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Shënim për lexuesit 
 

Ky udhëzues është pjesë e serisë së udhëzuesve të praktikës gjyqësore 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 penal) 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. 

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

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, dhe së fundmi, Jeronovičs kundër 
Letonisë [GC], § 109). 

Misioni i sistemit të krijuar nga Konventa është pra të vendosë në interes të përgjithshëm, çështje të 
politikave publike, 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], 30078/06, § 89, GJEDNJ 2012). 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 Airlines Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi kundër Irlandës 
[GC], § 156, dhe së fundmi, ND dhe NT kundër Spanjës [GC], § 110). 

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 

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=001-165032
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=001-201353
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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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 (*).  
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Neni 6 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. 

2.  Çdokush që akuzohet për një vepër penale do të supozohet i pafajshëm deri të vërtetohet fajësia 
sipas ligjit. 

3.  Kushdo që akuzohet me një vepër penale gëzon të drejtat minimale si në vazhdim: 

(a) të informohet shpejt, në një gjuhë që e kupton dhe në hollësi, për natyrën dhe shkakun e akuzave 
ndaj tij; 

(b) të ketë kohë dhe mundësi adekuate për përgatitje të mbrojtjes së vet; 

(c) të mbrohet personalisht ose përmes ndihmës juridike sipas zgjedhjes së tij ose, nëse nuk ka mjete 
të mjaftueshme të paguajë për ndihmë juridike, t'i sigurohet pa pagesë kur interesat e drejtësisë e 
kërkojnë një gjë të tillë; 

(d) të shqyrtojë ose të ketë shqyrtuar dëshmitarët kundër tij dhe të sigurojë pjesëmarrjen dhe 
dëgjimin e dëshmitarëve në emër të tij në kushte të njëjta si edhe dëshmitarët kundër tij; 

(e) të ketë ndihmë pa pagesë të një përkthyesi nëse nuk e kupton ose flet gjuhën e përdorur në 
gjykatë.” 

Fjalët kyçe HUDOC 

Procedura civile (6) – Procedura penale (6) – Procedura administrative (6) – Procedura kushtetuese (6) 
– Procedura disiplinore (6) – Procedura përmbarimore (6) – Përjashtimi (6) – Ekstradimi (6) 

1.  Të drejtat dhe obligimet civile (6- 1): Përcaktimi (6-1) – Kontesti (6-1); Kallëzimi penal (6-1): 
Përcaktimi (6-1) – Qasja në gjykatë (6-1) – Seanca e drejtë (6-1): Gjykimi kundërshtar (6-1); Barazia e 
armëve (6-1); Ndihma juridike (6-1) – Seanca dëgjimore publike (6-1): Seanca dëgjimore gojore (6-1); 
Përjashtimi i shtypit (6-1); Përjashtimi i publikut (6-1) – E nevojshme 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); Shtrirja 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) – Gjykata e themeluar me ligj (6-1) – Gjykimi publik (6-1) 

2.  Akuzimi për një vepër penale (6-2) – Prezumimi i pafajësisë (6-2) – Vërtetimi i fajësisë sipas ligjit (6-
2) 

3.  I akuzuar për një vepër penale (6-3) – Të drejtat e mbrojtjes (6-3) 

(a)  Informacion mbi natyrën dhe shkakun e akuzës (6-3-a) – Informacion i menjëhershëm (6-3-a) – 
Informacion në gjuhën e kuptuar (6-3-a) – Informacion në detaje (6-3-a) 

(b)  Përgatitja e mbrojtjes (6-3-b) – Koha e përshtatshme (6-3-b) – Objektet adekuate (6-3-b) – Qasja 
në dosjet përkatëse (6-3-b) 

(c)  Mbrojtja me prani fizike (6-3-c) – Mbrojtja përmes ndihmës juridike (6-3-c) – Ndihma juridike sipas 
zgjedhjes (6-3-c) – Mjetet e pamjaftueshme (6-3-c) – Ndihma juridike pa pagesë (6-3-c) – Kërkohet nga 
interesat e drejtësisë (6-3-c) 

