarisë, 2016, §§ 39-40), ose nevoja për të  mbajtur një hetim të 
caktuar policor/Sekreti i metodave të mbikëqyrjes (Adomaitis kundër Lituanisë, 2022, § 68). 

424.  Sipas mendimit të Gjykatës, e drejta për zbulimin e provave përkatëse nuk është absolute. 
Megjithatë, vetëm masat që kufizojnë të drejtat e një pale në procedurë, të cilat nuk prekin vetë 
thelbin e këtyre të drejtave janë të lejueshme sipas nenit 6 § 1 (Regner kundër Republikës Çeke [GC], 
2017, § 148; Adomaitis kundër Lituanisë, 2022, §§ 68-74). 

425.  Që të jetë kështu, çdo vështirësi që i shkaktohet ankuesit nga një kufizim i të drejtave të tij ose 
të saj duhet të kundërpeshohet mjaftueshëm nga procedura e ndjekur nga autoritetet gjyqësore. Kur 
ankuesit i janë ndaluar provat për arsye të interesit publik, Gjykata duhet të shqyrtojë procedurën e 
vendimmarrjes për të siguruar që, sa më shumë që të jetë e mundur, ajo është në përputhje me 
kërkesat për të ofruar procedura kundërshtuese dhe barazinë e armëve dhe të përfshijë masat e 
duhura mbrojtëse për mbrojtjen e interesave të ankuesit (Regner kundër Republikës Çeke [GC], 2017, 
§§ 147-49). 
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426.  Rasti i lartpërmendur ngriti çështjen e nevojës për ruajtjen e konfidencialitetit të dokumenteve 
të klasifikuara. Gjykata kishte marrë parasysh procedurat në tërësi, duke shqyrtuar nëse kufizimet mbi 
parimet e kundërshtisë dhe barazisë së armëve ishin kundërbalancuar mjaftueshëm nga masat 
mbrojtëse të tjera procedurale (§ 151). Gjykata vendosi se procedurat në tërësi kishin kompensuar 
kufizimet që kufizonin gëzimin e të drejtave të ankuesit që i jepeshin në përputhje me parimet e 
procedurave kundërshtuese dhe të barazisë së armëve (§ 161). Në të kundërtën, në Corneschi kundër 
Rumanisë, 2022, pasi vuri në dukje se ankuesi nuk kishte hequr dorë pa mëdyshje nga e drejta e tij për 
t'u informuar (§§ 94-96), Gjykata shqyrtoi nëse kufizimi i qasjes në dokumente kishte qenë "i 
nevojshëm" (§ 100), përpara se të përcaktonte nëse ka qenë ndonjë masë kundërbalancuese (shih 
§§ 101 et seq., në veçanti §§ 105-108 mbi çështjen nëse avokati i ankuesit kishte qenë në gjendje ta 
mbronte atë në mënyrë efektive) dhe konstatoi shkelje të nenit 6 të Konventës. 

427.  Në Adomaitis kundër Lituanisë, 2022, në lidhje me përgjimin e fshehtë të komunikimeve 
telefonike për të siguruar një bazë për një dënim disiplinor kundër një guvernatori të burgut në formën 
e shkarkimit, Gjykata mori parasysh nevojën për të mbajtur sekret disa metoda të hetimit/vëzhgimit 
policor (§ 68). Megjithatë, duhet të ekzistojë mundësia për të shqyrtuar nëse masa e kontestuar e 
vëzhgimit është urdhëruar dhe ekzekutuar në mënyrë të ligjshme; në kontekstin e një rishikimi të tillë, 
personit në fjalë duhet, "të paktën", t'i sigurohet "informacion i mjaftueshëm" për ekzistencën e një 
autorizimi dhe për vendimin që autorizon mbikëqyrjen (§ 68). 

7.  Arsyetimi i vendimeve gjyqësore 

428.  Garancitë e parapara në nenin 6 § 1 përfshijnë detyrimin që gjykatat të japin arsye të 
mjaftueshme për vendimet e tyre (H. kundër Belgjikës, 1987, § 53, dhe për një përmbledhje të 
parimeve, Zayidov kundër Azerbajxhanit (nr. 2), 2022, § 91). Një vendim i arsyetuar u tregon palëve se 
rasti i tyre është dëgjuar me të vërtetë, dhe kështu kontribuon në një pranim më të madh të vendimit 
(Magnin kundër Francës (Aktv.), 2012, § 29). 

429.  Edhe pse një gjykatë vendase ka një kufi të caktuar vlerësimi kur zgjedh argumentet dhe pranon 
provat, ajo është e detyruar të justifikojë aktivitetet e saj duke dhënë arsye për vendimet e saj 
(Suominen kundër Finlandës, 2003, § 36; Carmel Saliba kundër Maltës, 2016, §§ 73 dhe 79). 

430.  Arsyet e dhëna duhet të jenë të atilla që t'ua mundësojnë palëve të shfrytëzojnë në mënyrë 
efektive çdo mjet ekzistues për ankesë (Hirvisaari kundër Finlandës, 2001, § 30 in fine). 

431.  Neni 6 § 1 i detyron gjykatat të arsyetojnë vendimet e tyre, por nuk mund të kuptohet se kërkon 
një përgjigje të detajuar për çdo argument (García Ruiz kundër Spanjës [GC], 1999, § 26; Perez kundër 
Francës [GC], 2004, § 81; Van de Hurk kundër Holandës, 1994, § 61; Jahnke dhe Lenoble kundër Francës 
(Aktv.), 2000). 

432.  Masa në të cilën zbatohet kjo detyrë për të dhënë arsye mund të ndryshojë në varësi të natyrës 
së vendimit (Ruiz Torija kundër Spanjës, 1994, § 29; Hiro Balani kundër Spanjës, 1994, § 27) dhe mund 
të përcaktohet vetëm në dritën e rrethanave të lëndës: është e nevojshme të merren parasysh, ndër 
të tjera, shumëllojshmëria e parashtresave që një palë ndërgjyqëse mund të paraqesë para gjykatave 
dhe dallimet që ekzistojnë në Shtetet Kontraktuese në lidhje me dispozitat ligjore, rregullat zakonore, 
opinionin ligjor dhe paraqitjen dhe hartimin e aktgjykimeve (Ruiz Torija kundër Spanjës, 1994, § 29; 
Hiro Balani kundër Spanjës, 1994, § 27). Në lidhje me faktin nëse Gjykata e Kasacionit nuk ka shqyrtuar 
një arsye apeli të ngritur nga ankuesi, ose nëse ajo vlerësoi rëndësinë e bazës së apelit përpara se të 
vendoste ta refuzonte atë me arsyetim të shkurtër, shih. Tourisme d'affaires kundër Francës, 2012, 
§§ 28 e në vazhdim; dhe gjithashtu Higgins dhe të tjerët kundër Francës, 1998, § 43. Në një rast kur 
një gjykatë nuk e kishte shqyrtuar në mënyrë eksplicite ankesën e ankuesit, Gjykata ishte në gjendje 
të pranonte se heshtja e tyre për atë ankesë mund të interpretohej në mënyrë të arsyeshme si një 
refuzim i nënkuptuar në rrethanat e rastit (Čivinskaitė kundër Lituanisë, 2020, §§ 142-144). Kur çështja 
ka të bëjë me sigurinë kombëtare, natyra sekrete e dokumenteve në fjalë mund të kufizojë shtrirjen e 
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detyrimit për të dhënë arsye për vendimet gjyqësore (krahaso Regner kundër Republikës Çeke [GC], 
2017, § 158 in fine, dhe, mutatis mutandis, Šeks kundër Kroacisë, 2022, § 71). 

433.  Megjithatë, kur parashtrimi i një pale është vendimtar për rezultatin e procedurës, ai kërkon një 
përgjigje specifike dhe të shprehur (Ruiz Torija kundër Spanjës, 1994, § 30; Hiro Balani kundër Spanjës, 
1994, § 28; dhe krahasoni Petrović dhe të tjerët kundër Malit të Zi, 2018, § 43). 

434.  Prandaj, gjykatave u kërkohet të shqyrtojnë: 

▪ argumentet kryesore të palëve ndërgjyqëse (Buzescu kundër Rumanisë, 2005, § 67; Donadze 
kundër Gjeorgjisë, 2006, § 35); pika specifike, përkatëse dhe të rëndësishme (Mont Blanc 
Trading Ltd dhe Antares Titanium Trading Ltd kundër Ukrainës, 2021, §§ 82 dhe 84). 

▪ pretendimet në lidhje me të drejtat dhe liritë e garantuara nga Konventa dhe Protokollet e 
saj: gjykatave kombëtare u kërkohet t'i shqyrtojnë këto me rigorozitet dhe kujdes të veçantë 
(Fabris kundër Francës [GC], 2013, § 72 in fine; Wagner dhe JMWL kundër Luksemburgut, 
2007, § 96). Kjo është pasojë e parimit të subsidiaritetit. 

435.  Neni 6 § 1 nuk i kërkon gjykatës supreme të japë arsyetim më të detajuar kur ajo thjesht zbaton 
një dispozitë të veçantë ligjore për të hedhur poshtë një ankesë për çështje ligjore si pa asnjë 
perspektivë suksesi, pa shpjegime të mëtejshme (Gorou kundër Greqisë (nr. 2) [GC], 2009, § 41; Burg 
dhe të tjerët kundër Francës (Aktv.), 2003). 

436.  Ngjashëm, Në rastin e një kërkese për lejim të ankimimit, i cili është parakusht për shqyrtimin e 
pretendimeve nga gjykata më e lartë dhe për nxjerrjen eventuale të një aktgjykimi, Neni 6 § 1 nuk 
mund të interpretohet se kërkon që refuzimi i pushimit të jetë vetë subjekt i një kërkese për të dhënë 
arsye të hollësishme (Bufferne kundër Francës (Aktv.), 2002; Kukkonen kundër Finlandës (nr. 2), 2009, 
§ 24). Krahasoni Gorou kundër Greqisë (nr. 4), 2007, § 22. 

437.  Për më tepër, në rrëzimin e një apeli, një gjykatë e apelit, në parim, thjesht mund të miratojë 
arsyet për vendimin e gjykatës më të ulët (García Ruiz kundër Spanjës [GC], 1999, § 26; kontrast 
Tatishvili kundër Rusisë, 2007, § 62). Sidoqoftë, nocioni i një procedure të drejtë kërkon që një gjykatë 
kombëtare e cila ka dhënë arsye të rralla për vendimet e saj, qoftë duke përfshirë arsyet e një gjykate 
më të ulët apo ndryshe, në fakt të trajtojë çështjet thelbësore që iu nënshtruan juridiksionit të saj dhe 
jo thjesht miratuan pa u zgjatur më tej përfundimet e arritura nga një gjykatë më e ulët (Helle 
kundër Finlandës, 1997, § 60). Kjo kërkesë është edhe më e rëndësishme kur një palë ndërgjyqëse nuk 
ka qenë në gjendje të paraqesë rastin e saj gojarisht në procedurat e brendshme (po aty.). 

438.  Megjithatë, gjykatave të apelit (në shkallë të dytë) me përgjegjësi për filtrimin e ankesave të 
pabazuara dhe me juridiksion për t'u marrë me çështjet e fakteve dhe ligjit në procedurat civile u 
kërkohet të japin arsyet për refuzimin e tyre për të pranuar një ankesë për gjykim (Hansen kundër 
Norvegjisë, 2014, §§ 77-83). Në rastin e përmendur, Gjykata e Apelit kishte refuzuar të shqyrtonte një 
ankesë të ankuesit kundër një vendimi të gjykatës së shkallës së parë në procedurën civile, duke u 
shprehur se ishte "e qartë se ankesa nuk do të ketë sukses" dhe duke e bërë këtë thjesht duke 
riprodhuar formulimin e Kodit të Procedurës Civile. 

439.  Për më tepër, një gjykatë kushtetuese që është larguar nga një prej vendimeve të saj të 
mëparshme thjesht duke shprehur “mospajtimin” e saj me qëndrimin e saj të mëparshëm nuk ka 
dhënë arsye të mjaftueshme (Grzęda kundër Polonisë [GC], § 315). 

440.  Për më tepër, Gjykata nuk gjeti asnjë shkelje në një rast ku nuk ishte dhënë përgjigje specifike 
për një argument në lidhje me një aspekt të parëndësishëm të rastit – përkatësisht mungesën e një 
nënshkrimi dhe një vule, e cila ishte një e metë e natyrës formale dhe jo përmbajtjesore dhe ishte 
korrigjuar menjëherë (Mugosha kundër Malit të Zi, 2016, § 63). Megjithatë, Gjykata ka theksuar 
rëndësinë e arsyeve të mjaftueshme të ofruara nga gjykata, për shembull në procedurat e 
përgjegjësisë civile në lidhje me një vepër penale (shih Carmel Saliba kundër Maltës, 2016, § 78, dhe 
lidhja me masat mbrojtëse në çështjet “penale”). Së fundi, ajo është shprehur se një mangësi në 
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ofrimin e arsyeve mund të rezultojë në një "mohim të drejtësisë" (Ballıktaş Bingöllü kundër Turqisë, 
2021, § 77, dhe shih tek "Shkalla e katërt" më lart)38. 

B.  Dëgjim publik 
 

Neni 6 § 1 i Konventës  

“1.  Në përcaktimin e të drejtave dhe detyrimeve të tij civile ..., çdokush ka të drejtë për një seancë 
dëgjimore publike nga [një] gjykatë e themeluar me ligj. Aktgjykimet shpallen publikisht por mediet 
dhe publiku mund të largohen nga të gjitha gjykimet ose një pjesë e tyre në interes të moralit, rendit 
publik apo sigurisë kombëtare në një shoqëri demokratike, ku interesat e të miturve ose mbrojtja e 
jetës private të palëve e kërkojnë këtë, ose deri në masën sa kjo është saktësisht e domosdoshme 
sipas mendimit të gjykatës në rrethana të caktuara ku publiciteti do të paragjykonte interesat e 
drejtësisë.” 

 

1.  Seanca dëgjimore 

441.  Parimet e përgjithshme: në parim, palët ndërgjyqëse kanë të drejtën e një seance dëgjimore 
publike sepse kjo i mbron ato kundër administrimit të drejtësisë në fshehtësi pa shqyrtim publik 
(Straume kundër Letonisë, 2022, §§ 124-125 – në lidhje me parimin e fshehtësisë së hetimeve 
gjyqësore, shih. Ernst dhe të tjerët kundër Belgjikës, 2003, §§ 67-68). Duke e bërë të dukshëm 
administrimin e drejtësisë, një dëgjim publik kontribuon në arritjen e qëllimit të nenit 6 § 1, 
përkatësisht një gjykim të drejtë (Malhous kundër Republikës Çeke [GC], 2001, §§ 55-56). Ndërsa një 
seancë dëgjimore publike përbën një parim themelor të paraparë në nenin 6 § 1, detyrimi për të 
mbajtur një seancë të tillë nuk është absolut (De Tommaso kundër Italisë [GC], 2017, § 163). E drejta 
për një seancë dëgjimore nuk lidhet vetëm me pyetjen nëse procedura përfshin marrjen në pyetje të 
dëshmitarëve të cilët do të japin dëshminë e tyre gojarisht (Ramos Nunes de Carvalho e Sá kundër 
Portugalisë [GC], 2018, § 187). Për të përcaktuar nëse një gjykim është në përputhje me kërkesën e 
publicitetit, është e nevojshme të merren parasysh procedurat në tërësi (Axen kundër Gjermanisë, 
1983, § 28). 

442.  Në procedurat përpara një gjykate të shkallës së parë dhe të vetme, e drejta për një “seancë 
dëgjimore publike” sipas nenit 6 § 1 sjell të drejtën për një “seancë dëgjimore gojore” (Göç kundër 
Turqisë [GC], 2002, § 47; Fredin kundër Suedisë (nr. 2), 1994, §§ 21-22; Allan Jacobsson kundër Suedisë 
(nr. 2), 1998, § 46; Selmani dhe të tjerët kundër ish Republikës Jugosllave të Maqedonisë, 2017, §§ 37-
39) përveç nëse ka rrethana të jashtëzakonshme që justifikojnë mos-mbajtjen e një seance të tillë 
(Hesse-Anger dhe Anger kundër Gjermanisë (Aktv.), 2001; Mirovni Inštitut kundër Sllovenisë, 2018, 
§ 36). Karakteri i jashtëzakonshëm i rrethanave të tilla rrjedh në thelb nga natyra e çështjeve në fjalë, 
për shembull në rastet kur procedurat kanë të bëjnë ekskluzivisht me çështje ligjore ose shumë teknike 
(Koottummel kundër Austrisë, 2009, § 19), dhe jo nga shpeshtësia e çështjeve të tilla (Miller kundër 
Suedisë, 2005, § 29; Mirovni Inštitut kundër Sllovenisë, 2018, § 37). Për një përmbledhje të praktikës 
gjyqësore, shih Ramos Nunes de Carvalho dhe Sá kundër Portugalisë [GC], 2018, §§ 188-190. 

443.  Mungesa e seancës dëgjimore në shkallën e dytë ose të tretë mund të justifikohet nga veçoritë 
e veçanta të procedurës në fjalë, me kusht që seanca të jetë mbajtur në shkallën e parë (Helmers 
kundër Suedisë, 1991, § 36, por krahaso me §§ 38-39; Salomonson kundër Suedisë, 2002, § 36). Kështu, 
procedurat e lejimit për apel dhe procedurat që përfshijnë vetëm çështje të ligjit, në krahasim me 
çështjet e fakteve, mund të jenë në përputhje me kërkesat e nenit 6 edhe pse ankuesit nuk i është 

 
38 Shih seksionin mbi “Shkalla e katërt”. 
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dhënë mundësia të dëgjohet personalisht nga gjykata e apelit ose e kasacionit (Miller kundër Suedisë, 
2005, § 30). Prandaj, duhet pasur parasysh veçoritë e procedurave në gjykatat më të larta. 

444.  Gjykata ka shqyrtuar nëse mungesa e një seance dëgjimore publike në nivelin më të ulët mund 
të korrigjohet duke mbajtur një seancë publike në fazën e apelit. Në një numër rastesh, ajo ka gjetur 
se fakti që procedurat para gjykatës së apelit mbahen publikisht nuk mund të zgjidhë mungesën e një 
seance dëgjimore publike në nivelet më të ulëta të juridiksionit ku fushëveprimi i procedurës së apelit 
është i kufizuar, veçanërisht kur gjykata e apelit nuk mund të shqyrtojë bazueshmërinë e rastit, duke 
përfshirë një rishikim të fakteve dhe një vlerësim nëse dënimi ishte në proporcion me sjelljen e 
pahijshme. Megjithatë, nëse gjykata e apelit ka juridiksion të plotë, mungesa e seancës dëgjimore 
përpara një niveli më të ulët juridiksioni mund të korrigjohet para asaj gjykate (Ramos Nunes de 
Carvalho e Sá kundër Portugalisë [GC], 2018, § 192 dhe referenca të praktikës gjyqësore në të). Si 
rezultat, një ankesë në lidhje me mungesën e një seance dëgjimore publike mund të lidhet ngushtë 
me një ankesë në lidhje me shtrirjen e supozuar të pamjaftueshme të shqyrtimit të kryer nga organi i 
apelit (po aty., § 193). Mungesa e seancës dëgjimore në gjykatën e shkallës së parë mund të 
korrigjohet vetëm me një seancë të plotë publike përpara gjykatës së apelit (Khrabrova kundër Rusisë, 
2012, § 52). 

445.  Gjykata ka theksuar rëndësinë e një seance kundërshtuese përpara organit që kryen shqyrtimin 
gjyqësor të një vendimi që nuk është në përputhje me garancitë e nenit 6, ku ai organ ka për detyrë 
të konstatojë nëse baza faktike e vendimit ishte e mjaftueshme për ta justifikuar atë (Ramos Nunes de 
Carvalho e Sá kundër Portugalisë [GC], 2018, § 211). Në këtë rast të veçantë, mungesa e seancës 
dëgjimore qoftë në fazën e vendimit disiplinor qoftë në fazën e shqyrtimit gjyqësor, e kombinuar me 
pamjaftueshmërinë e shqyrtimit gjyqësor, shkaktoi shkelje të nenit 6 § 1 (§ 214). 

446.  Rrjedhimisht, përveç rasteve kur ka rrethana të jashtëzakonshme që justifikojnë mos mbajtjen e 
seancës dëgjimore (shih përmbledhjen e praktikës gjyqësore në Ramos Nunes de Carvalho e Sá kundër 
Portugalisë [GC], 2018, § 190), e drejta për një seancë dëgjimore publike sipas nenit 6 § 1 nënkupton 
një të drejtë për një seancë dëgjimore gojore të paktën në një nivel juridiksioni (Fischer kundër 
Austrisë, 1995, § 44; Salomonson kundër Suedisë, 2002, § 36). 

447.  Në Vilho Eskelinen dhe të tjerët kundër Finlandës [GC], 2007, § 74, Gjykata nuk gjeti shkelje të 
nenit 6 § 1 për shkak të mungesës së seancës dëgjimore. Ajo i kushtoi rëndësi faktit që ankuesit kishin 
qenë në gjendje të kërkonin një seancë dëgjimore, ndonëse u kishte mbetur gjykatave që të vendosnin 
nëse një seancë dëgjimore ishte e nevojshme; se gjykatat kishin dhënë arsye për refuzimin e mbajtjes 
së seancës; dhe se ankuesve iu është dhënë mundësi e mjaftueshme për të paraqitur rastin e tyre me 
shkrim dhe për të komentuar parashtresat e palës tjetër (po aty.). Për një rast ku masat e përkohshme 
janë marrë pa u mbajtur seancë, shih Helmut Blum kundër Austrisë, 2016, §§ 70-74. 