(d)  Dëshmitarët (6-3-d) – Marrja në pyetje e dëshmitarëve (6-3-d) – Sigurimi i pranisë së dëshmitarëve 
(6-3-d) – Të njëjtat kushte (6-3-d) 

(e)  Ndihma me përkthim falas (6-3-e) 
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I.  Konsiderata të përgjithshme të nenit 6 në aspektin e tij 
penal 

A.  Parimet themelore 

1.  Parimi kryesor që rregullon zbatimin e nenit 6 është drejtësia (Gregačević kundër Kroacisë, 2012, 
§ 49). Megjithatë, ajo që përbën një gjykim të drejtë nuk mund të jetë objekt i një rregulli të vetëm 
të pandryshueshëm, por duhet të varet nga rrethanat e rastit të caktuar (Ibrahim dhe të tjerët 
kundër Mbretërisë së Bashkuar [GC], 2016, § 250). 

2.  Në çdo rast, interesi kryesor i Gjykatës është të vlerësojë drejtësinë e përgjithshme të procedurës 
penale. Pajtueshmëria me kërkesat e një gjykimi të drejtë duhet të shqyrtohet në çdo rast duke 
pasur parasysh zhvillimin e procedurës në tërësi, dhe jo në bazë të një shqyrtimi të izoluar të një 
aspekti të veçantë ose të një incidenti të veçantë. Megjithatë, nuk mund të përjashtohet që një 
faktor specifik mund të jetë aq vendimtar sa të mundësojë vlerësimin e drejtësisë së gjykimit në një 
fazë më të hershme të procedurës (po aty., § 250). Kështu, për shembull, në kontekstin e vlerësimit 
të procedurës së gjyqtarit të procedurës paraprake që konfirmon aktakuzën, Gjykata ka theksuar se 
duhet ta ketë parasysh procedurën në tërësi, duke vlerësuar trajtimin e rastit nga gjyqtari i 
procedurës paraprake në dritën e gjykimit të mëpasshëm, kur përcaktohet nëse të drejtat e ankuesit 
ishin cenuar. Si pjesë e këtij përcaktimi, duhet të vlerësohet nëse është marrë ndonjë masë gjatë 
procedurës para-gjyqtarit shqyrtues që ka dobësuar pozicionin e ankuesit në një masë të tillë që të 
gjitha fazat e mëvonshme të procedurës ishin të padrejta (Alexandru-Radu Luca kundër Rumanisë,* 
§ 63). 

3.  Kur të jetë identifikuar një defekt procedural, në radhë të parë i takon gjykatave vendase të bëjnë 
vlerësimin nëse kjo mangësi procedurale është korrigjuar gjatë procesit që pason, mungesa e një 
vlerësimi për këtë qëllim në vetvete duke qenë prima facie i papajtueshëm me kërkesat e një gjykimi 
të drejtë sipas nenit 6 të Konventës (Mehmet Zeki Çelebi kundër Turqisë, 2020, 51). Për më tepër, 
efekti kumulativ i defekteve të ndryshme procedurale mund të çojë në shkeljen e nenit 6, edhe nëse 
çdo defekt, i marrë si i vetëm, nuk do ta kishte bindur Gjykatën se procedurat ishin të padrejta 
(Mirilashvili kundër Rusisë, 2008, 165). 

4.  Kërkesat e përgjithshme të drejtësisë të përfshira në nenin 6 zbatohen për të gjitha procedurat 
penale, pavarësisht nga lloji i veprës penale në fjalë (shih, për shembull, Negulescu kundër Rumanisë, 
2021, §§ 39-42, dhe Buliga kundër Rumanisë, 2021, §§ 41-44, në lidhje me procedurat për 
kundërvajtje). Megjithatë, kur përcaktohet nëse procedurat në tërësi kanë qenë të drejta, mund të 
merret parasysh pesha e interesit publik në hetimin dhe dënimin e veprës së caktuar në fjalë. Për më 
tepër, neni 6 nuk duhet të zbatohet në mënyrë të tillë që të vendosë vështirësi joproporcionale në 
rrugën e autoriteteve të policisë në marrjen e masave efektive për të luftuar terrorizmin ose krimet e 
tjera të rënda në kryerjen e detyrës së tyre sipas neneve 2, 3 dhe 5 § 1 të Konventës për të mbrojtur 
të drejtën për jetë dhe të drejtën për sigurinë trupore të anëtarëve të publikut. Megjithatë, 
shqetësimet e interesit publik nuk mund të justifikojnë masat që shuajnë vetë thelbin e të drejtave 
të mbrojtjes së ankuesit (Ibrahim dhe të tjerët kundër Mbretërisë së Bashkuar [GC], 2016, § 252). 

5.  Kërkesat për një gjykim të drejtë janë më të rrepta në sferën e së drejtës penale sesa sipas 
detyrimit civil të nenit 6 (Moreira Ferreira kundër Portugalisë (nr. 2) [GC], 2017, § 67; Carmel Saliba 
kundër Maltës, 2016, § 67). Megjithatë, garancitë e kreut penal nuk do të zbatohen 
domosdoshmërisht me rreptësinë e tyre të plotë në të gjitha rastet, veçanërisht ato që nuk i 
përkasin kategorive tradicionale të ligjit penal, siç janë procedurat e shtesave tatimore (Jussila 
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kundër Finlandës [GC], 2006, § 43), procedurat për kundërvajtje të trafikut rrugor (Marčan kundër 
Kroacisë, 2014, § 37) ose procedura në lidhje me një gjobë administrative për sigurimin e 
ambienteve për prostitucion (Sancaklı kundër Turqisë, 2018, §§ 43-52). 

6.  Neni 6 nuk garanton të drejtën për të mos u ndjekur penalisht (Banka Ndërkombëtare për Tregti 
dhe Zhvillim AD dhe të tjerët kundër Bullgarisë, 2016, § 129). As nuk garanton një të drejtë absolute 
për të marrë një vendim në lidhje me akuzat penale kundër një ankuesi, veçanërisht kur nuk ka efekt 
të dëmshëm themelor të pakthyeshëm për palët (Kart kundër Turqisë [GC], 2009, § 113). 

7.  Një person nuk mund të pretendojë se është viktimë e shkeljes së të drejtës së tij/saj për një 
gjykim të drejtë sipas nenit 6 të Konventës, e cila, sipas tij ose saj, ka ndodhur gjatë procedurës në të 
cilën ai ose ajo u shpall i pafajshëm ose që u ndërprenë (Khlyustov kundër Rusisë, 2013, § 103). Në të 
vërtetë, rrëzimi i akuzave kundër një ankuesi e privon atë nga statusi i viktimës për shkeljet e 
pretenduara të të drejtave sipas Nenit 6 (Batmaz kundër Turqisë, 2014, § 36). Për më tepër, Gjykata 
është shprehur se një ankues nuk mund të ankohet për shkeljen e të drejtave të tij/saj sipas nenit 6 
nëse gjykatat vendase zbatojnë vetëm një masë që pezullon shpalljen e një sanksioni penal kundër tij 
ose saj (Kerman kundër Turqisë, 2016, §§ 100-106). 