448.  Mund të jetë gjithashtu legjitime në disa raste që autoritetet kombëtare të kenë parasysh 
kërkesat e efikasitetit dhe ekonomisë (Eker kundër Turqisë, 2017, § 29). Në lëndën e përmendur, 
Gjykata nuk mohoi që procedurat në dy nivele juridiksioni të ishin zhvilluar pa seancë. Ajo vuri në dukje 
se çështjet ligjore nuk kishin qenë veçanërisht të ndërlikuara dhe se ishte e nevojshme që procedurat 
të kryheshin menjëherë (§ 31). Kontesti kishte të bënte me çështje tekstuale dhe teknike që mund të 
përcaktoheshin në mënyrë adekuate në bazë të shkresave të lëndës. Për më tepër, procedura kishte 
përfshirë një procedurë të jashtëzakonshme emergjente (një kërkesë për urdhër për botim të një 
përgjigjeje në një gazetë), të cilën Gjykata e konsideroi të nevojshme dhe të justifikueshme në interes 
të funksionimit të duhur të shtypit. 

449.  Megjithatë, Gjykata konstatoi shkelje të nenit 6 § 1 në Straume kundër Letonisë, 2022, në lidhje 
me lirinë e shprehjes së një përfaqësuesi të një sindikate të kontrollorëve të trafikut ajror, ku nuk ishte 
mbajtur asnjë seancë dëgjimore publike për themelin nga gjykatat e shkallës së parë ose në apel. 
Gjykata nuk pranoi, në veçanti, arsyet e dhëna nga gjykatat kombëtare për të justifikuar përjashtimin 
e publikut dhe theksoi se lënda e mosmarrëveshjes kishte kërkuar për shqyrtim publik (§§ 127-129). 
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450.  Duhet të theksohet se në kontekstin e procedurave disiplinore, duke pasur parasysh atë që është 
në rrezik – domethënë ndikimin e dënimeve të mundshme në jetën dhe karrierën e personave në fjalë 
dhe implikimet e tyre financiare – Gjykata ka vendosur se heqja dorë nga një seanca duhet të jetë një 
masë e jashtëzakonshme dhe duhet të arsyetohet siç duhet në dritën e praktikës gjyqësore të saj 
(Ramos Nunes de Carvalho e Sá kundër Portugalisë [GC], 2018, §§ 208-211). Rasti i përmendur është 
gjithashtu i rëndësishëm në lidhje me sanksionet disiplinore ndaj një gjyqtari. Gjykata theksoi 
kontekstin specifik të procedurave disiplinore të kryera kundër gjyqtarëve (§§ 196, 211 dhe 214). 

451.  Sa u përket procedurave në lidhje me të burgosurit, burgimi nuk mund të justifikojë në vetvete 
mos mbajtjen e dëgjimit të tyre para një gjykate civile (Iganov dhe të tjerët kundër Rusisë, 2018, §§ 34-
35). Mund të merren parasysh arsyet praktike, por duhet të respektohen parimet e së drejtës për një 
gjykim të drejtë dhe i burgosuri duhet të ketë mundësinë të kërkojë të jetë i pranishëm në seancë 
(Altay kundër Turqisë (nr. 2), 2019, § 77). Nëse i burgosuri nuk ka bërë një kërkesë të tillë kur kjo 
mundësi nuk parashihej në legjislacionin e brendshëm, kjo nuk do të thotë se i burgosuri ka hequr 
dorë nga e drejta e tij/saj për t'u paraqitur në gjykatë (§ 78). 

Në këtë kontekst, pyetja e parë që duhet përcaktuar është nëse natyra e kontestit dikton që i burgosuri 
të paraqitet personalisht (Zayidov kundër Azerbajxhanit (nr. 2), 2022, §§ 88-89). Nëse po, autoriteteve 
vendase u kërkohet të marrin masa praktike të një natyre procedurale për të siguruar pjesëmarrjen 
efektive të të burgosurit në seancën e lëndës civile të tij/saj (Yevdokimov dhe të tjerët kundër Rusisë, 
2016, §§ 33-47 – duke iu referuar Marcello Viola kundër Italisë, 2006, sa i përket pjesëmarrjes në 
seancë përmes videolidhjes dhe llojeve të tjera të masave praktike; shih referencat e jurisprudencës 
të cituara – dhe § 52). Në çështjen e përmendur, gjykatat vendase kishin refuzuar t'i lejonin të 
burgosurit të merrnin pjesë në seancat e procedurave civile në të cilat ata ishin palë, me arsyetimin se 
nuk ishte paraparë asnjë dispozitë në legjislacionin e brendshëm për transferimin e të burgosurve në 
gjykatë. Duke konstatuar se ankuesve iu ishte hequr mundësia për të paraqitur rastet e tyre në mënyrë 
efektive, Gjykata vendosi se autoritetet vendase nuk kishin përmbushur detyrimin e tyre për të 
siguruar respektimin e parimit të një gjykimi të drejtë (§ 52 - Shiko gjithashtu Altay kundër Turqisë (nr. 
2), 2019, §§ 78-81). 

Për më tepër, një problem praktik që lind për shkak se ankuesi është duke vuajtur një dënim me burg 
në një vend tjetër, nuk përjashton shqyrtimin e opsioneve alternative procedurale, siç është përdorimi 
i teknologjive moderne të komunikimit, në mënyrë që të mund të respektohet e drejta e ankuesit për 
t'u dëgjuar (Pönkä kundër Estonisë, 2016, § 39). 

452.  Në Ramos Nunes de Carvalho e Sá kundër Portugalisë [GC], 2018, Dhoma e Madhe përmblodhi 
disa shembuj të situatave kur një seancë dëgjimore ishte ose nuk ishte e nevojshme (§§ 190-191). 

453.  Kërkesa specifike: 

▪ Një seancë dëgjimore nuk mund të kërkohet kur nuk ka çështje të besueshmërisë ose fakte 
të kontestuara që kërkojnë një seancë dëgjimore dhe gjykatat mund të vendosin në mënyrë 
të drejtë dhe të arsyeshme çështjen në bazë të parashtresave të palëve dhe materialeve të 
tjera me shkrim (Döry kundër Suedisë, 2002, § 37; Saccoccia kundër Austrisë, 2008, § 73; 
Mirovni Inštitut kundër Sllovenisë, 2018, § 37). 

▪ Gjykata ka pranuar gjithashtu se heqja dorë nga seanca mund të justifikohet në rastet që 
ngrenë thjesht çështje ligjore të një natyre të kufizuar (Allan Jacobsson kundër Suedisë (nr. 
2), 1998, § 49; Valová, Slezák dhe Slezák kundër Sllovakisë, 2004, §§ 65-68) ose çështje 
faktike (Ali Riza kundër Zvicrës, 2021, § 117) ose ligj që nuk paraqet ndonjë kompleksitet të 
veçantë (Varela Assalino kundër Portugalisë (Aktv.), 2002; Speil kundër Austrisë (Aktv.), 
2002). E njëjta gjë vlen edhe për çështjet shumë teknike (për shembull, Ali Riza kundër 
Zvicrës, 2021, § 119). Gjykata ka pasur parasysh natyrën teknike të kontesteve mbi përfitimet 
e sigurimeve shoqërore, të cilat trajtohen më mirë me shkrim sesa me argumente gojore. 
Ajo është shprehur vazhdimisht se në këtë sferë autoritetet kombëtare, duke pasur parasysh 
kërkesat e efikasitetit dhe ekonomisë, mund të abstenojnë nga mbajtja e seancave 
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dëgjimore pasi mbajtja sistematike e seancave dëgjimore mund të jetë pengesë për kujdesin 
e veçantë të kërkuar në procedurat e sigurimeve shoqërore (Schuler-Zgraggen kundër 
Zvicrës, 1993, § 58; Döry kundër Suedisë, 2002, § 41; dhe kontrast Salomonson kundër 
Suedisë, 2002, §§ 39-40). 

▪ Aktgjykimi në Ramos Nunes de Carvalho e Sá kundër Portugalisë [GC], 2018, specifikoi se 
pavarësisht nga natyra teknike e disa diskutimeve dhe në varësi të asaj që ishte në rrezik në 
procedurë, shqyrtimi publik mund të shihet si një kusht i domosdoshëm si për transparencën 
ashtu edhe për mbrojtjen e të drejtave të palëve ndërgjyqëse (§§ 208 dhe 210). 

▪ Për shembull, mbajtja e një seance dëgjimore do të konsiderohet e nevojshme kur bëhet 
fjalë për shqyrtimin e çështjeve të ligjit dhe çështjeve të rëndësishme faktike (Fischer kundër 
Austrisë, 1995, § 44), ose duke vlerësuar nëse faktet janë vërtetuar saktë nga autoritetet 
(Malhous kundër Republikës Çeke [GC], 2001, § 60) dhe sigurimin e një rishikimi më të plotë 
të fakteve në kontest (Ramos Nunes de Carvalho e Sá kundër Portugalisë [GC], 2018, § 211), 
dhe kur rrethanat kërkojnë që gjykatat të fitojnë një përshtypje personale për ankuesin, të 
lejojnë ankuesin të shpjegojë situatën e tij personale, personalisht ose nëpërmjet 
përfaqësuesit të tij (Miller kundër Suedisë, 2005, § 34 in fine; Andersson kundër Suedisë, 
2010, § 57) - për shembull kur gjykata duhet të dëgjojë prova nga ankuesi për vuajtjet e tij 
personale në mënyrë që të përcaktojë nivelin e kompensimit për t'i dhënë atij (Göç kundër 
Turqisë [GC], 2002, § 51; Lorenzetti kundër Italisë, 2012, § 33) ose për të marrë informacion 
në lidhje me karakterin, sjelljen dhe rrezikshmërinë e ankuesit (De Tommaso kundër Italisë 
[GC], 2017, § 167; Evers kundër Gjermanisë, 2020, § 98) - ose kur gjykata kërkon sqarime për 
pika të caktuara, ndër të tjera me këtë mjet (Fredin kundër Suedisë (nr. 2), 1994, § 22; 
Lundevall kundër Suedisë, 2002, § 39). 

454.  Rasti i Pönkä kundër Estonisë, 2016, kishte të bënte me përdorimin e një procedure të thjeshtuar 
(të rezervuar për pretendimet e vogla) dhe refuzimin e gjykatës për të mbajtur një seancë, pa dhënë 
arsyet për zbatimin e procedurës me shkrim (§§ 37-40). Rasti i Mirovni Inštitut kundër Sllovenisë, 2018, 
kishte të bënte me kundërshtimin e një vendimi për refuzimin e një oferte në një procedurë tenderimi. 
Gjykata vendase nuk kishte dhënë asnjë shpjegim për refuzimin e mbajtjes së një seance dëgjimore, 
duke e penguar në këtë mënyrë Gjykatën të përcaktojë nëse gjykata e brendshme thjesht kishte 
neglizhuar të merrej me kërkesën e institutit kërkues për një seancë dëgjimore ose nëse kishte 
vendosur të mos e mbajë atë dhe, nëse po, për cilat arsye (§ 44). Në të dyja rastet Gjykata konstatoi 
se refuzimi për të mbajtur një seancë dëgjimore kishte shkelur nenin 6 § 1 (Pönkä kundër Estonisë, 
2016, § 40; Mirovni Inštitut kundër Sllovenisë, 2018, § 45). Sa i përket masës së arsyeve që duhen 
dhënë, në Cimperšek kundër Sllovenisë Gjykata theksoi rëndësinë e arsyetimit të refuzimit për të 
mbajtur një seancë dëgjimore në bazë të rrethanave faktike të rastit (§ 45). 

455.  Në rastin Straume kundër Letonisë, 2022, lidhur me lirinë e shprehjes së një përfaqësuesi të një 
sindikate të kontrollorëve të trafikut ajror, Gjykata nuk pranoi, në veçanti, arsyet e dhëna nga gjykatat 
kombëtare për të justifikuar përjashtimin e publikut dhe theksoi se lënda e mosmarrëveshjes kishte 
kërkuar për shqyrtim publik (§§ 127-129). 

456.  Në një çështje në lidhje me seancat dëgjimore përpara Gjykatës së Arbitrazhit Sportiv (CAS), 
Gjykata gjeti se çështjet në lidhje me pyetjen nëse sanksioni i vendosur ndaj ankuesit për doping ishte 
i justifikuar, kishin kërkuar një seancë të hapur për shqyrtimin publik. Ajo vërejti se faktet ishin 
kontestuar dhe se gjobat që ankueses i ishte dashur të pësonte mbartnin një shkallë të 
konsiderueshme stigme dhe mund të ndikonin negativisht në nderin e saj profesional. Prandaj, ajo 
arriti në përfundimin se kishte pasur shkelje të nenit 6 § 1 për shkak të mungesës së një dëgjimi publik 
përpara CAS (Mutu dhe Pechstein kundër Zvicrës, 2018, §§ 182-183). 

457.  Kurdoherë që do të mbahet një seancë dëgjimore, palët kanë të drejtë të marrin pjesë (për 
mbajtjen e seancës më herët se sa ishte caktuar në kuadër të ankesës për çështje ligjore nga prokurori 
publik, duke i hequr ankueses të drejtën e saj për t'u paraqitur në gjykatë, shih Andrejeva kundër 
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Letonisë [GC], 2009, §§ 99-101), për të bërë parashtrime gojore, për të zgjedhur një mënyrë tjetër për 
të marrë pjesë në procedurë (për shembull duke caktuar një përfaqësues) ose për të kërkuar shtyrje. 
Për ushtrimin efektiv të këtyre të drejtave, palët duhet të informohen për datën dhe vendin e seancës 
mjaft paraprakisht për të qenë në gjendje të bëjnë aranzhimet. Gjykata ka deklaruar se gjykatave 
kombëtare u kërkohet të kontrollojnë vlefshmërinë e njoftimit përpara se të merren me themelin e 
lëndës. Analiza e përcaktuar në vendimet e brendshme duhet të shkojë përtej një referimi të thjeshtë 
në dërgimin e një ftese gjyqësore dhe duhet të shfrytëzojë sa më shumë provat e disponueshme për 
të konstatuar nëse pala që mungonte në fakt ishte informuar mjaftueshëm paraprakisht për seancën. 
Dështimi i një gjykate vendase për të konstatuar nëse një palë që mungon e ka marrë ftesën në kohën 
e duhur dhe nëse jo, nëse seanca duhet të shtyhet, është në vetvete e papajtueshme me respektimin 
e vërtetë të parimit të një seance të drejtë dhe mund ta shtyjë Gjykatën të gjejë një shkelje të nenit 6 
§ 1 (shih Gankin dhe të tjerët kundër Rusisë, 2016, §§ 39 dhe 42, dhe përmbledhja e parimeve të 
vendosura në praktikën gjyqësore në lidhje me njoftimin për seancat, dhënien e informacionit palëve 
dhe çështjen e heqjes dorë nga e drejta për seancë, §§ 34-38). 

458.  Në disa situata, paraqitja personalisht mund të jetë problematike dhe Gjykata ka konstatuar se 
pjesëmarrja e palës ndërgjyqëse në procedurat civile nëpërmjet lidhjes me video (Skype), me avokatin 
e tij të pranishëm në sallën e gjyqit, ishte në përputhje me të drejtën për një gjykim të drejtë në 
rrethanat e rastit në fjalë (Jallow kundër Norvegjisë, 2021, në lidhje me procedurat për përgjegjësinë 
prindërore që përfshin një ankues të huaj që nuk lejohej të hynte në vend). 

459.  Prania e shtypit dhe publikut: Karakteri publik i procedurave para organeve gjyqësore i mbron 
palët ndërgjyqëse kundër administrimit të drejtësisë në fshehtësi, pa shqyrtim publik dhe për këtë 
arsye përbën një nga mjetet me të cilat mund të ruhet besimi në gjykata, duke kontribuar në arritjen 
e qëllimit të një gjykimi të drejtë (Diennet kundër Francës, 1995, § 33; Martinie kundër Francës [GC], 
2006, § 39; Gautrin dhe të tjerët kundër Francës, 1998, § 42; Hurter kundër Zvicrës, 2005, § 26; 
Lorenzetti kundër Italisë, 2012, § 30). Megjithatë, neni 6 § 1 nuk i ndalon gjykatat të vendosin, në 
dritën e veçorive të veçanta të rastit, të shmangin këtë parim (Martinie kundër Francës [GC], 2006, 
§§ 40-44). Mbajtja e procedurës, tërësisht ose pjesërisht, në kamera duhet të kërkohet rreptësisht nga 
rrethanat e rastit (Lorenzetti kundër Italisë, 2012, § 30). Formulimi i nenit 6 § 1 parasheh disa 
përjashtime. 

460.  Sipas formulimit të nenit 6 § 1, “shtypi dhe publiku mund të përjashtohen nga i gjithë gjykimi ose 
një pjesë e tij”: 

▪ “në interes të moralit, rendit publik ose sigurisë kombëtare në një shoqëri demokratike” (B. 
dhe P. kundër Mbretërisë së Bashkuar, 2001, § 39; Zagorodnikov kundër Rusisë, 2007, § 26); 

▪ “Kur këtë e kërkojnë interesat e të miturve ose mbrojtja e jetës private të palëve”: interesat 
e të miturve ose mbrojtja e jetës private të palëve janë në diskutim, për shembull, në 
procedurat në lidhje me vendbanimin e të miturve pas ndarjes së prindërve të tyre, apo 
kontestet mes anëtarëve të së njëjtës familje (po aty., § 38); megjithatë, në rastet që 
përfshijnë transferimin e një fëmije në një institucion publik, arsyet për përjashtimin e një 
rasti nga shqyrtimi publik duhet t'i nënshtrohen shqyrtimit të kujdesshëm (Moser kundër 
Austrisë, 2006, § 97). Sa u përket procedurave disiplinore kundër një mjeku, ndërkohë që 
nevoja për të mbrojtur konfidencialitetin profesional dhe jetën private të pacientëve mund 
të justifikojë zhvillimin e procedurave në mënyrë private, një dukuri e tillë duhet të kërkohet 
rreptësisht nga rrethanat (Diennet kundër Francës, 1995, § 34; dhe për një shembull të 
procedurës kundër një avokati: Hurter kundër Zvicrës, 2005, §§ 30-32); 

▪ “ose në masën rreptësisht të nevojshme sipas mendimit të gjykatës në rrethana të veçanta 
ku publiciteti do të cenonte interesat e drejtësisë”: është e mundur të kufizohet natyra e 
hapur dhe publike e procedurave për të mbrojtur sigurinë dhe privatësinë e dëshmitarëve, 
ose për të nxitur shkëmbimin e lirë të informacionit dhe opinionit në kërkim të drejtësisë (B. 
dhe P. kundër Mbretërisë së Bashkuar, 2001, § 38; Osinger kundër Austrisë, 2005, § 45). 
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461.  Gjykata ka shtuar se praktika gjyqësore në lidhje me mbajtjen e një seance dëgjimore si e tillë, 
që lidhet kryesisht me të drejtën për t'iu drejtuar gjykatës, siç parashihet në nenin 6 § 1 (shih më lart) 
është e zbatueshme në analogji për seancat që janë të hapura për publikun. Kështu, kur një seancë 
dëgjimore zhvillohet në përputhje me legjislacionin e brendshëm, ajo në parim duhet të jetë publike. 
Detyrimi për të mbajtur një seancë dëgjimore nuk është absolut pasi rrethanat që mund të justifikojnë 
mos mbajtjen e një seance dëgjimore do të varen në thelb nga natyra e çështjeve që do të përcaktohen 
nga gjykatat vendaseDe Tommaso kundër Italisë [GC], 2017, §§ 163-67). “Rrethana të 
jashtëzakonshme – duke përfshirë natyrën shumë teknike të çështjeve që do të përcaktohen- mund 
të justifikojë mungesën e seancës dëgjimore publike, me kusht që lënda specifike të mos kërkojë 
shqyrtim publik” (Lorenzetti kundër Italisë, 2012, § 32). 

462.  Thjesht prania e informacionit të klasifikuar në shkresat e lëndës nuk nënkupton automatikisht 
nevojën për të mbyllur një gjykim për publikun. Prandaj, përpara se të përjashtojnë publikun nga një 
grup i caktuar procedurash, gjykatat duhet të shqyrtojnë në mënyrë specifike nëse një përjashtim i 
tillë është i nevojshëm për mbrojtjen e një interesi publik dhe duhet të kufizojnë masën në atë që 
është rreptësisht e nevojshme për të arritur qëllimin e ndjekur (Nikolova dhe Vandova kundër 
Bullgarisë, 2013, §§ 74-77, në lidhje me një seancë të mbajtur në kamerë për shkak të dokumenteve 
të klasifikuara si sekret shtetëror; shih gjithashtu, në lidhje me parimet, Vasil Vasilev kundër Bullgarisë, 
2021, §§ 105-106). Një qasje e ngjashme zbatohet për procedurat për dëmshpërblim në lidhje me 
përgjimin e bisedave telefonike të një avokati (po aty., §§ 107-109). 

463.  Së fundi, mungesa e seancës dëgjimore mund ose nuk mund të korrigjohet mjaftueshëm në një 
fazë të mëvonshme të procedurës (Malhous kundër Republikës Çeke [GC], 2001, § 62; Le Compte, Van 
Leuven dhe De Meyere kundër Belgjikës, 1981, §§ 60-61; Diennet kundër Francës, 1995, § 34). 

464.  Heqja dorë nga e drejta për seancë dëgjimore publike/ për paraqitje në seancë: as shkronja dhe 
as fryma e nenit 6 § 1 nuk e pengojnë një individ të heqë dorë nga e drejta e tij për një seancë 
dëgjimore publike me vullnetin e tij të lirë, qoftë shprehimisht apo në heshtje, por një heqje dorë e 
tillë duhet të bëhet pa mëdyshje dhe nuk duhet të jetë në kundërshtim me ndonjë interes të 
rëndësishëm publik (Le Compte, Van Leuven dhe De Meyere kundër Belgjikës, 1981, § 59; Håkansson 
dhe Sturesson kundër Suedisë, 1990, § 66; Exel kundër Republikës Çeke, 2005, § 46). Thirrja për t'u 
paraqitur gjithashtu duhet të jetë marrë me kohë (Yakovlev kundër Rusisë, 2005, §§ 20-22; Dilipak dhe 
Karakaya kundër Turqisë, 2014, §§ 79-87). 

465.  Kushtet që rregullojnë heqjen dorë nga këto të drejta: personi në fjalë duhet të japë pëlqimin (Le 
Compte, Van Leuven dhe De Meyere kundër Belgjikës, 1981, § 59), me vullnetin e tij të lirë (Albert dhe 
Le Compte kundër Belgjikës, § 35). Nga e drejta mund të hiqet dorë shprehimisht ose në heshtje (Le 
Compte, Van Leuven dhe De Meyere kundër Belgjikës, 1981, § 59). Por duhet bërë në mënyrë të qartë 
(Albert dhe Le Compte kundër Belgjikës, 1983, § 35; Håkansson dhe Sturesson kundër Suedisë, 1990, 
§ 67) – siç theksoi Gjykata së fundmi në Vasil Vasilev kundër Bullgarisë, 2021, § 111 - dhe nuk duhet 
të jetë në kundërshtim me ndonjë interes të rëndësishëm publik (Håkansson dhe Sturesson kundër 
Suedisë, § 66). 

466.  Mos kërkimi i një seance dëgjimore publike nuk do të thotë domosdoshmërisht se personi në 
fjalë ka hequr dorë nga e drejta për ta mbajtur atë; duhet pasur parasysh ligji vendas përkatës (Göç 
kundër Turqisë [GC], 2002, § 48 in fine; Exel kundër Republikës Çeke, 2005, § 47; Shiko gjithashtu Vasil 
Vasilev kundër Bullgarisë, 2021, § 111). Nëse ankuesi ka kërkuar apo jo një seancë dëgjimore është e 
parëndësishme nëse ligji vendas i zbatueshëm e përjashton shprehimisht këtë mundësi (Eisenstecken 
kundër Austrisë, 2000, § 33). 

467.  Shembuj: heqja dorë nga e drejta për një seancë dëgjimore publike në procedurat disiplinore: Le 
Compte, Van Leuven dhe De Meyere kundër Belgjikës, 1981, § 59; H. kundër Belgjikës, 1987, § 54. 
Heqja dorë pa mëdyshje nga e drejta për seanca dëgjimore publike: Schuler-Zgraggen kundër Zvicrës, 
1993, § 58; dhe kontrast Exel kundër Republikës Çeke, 2005, §§ 48-53; dhe Vasil Vasilev kundër 
Bullgarisë, 2021, § 111. 
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2.  Realizimi 

468.  Karakteri publik i procedurave para organeve gjyqësore mbron palët ndërgjyqëse kundër 
administrimit të drejtësisë në fshehtësi, pa shqyrtim publik dhe përbën një mbrojtje themelore kundër 
arbitraritetit (Fazliyski kundër Bullgarisë, 2013, § 69, në lidhje me një çështje të klasifikuar sekret – 
shkelje). Ai është gjithashtu një mjet për të ruajtur besimin në gjykata (Pretto dhe të tjerët kundër 
Italisë, 1983, § 21). Edhe në rastet e padiskutueshme të sigurisë kombëtare, si ato që lidhen me 
aktivitetet terroriste, disa shtete kanë zgjedhur të klasifikojnë vetëm ato pjesë të vendimeve 
gjyqësore, zbulimi i të cilave do të rrezikonte sigurinë kombëtare ose sigurinë e të tjerëve, duke 
ilustruar kështu se ekzistojnë teknika që mund të akomodojnë shqetësime legjitime të sigurisë pa 
mohuar plotësisht garancitë themelore procedurale, siç është publiciteti i vendimeve gjyqësore 
(Fazliyski kundër Bullgarisë, 2013, § 69). 

469.  Neni 6 § 1 thotë "Aktgjykimi do të shpallet publikisht", gjë që duket se sugjeron se kërkohet 
leximi në gjykatë të hapur. Megjithatë, Gjykata ka konstatuar se “mjete të tjera për lëshimin e një 
aktgjykimi publik” mund të jenë gjithashtu në përputhje me nenin 6 § 1 (Straume kundër Letonisë, 
2022, § 126; Moser kundër Austrisë, 2006, § 101). 

470.  Për të përcaktuar nëse format e publicitetit të parapara nga legjislacioni i brendshëm janë në 
përputhje me kërkesën që vendimet të shpallen publikisht sipas kuptimit të nenit 6 § 1, “në çdo rast 
forma e publicitetit që duhet t'i jepet aktgjykimit sipas ligjit të brendshëm ... duhet të vlerësohet në 
dritën e veçorive të veçanta të procedurës në fjalë dhe duke iu referuar objektit dhe qëllimit të nenit 
6 § 1” (Pretto dhe të tjerët kundër Italisë, 1983, § 26; Axen kundër Gjermanisë, 1983, § 31). Objekti i 
ndjekur nga neni 6 § 1 në këtë kontekst – domethënë, sigurimi i kontrollit të gjyqësorit nga publiku 
me synimin për të mbrojtur të drejtën për një gjykim të drejtë – duhet të jetë arritur gjatë rrjedhës së 
procedurës, e cila duhet të merret në tërësi (po aty., § 32, dhe Straume kundër Letonisë, 2022, § 133; 
Shiko gjithashtu, mutatis mutandis, në lidhje me dëbimin dhe sigurinë kombëtare, Raza kundër 
Bullgarisë, 2010, § 53). 

471.  Kur vendimi nuk shpallet publikisht, duhet të konstatohet nëse publiciteti i mjaftueshëm është 
arritur me mjete të tjera. 

472.  Në shembujt e mëposhtëm, u arrit publicitet i mjaftueshëm me mjete të tjera përveç shpalljes 
publike: 

▪ Gjykatat më të larta të cilat nuk kanë shpallur publikisht vendime për refuzimin e ankesave 
për çështje ligjore: për të përcaktuar nëse mënyra në të cilën Gjykata e Kasacionit dha 
vendimin e saj përmbushte kërkesat e nenit 6 § 1, duhet të merret parasysh tërësia e 
procedurës së zhvilluar në rendin juridik të brendshëm dhe të rolit të asaj gjykate në të 
(Pretto dhe të tjerët kundër Italisë, 1983, § 27). 

Duke mos gjetur shkelje të nenit 6 § 1, Gjykata i kushtoi vëmendje të veçantë fazës së 
procedurës dhe shqyrtimit të kryer nga këto gjykata – e cila ishte e kufizuar në pikat e ligjit – 
dhe aktgjykimeve që ato nxorën, duke mbështetur vendimet e gjykatave më të ulëta pa asnjë 
ndryshim të pasojave për ankuesit. Në dritën e këtyre konsideratave, ajo konstatoi se 
kërkesa për shpallje publike ishte përmbushur kur, duke u parashtruar në shkrimoren e 
gjykatës, teksti i plotë i aktgjykimit ishte vënë në dispozicion të të gjithëve (po aty., §§ 27-
28) përveç botimit në Gazetën Zyrtare (Straume kundër Letonisë, 2022, § 131; Ernst dhe të 
tjerët kundër Belgjikës, 2003, §§ 69-70), ose kur një aktgjykim që vërtetonte atë të një 
gjykate më të ulët, i cili ishte shpallur publikisht, ishte dhënë pa seancë dëgjimore (Axen 
kundër Gjermanisë, 1983, § 32). 

▪ Gjykata shqyrtuese: Gjykata nuk gjeti shkelje në një rast kur një gjykatë e apelit shpalli 
publikisht një aktgjykim që përmbledh dhe la në fuqi vendimin e një gjykate të shkallës së 
parë e cila kishte mbajtur një seancë, por nuk e kishte nxjerrë aktgjykimin e saj publikisht 
(Lamanna kundër Austrisë, 2001, §§ 33-34). 
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▪ Lëndët në lidhje me vendbanimin e fëmijëve: ndërkohë që autoritetet vendase janë të 
justifikuara në zhvillimin e këtyre procedurave në dhoma për të mbrojtur privatësinë e 
fëmijëve dhe të palëve dhe për të shmangur paragjykimin e interesave të drejtësisë dhe për 
të shpallur aktgjykimin publikisht, në një masë të madhe, duke i shpërfillur këto synime, 
kërkesa sipas nenit 6 § 1 në lidhje me shpalljen publike të aktgjykimeve plotësohet kur 
kushdo që mund të vendosë një interes mund të konsultohet ose të marrë një kopje të tekstit 
të plotë të vendimeve, ato me interes të veçantë publikohen në mënyrë rutinore, duke i 
mundësuar kështu publikut të studiojë mënyrën në të cilën gjykatat i qasen në përgjithësi 
çështjeve të tilla dhe parimeve të zbatuara në vendosjen e tyre (B. dhe P. kundër Mbretërisë 
së Bashkuar, 2001, § 47). 

473.  Në rastet e mëposhtme, mosshpallja e aktgjykimit publikisht çoi në konstatimin e shkeljes: 

▪ Në një rast të qëndrimit të një fëmije ndërmjet një prindi dhe një institucioni publik: dhënia 
e qasjes në dosje dhe publikimi i vendimeve me interes të veçantë (kryesisht të gjykatave të 
apelit ose Gjykatës Supreme) personave që kanë krijuar një interes ligjor në rast, nuk 
mjaftonte për t'u respektuar kërkesat e nenit 6 § 1 në lidhje me publicitetin (Moser kundër 
Austrisë, 2006, §§ 102-03). 

▪ Kur gjykatat e shkallës së parë dhe të dytë shqyrtuan në dhoma një kërkesë për kompensim 
të paraburgimit pa u shpallur publikisht vendimet e tyre ose pa u siguruar mjaftueshëm 
publiciteti me mjete të tjera (Werner kundër Austrisë, 1997, §§ 56-60). 

▪ Kur një kërkesë për dëmshpërblim është shqyrtuar me publikun e përjashtuar dhe 
aktgjykimet janë vënë në dispozicion të palëve pas një periudhe të caktuar kohore pa u bërë 
të disponueshme për publikun në një formë - njoftimi i vetëm i palëve në procedurë nuk 
është i mjaftueshëm (Vasil Vasilev kundër Bullgarisë, 2021, §§ 116-117). 

▪ Në rastet kur aktgjykimi i shkallës së parë nuk ishte shpallur publikisht, vetëm pjesa operative 
e aktgjykimit të gjykatës së apelit u lexua publikisht dhe nuk u mbajt asnjë seancë dëgjimore, 
me rezultat se procedura nuk i ishte nënshtruar një shqyrtimi të mjaftueshëm publik – edhe 
nëse ai ishte i mundur të kërkohej që të jepej një kopje anonime e vendimit sipas vlerësimit 
të gjykatës (Straume kundër Letonisë, 2022, §§ 130-133, dhe referenca të praktikës gjyqësore 
të cituara). 

474.  Kur lexohet publikisht vetëm dispozitivi i aktgjykimit: duhet të konstatohet nëse publiku ka pasur 
qasje me mjete të tjera në aktgjykimin e arsyetuar i cili nuk është lexuar dhe, nëse po, format e 
përdorura të publicitetit duhet të shqyrtohen në mënyrë që aktgjykimi t'i nënshtrohet shqyrtimit 
publik (Ryakib Biryukov kundër Rusisë, 2008, §§ 38-46 dhe referenca të praktikës gjyqësore të cituara 
në §§ 33-36). Duke qenë se arsyet që do të kishin bërë të mundur të kuptonin se pse pretendimet e 
ankuesit ishin refuzuar ishin të paarritshme për publikun, qëllimi i ndjekur nga neni 6 § 1 nuk u arrit 
(po aty., § 45; Shiko gjithashtu Straume kundër Letonisë, 2022, §§ 130-133). 

C.  Kohëzgjatja e procedurës 
 

Neni 6 § 1 i Konventës 

“1.  Në përcaktimin e të drejtave dhe detyrimeve të tij civile ..., çdokush ka të drejtë për një ... seancë 
brenda një kohe të arsyeshme nga [një] gjykatë ..." 

 

475.  Duke kërkuar që rastet të shqyrtohen brenda një "kohe të arsyeshme", Konventa nënvizon 
rëndësinë e administrimit të drejtësisë pa vonesa që mund të rrezikojnë efektivitetin dhe 
besueshmërinë e saj (H. kundër Francës, 1989, § 58; Katte Klitsche de la Grange kundër Italisë, 1994, 
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§ 61). Neni 6 § 1 i detyron Shtetet Kontraktuese të organizojnë sistemet e tyre ligjore në mënyrë që 
t'u mundësojnë gjykatave të përmbushin kërkesat e saj të ndryshme. 

476.  Gjykata ka theksuar në mënyrë të përsëritur rëndësinë e administrimit të drejtësisë pa vonesa 
të cilat mund të rrezikojnë efektivitetin dhe besueshmërinë e saj (Scordino kundër Italisë (nr. 1) [GC], 
2006, § 224). Kur Gjykata konstaton se në një shtet të caktuar ekziston një praktikë e papajtueshme 
me Konventën që rezulton nga një grumbullim i shkeljeve të kërkesës së "kohës së arsyeshme", kjo 
përbën një "rrethanë rënduese të shkeljes së nenit 6 § 1" (Bottazzi kundër Italisë [GC], 1999, § 22; 
Scordino kundër Italisë (nr. 1) [GC], 2006, § 225). Për kohëzgjatjen e procedurave përmbarimore, 
shihni seksionin "Përmbarimi i aktgjykimeve". 

1.  Përcaktimi i kohëzgjatjes së procedurës 

477.  Për sa i përket pikës së fillimit të periudhës përkatëse, koha normalisht fillon të rrjedhë nga 
momenti i ngritjes së padisë para gjykatës kompetente (Poiss kundër Austrisë, 1987, § 50; Bock kundër 
Gjermanisë, 1989, § 35), me përjashtim të rasteve kur një kërkesë në një autoritet administrativ është 
parakusht për ngritjen e procedurave gjyqësore, në të cilin rast periudha mund të përfshijë 
procedurën e detyrueshme paraprake administrative (Kress kundër Francës [GC], 2001, § 90; König 
kundër Gjermanisë, 1978, § 98; X kundër Francës, 1992, § 31; Schouten dhe Meldrum kundër Holandës, 
1994, § 62). 

478.  Kështu, në disa rrethana, koha e arsyeshme mund të fillojë të kalojë edhe përpara lëshimit të 
shkresës për fillimin e procedurës para gjykatës së cilës paditësi e paraqet kontestin (Vilho Eskelinen 
dhe të tjerët kundër Finlandës [GC], 2007, § 65; Golder kundër Mbretërisë së Bashkuar, 1975, § 32 in 
fine; Erkner dhe Hofauer kundër Austrisë, 1987, § 64). Megjithatë, kjo është e jashtëzakonshme dhe 
është pranuar kur, për shembull, disa hapa paraprak ishin një preambulë e nevojshme për procedurën 
(Blake kundër Mbretërisë së Bashkuar, 2006, § 40). Për rastin e një padie të palës civile, shih Nicolae 
Virgiliu Tănase kundër Rumanisë [GC], 2019, §§ 207-208; Arnoldi kundër Italisë, 2017, §§ 25-40; dhe 
Koziy kundër Ukrainës, 2009, § 25). 

479.  Neni 6 § 1 mund të zbatohet gjithashtu për procedurat të cilat, megjithëse nuk janë tërësisht 
gjyqësore në natyrë, megjithatë janë të lidhura ngushtë me mbikëqyrjen nga një organ gjyqësor. I tillë 
ishte rasti, për shembull, me një procedurë për ndarjen e një pasurie e cila u zhvillua në baza 
jokontestimore para dy noterëve, por u urdhërua dhe u miratua nga një gjykatë (Siegel kundër Francës, 
2000, §§ 33-38). Prandaj, në llogaritjen e kohës së arsyeshme është marrë parasysh kohëzgjatja e 
procedurës para noterëve. 

480.  Sa i përket përfundimit të periudhës, ajo zakonisht mbulon të gjithë procedurën në fjalë, duke 
përfshirë procedurat e apelit (König kundër Gjermanisë, 1978, § 98 in fine), dhe kështu vendimet e 
përkohshme dhe përfundimtare (Mierlă dhe të tjerët kundër Rumanisë (Aktv.), 2022, § 78). Kjo shtrihet 
deri në vendimin që zgjidh kontestin (Poiss kundër Austrisë, 1987, § 50). Prandaj, kërkesa për një kohë 
të arsyeshme zbatohet për të gjitha fazat e procedurës ligjore që synon zgjidhjen e kontestit, duke 
mos përjashtuar fazat pas gjykimit në themel (Robins kundër Mbretërisë së Bashkuar, 1997, §§ 28-29), 
që do të thotë se përcaktimi përfundimtar i kostove dhe shpenzimeve mund të mbulohet brenda 
periudhës në shqyrtim (Čičmanec kundër Sllovakisë, 2016, § 50). 

481.  Ekzekutimi i një aktgjykimi të nxjerrë nga çdo gjykatë, duhet të konsiderohet si një pjesë integrale 
e procedurës për qëllime të llogaritjes së periudhës përkatëse (Martins Moreira kundër Portugalisë, 
1988, § 44; Silva Pontes kundër Portugalisë, 1994, § 33; Di Pede kundër Italisë, 1996, § 24). Koha nuk 
pushon së rrjedhuri derisa e drejta e pretenduar në procedurë të bëhet realisht efektive (Estima Jorge 
kundër Portugalisë, 1998, §§ 36-38). 

482.  Kur shpallja e aktvendimit në seancë publike dhe hartimi i tekstit të plotë të vendimit bëhen në 
kohë të veçanta, procedura nuk konsiderohet e përfunduar derisa aktvendimi përfundimtar i 
arsyetuar të parashtrohet në regjistrin e gjykatës që e ka nxjerrë atë, ose derisa palët e interesuara të 
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njoftohen për aktvendimin, duke përfshirë kur kalon një periudhë e gjatë ndërmjet shpalljes së 
aktvendimit dhe njoftimit të tij palëve (Mierlă dhe të tjerët kundër Rumanisë (Aktv.), 2022, §§ 78 dhe 
82). 

483.  Procedurat para një Gjykate Kushtetuese merren parasysh kur, megjithëse gjykata nuk ka 
juridiksion për të vendosur mbi themelin, vendimi i saj mund të ndikojë në rezultatin e 
mosmarrëveshjes para gjykatave të rregullta (Deumeland kundër Gjermanisë, 1986, § 77; Pammel 
kundër Gjermanisë, 1997, §§ 51-57; Süßmann kundër Gjermanisë, 1996, § 39). Megjithatë, detyrimi 
për të dëgjuar rastet brenda një kohe të arsyeshme nuk mund të interpretohet në të njëjtën mënyrë 
si për një gjykatë të rregullt (po aty., § 56; Oršuš dhe të tjerët kundër Kroacisë [GC], 2010, § 109). 39 

484.  Së fundi, sa i përket ndërhyrjes së palëve të treta në proceset civile, duhet bërë dallimi i 
mëposhtëm: kur ankuesi ka ndërhyrë në procedurat e brendshme vetëm në emër të tij ose të saj, 
periudha që do të merret në konsideratë fillon të rrjedhë që nga ajo datë, ndërsa nëse ankuesi ka 
deklaruar qëllimin e tij ose të saj për të vazhduar procedurën si trashëgimtar, ai ose ajo mund të 
ankohet për të gjithë kohëzgjatjen e procedurës (Scordino kundër Italisë (nr. 1) [GC], 2016, § 220). 

2.  Vlerësimi i kushtit të arsyeshëm të kohës 

a.  Parimet 

485.  Detyrimi i shteteve anëtare: atyre u kërkohet të organizojnë sistemet e tyre gjyqësore në mënyrë 
të tillë që gjykatat e tyre të jenë në gjendje të garantojnë të drejtën e secilit për një vendim 
përfundimtar për kontestet në lidhje me të drejtat dhe detyrimet civile brenda një kohe të arsyeshme 
(Comingersoll SA kundër Portugalisë [GC], 2000, § 24; Famullia katolike greke Lupeni dhe të tjerët 
kundër Rumanisë [GC], 2016, § 142). 

486.  Vlerësimi në rastin konkret: Arsyeshmëria e kohëzgjatjes së procedurave që përfshihen në 
objektin e nenit 6 § 1 duhet të vlerësohet në secilin rast sipas rrethanave të veçanta (Frydlender kundër 
Francës [GC], 2000, § 43), i cili mund të kërkojë një vlerësim global (; Comingersoll SA kundër 
Portugalisë [GC], 2000, § 23; Nicolae Virgiliu Tănase kundër Rumanisë [GC], 2019, § 214; Obermeier 
kundër Austrisë, 1990, § 72). 

487.  E gjithë procedura duhet të merret parasysh (König kundër Gjermanisë, 1978, § 98 in fine). 

▪ Ndonëse vonesat e ndryshme në vetvete nuk mund të shkaktojnë ndonjë problem, ato, kur 
shihen së bashku dhe në mënyrë kumulative, mund të rezultojnë në tejkalimin e një kohe të 
arsyeshme (Deumeland kundër Gjermanisë, 1986, § 90). Kështu, megjithëse kohëzgjatja e 
secilës fazë të procedurës (afërsisht një vit e gjysmë) mund të mos konsiderohet e 
paarsyeshme si e tillë, kohëzgjatja e përgjithshme mund të jetë gjithsesi e tepruar 
(Satakunnan Markkinapörssi Oy dhe Satamedia Oy kundër Finlandës [GC], 2017, §§ 210-11). 