8.  Së fundi, duhet theksuar se gjykimi i një personi të vdekur bie ndesh me parimet e nenit 6, sepse 
nga vetë natyra e tij është i papajtueshëm me parimin e barazisë së armëve dhe të gjitha garancitë e 
një gjykimi të drejtë. Për më tepër, është e vetëkuptueshme se nuk është e mundur të dënohet një 
individ i vdekur dhe në atë masë të paktën pengohet procesi i drejtësisë penale. Çdo dënim i 
shqiptuar ndaj një personi të vdekur do të cenonte dinjitetin e tij/saj. Së fundi, gjykimi i një personi 
të vdekur bie ndesh me objektin dhe qëllimin e nenit 6 të Konventës, si dhe me parimin e 
mirëbesimit dhe parimin e efektivitetit të natyrshëm në atë nen (Magnitskiy dhe të tjerët kundër 
Rusisë, 2019, § 281; Shiko gjithashtu, Grădinar kundër Moldavisë, 2008, §§ 90-104, në lidhje me 
procedurat pas vdekjes së një të akuzuari të kryera me kërkesë të gruas së tij me qëllim të marrjes së 
konfirmimit se burri i saj nuk e kishte kryer veprën, të cilën Gjykata e shqyrtoi në bazë të detyrimit 
civil të nenit 6). 

9.  Nga ana tjetër, neni 6 nuk e ndalon shqiptimin e një gjobe ndaj ndërmarrjes së mbijetuar në lidhje 
me një shkelje të kryer nga filiali i saj i bashkuar, ku biznesi kryesor vazhdon nga ndërmarrja 
mëmë.Carrefour France kundër Francës ( (Aktv.), 2019). 

B.  Heqja dorë 

10.  Gjykata është shprehur se as shkronja dhe as fryma e nenit 6 të Konventës nuk e pengojnë një 
person të heqë dorë nga vullneti i tij i lirë, shprehimisht ose në heshtje, nga e drejta për garancitë e 
një gjykimi të drejtë. Megjithatë, një heqje dorë e tillë, nëse do të jetë efektive për qëllimet e 
Konventës, duhet të vendoset në mënyrë të qartë dhe të shoqërohet nga masa mbrojtëse minimale 
në përpjesëtim me rëndësinë e tij (Pfeifer dhe Plankl kundër Austrisë, 1992, § 37). Përveç kësaj, ajo 
nuk duhet të jetë në kundërshtim me ndonjë interes të rëndësishëm publik (Hermi kundër Italisë 
[GC], 2006, § 73; Sejdovic kundër Italisë [GC], 2006, § 86; Dvorski kundër Kroacisë [GC], 2015, § 100). 

11.  Përpara se një i akuzuar të mund të thuhet se në mënyrë të nënkuptuar, nëpërmjet sjelljes së tij, 
ka hequr dorë nga një e drejtë e rëndësishme sipas nenit 6 të Konventës, duhet të tregohet se ai 
mund të kishte parashikuar në mënyrë të arsyeshme pasojat e sjelljes së tij (Hermi kundër Italisë 
[GC], 2006, § 74; Sejdovic kundër Italisë [GC], 2006, § 87). Kështu, për shembull, Gjykata është 
shprehur se ankuesit, të cilët vullnetarisht dhe në dijeni të plotë pranuan të gjykoheshin në 
procedurë të shkurtuar, e cila sillte disa avantazhe për mbrojtjen, hoqën dorë pa mëdyshje nga e 
drejta e tyre për garancitë e nenit 6, të cilat u përjashtuan në procedurën në fjalë (marrja në pyetje e 
dëshmitarëve në fazën e apelit të procedurës) (Di Martino dhe Molinari kundër Italisë, 2021, §§ 33-
40). 
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12.  Në mënyrë të ngjashme, Gjykata vlerësoi se një ankues i cili, gjatë një periudhe prej 
njëmbëdhjetë muajsh deri në fjalën përfundimtare në seancën e apelit, në mënyrë të përsëritur 
refuzoi të marrë pjesë në procedurë nëpërmjet videokonferencës (e cila, në këto rrethana, ishte një 
formë legjitime e pjesëmarrjes në procedurë), hoqi dorë nga e drejta për të marrë pjesë në seancën 
dëgjimore për rastin e tij (Dijkhuizen kundër Holandës, 2021, § 60). 