▪ Një vonesë gjatë një faze të caktuar të procedurës mund të lejohet me kusht që kohëzgjatja 
e përgjithshme e procedurës të mos jetë e tepruar (Pretto dhe të tjerët kundër Italisë, 1983, 
§ 37). 

▪ Autoritetet kombëtare mund të kenë mbetur aktive gjatë gjithë procedurës, me vonesa të 
shkaktuara nga defekte procedurale (Nicolae Virgiliu Tănase kundër Rumanisë [GC], 2019, 
§ 213). 

▪ "Periudhat e gjata gjatë të cilave procedurat ... ngecën" pa asnjë shpjegim në vijim nuk janë 
të pranueshme (Beaumartin kundër Francës, 1994, § 33). 

488.  Vlerësimi nëse koha e marrë ishte e arsyeshme mund të ketë parasysh edhe karakteristikat e 
veçanta të procedurës në fjalë (shih Omdahl kundër Norvegjisë, 2021, §§ 47 dhe 54-55, në lidhje me 

 
39. Dhe shihni më poshtë. 
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ndarjen e pasurisë së një të ndjeri ndërmjet trashëgimtarëve, e cila zgjati më shumë se njëzet e dy 
vjet). 

489.  Kufizimet e nevojshme nga një pandemi, siç është kriza shëndetësore me COVID-19, mund të 
kenë një efekt negativ në përpunimin e lëndëve nga gjykatat vendase (Q dhe R kundër Sllovenisë, 2022, 
§ 80), megjithëse kjo në parim nuk mund ta lirojë shtetin nga çdo përgjegjësi për zgjatjen e tepruar të 
procedurave në fjalë. 

490.  Zbatueshmëria e nenit 6 § 1 për procedurat paraprake ose masat e përkohshme, duke përfshirë 
urdhrat, do të varet nga fakti nëse plotësohen disa kushte (Micallef kundër Maltës [GC], 2009, 
§§ 83-86).40 

491.  Procedurat për një vendim paraprak nga Gjykata e Drejtësisë e Bashkimit Evropian (GJDBE) nuk 
merren parasysh në vlerësimin e kohëzgjatjes që i atribuohet autoriteteve vendase (Satakunnan 
Markkinapörssi Oy dhe Satamedia Oy kundër Finlandës [GC], 2017, § 208; Pafitis dhe të tjerët kundër 
Greqisë, 1998, § 9541). 

492.  Nëse shteti ka paraqitur një mjet kompensues për shkeljet e parimit të afatit të arsyeshëm dhe 
mjetin juridik, i shqyrtuar në tërësi, nuk ka bërë që ankuesi të humbasë statusin e “viktimës” për 
qëllimet e nenit 34 të Konventës, kjo përbën një “rrethanë rënduese” në kuadër të shkeljes së nenit 6 
§ 1 për tejkalim të një kohe të arsyeshme (Scordino kundër Italisë (nr. 1) [GC], 2006, § 225). 

b.  Kriteret 

493.  Arsyeshmëria e kohëzgjatjes së procedurës duhet të vlerësohet në dritën e rrethanave të rastit 
dhe në përputhje me kriteret e mëposhtme: kompleksiteti i rastit, sjellja e ankuesit dhe e autoriteteve 
përkatëse dhe çfarë ishte në rrezik për ankuesin në kontest (Comingersoll SA kundër Portugalisë [GC], 
2000; Frydlender kundër Francës [GC], 2000, § 43; Sürmeli kundër Gjermanisë [GC], 2006, § 128; 
Famullia katolike greke Lupeni dhe të tjerët kundër Rumanisë [GC], 2016, § 143; Nicolae Virgiliu Tănase 
kundër Rumanisë [GC], 2019, § 209). Aktgjykimi Bieliński kundër Polonisë, 2022, përmblodhi parimet 
e zbatueshme të praktikës gjyqësore (§§ 42-44). 

i.  Kompleksiteti i rastit 

494.  Kompleksiteti i një rasti mund të lidhet si me faktet ashtu edhe me ligjin (Pamjelash kundër 
Greqisë [GC], 1999, § 39; Katet Klitsche de la Grange kundër Italisë, 1994, § 55). Mund të lidhet, për 
shembull, me përfshirjen e disa palëve në këtë rast (H. kundër Mbretërisë së Bashkuar, 1987, § 72) ose 
për sendet e ndryshme të provave që duhen marrë (Humen kundër Polonisë [GC], 1999, § 63). Një rast 
mund të jetë juridikisht kompleks për shkak të mungesës së precedentëve në nivel kombëtar, ose 
nevojës për të kërkuar një vendim nga GJDBE-ja në lidhje me çështjet që lidhen me interpretimin e 
ligjit evropian (Satakunnan Markkinapörssi Oy dhe Satamedia Oy kundër Finlandës [GC], 2017, § 212). 

495.  Në Nicolae Virgiliu Tănase kundër Rumanisë [GC], 2019, procedurat që përfshinin një kërkesë të 
palës civile ishin me "kompleksitet të konsiderueshëm faktik", i cili ishte rritur për shkak të shumë 
raporteve të kërkuara të ekspertëve (§ 210) - në lidhje me raportet e ekspertëve, krahasoni me Q dhe 
R kundër Sllovenisë, § 79, 2022. 

496.  Kompleksiteti i proceseve të brendshme mund të shpjegojë kohëzgjatjen e tyre (Tierce kundër 
San Marinos, 2003, § 31). Megjithatë, duke ditur kompleksitetin e procedurave të falimentimit, 
Gjykata ka konstatuar se një kohëzgjatje prej përafërsisht njëzet e pesë vjetësh e gjashtë muajsh nuk 
përmbushte kërkesën e "kohës së arsyeshme" (Cipolletta kundër Italisë, 2018, § 44). 

 
40.  Shih seksionin "Parimet e fushëveprimit“. 
41.  Shihni udhëzuesin tematik në Ligji i Bashkimit Evropian në praktikën gjyqësore të Gjykatës (vetëm në 
frëngjisht; versioni anglisht pritet). 
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497.  Edhe nëse rasti në vetvete nuk është veçanërisht i ndërlikuar, mungesa e qartësisë dhe e 
parashikueshmërisë në ligjin e brendshëm gjithashtu mund ta bëjë shqyrtimin e tij të vështirë dhe të 
kontribuojë në mënyrë vendimtare në zgjatjen e kohëzgjatjes së procedurave (Famullia katolike greke 
Lupeni dhe të tjerët kundër Rumanisë [GC], 2016, § 150). 

ii.  Sjellja e aplikantit 

498.  Neni 6 § 1 nuk kërkon nga ankuesit të bashkëpunojnë në mënyrë aktive me autoritetet gjyqësore 
dhe as nuk mund të fajësohen për përdorimin e plotë të mjeteve juridike të disponueshme për ta sipas 
ligjit të brendshëm (Erkner dhe Hofauer kundër Austrisë, 1987, § 68) ose për pasoja të lidhura me 
gjendjen e tyre shëndetësore (Nicolae Virgiliu Tănase kundër Rumanisë [GC], 2019, § 211). Megjithatë, 
autoritetet kombëtare nuk mund të mbahen përgjegjëse për ndonjë rritje që rezulton në kohëzgjatjen 
e procedurave (po aty.). 

499.  Personi në fjalë duhet vetëm të tregojë zell në kryerjen e hapave procedural në lidhje me të, të 
përmbahet nga përdorimi i taktikave vonuese dhe të përfitojë nga qëllimi i paraparë nga ligji i 
brendshëm për shkurtimin e procedurave (Unión Alimentaria Sanders SA kundër Spanjës, 1989, § 35). 
Gjykata duhet të shqyrtojë ndikimin e kërkesave të tilla në kohëzgjatjen e procedurave (Q dhe R kundër 
Sllovenisë, 2002, § 78). 

500.  Sjellja e ankuesve përbën një fakt objektiv që nuk mund t'i atribuohet shtetit të paditur dhe që 
duhet të merret parasysh për qëllimin e përcaktimit nëse është tejkaluar apo jo koha e arsyeshme e 
përmendur në nenin 6 § 1 (Poiss kundër Austrisë, § 57; Wiesinger kundër Austrisë, 1991, § 57; Humen 
kundër Polonisë [GC], 1999, § 66). Sjellja e një ankuesi nuk mund të përdoret në vetvete për të 
justifikuar periudhat e pasivitetit. 

501.  Disa shembuj në lidhje me sjelljen e ankuesit: 

▪ mungesa e maturisë nga palët në paraqitjen e parashtresave të tyre mund të kontribuojë në 
mënyrë vendimtare në ngadalësimin e procedurës (Vernillo kundër Francës, 1991, § 34); 

▪ ndërrime të shpeshta/të përsëritura të avokatit (König kundër Gjermanisë, 1978, § 103); 

▪ kërkesat ose lëshimet që kanë ndikim në zhvillimin e procedurës (Acquaviva kundër Francës, 
1995, § 61), ose mungesa e kujdesit në kryerjen e hapave proceduralë (Keaney kundër 
Irlandës, 2020, § 95); Shiko gjithashtu Sürmeli kundër Gjermanisë [GC], 2006, § 131; 

▪ një përpjekje për të siguruar një zgjidhje miqësore (Pizzetti kundër Italisë, 1993, § 18; Laino 
kundër Italisë [GC], 1999, § 22); 

▪ procedurat e ngritura gabimisht përpara një gjykate që nuk ka juridiksion (Beaumartin 
kundër Francës, 1994, § 33); 

▪ sjellja kontestimore siç dëshmohet nga kërkesa të shumta dhe pretendime të tjera (Pereira 
da Silva kundër Portugalisë, 2016, §§ 76-79). 

502.  Edhe pse autoritetet vendase nuk mund të mbahen përgjegjëse për sjelljen e një të pandehuri, 
taktikat vonuese të përdorura nga njëra nga palët nuk i lirojnë autoritetet nga detyra e tyre për të 
siguruar që procedurat të zhvillohen brenda një kohe të arsyeshme (Mincheva kundër Bullgarisë, 2010, 
§ 68). 

iii.  Sjellja autoriteteve kompetente 

503.  Shteti është përgjegjës për të gjitha autoritetet e tij: jo vetëm organet gjyqësore, por të gjitha 
institucionet publike (Martins Moreira kundër Portugalisë, 1988, § 60); për masën e përgjegjësisë së 
shtetit, shih Bieliński kundër Polonisë, 2022, § 44, në lidhje me grumbullimet e rasteve, vonesat në 
përgatitjen e raporteve, duke përfshirë opinionet e ekspertëve, mangësitë strukturore dhe masat që 
duhen marrë/burimet që duhen ndarë brenda sistemit gjyqësor. Vetëm vonesat që i atribuohen 
shtetit mund të justifikojnë konstatimin e mospërputhjes me kërkesën e "kohës së arsyeshme" 
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(Humen kundër Polonisë [GC], 1999, § 66; Buchholz kundër Gjermanisë, 1981, § 49; Papageorgiou 
kundër Greqisë, 1997, § 40). Gjykata shqyrton procedurat në tërësi, që do të thotë se megjithëse 
autoritetet kombëtare mund të konsiderohen përgjegjëse për disa defekte procedurale që shkaktuan 
vonesa në procese, ato mund të kenë përmbushur ende detyrën e tyre për të shqyrtuar rastin me 
shpejtësi sipas nenit 6 (Nicolae Virgiliu Tănase kundër Rumanisë [GC], 2019, § 211). 

504.  Edhe në sistemet juridike që zbatojnë parimin se nisma procedurale u takon palëve, qëndrimi i 
këtyre të fundit nuk i liron gjykatat nga detyrimi për të siguruar gjykimin e shpejtë siç kërkohet me 
nenin 6 § 1 (Sürmeli kundër Gjermanisë [GC], 2006, § 129; Pafitis dhe të tjerët kundër Greqisë, 1998, 
§ 93; Tierce kundër San Marinos, 2003, § 31). 

505.  E njëjta gjë vlen edhe kur bashkëpunimi i një eksperti është i nevojshëm gjatë procedurës: 
përgjegjësia për përgatitjen e rastit dhe zhvillimin e shpejtë të gjykimit i takon gjyqtarit (Sürmeli kundër 
Gjermanisë [GC], 2006, § 129; Capuano kundër Italisë, 1987, §§ 30-31; Versini kundër Francës, 2001, 
§ 29). 

506.  Edhe pse detyrimi për të lëshuar një aktvendim brenda një “kohe të arsyeshme” vlen edhe për 
një Gjykatë Kushtetuese, ai nuk mund të interpretohet në të njëjtën mënyrë si për një gjykatë të 
rregullt. Roli i saj si gardian i Kushtetutës e bën veçanërisht të nevojshme që një Gjykatë Kushtetuese 
ndonjëherë të marrë parasysh konsiderata të tjera përveç renditjes kronologjike në të cilën rastet 
futen në listë, siç është natyra e një rasti dhe rëndësia e tij në kuptimin politik dhe shoqëror (krahaso 
Oršuš dhe të tjerët kundër Kroacisë [GC], 2010, § 109; Süßmann kundër Gjermanisë, 1996, §§ 56-58; 
Voggenreiter kundër Gjermanisë, 2004, §§ 51-52). Për më tepër, ndërsa neni 6 kërkon që procedurat 
gjyqësore të jenë të shpejta, ai gjithashtu vë theksin në parimin më të përgjithshëm të administrimit 
të duhur të drejtësisë (Von Maltzan dhe të tjerët kundër Gjermanisë (Aktv.) [GC], 2005, § 132). 
Megjithatë, një mbingarkesë kronike nuk mund të justifikojë zgjatjen e tepruar të procedurave 
(Probstmeier kundër Gjermanisë, 1997, § 64). Për një shembull të procedurave të zgjatura të 
paarsyeshme përpara një gjykate kushtetuese, shih Project-Trade d.o.o. kundër Kroacisë, 2020, 
§§ 101-102, dhe për pezullimin e shqyrtimit të një lënde nga gjykatat e rregullta në pritje të marrjes 
së qëndrimit nga Gjykata Kushtetuese, shih Bieliński kundër Polonisë, 2022, § 47. 

507.  Meqenëse u takon shteteve anëtare të organizojnë sistemet e tyre ligjore në mënyrë të tillë që 
të garantojnë të drejtën për të marrë një vendim gjyqësor brenda një kohe të arsyeshme, një ngarkesë 
e tepërt e punës nuk mund të merret në konsideratë (Vocaturo kundër Italisë, 1991, § 17; Cappello 
kundër Italisë, 1992, § 17; në lidhje me një ngarkesë jashtëzakonisht të madhe pune, shihni, për 
shembull, Bieliński kundër Polonisë, 2022, § 46). Megjithatë, një grumbullim i përkohshëm i punës nuk 
përfshin përgjegjësi nga ana e shtetit me kusht që ky i fundit të ketë ndërmarrë veprime të arsyeshme 
të menjëhershme korrigjuese për t'u marrë me një situatë të jashtëzakonshme të këtij lloji (Buchholz 
kundër Gjermanisë, 1981, § 51). Metodat që mund të konsiderohen, si një mjet i përkohshëm, 
përfshijnë zgjedhjen për t'i trajtuar rastet në një rend të caktuar, bazuar jo vetëm në datën kur ato u 
sollën, por në shkallën e tyre të urgjencës dhe rëndësisë dhe, në veçanti, në atë që është në rrezik për 
personat e përfshirë. Megjithatë, nëse një gjendje e këtij lloji zgjatet dhe bëhet çështje e organizimit 
strukturor, metoda të tilla nuk janë më të mjaftueshme dhe shteti duhet të sigurojë miratimin e 
masave efektive (Zimmermann dhe Steiner kundër Zvicrës, 1983, § 29; Guincho kundër Portugalisë, 
1984, § 40). Fakti që situata të tilla të prapambetura janë bërë të zakonshme nuk justifikon zgjatjen e 
tepërt të procedurave (Unión Alimentaria Sanders SA kundër Spanjës, 1989, § 40). 

508.  Për më tepër, futja e një reforme të krijuar për të përshpejtuar shqyrtimin e rasteve nuk mund 
të justifikojë vonesat pasi shtetet kanë për detyrë të organizojnë hyrjen në fuqi dhe zbatimin e masave 
të tilla në një mënyrë që të shmangë zgjatjen e shqyrtimit të lëndëve në pritje.Fisanotti kundër Italisë, 
1998, § 22). Në lidhje me këtë, përshtatshmëria ose jo e mjeteve juridike të brendshme të paraqitura 
nga një shtet anëtar për të parandaluar ose siguruar korrigjim për problemin e procedurave tepër të 
gjata duhet të vlerësohet në dritën e parimeve të vendosura nga Gjykata (Scordino kundër Italisë (nr. 
1) [GC], 2006, §§ 178 et seq. dhe 223). Një reformë e gjerë e sistemit kombëtar të drejtësisë që prek 
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kapacitetin operacional të një gjykate të caktuar nuk e përjashton shtetin nga detyrimi i Konventës 
për të vepruar me zell (Bara dhe Kola kundër Shqipërisë, 2021, §§ 68-71). 

509.  Shteti u konsiderua gjithashtu përgjegjës për mospërmbushjen e kërkesës për kohë të arsyeshme 
në një rast kur kishte një sasi të tepërt të aktivitetit gjyqësor që fokusohej në gjendjen mendore të 
ankuesit. Gjykatat vendase vazhduan të kishin dyshime në lidhje me këtë, pavarësisht nga ekzistenca 
e pesë raporteve që vërtetonin gjendjen e shëndoshë të ankuesit dhe rrëzimin e dy kërkesave për 
kujdestari; për më tepër, procesi gjyqësor zgjati për më shumë se nëntë vjet (Bock kundër Gjermanisë, 
1989, § 47). 

510.  Greva e anëtarëve të Odës së Avokatëve nuk mund të bëjë në vetvete një shtet kontraktues 
përgjegjës në lidhje me kërkesën e "kohës së arsyeshme"; megjithatë, përpjekjet e bëra nga shteti për 
të shkurtuar çdo vonesë rezultuese duhet të merren parasysh për qëllimet e përcaktimit nëse kërkesa 
është përmbushur (Papageorgiou kundër Greqisë, 1997, § 47). 

511.  Kur ndërrimet e përsëritura të gjyqtarit ngadalësojnë procedurat për shkak se secili nga gjyqtarët 
duhet të fillojë duke u njohur me lëndën, kjo nuk mund ta lirojë shtetin nga detyrimet e tij në lidhje 
me kërkesën e afatit të arsyeshëm, pasi është detyrë e shtetit të sigurojë që administrimi i drejtësisë 
është i organizuar siç duhet (Lechner dhe Hess kundër Austrisë, 1987, § 58). 

512.  Megjithëse nuk është funksioni i Gjykatës të analizojë mënyrën në të cilën gjykatat kombëtare 
interpretuan dhe zbatuan ligjin e brendshëm, ajo megjithatë konsideron se aktgjykimet që rrëzojnë 
gjetjet e mëparshme dhe e kthejnë lëndën janë zakonisht për shkak të gabimeve të kryera nga gjykatat 
më të ulëta dhe se përsëritja e aktgjykimeve të tilla mund të tregojnë për një mangësi në sistemin e 
drejtësisë (Famullia katolike greke Lupeni dhe të tjerët kundër Rumanisë [GC], 2016, § 147). 

iv.  Çfarë rrezikohet në kontest 

513.  Shembuj të kategorive të rasteve që për nga natyra e tyre kërkojnë një shpejtësi të veçantë: 

▪ Kërkohet kujdes i veçantë në rastet që kanë të bëjnë me gjendjen civile dhe kapacitetin (Bock 
kundër Gjermanisë, 1989, § 49; Laino kundër Italisë [GC], 1999, § 18; Mikulić kundër Kroacisë, 
2002, § 44). 

▪ Rastet e kujdestarisë së fëmijëve duhet të trajtohen shpejt (Hokkanen kundër Finlandës, 
1994, § 72; Niederböster kundër Gjermanisë, 2003, § 39), aq më tepër kur kalimi i kohës 
mund të ketë pasoja të pakthyeshme për marrëdhënien prind-fëmijë (Tsikakis kundër 
Gjermanisë, 2011, §§ 64 dhe 68) - gjithashtu, rastet në lidhje me përgjegjësinë prindërore 
dhe të drejtat e kontaktit kërkojnë një procedim të veçantë (Laino kundër Italisë [GC], 1999, 
§ 22; Paulsen-Medalen dhe Svensson kundër Suedisë, 1998, § 39). Kërkesa e kujdesit të 
veçantë zbatohet për procedurat e kujdestarisë të nisura nga gjyshërit, nipërit e mbesat e të 
cilëve kanë mbetur pa kujdes prindëror (Q dhe R kundër Sllovenisë, 2022, § 80). 