13.  Disa garanci të nenit 6, të tilla si e drejta për avokat, duke qenë një e drejtë themelore midis 
atyre që përbëjnë nocionin e një gjykimi të drejtë dhe që garanton efektivitetin e pjesës tjetër të 
garancive të përcaktuara në nenin 6 të Konventës, kërkojnë mbrojtjen e veçantë të standardit të 
"heqjes dorë me dije dhe inteligjencë" të vendosur në praktikën gjyqësore të Gjykatës (Dvorski 
kundër Kroacisë [GC], 2015, § 101; Pishchalnikov kundër Rusisë, 2009, § 77-79).1 Megjithatë, kjo nuk 
do të thotë që një ankues duhet të ketë një avokat të pranishëm në mënyrë që të heqë dorë në 
mënyrë të vlefshme nga e drejta e tij ose e saj për të pasur një avokat (Fariz Ahmadov kundër 
Azerbajxhanit, 2021, §§ 50-55). 

14.  Po kështu, heqja dorë nga e drejta për të marrë në pyetje një dëshmitar, një e drejtë themelore 
ndër ato të renditura në nenin 6 § 3 që përbëjnë nocionin e një gjykimi të drejtë, duhet të jetë në 
përputhje të plotë me standardet për heqjen dorë nga jurisprudenca e Gjykatës (Murtazaliyeva 
kundër Rusisë [GC], 2018, § 118). 

II.  Fushëveprimi: nocioni i "kallëzimit penal" 
 

Neni 6 § 1 i Konventës 

“1.  Në përcaktimin e ... ndonjë akuze penale kundër tij, të gjithë kanë të drejtën për një ... seancë ... 
nga [një] gjykatë ..." 

Fjalët kyçe HUDOC 

Procedura penale (6) – Procedura administrative (6) – Procedura kushtetuese (6) – Procedura 
disiplinore (6) – Procedura përmbarimore (6) – Përjashtimi (6) – Ekstradimi (6) 

Kallëzimi penal (6-1): Përcaktimi (6-1) 

 

A.  Parimet e përgjithshme 

15.  Koncepti i "akuzës penale" ka një kuptim "autonom", pavarësisht nga kategorizimet e përdorura 
nga sistemet ligjore kombëtare të shteteve anëtare (Blokhin kundër Rusisë [GC], 2016, § 179; Adolf 
kundër Austrisë, 1982, § 30). Kjo është e vërtetë si për përcaktimin e natyrës “penale” të akuzës dhe 
për momentin nga i cili ekziston një “akuzë” e tillë. 

16.  Në përdorimin e termave “kallëzim penal” dhe “i akuzuar për vepër penale”, tre paragrafët e 
nenit 6 i referohen situatave identike. Prandaj, testi i zbatueshmërisë së nenit 6 nën kreun e tij penal 
do të jetë i njëjtë për tre paragrafët. 

1.  Ekzistenca e një "akuze" 

17.  Koncepti i "akuzës" duhet të kuptohet brenda kuptimit të Konventës. Gjykata merr një koncept 
"përmbajtësor" dhe jo "formal" të "akuzës" të paraparë nga neni 6 (Deweer kundër Belgjikës, 1980, 
§ 44). Kështu, akuza mund të përkufizohet si "njoftimi zyrtar i dhënë një individi nga autoriteti 

 
1.  Shih seksionin në vijim Ndihma juridike. 
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kompetent për një pretendim se ai ka kryer një vepër penale", një përkufizim që gjithashtu 
korrespondon me testin nëse "situata e [të dyshuarit] është prekur në thelb" (po aty., §§ 42 dhe 46; 
Eckle kundër Gjermanisë, 1982, § 73, dhe gjithashtu Ibrahimi dhe të tjerët kundër Mbretërisë së 
Bashkuar [GC], 2016, § 249; Simeonovi kundër Bullgarisë [GC], 2017, § 110). 