▪ Kontestet e punësimit për nga natyra e tyre kërkojnë një vendim të shpejtë (Frydlender 
kundër Francës [GC], 2000, § 45; Vocaturo kundër Italisë, 1991, § 17; dhe Ruotolo kundër 
Italisë, 1992, § 17; shih gjithashtu referencat në Bara dhe Kola kundër Shqipërisë, 2021, § 72) 
– nëse çështja në fjalë është qasja në një profesion liberal (Thlimmenos kundër Greqisë [GC], 
2000, §§ 60 dhe 62), e gjithë jetesa profesionale e ankuesit (König kundër Gjermanisë, 1978, 
§ 111), vazhdimi i profesionit të ankuesit (Garcia kundër Francës, 2000, § 14), një ankesë 
kundër shkarkimit (Frydlender kundër Francës [GC], 2000, § 45; Buchholz kundër Gjermanisë, 
1981, § 52), pezullimi i ankuesit (Obermeier kundër Austrisë, 1990, § 72), transferim (Sartory 
kundër Francës, 2009, § 34) ose rivendosje (Ruotolo kundër Italisë, 1992, § 117), ose kur një 
shumë e pretenduar është e një rëndësie jetike për ankuesin (Doustaly kundër Francës, 1998, 
§ 48). Kjo kategori përfshin kontestet për pensionet (Borgese kundër Italisë, 1992, § 1818; 
Shih gjithashtu Bieliński kundër Polonisë, 2022, § 48).). Për një kontest në lidhje me një 
promovim në detyrë, shih Bara dhe Kola kundër Shqipërisë, 2021, § 72. 

https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-211933
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57440
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58107
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57520
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-169054
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-169054
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57440
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57440
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58911
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-60035
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57911
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-60963
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-103444
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-103444
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58911
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58132
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-215476
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58762
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58762
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57717
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57756
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57756
https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-211933
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58561
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57512
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58814
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58762
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57451
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57631
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-94306
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-94306
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57756
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58160
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57728
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218430
https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-211933


Udhëzues për nenin 6 të Konventës – E drejta për gjykim të drejtë (pjesa civile) 

Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut 116/135 Rishikimi i fundit: 31.08.2022 

▪ Kërkohet kujdes i jashtëzakonshëm nga autoritetet në rastin e një ankuesi që vuan nga një 
"sëmundje e pashërueshme" dhe ka "jetëgjatësi të reduktuar" (X kundër Francës, 1992, § 47; 
A. dhe të tjerët kundër Danimarkës, 1996, §§ 78-81; Pailot kundër Francës, 1998, § 68). 

514.  Precedentë të tjerë: 

▪ U kërkua kujdes i veçantë nga autoritetet përkatëse gjyqësore në hetimin e një ankese të 
paraqitur nga një individ që pretendonte se ai ishte nënshtruar dhunës nga zyrtarët policorë 
(Caloc kundër Francës, 2000, § 120). 

▪ Në një rast kur pensioni i invaliditetit të ankuesit përbënte pjesën më të madhe të burimeve 
të tij, procedurat me të cilat ai kërkoi të rritej pensioni për shkak të përkeqësimit të shëndetit 
të tij ishin të një rëndësie të veçantë për të, duke justifikuar kujdesin e veçantë nga ana e 
autoritetet vendase (Mocié kundër Francës, 2003, § 22); shih gjithashtu në këtë kontekst, 
rastin e reduktimit të mjeteve të jetesës, Bieliński kundër Polonisë, 2022, § 48. 

▪ Në një rast në lidhje me një padi për dëmshpërblim të ngritur nga një ankuese e cila kishte 
pësuar lëndime fizike dhe ishte 65 vjeç kur ajo aplikoi për t'u bashkuar në procedurë si palë 
civile, çështja në fjalë kërkonte kujdes të veçantë nga autoritetet vendase (Codarcea kundër 
Rumanisë, 2009, § 89). 

▪ Çështja në diskutim për ankuesin mund të jetë gjithashtu e drejta për arsimim (Oršuš dhe të 
tjerët kundër Kroacisë [GC], 2010, § 109). 

515.  Përkundrazi, nuk kërkohet kujdes i veçantë, për shembull, për një kërkesë për kompensim në 
lidhje me dëmin e shkaktuar në një aksident rrugor (Nicolae Virgiliu Tănase kundër Rumanisë [GC], 
2019, § 213) ose ndarja e pasurisë së një personi të ndjerë midis trashëgimtarëve, siç specifikohet në 
Omdahl kundër Norvegjisë, 2021, §§ 63-64. 

516.  Për një çështje në lidhje me një vonesë në hartimin e arsyeve të një vendimi gjyqësor, shih Mierlă 
dhe të tjerët kundër Rumanisë (Aktv.), 2022, § 80. 
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Lista e rasteve të cituara 
 

Praktika gjyqësore e cituar në këtë udhëzues i referohet aktgjykimeve ose aktvendimeve të nxjerra 
nga Gjykata dhe vendimeve ose raporteve të Komisionit Evropian për të Drejtat e Njeriut 
(“Komisioni”). 

Përveç nëse tregohet ndryshe, të gjitha referencat i referohen një vendimi mbi themelin e dhënë nga 
një Dhomë e Gjykatës. Shkurtesa “(Aktv.)” tregon se citimi është i një vendimi të Gjykatës dhe “[GC]” 
se lënda është dëgjuar nga Dhoma e Madhe. 

Aktgjykimet e Dhomës që nuk ishin përfundimtare sipas kuptimit të nenit 44 të Konventës kur u 
publikua ky përditësim, shënohen me një yll (*) në listën e mëposhtme. Neni 44 § 2 i Konventës 
parasheh: “Aktgjykimi i një Dhome do të bëhet i formës së prerë (a) kur palët deklarojnë se nuk do të 
kërkojnë që rasti t'i referohet Dhomës së Madhe; ose (b) tre muaj pas datës së aktgjykimit, nëse nuk 
është kërkuar referimi i lëndës në Dhomën e Madhe; ose (c) kur trupi gjykues i Dhomës së Madhe 
refuzon kërkesën për referim sipas nenit 43”. Në rastet kur një kërkesë për referim pranohet nga trupi 
gjykues i Dhomës së Madhe, është aktgjykimi i mëpasshëm i Dhomës së Madhe dhe jo aktgjykimi i 
Dhomës që merr formë të prerë. 

Lidhjet me faqet e internetit me rastet e cituara në versionin elektronik të Udhëzuesit i drejtohen 
bazës së të dhënave HUDOC (http://hudoc.echr.coe.int) e cili siguron qasje në praktikën gjyqësore të 
Gjykatës (aktgjykimet dhe aktvendimet e Dhomës së Madhe, Dhomës dhe Komitetit, rastet e 
komunikuara, opinionet këshillimore dhe përmbledhjet ligjore nga Shënimi i Informacionit të 
Jurisprudencës) dhe të Komisionit (vendimet dhe raportet), dhe për rezolutat e Komitetit të 
Ministrave. 

Gjykata nxjerr aktgjykimet dhe aktvendimet e saj në anglisht dhe/ose frëngjisht, dy gjuhët e saj zyrtare. 
HUDOC gjithashtu përmban përkthime të shumë rasteve të rëndësishme në më shumë se tridhjetë 
gjuhë jozyrtare dhe lidhje me rreth njëqind koleksione të praktikës gjyqësore në internet të prodhuara 
nga palë të treta. 

 

—A— 

A. kundër Mbretërisë së Bashkuar, nr. 35373/97, GJEDNJ 2002-X 
AK kundër Lihtenshtajnit, nr. 38191/12, 9 korrik 2015 
A. dhe të tjerët kundër Danimarkës, 8 shkurt 1996, Raportet e aktgjykimeve dhe aktvendimeve 

1996-I 
Acar dhe të tjerët kundër Turqisë (Aktv.), nr. 26878/07 dhe 32446/07, 12 dhjetor 2017 
Acimovic kundër Kroacisë, nr. 61237/00, GJEDNJ 2003-XI 
Acquaviva kundër Francës, 21 nëntor 1995, Seria A nr. 333-A 
Adorisio dhe të tjerët kundër Holandës (Aktv.), nr. 47315/13 dhe 2 të tjerë, 17 mars 2015 
Aerts kundër Belgjikës, 30 korrik 1998, Raportet e aktgjykimeve dhe aktvendimeve 1998-V 
Agrokompleks kundër Ukrainës, nr. 23465/03, 6 tetor 2011 
Air Canada kundër Mbretërisë së Bashkuar, 5 maj 1995, Seria A nr. 316-A 
Airey kundër Irlandës, 9 tetor 1979, Seria A nr. 32 
Aït-Mouhoub kundër Francës, 28 tetor 1998, Raportet e aktgjykimeve dhe aktvendimeve 1998-VIII 
Akashev kundër Rusisë, nr. 30616/05, 12 qershor 2008 
Aksoy kundër Turqisë, 18 dhjetor 1996, Raportet e Aktgjykimeve dhe Aktvendimeve 1996-VI 
Alaverdyan kundër Armenisë (Aktv.), nr. 4523/04, 24 gusht 2010 
Al-Adsani kundër Mbretërisë së Bashkuar [GC], nr. 35763/97, GJEDNJ 2001-XI 
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Al-Dulimi dhe Montana Management Inc. kundër Zvicrës [GC], nr. 5809/08, GJEDNJ 2016 
Alatulkkila dhe të tjerët kundër Finlandës, nr. 33538/96, 28 korrik 2005 
Albert dhe Le Compte kundër Belgjikës, 10 shkurt 1983, Seria A nr. 58 
Albu dhe të tjerët kundër Rumanisë, nr. 34796/09 dhe 63 të tjerët, 10 maj 2012 
Aleksandar Sabev kundër Bullgarisë, nr. 43503/08, 19 korrik 2018 
Alexandre kundër Portugalisë, nr. 33197/09, 20 nëntor 2012 
Alexandrescu dhe të tjerët kundër Rumanisë, nr. 56842/08 dhe 7 të tjerët, 24 nëntor 2015 
Ali Riza dhe të tjerët kundër Turqisë, nr. 30226/10 dhe 4 të tjerët, 28 janar 2020 
Ali Riza kundër Zvicër, nr. 74989/11, 13 korrik 2021 
Allan Jacobsson kundër Suedisë (nr. 2), 19 shkurt 1998, Raportet e aktgjykimeve dhe aktvendimeve 

1998-I 
Alminovich kundër Rusisë (Aktv.), nr. 24192/05, 20 tetor 2019 
Altay kundër Turqisë (nr. 2), nr. 11236/09, 9 prill 2019 
Amat-G Ltd. dhe Mebaghishvili kundër Amat-G Ltd. Gjeorgjisë, nr. 2507/03, GJEDNJ 2005-VIII 
Anagnostopoulos dhe të tjerët kundër Greqisë, nr. 39374/98, GJEDNJ 2000-XI 
Anđelković kundër Serbisë, nr. 1401/08, 9 prill 2013 
Andersson kundër Suedisë, nr. 17202/04, 7 dhjetor 2010 
Andrejeva kundër Letonisë [GC], nr. 55707/00, GJEDNJ 2009 
Andret dhe të tjerët kundër Francës (Aktv.), nr. 1956/02, 25 maj 2004 
Andronicou dhe Constantinou kundër Qipros, 9 tetor 1997, Raportet e aktgjykimeve dhe 

aktvendimeve 1997-VI 
Andronikashvili kundër Gjeorgjisë (Aktv.), nr. 9297/08, 22 qershor 2010 
Anheuser-Busch Inc. kundër Portugalisë [GC], nr. 73049/01, GJEDNJ 2007-I 
Ankarcrona kundër Suedisë (Aktv.), nr. 35178/97, GJEDNJ 2000-VI 
Ankerl kundër Zvicrës, 23 tetor 1996, Raportet e Aktgjykimeve dhe Aktvendimeve 1996-V 
Annoni di Gussola dhe të tjerët kundër Francës, nr. 31819/96 dhe 33293/96, GJEDNJ 2000-XI 
Apay kundër Turqisë, nr. 3964/05, 11 dhjetor 2007 
APEH Üldözötteinek Szövetsége dhe të tjerët kundër Hungarisë, nr. 32367/96, GJEDNJ 2000-X 
Apostol kundër Gjeorgjisë, nr. 40765/02, GJEDNJ 2006-XIV 
Argyrou dhe të tjerët kundër Greqisë, nr. 10468/04, 15 janar 2009 
Arlewin kundër Suedisë, nr. 22302/10, 1 mars 2016 
Arnoldi kundër Italisë, nr. 35637/04, 7 dhjetor 2017 
Arribas Antón kundër Spanjës, nr. 16563/11, 20 janar 2015 
Arrozpide Sarasola dhe të tjerët kundër Spanjës, nr. 65101/16 dhe 2 të tjerët, 23 tetor 2018 
Arvanitakis kundër Francës (Aktv.), nr. 46275/99, GJEDNJ 2000-XII 
Arvanitakis dhe të tjerët kundër Greqisë (Aktv.), nr. 21898/10, 26 gusht 2014 
Ashingdane kundër Mbretërisë së Bashkuar, 28 maj 1985, Seria A nr. 93 
Asnar kundër Francës (nr. 2), nr. 12316/04, 18 tetor 2007 
Association Burestop 55 dhe të tjerët kundër Francës, nr. 56176/18 dhe 5 të tjerët, 1 korrik 2021 
Astikos Kai Paratheristikos Oikodomikos Synetairismos Axiomatikon dhe Karagiorgos kundër Greqisë 

(Aktv.), nr. 29382/16 dhe 489/17, 9 maj 2017 
Astikos Oikodomikos Synetairismos Nea Konstantinoupolis kundër Greqisë (Aktv.), nr. 37806/02, 20 

janar 2005 
Atanasova kundër Bullgarisë, nr. 72001/01, 2 tetor 2008 
Atanasovski kundër ish Republikës Jugosllave të Maqedonisë, nr. 36815/03, 14 janar 2010 
Ateş Architecture Engineering Inc. kundër Turqisë, nr. 33275/05, 25 shtator 2012 
Athanassoglou dhe të tjerët kundër Zvicrës [GC], nr. 27644/95, GJEDNJ 2000-IV 
Augusto kundër Francës, nr. 71665/01, 11 janar 2007 
Aviakompaniya A.T.I., ZAT kundër Ukrainës, nr. 1006/07, 5 tetor 2017 
Avotiņš kundër Letonisë [GC], nr. 17502/07, 23 maj 2016 
Axen kundër Gjermanisë, 8 dhjetor 1983, Seria A nr. 72 
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Azienda Agricola Silverfunghi Sas dhe të tjerët kundër Italisë, nr. 48357/07 dhe 3 të tjerë, 24 qershor 
2014 

Azzopardi dhe të tjerët kundër Maltës (Aktv.), nr. 16467/17 dhe 24115/17, 12 mars 2019 

—B— 
B. dhe P. Kundër Mbretërisë së Bashkuar, nr. 36337/97 dhe 35974/97, GJEDNJ 2001-III 
Bacaksız kundër Turqisë , nr. 24245/09, 10 dhjetor 2019 
Baka kundër Hungarisë [GC], nr. 20261/12, GJEDNJ 2016 
Bakan kundër Turqisë, nr. 50939/99, 12 qershor 2007 
Baljak dhe të tjerët kundër Kroacisë, nr. 41295/19, 25 nëntor 2021 
Bara dhe Kola kundër Shqipërisë, nr. 43391/18 dhe 17766/19, 12 tetor 2021 
Bąkowska kundër Polonisë, nr. 33539/02, 12 janar 2010 
Ballıktaş Bingöllü kundër Turqisë, nr. 76730/12, 22 qershor 2021 
Balmer-Schafroth dhe të tjerët kundër Zvicrës, 26 gusht 1997, Raportet e aktgjykimeve dhe 

aktvendimeve 1997-IV 
Barać dhe të tjerët kundër Malit të Zi, nr. 47974/06, 13 dhjetor 2011 
Barik Edidi kundër Spanjës (Aktv.), nr. 21780/13, 26 prill 2016 
Baydar kundër Holandës, nr. 55385/14, 24 prill 2018 
Bayer kundër Gjermanisë, nr. 8453/04, 16 korrik 2009 
Beaumartin kundër Francës, 24 nëntor 1994, Seria A nr. 296-B 
Beer kundër Austrisë, nr. 30428/96, 6 shkurt 2001 
Beg S.p.a. kundër Italisë, nr. 5312/11, 20 maj 2021 
Beian kundër Rumanisë (nr. 1), nr. 30658/05, GJEDNJ 2007-V (ekstrakte) 
Běleš dhe të tjerët kundër Republikës Çeke, nr. 47273/99, GJEDNJ 2002-IX 
Bellet kundër Francës, 4 dhjetor 1995, Seria A nr. 333-B 
Bellizzi kundër Maltës, nr. 46575/09, 21 qershor 2011 
Benefit Cappella Paolini kundër San Marinos, nr. 40786/98, GJEDNJ 2004-VIII (ekstrakte) 
Benthem kundër Holandës, 23 tetor 1985, Seria A nr. 97 
Berger kundër Francës, nr. 48221/99, GJEDNJ 2002-X (ekstrakte) 
Bertuzzi kundër Francës, nr. 36378/97, GJEDNJ 2003-III  
Beshiri dhe të tjerët kundër Shqipërisë (Aktv.), nr. 29026/06, 17 mars 2020 
Beuze kundër Belgjikës [GC], nr. 71409/10, 9 nëntor 2018 
Biagioli kundër San Marinos (Aktv.), nr. 8162/13, 8 korrik 2014 
Bilan kundër Kroacisë (Aktv.), nr. 57860/14, 20 tetor 2020 
Bilgen kundër Turqisë, nr. 1571/07, 9 mars 2021 
Blake kundër Mbretërisë së Bashkuar, nr. 68890/01, 26 shtator 2006 
Blücher kundër Republikës Çeke, nr. 58580/00, 11 janar 2005 
Bochan kundër Ukrainës, nr. 7577/02, 3 maj 2007 
Bochan kundër Ukrainës (nr. 2) [GC], nr. 22251/08, GJEDNJ 2015 
Bock kundër Gjermanisë, 29 mars 1989, Seria A nr. 150 
Borgese kundër Italisë, 26 shkurt 1992, Seria A nr. 228-B 
Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi kundër Irlandës [GC], nr. 45036/98, CEDH 

2005-VI 
Bottazzi kundër Italisë [GC], nr. 34884/97, GJEDNJ 1999-V 
Bouilloc kundër Francës (Aktv.), nr. 34489/03, 28 nëntor 2006 
Boulois kundër Luksemburgut [GC], nr. 37575/04, GJEDNJ 2012 
British-American Tobacco Company Ltd kundër Holandës, 20 nëntor 1995, Seria A nr. 331 
Broda dhe Bojara kundër Polonisë, nr. 26691/18 dhe 27367/18, 29 qershor 2021 
Brualla Gómez de la Torre kundër Spanjës, 19 dhjetor 1997, Raportet e aktgjykimeve dhe 

aktvendimeve 1997-VIII 
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Brudnicka dhe të tjerët kundër Polonisë, nr. 54723/00, GJEDNJ 2005-II 
Brumărescu kundër Rumanisë [GC], nr. 28342/95, GJEDNJ 1999-VII 
Bryan kundër Mbretërisë së Bashkuar, 22 nëntor 1995, Seria A nr. 335-A 
Buchholz kundër Gjermanisë, 6 maj 1981, Seria A nr. 42 
Bufferne kundër Francës (Aktv.), nr. 54367/00, GJEDNJ 2002-III (ekstrakte) 
Buj kundër Kroacisë, nr. 24661/02, 1 qershor 2006 
Burdov kundër Rusisë, nr. 59498/00, GJEDNJ 2002-III 
Burdov kundër Rusisë (nr. 2), nr. 33509/04, GJEDNJ 2009 
Burg dhe të tjerët kundër Francës (Aktv.), nr. 34763/02, GJEDNJ 2003-II 
Bursa Barosu Başkanlığı dhe të tjerët kundër Turqisë, nr. 25680/05, 19 qershor 2018 
Buscemi kundër Italisë, nr. 29569/95, GJEDNJ 1999-VI 
Buzescu kundër Rumanisë, nr. 61302/00, 24 maj 2005 

—C— 
C.G.I.L. dhe Cofferati kundër Italisë (nr. 2), nr. 2/08, 6 prill 2010 
C.N. Kundër Luksemburgut, nr. 59649/18, 12 tetor 2021 
Caloc kundër Francës, nr. 33951/96, GJEDNJ 2000-IX 
Camelia Bogdan kundër Rumanisë, nr. 36889/18, 20 tetor 2020 
Canela Santiago kundër Spanjës (Aktv.), nr. 60350/00, 4 tetor 2001 
Cañete de Goñi kundër Spanjës, nr. 55782/00, GJEDNJ 2002-VIII 
Cappello kundër Italisë, 27 shkurt 1992, Seria A nr. 230-F 
Capital Bank AD kundër Bullgarisë, nr. 49429/99, GJEDNJ 2005-XII (ekstrakte) 
Capuano kundër Italisë, 25 qershor 1987, Seria A nr. 119 
Carmel Saliba kundër Maltës, nr. 24221/13, 29 nëntor 2016 
Cătăniciu kundër Rumanisë (Aktv.), nr. 22717/17, 6 dhjetor 2018 
Cavajda kundër Republikës Çeke (Aktv.), nr. 17696/07, 29 mars 2011 
Central Mediterranean Development Corporation Limited kundër Maltës (nr. 2), nr. 18544/08, 

22 nëntor 2011 
Centro Europa 7 S.r.l. dhe Di Stefano kundër Italisë [GC], nr. 38433/09, GJEDNJ 2012 
Černius dhe Rinkevičius kundër Lituanisë, nr. 73579/17 dhe 14620/18, 18 shkurt 2020 
Chapman kundër Belgjikës (Aktv.), nr. 39619/06, 5 mars 2013 
Chaudet kundër Francës, nr. 49037/06, 29 tetor 2009 
Chevrol kundër Francës, nr. 49636/99, GJEDNJ 2003-III 
Čičmanec kundër Sllovakisë, nr. 65302/11, 28 qershor 2016 
Cimperšek kundër Sllovenisë, nr. 58512/16, 30 qershor 2020 
Cindrić dhe Bešlić kundër Kroacisë, nr. 72152/13, 6 shtator 2016 
Cıngıllı Holding A.Ş. dhe Cıngıllıoğlu kundër Turqisë, nr. 31833/06 dhe 37538/06, 21 korrik 2015 
Cipolletta kundër Italisë, nr. 38259/09, 11 janar 2018 
Ciprová kundër Republikës Çeke (Aktv.), nr. 33273/03, 22 mars 2005 
Čivinskaitė kundër Lituanisë, nr. 21218/12, 15 shtator 2020 
Clarke kundër Mbretërisë së Bashkuar (Aktv.), nr. 23695/02, GJEDNJ 2005-X (ekstrakte) 
Clavien kundër Zvicrës (Aktv.), nr. 16730/15, 12 shtator 2017 
Clinique des Acacias dhe të tjerët kundër Francës, nr. 65399/01 dhe 3 të tjerë, 13 tetor 2005 
Cocchiarella kundër Italisë [GC], nr. 64886/01, GJEDNJ 2006-V 
Codarcea kundër Rumanisë, nr. 31675/04, 2 qershor 2009 
Čolić kundër Kroacisë, nr. 49083/18, 18 nëntor 2021 
Collectif national d’information et d’opposition à l’usine Melox – Collectif Stop Melox dhe Mox 

kundër Francës (Aktv.), nr. 75218/01, 28 mars 2006 
Colloredo Mannsfeld kundër Republikës Çeke, nr. 15275/11 dhe 76058/12, 15 dhjetor 2016 
Comingersoll S.A. kundër Portugalisë [GC], nr. 35382/97, GJEDNJ 2000-IV 
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Cooper kundër Mbretërisë së Bashkuar [GC], nr. 48843/99, GJEDNJ 2003-XII 
Cooperatieve Producentenorganisatie van de Nederlandse Kokkelvisserij U.A. kundër Holandës 