18.  Gjykata konstatoi se një person i arrestuar nën dyshimin për kryerjen e një vepre penale 
(Heaney dhe McGuinness kundër Irlandës, 2000, § 42; Brusco kundër Francës, 2010, §§ 47-50), një i 
dyshuar i marrë në pyetje për përfshirjen e tij në akte që përbëjnë vepër penale (Aleksandr 
Zaichenko kundër Rusisë, 2010, §§ 41-43; Yankov dhe të tjerët kundër Bullgarisë, 2010, § 23; Schmid-
Laffer kundër Zvicrës, 2015, §§ 30-31) dhe një person që është marrë në pyetje në lidhje me 
përfshirjen e tij ose të saj të dyshuar në një vepër penale (Stirmanov kundër Rusisë, 2019, § 39), 
pavarësisht nga fakti që ai ose ajo u trajtua zyrtarisht si dëshmitar (Kalēja kundër Letonisë, 2017, 
§§ 36-41) si dhe një person i cili është akuzuar zyrtarisht për një vepër penale sipas procedurës së 
përcaktuar në legjislacionin e brendshëm (Pélissier dhe Sassi kundër Francës [GC], 1999, § 66; 
Pedersen dhe Baadsgaard kundër Danimarkës [GC], 2004, § 44) të gjithë mund të konsiderohen si 
“të akuzuar për një vepër penale” dhe të pretendojnë mbrojtjen e nenit 6 të Konventës. Nga ana 
tjetër, një person i marrë në pyetje në kuadër të kontrollit kufitar, në mungesë të nevojës për të 
përcaktuar ekzistencën e një dyshimi të arsyeshëm se ajo kishte kryer një vepër penale, nuk 
konsiderohej se ishte nën akuzë penale (Beghal kundër Mbretërisë së Bashkuar, 2019, § 121). Në 
Sassi dhe Benchellali kundër Francës, 2021, §§ 70-78, lidhur me deklaratat e dhëna nga ankuesit për 
disa autoritete franceze në një bazë amerikane në Guantanamo, Gjykata nuk konsideroi se marrja në 
pyetje në kontekstin e misioneve administrative, të palidhura me procedurat gjyqësore, me qëllim 
identifikimin e të arrestuarve dhe mbledhjen e informacionit, jo për qëllim të mbledhjes së provave 
për veprën e supozuar penale, përbënte ekzistimin e kallëzimit penal. 

19.  Në Deweer kundër Belgjikës, 1980 (§§ 41-47), një letër e dërguar nga prokurori publik, e cila 
këshillonte ankuesin për mbylljen e ndërmarrjes së tij të biznesit dhe i kërkonte atij të paguante një 
shumë parash si zgjidhje për shmangien e ndjekjes penale, përbënte ekzistencën e një “akuze 
penale” duke shkaktuar zbatueshmërinë e nenit 6 të Konventës. 

20.  Në mënyrë të ngjashme, në Blaj kundër Rumanisë, 2014 (§§ 73-74), Gjykata shqyrtoi kontekstin 
në të cilin u ndërmorën veprimet kundër ankuesit, i cili ishte kapur në vetë aktin e kryerjes së një 
vepre të një natyre korruptive (në flagrancë). Për Gjykatën, marrja e mostrave mjeko-ligjore në 
vendin e krimit dhe nga ankuesi dhe ftesa për ankuesin për të hapur një zarf në zyrën e tij sugjeroi 
që autoritetet e kishin trajtuar ankuesin si të dyshuar. Në këto rrethana, informacioni i komunikuar 
ankuesit gjatë marrjes në pyetje që pasoi kishte ndikuar në mënyrë të nënkuptuar dhe thelbësore në 
situatën e tij, duke çuar në zbatueshmërinë e nenit 6. 