(Aktv.), nr. 13645/05, GJEDNJ 2009 
Cordova kundër Italisë (nr. 1), nr. 40877/98, GJEDNJ 2003-I 
Cordova kundër Italisë (nr. 2), nr. 45649/99, GJEDNJ 2003-I (ekstrakte) 
Corneschi kundër Rumanisë, nr. 21609/16, 11 janar 2022 
Cosmos Maritime Trading and Shipping Agency kundër Ukrainës, nr. 53427/09, 27 qershor 2019 
Croatian Golf Federation kundër Kroacisë, nr. 66994/14, 17 dhjetor 2020 
Crompton kundër Mbretërisë së Bashkuar, nr. 42509/05, 27 tetor 2009 
Cubanit kundër Rumanisë (Aktv.), nr. 31510/02, 4 janar 2007 
Cudak kundër Lituanisë [GC], nr. 15869/02, GJEDNJ 2010 
Qipro kundër Turqisë [GC], nr. 25781/94, GJEDNJ 2001-IV 

—D— 
Dağtekin dhe të tjerët kundër Turqisë, nr. 70516/01, 13 dhjetor 2007 
Dalea kundër Francës (Aktv.), nr. 964/07, 2 shkurt 2010 
Debled kundër Belgjikës, 22 shtator 1994, Seria A nr. 292-B 
De Bruin kundër Holandës (Aktv.), nr. 9765/09, 17 shtator 2013 
De Geouffre de la Pradelle kundër Francës, 16 dhjetor 1992, Seria A nr. 253-B 
De Haan kundër Holandës, 26 gusht 1997, Raportet e aktgjykimeve dhe aktvendimeve 1997-IV 
De Haes dhe Gijsels kundër Belgjikës, 24 shkurt 1997, Raportet e aktgjykimeve dhe aktvendimeve 

1997-I 
De Moor kundër Belgjikës, 23 qershor 1994, Seria A nr. 292-A 
De Tommaso kundër Italisë, nr. 43395/09, GJEDNJ 2017 (ekstraktet) 
Del Sol kundër Francës, nr. 46800/99, GJEDNJ 2002-II 
Denisov kundër Ukrainës [GC], nr. 76639/11, 25 shtator 2018 
Deumeland kundër Gjermanisë, 29 maj 1986, Seria A nr. 100 
Devinar kundër Sllovenisë, nr. 28621/15, 22 maj 2018 
Deweer kundër Belgjikës, 27 shkurt 1980, Seria A nr. 35 
Dhahbi kundër Italisë, nr. 17120/09, 8 prill 2014 
Di Giovanni kundër Italisë, nr. 51160/06, 9 korrik 2013 
Di Pede kundër Italisë, 26 shtator 1996, Raportet e aktgjykimeve dhe aktvendimeve 1996-IV 
Diennet kundër Francës, 26 shtator 1995, Seria A nr. 325-A 
Dilipak dhe Karakaya kundër Turqisë, nr. 7942/05 dhe 24838/05, 4 mars 2014 
Dimopulos kundër Turqisë, nr. 37766/05, 2 prill 2019 
Dolca dhe të tjerët kundër Rumanisë (Aktv.), nr. 59282/11 dhe 2 të tjerë, 4 shtator 2012 
Dolińska-Ficek dhe Ozimek kundër Polonisë, nr. 49868/19 dhe 57511/19, 8 nëntor 2021 
Dombo Beheer B.V. Kundër Holandës, 27 tetor 1993, Seria A nr. 274 
Donadze kundër Gjeorgjisë, nr. 74644/01, 7 mars 2006 
Döry kundër Suedisë, nr. 28394/95, 12 nëntor 2002 
Dos Santos Calado dhe të tjerët kundër Portugalisë, nr. 55997/14 dhe 3 të tjerë, 31 mars 2020 
Dotta kundër Italisë (Aktv.), nr. 38399/97, 7 shtator 1999 
Doustaly kundër Francës, 23 prill 1998, Raportet e aktgjykimeve dhe aktvendimeve 1998-II 
Driza kundër Shqipërisë, nr. 33771/02, GJEDNJ 2007-V (ekstrakte) 
Ducret kundër Francës, nr. 40191/02, 12 qershor 2007 
Dulaurans kundër Francës, nr. 34553/97, 21 mars 2000 
Durisotto kundër Italisë (Aktv.), nr. 62804/13, 6 maj 2014 
Dzhidzheva-Trendafilova kundër Bullgarisë (Aktv.), nr. 12628/09, 9 tetor 2012 
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—E— 
EEG-Slachthuis Verbist Izegem kundër Belgjikës (Aktv.), nr. 60559/00, GJEDNJ 2005-XII 
Efstratiou dhe të tjerët kundër Greqisë, nr. 53221/14, 19 nëntor 2020 
Eiffage S.A. dhe të tjerët kundër Zvicrës (Aktv.), nr. 1742/05, 15 shtator 2009 
Eisenstecken kundër Austrisë, nr. 29477/95, GJEDNJ 2000-X 
Eker kundër Turqisë, nr. 24016/05, 24 tetor 2017 
Elcomp sp. z o.o. kundër Polonisë, nr. 37492/05, 19 prill 2011 
Elsholz kundër Gjermanisë [GC], nr. 25735/94, GJEDNJ 2000-VIII 
Ellès dhe të tjerët kundër Zvicrës, nr. 12573/06, 16 dhjetor 2010 
Emesa Sugar N.V. kundër Holandës (Aktv.), nr. 62023/00, 13 janar 2005 
Eminağaoğlu kundër Turqisë, nr. 76521/12, 9 mars 2021 
Emine Araç kundër Turqisë, nr. 9907/02, GJEDNJ 2008 
Enea kundër Italisë [GC], nr. 74912/01, GJEDNJ 2009 
Erkner dhe Hofauer kundër Austrisë, 23 prill 1987, Seria A nr. 117 
Ernst dhe të tjerët kundër Belgjikës, nr. 33400/96, 15 korrik 2003 
Essaadi kundër Francës, nr. 49384/99, 26 shkurt 2002 
Estima Jorge kundër Portugalisë, 21 prill 1998, Raportet e aktgjykimeve dhe aktvendimeve 1998-II 
Eternit kundër Francës (Aktv.), nr. 20041/10, 27 mars 2012 
Evers kundër Gjermanisë, nr. 17895/14, 28 maj 2020 
Exel kundër Republikës Çeke, nr. 48962/99, 5 korrik 2005 
Ezgeta kundër Kroacisë, nr. 40562/12, 7 shtator 2017 

—F— 
Fabris kundër Francës [GC], nr. 16574/08, GJEDNJ 2013 (ekstraktet) 
Farange S.A. kundër Francës (Aktv.), nr. 77575/01, 14 shtator 2004 
Fayed kundër Mbretërisë së Bashkuar, 21 shtator 1994, Seria A nr. 294-B 
Fazia Ali kundër Mbretërisë së Bashkuar, nr. 40378/10, 20 tetor 2015 
Fazlı Aslaner kundër Turqisë, nr. 36073/04, 4 mars 2014 
Fazliyski kundër Bullgarisë, nr. 40908/05, 16 prill 2013 
Feilazoo kundër Maltës, nr. 6865/19, 11 mars 2021 
Feldbrugge kundër Holandës, 29 maj 1986, Seria A nr. 99 
Fernandes de Oliveira kundër Portugalisë [GC], nr. 78103/14, 31 janar 2019 
Ferrazzini kundër Italisë [GC], nr. 44759/98, GJEDNJ 2001-VII 
Ferreira Alves kundër Portugalisë (nr. 3), nr. 25053/05, 21 qershor 2007 
Fisanotti kundër Italisë, 23 prill 1998, Raportet e aktgjykimeve dhe aktvendimeve 1998-II 
Fischer kundër Austrisë, 26 prill 1995, Seria A nr. 312 
Fiume kundër Italisë, nr. 20774/05, 30 qershor 2009 
Flux kundër Moldavisë (nr. 2), nr. 31001/03, 3 korrik 2007 
Fociac kundër Rumanisë, nr. 2577/02, 3 shkurt 2005 
Fodor kundër Gjermanisë (Aktv.), nr. 25553/02, 11 dhjetor 2006 
Fogarty kundër Mbretërisë së Bashkuar [GC], nr. 37112/97, GJEDNJ 2001-XI (ekstrakte) 
Fomenko dhe të tjerët kundër Rusisë (Aktv.), nr. 42140/05 dhe 4 të tjerë, 24 shtator 2019 
Forrer-Niedenthal kundër Gjermanisë, nr. 47316/99, 20 shkurt 2003 
Fraile Iturralde kundër Spanjës (Aktv.), nr. 66498/17, 7 maj 2019 
Frantzeskaki kundër Greqisë (Aktv.), nr. 57275/17 dhe 2 të tjerë, 12 shkurt 2019 
Fredin kundër Suedisë (nr. 2), 23 shkurt 1994, Seria A nr. 283-A 
Fretté kundër Francës, nr. 36515/97, GJEDNJ 2002-I 
Frezadou kundër Greqisë,nr. 2683/12, 8 nëntor 2018 
Frydlender kundër Francës [GC], nr. 30979/96, GJEDNJ 2000-VII 
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Fuklev kundër Ukrainës, nr. 71186/01, 7 qershor 2005 

—G— 
G.L. dhe S.L. kundër Francës (Aktv.), nr. 58811/00, GJEDNJ 2003-III (ekstrakte) 
Gajtani kundër Zvicrës, nr. 43730/07, 9 shtator 2014 
Ganci kundër Italisë, nr. 41576/98, GJEDNJ 2003-XI 
Gankin dhe të tjerët kundër Rusisë, nr. 2430/06 dhe 3 të tjerë, 31 maj 2016 
Garcia kundër Francës, nr. 41001/98, 26 shtator 2000 
García Manibardo kundër Spanjës, nr. 38695/97, GJEDNJ 2000-II 
García Ruiz kundër Spanjës [GC], nr. 30544/96, GJEDNJ 1999-I 
Gaspari kundër Sllovenisë, nr. 21055/03, 21 korrik 2009 
Gautrin dhe të tjerët kundër Francës, 20 maj 1998, Raportet e aktgjykimeve dhe aktvendimeve 

1998-III 
Georgel dhe Georgeta Stoicescu kundër Rumanisë, nr. 9718/03, 26 korrik 2011 
Georgiadis kundër Greqisë, 29 maj 1997, Raportet e aktgjykimeve dhe aktvendimeve 1997-III 
Geraguyn Khorhurd Patgamavorakan Akumb kundër Armenisë (Aktv.), nr. 11721/04, 14 prill 2009 
Gerasimov dhe të tjerët kundër Rusisë, nr. 29920/05 dhe 10 të tjerët, 1 korrik 2014 
Ghrenassia kundër Luksemburgut, nr. 27160/19, 7 dhjetor 2021 
Gnahoré kundër Francës, nr. 40031/98, GJEDNJ 2000-IX 
Gil Sanjuan kundër Spanjës, nr. 48297/15, 26 maj 2020 
Göç kundër Turqisë [GC], nr. 36590/97, GJEDNJ-2002-V 
Gogić kundër Kroacisë, nr. 1605/14, 8 tetor 2020 
Golder kundër Mbretërisë së Bashkuar, 21 shkurt 1975, Seria A nr. 18 
Golubović kundër Kroacisë, nr. 43947/10, 27 nëntor 2012 
Gorou kundër Greqisë (nr. 2) [GC], nr. 12686/03, 20 mars 2009 
Gorou kundër Greqisë (nr. 4), nr. 9747/04, 11 janar 2007 
Gorraiz Lizarraga dhe të tjerët kundër Spanjës, nr. 62543/00, GJEDNJ 2004-III 
Grace Gatt kundër Maltës, nr. 46466/16, 8 tetor 2019 
Gracia Gonzalez kundër Spanjës, nr. 65107/16, 6 tetor 2020 
Granos Organicos Nacionales S.A. kundër Gjermanisë, nr. 19508/07, 22 mars 2012 
Gražulevičiūtė kundër Lituanisë, nr. 53176/17, 14 dhjetor 2021 
Grzęda kundër Polonisë [GC], nr. 43572/18, 15 mars 2022 
Guðmundur Andri Ástráðsson kundër Islandës [GC], nr. 26374/18, 1 dhjetor 2020 
Guigue dhe SGEN-CFDT kundër Francës (Aktv.), nr. 59821/00, GJEDNJ 2004-I 
Guincho kundër Portugalisë, 10 korrik 1984, Seria A nr. 81 
Gülmez kundër Turqisë, nr. 16330/02, 20 maj 2008 
Gumenyuk dhe të tjerët kundër Ukrainës, nr. 11423/19, 22 korrik 2021 
Gutfreund kundër Francës, nr. 45681/99, GJEDNJ 2003-VII 

—H— 
H. kundër Belgjikës, 30 nëntor 1987, Seria A nr. 127-B 
H. kundër Francës, 24 tetor 1989, Seria A nr. 162-A 
H. Kundër Mbretërisë së Bashkuar, 8 korrik 1987, Seria A nr. 120 
Håkansson dhe Sturesson kundër Suedisë, 21 shkurt 1990, Seria A nr. 171-A 
Hamzagić kundër Kroacisë, nr. 68437/13, 9 dhjetor 2021 
Hansen kundër Norvegjisë, nr. 15319/09, 2 tetor 2014 
Harabin kundër Sllovakisë, nr. 58688/11, 20 nëntor 2012 
Harisch kundër Gjermanisë, nr. 50053/16, 11 prill 2019 
Hasan Tunç dhe të tjerët kundër Turqisë, nr. 19074/05, 31 janar 2017 
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Hayati Çelebi dhe të tjerët kundër Turqisë, nr. 582/05, 9 shkurt 2016 
Helle kundër Finlandës, 19 dhjetor 1997, Raportet e aktgjykimeve dhe aktvendimeve 1997-VIII 
Helmers kundër Suedisë, 29 tetor 1991, Seria A nr 212-A 
Helmut Blum kundër Austrisë, nr. 33060/10, 5 prill 2016 
Hentrich kundër Francës, 22 shtator 1994, Seria A nr. 296-A 
Herma kundër Gjermanisë (Aktv.), nr. 54193/07, 8 dhjetor 2009 
Hesse-Anger dhe Anger kundër Gjermanisë (Aktv.), nr. 45835/99, GJEDNJ 2001-VI 
Higgins dhe të tjerët kundër Francës, 19 shkurt 1998, Raportet e aktgjykimeve dhe aktvendimeve 
1998-I 
Hiro Balani kundër Spanjës, 9 dhjetor 1994, Seria A nr. 303-B 
Hirvisaari kundër Finlandës, nr. 49684/99, 27 shtator 2001 
Hokkanen kundër Finlandës, 23 shtator 1994, Seria A nr. 299-A 
Holding dhe Barnes PLC kundër Mbretërisë së Bashkuar (Aktv.), nr. 2352/02, GJEDNJ 2002-IV 
Holub kundër Republikës Çeke, nr. 24880/05, 14 dhjetor 2010 
Hôpital local Saint-Pierre d’Oléron dhe të tjerët kundër Francës, nr. 18096/12 dhe 20 të tjerët, 8 

nëntor 2018 
Hornsby kundër Greqisë, 19 mars 1997, Raportet e aktgjykimeve dhe aktvendimeve 1997-II 
Hotter kundër Austrisë (Aktv.), nr. 18206/06, 7 tetor 2010 
Howald Moor dhe të tjerët kundër Zvicrës, nr. 52067/10 dhe 41072/17, 11 mars 2014 
Hudáková dhe të tjerët kundër Sllovakisë, nr. 23083/05, 27 prill 2010 
Humen kundër Polonisë [GC], nr. 26614/95, 15 tetor 1999 
Hurter kundër Zvicrës, nr. 53146/99, 15 dhjetor 2005 
Hussein dhe të tjerët kundër Belgjikës, nr. 45187/12, 16 mars 2021 

—I— 
I.T.C. Ltd kundër Maltës (Aktv.), nr. 2629/06, 11 dhjetor 2007 
Igranov dhe të tjerët kundër Rusisë, nr. 63246/10, 9 janar 2018 
Ilnseher kundër Gjermanisë [GC], nr. 10211/12 dhe 27505/14, 4 dhjetor 2018 
Immeubles Groupe Kosser kundër Francës, nr. 38748/97, 21 mars 2002 
Immobiliare Saffi kundër Italisë [GC], nr. 22774/93, GJEDNJ 1999-V 
Indra kundër Sllovakisë, nr. 46845/99, 1 shkurt 2005 
Işyar kundër Bullgarisë, nr. 391/03, 20 nëntor 2008 
Ivan Atanasov kundër Bullgarisë, nr. 12853/03, 2 dhjetor 2010 

—J— 
J.C. dhe të tjerët kundër Belgjikës, nr. 11625/17, 12 tetor 2021 
Jahnke dhe Lenoble kundër Francës (Aktv.), nr. 40490/98, GJEDNJ 2000-IX 
Jallow kundër Norvegjisë, nr. 36516/19, 2 dhjetor 2021 
James dhe të tjerët kundër Mbretërisë së Bashkuar, 21 shkurt 1986, Seria A nr. 98 
Jenița Mocanu kundër Rumanisë, nr. 11770/08, 17 dhjetor 2013 
John kundër Gjermanisë (Aktv.), nr. 15073/03, 13 shkurt 2007 
Jones. dhe të tjerët kundër Mbretërisë së Bashkuar, nr. 34356/06 dhe 40528/06, GJEDNJ 2014 
Jovanoviq kundër Serbisë, nr. 32299/08, 2 tetor 2012 
Juričić kundër Kroacisë, nr. 58222/09, 26 korrik 2011 
Jurisic dhe Collegium Mehrerau kundër Austrisë, nr. 62539/00, 27 korrik 2006 
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—K— 
K.D.B. Kundër Holandës, 27 mars 1998, Raportet e aktgjykimeve dhe aktvendimeve 1998-II 
K.S. kundër Finlandës, nr. 29346/95, 31 maj 2001 
Kakamoukas dhe të tjerët kundër Greqisë [GC], nr. 38311/02, 15 shkurt 2008 
Kalogeropoulou dhe të tjerët kundër Greqisë dhe Gjermanisë (Aktv.), nr. 59021/00, GJEDNJ 2002-X 
Kamenos kundër Qipros, nr. 147/07, 31 tetor 2017 
Kamenova kundër Bullgarisë, nr. 62784/09, 12 korrik 2018 
Karahasanoğlu kundër Turqisë, nr. 21392/08 dhe 2 të tjerë, 16 mars 2021 
Károly Nagy kundër Hungarisë [GC], nr. 56665/09, GJEDNJ 2017 
Karrar kundër Belgjikës, nr. 61344/16, 31 gusht 2021 
Katte Klitsche de la Grange kundër Italisë, 27 tetor 1994, Seria A nr. 293-B 
Keaney kundër Irlandës, nr. 72060/17, 30 prill 2020 
Kemmache kundër Francës (nr. 3), 24 nëntor 1994, Seria A nr. 296-C 
Kenedi kundër Hungarisë, nr. 31475/05, 26 maj 2009 
Kerojärvi kundër Finlandës, 19 korrik 1995, Seria A nr. 322 
Khamidov kundër Rusisë, nr. 72118/01, 15 nëntor 2007 
Khrabrova kundër Rusisë, nr. 18498/04, 2 tetor 2012 
Kılıç dhe të tjerët kundër Turqisë, nr. 33162/10, 3 dhjetor 2013 
Kingsley kundër Mbretërisë së Bashkuar [GC], nr. 35605/97, GJEDNJ 2002-IV 
Kinský kundër Republikës Çeke, nr. 42856/06, 9 shkurt 2012 
Klausecker kundër Gjermanisë, nr. 415/07, 6 janar 2015 
Klauz kundër Kroacisë, nr. 42856/06, 9 shkurt 2012 
Kleyn dhe të tjerët kundër Holandës [GC], nr. 39343/98 dhe 3 të tjerë, GJEDNJ 2003-VI 
Kök kundër Turqisë, nr. 1855/02, 19 tetor 2006 
Köksoy kundër Turqisë, nr. 31885/10, 13 janar 2021 
König kundër Gjermanisë, 28 qershor 1978, Seria A nr. 27 
Konkurrenten.no AS kundër Norvegjisë (Aktv.), nr. 47341/15, 5 nëntor 2019 
Kontalexis kundër Greqisë, nr. 59000/08, §§ 42-44, 31 maj 2011 
Koottummel kundër Austrisë, nr. 49616/06, 10 dhjetor 2009 
Kosmidis dhe Kosmidou kundër Greqisë, nr. 32141/04, 8 nëntor 2007 
Koulias kundër Qipros, nr. 48781/12, 26 maj 2020 
Kövesi kundër Rumanisë, nr. 3594/19, 5 maj 2020 
Kožemiakina kundër Lituanisë, nr. 231/15, 2 tetor 2018 
Koziy kundër Ukrainës, nr. 10426/02, 18 qershor 2009 
Kraska kundër Zvicrës, 19 prill 1993, Seria A nr. 254-B 
Krčmář dhe të tjerët kundër Republikës Çeke, nr. 35376/97, 3 mars 2000 
Kress kundër Francës [GC], nr. 39594/98, GJEDNJ 2001-VI 
Kreuz kundër Polonisë, nr. 28249/95, GJEDNJ 2001-VI 
Krikorian kundër Francës (Aktv.), nr. 6459/07, 26 nëntor 2013 
Kristiansen dhe Tyvik AS kundër Norvegjisë, nr. 25498/08, 2 maj 2013 
Krunoslava Zovko kundër Kroacisë, nr. 56935/13, 23 maj 2017 
Kübler kundër Gjermanisë, nr. 32715/06, 13 janar 2011 
Kudła kundër Polonisë [GC], nr. 30210/96, GJEDNJ 2000-XI 
Kukkonen kundër Finlandës (nr. 2), nr. 47628/06, 13 janar 2009 
Kulykov dhe të tjerët kundër Ukrainës, nr. 5114/09 dhe 17 të tjerët, 19 janar 2017 
Kunert kundër Polonisë, nr. 8981/14, 4 prill 2019 
Kurşun kundër Turqisë, nr. 22677/10, 30 tetor 2018 
Kushoglu kundër Bullgarisë, nr. 48191/99, 10 maj 2007 
Kutić kundër Kroacisë, nr. 48778/99, GJEDNJ 2002-II 
Kuzhelev dhe të tjerët kundër Rusisë, nr. 64098/09 dhe 6 të tjerët, 15 tetor 2019 
Kyprianou kundër Qipros [GC], nr. 73797/01, GJEDNJ 2005-XIII 
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Kyrtatos kundër Greqisë, nr. 41666/98, GJEDNJ 2003-VI (ekstrakte) 

—L— 
L. kundër Mbretërisë së Bashkuar (Aktv.), nr. 34222/96, GJEDNJ 1999-VI 
L’Érablière A.S.B.L. kundër Belgjikës, nr. 49230/07, GJEDNJ 2009 
Laçi kundër Shqipërisë, nr. 28142/17, 19 tetor 2021 
Lady S.R.L. kundër Republikës së Maqedonisë, nr. 39804/06, 23 tetor 2018 
Laidin kundër Francës (nr. 2), nr. 39282/98, 7 janar 2003 
Laino kundër Italisë [GC], nr. 33158/96, GJEDNJ 1999-I 
Lamanna kundër Austrisë, nr. 28923/95, 10 korrik 2001 
Langborger kundër Suedisë, 22 qershor 1989, Seria A nr. 155 
Laskowska kundër Polonisë, nr. 77765/01, 13 mars 2007 
Lavents kundër Letonisë, nr. 58442/00, 28 nëntor 2002 
Le Calvez kundër Francës, 29 korrik 1998, Raportet e aktgjykimeve dhe aktvendimeve 1998-V 
Le Compte, Van Leuven dhe De Meyere kundër Belgjikës, 23 qershor 1981, Seria A nr. 43 
Lechner dhe Hess kundër Austrisë, 23 prill 1987, Seria A nr. 118 
Letinčić kundër Kroacisë, nr. 7183/11, 3 maj 2016 
Levages Prestations Services kundër Francës, 23 tetor 1996, Raportet e aktgjykimeve dhe 

aktvendimeve 1996-V 
Libert kundër Belgjikës (Aktv.), nr. 44734/98, 8 korrik 2004 
Liga Portuguesa de Futebol Profissional kundër Portugalisë (Aktv.), nr. 49639/09, 3 prill 2012 
Lithgow dhe të tjerët kundër Mbretërisë së Bashkuar, 8 korrik 1986, Seria A nr. 102 
Lobo Machado kundër Portugalisë, 20 shkurt 1996, Raportet e aktgjykimeve dhe aktvendimeve 

1996-I 
Loiseau kundër Francës (Aktv.), nr. 46809/99, GJEDNJ 2003-XII 
López Ribalda dhe të tjerët kundër Spanjës, [GC], nr. 1874/13 dhe 8567/13, 17 tetor 2019 
Loquifer kundër Belgjikës, nr. 79089/13 dhe 2 të tjerët, 20 korrik 2021 
Lorenzetti kundër Italisë, nr. 32075/09, 10 prill 2012 
Lovrić kundër Kroacisë, nr. 38458/15, 4 prill 2017 
Luka kundër Rumanisë, nr. 34197/02, 21 korrik 2009 
Lunari kundër Italisë, nr. 21463/93, 11 janar 2001 
Lundevall kundër Suedisë, nr. 38629/97, 12 nëntor 2002 
Luordo kundër Italisë, nr. 32190/96, GJEDNJ 2003-IX 
Lupaş dhe të tjerët kundër Rumanisë, nr. 1434/02 dhe 2 të tjerë, GJEDNJ 2006-XV (ekstrakte) 
Famullia katolike greke Lupeni dhe të tjerët kundër Rumanisë [GC], nr. 76943/11, GJEDNJ 2016 

(ekstrakte) 

—M— 
M.L. kundër Sllovakisë, nr. 34159/17, 14 tetor 2021 
Maaouia kundër Francës [GC], nr. 39652/98, GJEDNJ 2000-X 
Mackay dhe BBC Scotland kundër Mbretërisë së Bashkuar, nr. 10734/05, 7 dhjetor 2010 
Magnin kundër Francës (Aktv.), nr. 26219/08, 10 maj 2012 
Magomedov dhe të tjerët kundër Rusisë, nr. 33636/09 dhe 9 të tjerë, 28 mars 2017 
Majorana kundër Italisë (Aktv.), nr. 75117/01, 26 maj 2005 
Malhous kundër Republikës Çeke [GC], nr. 33071/96, 12 korrik 2001 
Mamatkulov dhe Askarov kundër Turqisë [GC], nr. 46827/99 dhe 46951/99, GJEDNJ 2005-I 
Manoilescu dhe Dobrescu kundër Rumanisë dhe Rusisë (Aktv.), nr. 60861/00, GJEDNJ 2005 VI 
Mantovanelli kundër Francës, 18 mars 1997, Raportet e aktgjykimeve dhe aktvendimeve 1997-II 
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Manzano Diaz kundër Belgjikës, nr. 26402/17, 18 maj 2021 
Marc-Antoine kundër Francës (Aktv.), nr. 54984/09, 4 qershor 2013 
Marcello Viola kundër Italisë, nr. 45106/04, GJEDNJ 2006-XI (ekstrakte) 
Marić kundër Kroacisë (Aktv.), nr. 37333/17, 10 nëntor 2020 
Marini kundër Shqipërisë, nr. 3738/02, 18 dhjetor 2007 
Markovic dhe të tjerët kundër Italisë [GC], nr. 1398/03, GJEDNJ 2006-XIV 
Martinie kundër Francës[GC], nr. 58675/00, GJEDNJ 2006-VI 
Martins Moreira kundër Portugalisë, 26 tetor 1988, Seria A nr. 143, 
Marušić kundër Kroacisë (Aktv.), nr. 79821/12, 23 maj 2017 
Masson dhe Van Zon kundër Holandës, 28 shtator 1995, Seria A nr. 327-A 
Matheus kundër Francës, nr. 62740/00, 31 mars 2005 
Mats Jacobsson kundër Suedisë, 28 qershor 1990, Seria A nr. 180-A 
McElhinney kundër Irlandës [GC], nr. 31253/96, GJEDNJ 2001-XI (ekstrakte) 
McGinley dhe Egan kundër Mbretërisë së Bashkuar, 9 qershor 1998, Raportet e aktgjykimeve dhe 

aktvendimeve 1998-III 
McGonnell kundër Mbretërisë së Bashkuar, nr. 28488/95, GJEDNJ 2000-II 
McMichael kundër Mbretërisë së Bashkuar, 24 shkurt 1995, Seria A nr. 307-B 
McVicar kundër Mbretërisë së Bashkuar, nr. 46311/99, GJEDNJ 2002-III 
Melnyk kundër Ukrainës, nr. 23436/03, 28 mars 2006 
Menchinskaya kundër Rusisë, nr. 42454/02, 15 janar 2009 
Mercieca dhe të tjerët kundër Maltës, nr. 21974/07, 14 qershor 2011 
Mérigaud kundër Francës, nr. 32976/04, 24 shtator 2009 
Metaxas kundër Greqisë, nr. 8415/02, 27 maj 2004 
Mežnarić kundër Kroacisë, nr. 71615/01, 15 korrik 2005 
Micallef kundër Maltës [GC], nr. 17056/06, GJEDNJ 2009 
Miessen kundër Belgjikës, nr. 31517/12, 18 tetor 2016 
Mihalache kundër Rumanisë [GC], nr. 54012/10, 8 korrik 2019 
Mihova kundër Italisë (Aktv.), nr. 25000/07, 30 mars 2010 
Mihail Mihăilescu kundër Rumanisë, nr. 3795/15, 12 janar 2021 
Mikhail Mironov kundër Rusisë, nr. 58138/09, 6 tetor 2020 
Mikhno kundër Ukrainës, nr. 32514/12, 1 shtator 2016 
Mikulić kundër Kroacisë, nr. 53176/99, GJEDNJ 2002-I 
Milatová dhe të tjerët kundër Republikës Çeke, nr. 61811/00, GJEDNJ 2005-V 
Miller kundër Suedisë, nr. 55853/00, 8 shkurt 2005 
Mincheva kundër Bullgarisë, nr. 21558/03, 2 shtator 2010 
Miracle Europe Kft kundër Hungarisë, nr. 57774/13, 12 janar 2016 
Miragall Escolano dhe të tjerët kundër Spanjës, nr. 38366/97 dhe 9 të tjerë, GJEDNJ 2000-I 
Miroļubovs dhe të tjerët kundër Letonisë, nr. 798/05, 15 shtator 2009 
Mirovni Inštitut kundër Sllovenisë, nr. 32303/13, 13 mars 2018 
Miryana Petrova kundër Bullgarisë, nr. 57148/08, 21 korrik 2016 
Mocié kundër Francës, nr. 46096/99, 8 prill 2003 
Molla Sali kundër Greqisë [GC], nr. 20452/14, 19 dhjetor 2018 
Momčilović kundër Kroacisë, nr. 11239/11, 26 mars 2015 
Momčilović kundër Serbisë, nr. 23103/07, 2 prill 2013 
Monnell dhe Morris kundër Mbretërisë së Bashkuar, 2 mars 1987, Seria A nr. 115 
Mont Blanc Trading Ltd dhe Antares Titanium Trading Ltd kundër Ukrainës, nr. 11161/08, 14 janar 

2021 
Montcornet de Caumont kundër Francës (Aktv.), nr. 59290/00, GJEDNJ 2003-VII 
Morawska kundër Polonisë (Aktv.), nr. 3508/12, 7 janar 2020 
Moreira de Azevedo kundër Portugalisë, 23 tetor 1990, Seria A nr. 189 
Moreira Ferreira kundër Portugalisë (nr. 2) [GC], nr. 19867/12, GJEDNJ 2017 (ekstrakte) 
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Morel kundër Francës, nr. 34130/96, GJEDNJ 2000-VI 
Morice kundër Francës [GC], nr. 29369/10, GJEDNJ 2015 
Moroko kundër Rusisë, nr. 20937/07, 12 qershor 2008 
Moser kundër Austrisë, nr. 12643/02, 21 shtator 2006 
Mosteanu dhe të tjerët kundër Rumanisë, nr. 33176/96, 26 nëntor 2002 
Mugoša kundër Malit të Zi, nr. 76522/12, 21 qershor 2016 
Munteanu kundër Rumanisë (Aktv.), nr. 54640/13, 11 shkurt 2020 
Mustafa Tunç dhe Fecire Tunç kundër Turqisë [GC], nr. 24014/05, 14 prill 2015 
Musumeci kundër Italisë, nr. 33695/96, 11 janar 2005 
Mutu dhe Pechstein kundër Zvicrës, nr. 40575/10 dhe 67474/10, 2 tetor 2018 

—N— 
Naït-Liman kundër Zvicrës [GC], nr. 51357/07, 15 mars 2018 
Naki dhe AMED Sportif Faaliyetler Kulübü Derneği kundër Turqisë, nr. 48924/16, 18 maj 2021 
Naku kundër Lituanisë dhe Suedisë, nr. 26126/07, 8 nëntor 2016 
Nataliya Mikhaylenko kundër Ukrainës, nr. 49069/11, 30 maj 2013 
National & Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society dhe Yorkshire Building 

Society kundër Mbretërisë së Bashkuar, 23 tetor 1997, Raportet e aktgjykimeve dhe 
aktvendimeve 1997-VII 

Nazsız kundër Turqisë (Aktv.), nr. 22412/05, 26 maj 2009 
Ndayegamiye-Mporamazina kundër Zvicrës, nr. 16874/12, 5 shkurt 2019 
Nedelcho Popov kundër Bullgarisë, nr. 61360/00, 22 nëntor 2007 
Nejdet Şahin dhe Perihan Şahin kundër Turqisë [GC], nr. 13279/05, 20 tetor 2011 
Neshev kundër Bullgarisë (Aktv.), nr. 40897/98, 13 mars 2003 
Nicholas kundër Qipros, nr. 63246/10, 9 janar 2018 
Nicholas kundër Qipros (Aktv.), nr. 37371/97, 14 mars 2000 
Nicolae Virgiliu Tănase kundër Rumanisë [GC], nr. 41720/13, 25 qershor 2019 
Nideröst-Huber kundër Zvicrës, 18 shkurt 1997, Raportet e aktgjykimeve dhe aktvendimeve 1997-I 
Niederböster kundër Gjermanisë, nr. 39547/98, GJEDNJ 2003-IV (ekstrakte) 
Nikolyan kundër Armenisë, nr. 74438/14, 3 tetor 2019 
Nikoloudakis kundër Greqisë, nr. 35322/12, 26 mars 2020 
Nikolova dhe Vandova kundër Bullgarisë, nr. 20688/04, 17 dhjetor 2013 
Nunes Dias kundër Portugalisë (Aktv.), nr. 2672/03 dhe 69829/01, GJEDNJ 2003-IV 

—O— 
Obermeier kundër Austrisë, 28 qershor 1990, Seria A nr. 179 
Oerlemans kundër Holandës, 27 nëntor 1991, Seria A nr. 219 
Ogieriakhi kundër Irlandës (Aktv.), nr. 57551/17, 30 prill 2019 
OGIS-Institut Stanislas, OGEC Saint-Pie X dhe Blanche de Castille dhe të tjerët kundër Francës, nr. 

42219/98 dhe 54563/00, 27 maj 2004 
Ohneberg kundër Austrisë, nr. 10781/08, 18 shtator 2012 
Okyay dhe të tjerët kundër Turqisë, nr. 36220/97, GJEDNJ 2005-VII 
Oleksandr Volkov kundër Ukrainës, nr. 21722/11, GJEDNJ 2013 
Oleynikov kundër Rusisë, nr. 36703/04, 14 mars 2013 
Olsson kundër Suedisë (nr. 1), 24 mars 1988, Seria A nr. 130 
Olujić kundër Kroacisë, nr. 22330/05, 5 shkurt 2009 
Omdahl kundër Norvegjisë, nr. 46371/18, 22 prill 2021 
OOO Link Oil SPB kundër Rusisë (Aktv.), nr. 42600/05, 25 qershor 2009 
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Organisation nationale des syndicats d’infirmiers libéraux (ONSIL) kundër Francës (Aktv.), nr. 
39971/98, GJEDNJ 2000-IX 

Oršuš dhe të tjerët kundër Kroacisë [GC], nr. 15766/03, GJEDNJ 2010 
Ortenberg kundër Austrisë, 25 nëntor 1994, Seria A nr. 295-B 
Osinger kundër Austrisë, nr. 54645/00, 24 mars 2005 
Osman kundër Mbretërisë së Bashkuar 28 tetor 1998, Raportet e aktgjykimeve dhe aktvendimeve 

1998-VIII 
Oorzhak kundër Rusisë, nr. 4830/18, 30 mars 2021 
Ouzounis dhe të tjerët kundër Greqisë, nr. 49144/99, 18 prill 2002 

—P— 
P., C. dhe S. Kundër Mbretërisë së Bashkuar, nr. 56547/00, GJEDNJ 2002-VI 
Pabla Ky kundër Finlandës, nr. 47221/99, GJEDNJ 2004-V 
Pafitis dhe të tjerët kundër Greqisë, 26 shkurt 1998, Raportet e aktgjykimeve dhe aktvendimeve 

1998-I 
Pailot kundër Francës, 22 prill 1998, Raportet e aktgjykimeve dhe aktvendimeve 1998-II 
Paksas kundër Lituanisë [GC], nr. 34932/04, GJEDNJ 2011 
Paluda kundër Sllovakisë, nr. 33392/12, 23 maj 2017 
Pammel kundër Gjermanisë, 1 korrik 1997, Raportet e aktgjykimeve dhe aktvendimeve 1997-IV 
Panjeheighalehei kundër Danimarkës (Aktv.), nr. 11230/07, 13 tetor 2009 
Papachelas kundër Greqisë [GC], nr. 31423/96, GJEDNJ 1999-II 
Papaioannou kundër Greqisë, nr. 18880/15, 2 qershor 2016 
Papageorgiou kundër Greqisë, 22 tetor 1997, Raportet e aktgjykimeve dhe aktvendimeve 1997-VI 
Papon kundër Francës (Aktv.), nr. 344/04, GJEDNJ 2005-XI 
Parlov-Tkalčić kundër Kroacisë, nr. 24810/06, 22 dhjetor 2009 
Parol kundër Polonisë, nr. 65379/13, 11 tetor 2018 
Pasquini kundër San Marinos, nr. 50956/16, 2 maj 2019 
Pastore kundër Italisë (Aktv.), nr. 46483/99, 25 maj 1999 
Paulsen-Medalen dhe Svensson kundër Suedisë, 19 shkurt 1998, Raportet e aktgjykimeve dhe 

aktvendimeve 1998-I 
Pedro Ramos kundër Zvicrës, nr. 10111/06, 14 tetor 2010 
Peleki kundër Greqisë, nr. 69291/12, 5 mars 2020 
Pellegrin kundër Francës[GC], nr. 28541/95, GJEDNJ 1999-VIII 
Pellegrini kundër Italisë, nr. 30882/96, GJEDNJ 2001-VIII 
Peñafiel Salgado kundër Spanjës (Aktv.), nr. 65964/01, 16 prill 2002 
Pereira da Silva kundër Portugalisë, nr. 77050/11, 22 mars 2016 
Perez kundër Francës [GC], nr. 47287/99, GJEDNJ 2004-I 
Perez de Rada Canavilles kundër Spanjës, 28 tetor 1998, Raportet e aktgjykimeve dhe aktvendimeve 

1998-VIII 
Peruš kundër Sllovenisë, nr. 35016/05, 27 shtator 2012 
Pescador Valero kundër Spanjës, nr. 62435/00, GJEDNJ 2003-VII 
Petko Petkov kundër Bullgarisë, nr. 2834/06, 19 shkurt 2013 
Petrella kundër Italisë, nr. 24340/07, 18 mars 2021 
Petrović dhe të tjerët kundër Malit të Zi, nr. 18116/15, 17 korrik 2018 
Pétur Thór Sigurðsson kundër Islandës, nr. 39731/98, GJEDNJ 2003-IV 
Philis kundër Greqisë (nr. 1), 27 gusht 1991, Seria A nr. 209 
Philis kundër Greqisë (nr. 2), 27 qershor 1997, Raportet e aktgjykimeve dhe aktvendimeve 1997-IV 
Pierre-Bloch kundër Francës, 21 tetor 1997, Raportet e aktgjykimeve dhe aktvendimeve 1997-VI 
Pini dhe të tjerët kundër Rumanisë, nr. 78028/01 dhe 78030 të/ 01, GJEDNJ 2004-V (ekstrakte) 
Pişkin kundër Turqisë, nr. 33399/18, 15 dhjetor 2020 
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Pizzetti kundër Italisë, 26 shkurt 1993, Seria A nr. 257-C 
Platakou kundër Greqisë, nr. 38460/97, GJEDNJ 2001-I 
Plazzi kundër Zvicrës, nr. 44101/18, 8 shkurt 2022 
Pocious kundër Lituanisë, nr. 35601/04, 6 korrik 2010 
Podbielski dhe PPU Polpure kundër Polonisë, nr. 39199/98, 26 korrik 2005 
Poiss kundër Austrisë, 23 prill 1987, Seria A nr. 117 
Polyakh dhe të tjerët kundër Ukrainës, nr. 58812/15 dhe 4 të tjerët, 17 tetor 2019 
Pönkä kundër Estonisë, nr. 64160/11, 8 nëntor 2016 
Posti dhe Rahko kundër Finlandës, nr. 27824/95, GJEDNJ 2002-VII 
Potocka dhe të tjerët kundër Polonisë, nr. 33776/96, GJEDNJ 2001- X 
Pravednaya kundër Rusisë, nr. 69529/01, 18 nëntor 2004 
Preda dhe Dardari kundër Italisë (Aktv.), nr. 28160/95 dhe 28382/95, GJEDNJ 1999-III 
Pretto dhe të tjerët kundër Italisë, 8 dhjetor 1983, Seria A nr. 71 
Pridatchenko dhe të tjerët kundër Rusisë, nr. 2191/03 dhe 3 të tjerë, 21 qershor 2007 
Prince Hans-Adam II i Lihtenshtajnit kundër Gjermanisë [GC], nr. 42527/98, GJEDNJ 2001-VIII 
Probstmeier kundër Gjermanisë, 1 korrik 1997, Raportet e aktgjykimeve dhe aktvendimeve 1997-IV 
Procola kundër Luksemburgut, 28 shtator 1995, Seria A nr. 326 
Prodan kundër Moldavisë, nr. 49806/99, GJEDNJ 2004-III (ekstrakte) 
Project-Trade d.o.o. kundër Kroacisë, nr. 1920/14, 19 nëntor 2020 
Pudas kundër Suedisë, 27 tetor 1987, Seria A nr 125-A 
Puolitaival dhe Pirttiaho kundër Finlandës, nr. 54857/00, 23 nëntor 2004 

—R— 
R.P. dhe të tjerët kundër Mbretërisë së Bashkuar, nr. 38245/08, 9 tetor 2012 
R.S. kundër Gjermanisë (Aktv.), nr. 19600/15, 28 mars 2017 
RTBF kundër Belgjikës, nr. 50084/06, GJEDNJ 2011 
Radomilja dhe të tjerët kundër Kroacisë[GC], nr. 37685/10 dhe 22768/12, 20 mars 2018 
Ramljak kundër Kroacisë, nr. 5856/13, 27 qershor 2017 
Ramos Nunes de Carvalho e Sá kundër Portugalisë [GC], nr. 55391/13 dhe 2 të tjerët, 6 nëntor 2018 
Raylyan kundër Rusisë, nr. 22000/03, 15 shkurt 2007 
Reczkowicz kundër Polonisë, nr. 43447/19, 22 korrik 2021 
Refah Partisi (The Welfare Party) dhe të tjerët kundër Turqisë (Aktv.), nr. 41340/98 dhe 3 të tjerë, 

3 tetor 2000 
Regner kundër Republikës Çeke [GC], nr. 35289/11, 19 shtator 2017 
Repcevirág Szövetkezet kundër Hungarisë, nr. 70750/14, 30 prill 2019 
Reuther kundër Gjermanisë (Aktv.), nr. 74789/01, GJEDNJ 2003-IX 
Ringeisen kundër Austrisë, 16 korrik 1971, Seria A nr. 13 
Robins kundër Mbretërisë së Bashkuar, 23 shtator 1997, Raportet e aktgjykimeve dhe aktvendimeve 

1997-V 
Roche kundër Mbretërisë së Bashkuar [GC], 32555/96, GJEDNJ 2005-X 
Rolf Gustafson kundër Suedisë, 1 korrik 1997, Raportet e aktgjykimeve dhe aktvendimeve 1997-IV 
Romańczyk kundër Francës, nr. 7618/05, 18 nëntor 2010 
Ronald Vermeulen kundër Belgjikës, nr. 5475/06, 17 korrik 2018 
Rotaru kundër Rumanisë [GC], nr. 28341/95, GJEDNJ 2000-V 
Rozalia Avram kundër Rumanisë, nr. 19037/07, 16 shtator 2014 
Ruianu kundër Rumanisë, nr. 34647/97, 17 qershor 2003 
Ruiz-Mateos kundër Spanjës, 23 qershor 1993, Seria A nr. 262 
Ruiz Torija kundër Spanjës, 9 dhjetor 1994, Seria A nr. 303-A 
Ruotolo kundër Italisë, 27 shkurt 1992, Seria A nr. 230-D 
Rustavi 2 Broadcasting Company Ltd dhe të tjerët kundër Gjeorgjisë, nr. 16812/17, 18 korrik 2019 
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Ryabykh kundër Rusisë, nr. 52854/99, GJEDNJ 2003-IX 
Ryakib Biryukov kundër Rusisë, nr. 14810/02, GJEDNJ 2008 

—S— 
S., v. dhe A. kundër Danimarkës [GC], nr. 35553/12 dhe 2 të tjerët, 22 tetor 2018 
Sabeh El Leil kundër Francës [GC], nr. 34869/05, 29 qershor 2011 
Sabin Popescu kundër Rumanisë, nr. 48102/99, 2 mars 2004 
Sablon kundër Belgjikës, nr. 36445/97, 10 prill 2001 
Saccoccia kundër Austrisë (Aktv.), nr. 69917/01, 5 korrik 2007 
Saccoccia kundër Austrisë, nr. 69917/01, 18 dhjetor 2008 
Sace Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. kundër Turqisë, nr. 20577/05, 22 tetor 2013 
Sacilor Lormines kundër Francës, nr. 65411/01, GJEDNJ 2006-XIII 
Sailing Club of Chalkidiki "I Kelyfos" kundër Greqisë, nr. 6978/18 dhe 8547/18, 21 nëntor 2019 
Sakellaropoulos kundër Greqisë (Aktv.), nr. 38110/08, 6 janar 2011 
Salesi kundër Italisë, nr. 26 shkurt 1993, Seria A nr. 257-E 
Salomonsson kundër Suedisë, nr. 38978/97, 12 nëntor 2002 
Şamat kundër Turqisë, nr. 29115/07, 21 janar 2020 
San Leonard Band Club kundër Maltës, nr. 77562/01, GJEDNJ 2004-IX 
Sanglier kundër Francës, nr. 50342/99, 27 maj 2003 
Sanofi Pasteur kundër Francës, nr. 25137/16, 13 shkurt 2020 
Santambrogio kundër Italisë, nr. 61945/00, 21 shtator 2004 
Santos Pinto kundër Portugalisë, nr. 39005/04, 20 maj 2008 
Saoud kundër Francës, nr. 9375/02, 9 tetor 2007 
Sara Lind Eggertsdóttir kundër Islandës, nr. 31930/04, 5 korrik 2007 
Sartory kundër Francës, nr. 40589/07, 24 shtator 2009 
Satakunnan Markkinapörssi Oy dhe Satamedia Oy kundër Finlandës [GC], nr. 931/13, GJEDNJ 2017 

(ekstrakte) 
Savino dhe të tjerët kundër Italisë, nr. 17214/05 dhe 2 të tjerë, 28 prill 2009 
Savitskyy kundër Ukrainës, nr. 38773/05, 26 korrik 2012 
Scerri kundër Maltës, nr. 36318/18, 7 korrik 2020 
Schipani dhe të tjerët kundër Italisë, nr. 38369/09, 21 korrik 2015 
Schmidt kundër Letonisë, nr. 22493/05, 27 prill 2017 
Schouten dhe Meldrum kundër Holandës, 9 dhjetor 1994, Seria A nr. 304 
Schuler-Zgraggen kundër Zvicrës, 24 qershor 1993, Seria A nr. 263 
Scordino kundër Italisë (nr. 1) [GC], nr. 36813/97, GJEDNJ 2006-V 
Sdružení Jihočeské Matky kundër Republikës Çeke (Aktv.), nr. 19101/03, 10 korrik 2006 
Sedat Doğan kundër Turqisë, nr. 48909/14, 18 maj 2021 
Sekul kundër Kroacisë (Aktv.), nr. 43569/13, 30 qershor 2015 
Selin Aslı Öztürk kundër Turqisë, nr. 39523/03, 13 tetor 2009 
Selmani dhe të tjerët k. ish Republikës Jugosllave të Maqedonisë, nr. 67259/14, 9 shkurt 2017 
Sharxhi dhe të tjerët kundër Shqipërisë, nr. 10613/16, 11 janar 2018 
Siaƚkowska kundër Polonisë, nr. 8932/05, 22 mars 2007 
Siegel kundër Francës, nr. 36350/97, GJEDNJ 2000-XII 
Siegle kundër Rumanisë, nr. 23456/04, 16 prill 2013 
Sigalas kundër Greqisë, nr. 19754/02, 22 shtator 2005 
Sigma Radio Television Ltd kundër Qipros, nr. 32181/04 dhe 35122/05, 21 korrik 2011 
Šikić kundër Kroacisë, nr. 9143/08, 15 korrik 2010 
Silva Pontes kundër Portugalisë, 23 mars 1994, seria A nr 286-A 
Sine Tsaggarakis A.E.E. kundër Greqisë, nr. 17257/13, 23 maj 2019 
Skorobogatykh kundër Rusisë (Aktv.), nr. 37966/02, 8 qershor 2006 
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Słomka kundër Polonisë, nr. 68924/12, 6 dhjetor 2018 
Smirnov kundër Rusisë (Aktv.), nr. 14085/04, 6 korrik 2006 
Société anonyme d’habitations à loyers modérés Terre et Famille kundër Francës (Aktv.), nr. 

62033/00, 17 shkurt 2004 
Société de gestion du port de Campoloro and Société fermière de Campoloro kundër Francës, nr. 

57516/00, 26 shtator 2006 
Sokurenko dhe Strygun kundër Ukrainës, nr. 29458/04 dhe 29465/04, 20 korrik 2006 
Sommerfeld kundër Gjermanisë [GC], nr. 31871/96, GJEDNJ 2003-VIII (ekstrakte) 
Somorjai kundër Hungarisë, nr. 60934/13, 28 gusht 2018 
Sotiris dhe Nikos Koutras ATTEE kundër Greqisë, nr. 39442/98, GJEDNJ 2000-XII 
Sovtransavto Holding kundër Ukrainës, nr. 48553/99, GJEDNJ 2002-VII 
Speil kundër Austrisë (Aktv.), nr. 42057/98, 5 shtator 2002 
Sporrong dhe Lönnroth kundër Suedisë, 23 shtator 1982, Seria A nr. 52 
Spūlis dhe Vaškevičs kundër Letonisë (Aktv.), nr. 2631/10 dhe 12253/10, 18 nëntor 2014 
Sramek kundër Austrisë, 22 tetor 1984, Seria A nr. 84 
Stanev kundër Bullgarisë [GC], nr. 36760/06, GJEDNJ 2012 
Stankiewicz kundër Polonisë, nr. 46917/99, GJEDNJ 2006-VI 
Stankov kundër Bullgarisë, nr. 68490/01, 12 korrik 2007 
Star Cate Epilekta Gevmata dhe të tjerët kundër Greqisë (Aktv.), nr. 54111/07, 6 korrik 2010 
Staroszczyk kundër Polonisë, nr. 59519/00, 22 mars 2007 
Stavroulakis kundër Greqisë (Aktv.), nr. 22326/10, 28 janar 2014 
Steck-Risch dhe të tjerët kundër Lihtenshtajnit, nr. 63151/00, 19 maj 2005 
Steel dhe Morris kundër Mbretërisë së Bashkuar, nr. 68416/01, GJEDNJ 2005-II 
Stegarescu dhe Bahrin kundër Portugalisë, nr. 46194/06, 6 prill 2010 
Stepinska kundër Francës, nr. 1814/02, 15 qershor 2004 
Stichting Landgoed Steenbergen dhe të tjerët kundër Holandës, nr. 19732/17, 16 shkurt 2021 
Stichting Mothers of Srebrenica dhe të tjerët kundër Holandës (Aktv.), nr. 65542/12, GJEDNJ 2013 

(ekstrakte) 
Stoimenovikj dhe Miloshevikj kundër Maqedonisë së Veriut, nr. 59842/14, 25 mars 2021 
Storck kundër Gjermanisë, nr. 61603/00, GJEDNJ 2005-V 
Stran Greek Refineries dhe Stratis Andreadis kundër Greqisë, 9 dhjetor 1994, Seria A nr. 301-B 
Stubbings dhe të tjerët kundër Mbretërisë së Bashkuar, 22 tetor 1996, Raportet e aktgjykimeve dhe 

aktvendimeve 1996-IV 
Sturua kundër Gjeorgjisë, nr. 45729/05, 28 mars 2017 
Succi dhe të tjerët kundër Italisë, nr. 55064/11 dhe 2 të tjerët, 28 tetor 2021 
Suda kundër Republikës Çeke, nr. 1643/06, 28 tetor 2010 
Suküt kundër Turqisë (Aktv.), nr. 59773/00, 11 shtator 2007 
Suominen kundër Finlandës, nr. 37801/97, 1 korrik 2003 
Sürmeli kundër Gjermanisë [GC], nr. 75529/01, GJEDNJ 2006-VII 
Süßmann kundër Gjermanisë, 16 shtator 1996, Raportet e aktgjykimeve dhe aktvendimeve 1996-IV 
Švarc dhe Kavnik kundër Sllovenisë, nr. 75617/01, 8 shkurt 2007 
Svilengaćanin dhe të tjerët kundër Serbisë, nr. 50104/10 dhe 9 të tjerët, 12 janar 2021 
Syngelidis kundër Greqisë, nr. 24895/07, 11 shkurt 2010 
Szücs kundër Austrisë, 24 nëntor 1997, Raportet e aktgjykimeve dhe aktvendimeve 1997-VII 

—T— 
Tabbane kundër Zvicrës (Aktv.), nr. 41069/12, 1 mars 2016 
Tabor kundër Polonisë, nr. 12825/02, 27 qershor 2006 
Taratukhin kundër Rusisë, nr. 74778/14, 15 shtator 2020 
Taşkın dhe të tjerët kundër Turqisë, nr. 46117/99, GJEDNJ 2004-X 
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Tatishvili kundër Rusisë, nr. 1509/02, GJEDNJ 2007-I 
Tel kundër Turqisë, nr. 36785/03, 17 tetor 2017 
Tence kundër Sllovenisë, nr. 37242/14, 31 maj 2016 
Ternovskis kundër Letonisë, nr. 33637/02, 29 prill 2014 
Terra Woningen B.V. Kundër Holandës, 17 dhjetor 1996, Raportet e aktgjykimeve dhe aktvendimeve 

1996-VI 
Teteriny kundër Rusisë, nr. 11931/03, 30 qershor 2005 
The Holy Monasteries kundër Greqisë, 9 dhjetor 1994, Seria A nr. 301-A 
Thiam kundër Francës, nr. 80018/12, 18 tetor 2018 
Thlimmenos kundër Greqisë [GC], nr. 34369/97, GJEDNJ 2000-IV 
Tiemann kundër Francës dhe Gjermanisë (Aktv.), nr. 47457/99 dhe 47458/99, GJEDNJ 2000-IV 
Tierce kundër San Marinos, nr. 69700/01, GJEDNJ 2003-VII 
Tığrak kundër Turqisë, nr. 70306/10, 6 korrik 2021 
Timofeyev dhe Postupkin kundër Rusisë, nr. 45431/14 dhe 22769/15, 19 janar 2021 
Tinnelly & Sons Ltd and Others dhe McElduff dhe të tjerët kundër Mbretërisë së Bashkuar, 10 korrik 

1998, Raportet e aktgjykimeve dhe aktvendimeve 1998-IV 
Titan Total Group S.R.L. kundër Republikës së Moldavisë, nr. 61458/08, 6 korrik 2021 
Tocono dhe Profesorii Prometeişti kundër Moldavisë, nr. 32263/03, 26 qershor 2007 
Tolstoy Miloslavsky kundër Mbretërisë së Bashkuar, 13 korrik 1995, Seria A nr. 316-B 
Torri kundër Italisë, 1 korrik 1997, Raportet e aktgjykimeve dhe aktvendimeve 1997-IV 
Tosti kundër Italisë (Aktv.), nr. 27791/06, 12 maj 2009 
Tourisme d’affaires kundër Francës, nr. 17814/10, 16 shkurt 2012 
Toziczka kundër Polonisë, nr. 29995/08, 24 korrik 2012 
Transado - Transportes Fluviais Do Sado, S.A. kundër Portugalisë (Aktv.), nr. 35943/02, GJEDNJ 2003-

XII 
Trapeznikov dhe të tjerët kundër Rusisë, nr. 5623/09 dhe 3 të tjerë, 5 prill 2016 
Tre Traktörer Aktiebolag kundër Suedisë, 7 korrik 1989, Seria A nr. 159 
Tregubenko kundër Ukrainës, nr. 61333/00, 2 nëntor 2004 
Treska kundër Shqipërisë dhe Italisë (Aktv.), nr. 26937/04, GJEDNJ 2006-XI (ekstrakte) 
Trevisanato kundër Italisë, nr. 32610/07, 15 shtator 2016 
Tsanova-Gecheva kundër Bullgarisë, nr. 43800/12, 15 shtator 2015 
Tsfayo kundër Mbretërisë së Bashkuar, nr. 60860/00, 14 nëntor 2006 
Tsikakis kundër Gjermanisë, nr. 1521/06, 10 shkurt 2011 
Turczanik kundër Polonisë, nr. 38064/97, GJEDNJ 2005-VI 
Tuziński kundër Polonisë (Aktv.), nr. 40140/98, 30 mars 1999 

—U— 
Uçar kundër Turqisë (Aktv.), nr. 12960/05, 29 shtator 2009 
Ullens de Schooten dhe Rezabek kundër Belgjikës, nr. 3989/07 dhe 38353/07, 20 shtator 2011 
Ulyanov kundër Ukrainës (Aktv.), nr. 16472/04, 5 tetor 2010 
Unédic kundër Francës, nr. 20153/04, 18 dhjetor 2008 
Unión Alimentaria Sanders S.A. kundër Spanjës, 7 korrik 1989, Seria A nr. 157 
Urechean dhe Pavlicenco kundër Republikës së Moldavisë, nr. 27756/05 dhe 41219/07, 2 dhjetor 

2014 
Užukauskas kundër Lituanisë, nr. 16965/04, 6 korrik 2010 

—V— 
Valová, Slezák dhe Slezák kundër Sllovakisë, nr. 44925/98, 1 qershor 2004 
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Van de Hurk kundër Holandës, 19 prill 1994, Seria A nr. 288 
Van Marle dhe të tjerët kundër Holandës, 26 qershor 1986, Seria A nr. 101 
Van Orshoven kundër Belgjikës, 25 qershor 1997, Raportet e aktgjykimeve dhe aktvendimeve 

1997-III 
Vardanyan dhe Nanushyan kundër Armenisë, nr. 8001/07, 27 tetor 2016 
Varela Assalino kundër Portugalisë (Aktv.), nr. 64336/01, 25 prill 2002 
Vasil Vasilev kundër Bullgarisë, nr. 7610/15, 16 nëntor 2021 
Vasilchenko kundër Rusisë, nr. 34784/02, 23 shtator 2010 
Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) kundër Zvicrës (nr. 2), nr. 32772/02, 4 tetor 2007 
Verlagsgruppe News GmbH kundër Austrisë (Aktv.), nr. 62763/00, 16 janar 2003 
Vermeulen kundër Belgjikës, 20 shkurt 1996, Raportet e aktgjykimeve dhe aktvendimeve 1996-I 
Vernillo kundër Francës, 20 shkurt 1991, Seria A nr. 198 
Versini kundër Francës, nr. 40096/98, 10 korrik 2001 
Victor Laurențiu Marin kundër Rumanisë, nr. 75614/14, 12 janar 2021 
Vilho Eskelinen dhe të tjerët kundër Finlandës [GC], nr. 63235/00, GJEDNJ 2007-II 
Vocaturo kundër Italisë, 24 maj 1991, Seria A nr. 206-C 
Voggenreiter kundër Gjermanisë, nr. 47169/99, GJEDNJ 2004-I (ekstrakte) 
Von Maltzan dhe të tjerët kundër Gjermanisë (Aktv.)  [GC], nr. 71916/01 dhe 2 të tjerë, GJEDNJ 

2005-V 

—W— 
Wagner dhe J.M.W.L. kundër Luksemburgut, nr. 76240/01, 28 qershor 2007 
Waite dhe Kennedy kundër Gjermanisë [GC], nr. 26083/94, GJEDNJ 1999-I 
Wallishauser kundër Austrisë, nr. 156/04, 17 korrik 2012 
Warsicka kundër Polonisë, nr. 2065/03, 16 janar 2007 
Weissman dhe të tjerët kundër Rumanisë, nr. 63945/00, GJEDNJ 2006-VII (ekstrakte) 
Werner kundër Austrisë, 24 nëntor 1997, Raportet e aktgjykimeve dhe aktvendimeve 1997-VII 
Wettstein kundër Zvicrës, nr. 33958/96, GJEDNJ 2000-XII 
Wierzbicki kundër Polonisë, nr. 24541/94, 18 qershor 2002 
Wiesinger kundër Austrisë, 30 tetor 1991, Seria A nr. 213 
Woś kundër Polonisë, nr. 22860/02, GJEDNJ 2006-VII 
Wynen dhe Centre hospitalier interrégional Edith-Cavell kundër Belgjikës, nr. 32576/96, GJEDNJ 

2002-VIII 

—X— 
X kundër Francës, 31 mars 1992, Seria A nr. 234-C 
X dhe të tjerët kundër Rusisë, nr. 78042/16 dhe 66158/14, 14 janar 2020 
Xero Flor w Polsce sp. z o.o. kundër Polonisë, nr. 4907/18, 7 maj 2021 
Xhoxhaj kundër Shqipërisë, nr. 15227/19, 9 shkurt 2021 

—Y— 
Yagtzilar dhe të tjerët kundër Greqisë, nr. 41727/98, GJEDNJ 2001-XII 
Yakovlev kundër Rusisë, nr. 72701/01, 15 mars 2005 
Yankov kundër Bullgarisë (Aktv.), nr. 44768/10, 18 qershor 2019 
Yavorivskaya kundër Rusisë, nr. 34687/02, 21 korrik 2005 
Yevdokimov dhe të tjerët kundër Rusisë, nr. 27236/05 dhe 10 të tjerë, 16 shkurt 2016 
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Yvon kundër Francës, nr. 44962/98, GJEDNJ 2003-V 

—Z— 
Z dhe të tjerët kundër Mbretërisë së Bashkuar [GC], nr. 29392/95, GJEDNJ 2001-V 
Zagorodnikov kundër Rusisë, nr. 66941/01, 7 qershor 2007 
Zalli kundër Shqipërisë (Aktv.), nr. 52531/07, 8 shkurt 2011 
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