2.  Natyra "penale" e një akuze 

21.  Sa i përket nocionit autonom të “penales”, Konventa nuk kundërshton lëvizjet drejt 
“dekriminalizimit” midis shteteve kontraktuese. Megjithatë, veprat e klasifikuara si “rregullatore” 
pas dekriminalizimit mund të jenë nën nocionin autonom të veprës “penale”. Lënia e diskrecionit të 
shteteve për të përjashtuar këto vepra mund të çojë në rezultate të papajtueshme me objektin dhe 
qëllimin e Konventës (Öztürk kundër Gjermanisë, 1984, § 49). 

22.  Për më tepër, Gjykata është shprehur se Konventa i lejon shtetet, në kryerjen e funksionit të tyre 
si mbrojtës të interesit publik, të ruajnë ose vendosin një dallim midis ligjit penal dhe ligjit disiplinor, 
dhe të vendosin vijën ndarëse, por vetëm duke iu nënshtruar disa kushteve. Konventa i lë shtetet të 
lira të përcaktojnë si vepër penale një veprim ose mosveprim që nuk përbën ushtrimin normal të 
njërës prej të drejtave që ajo mbron. Një zgjedhje e tillë, e cila ka efektin e bërjes së neneve 6 dhe 7 
të zbatueshme, në parim i shpëton mbikëqyrjes nga Gjykata. Zgjedhja e kundërt, nga ana e saj, i 
nënshtrohet rregullave më të rrepta. Nëse Shtetet Kontraktuese ishin në gjendje sipas gjykimit të 
tyre të klasifikonin një vepër si disiplinore në vend të asaj penale, ose të ndiqnin autorin e një vepre 
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të "përzier" në planin disiplinor dhe jo në atë penal, funksionimi i klauzolave themelore të neneve 6 
dhe 7 do t'i nënshtrohen vullnetit të tyre sovran. Një gjerësi e zgjeruar deri tani mund të çojë në 
rezultate të papajtueshme me qëllimin dhe objektin e Konventës. Prandaj, Gjykata ka juridiksion 
sipas nenit 6 për t'u bindur se disiplinorja nuk cenon në mënyrë të parregullt sferën penale (Gestur 
Jónsson dhe Ragnar Halldór Hall kundër Islandës [GC], 2020, § 76). 

23.  Pika fillestare për vlerësimin e zbatueshmërisë së aspektit penal të nenit 6 të Konventës bazohet 
në kriteret e përshkruara në Engel dhe të tjerët kundër Holandës, 1976 (§§ 82-83): 

1. klasifikimi në ligjin vendor; 

2. natyra e veprës; 

3. rreptësia e dënimit që personi në fjalë rrezikon ta marrë. 

24.  Kriteri i parë është i peshës relative dhe shërben vetëm si pikënisje. Nëse ligji vendor e klasifikon 
një vepër si penale, atëherë kjo është vendimtare. Përndryshe Gjykata do të shikojë përtej 
klasifikimit kombëtar dhe do ta shqyrtoj realitetin lëndor të procedurës në fjalë (Gestur Jónsson dhe 
Ragnar Halldór Hall kundër Islandës [GC], 2020, §§ 85 dhe 77-78). 

25.  Në vlerësimin e kriterit të dytë, i cili konsiderohet më i rëndësishëm (Jussila kundër Finlandës 
[GC], 2006, § 38), faktorët e mëposhtëm mund të merren parasysh: 

▪ nëse rregulli juridik në fjalë i drejtohet vetëm një grupi të caktuar apo ka karakter 
përgjithësisht detyrues (Bendenoun kundër Francës, 1994, § 47); 

▪ nëse procedurat janë nisur nga një organ publik me kompetenca ligjore përmbarimore 
(Benham kundër Mbretërisë së Bashkuar, 1996, § 56); 

▪ nëse rregulli ligjor ka një qëllim ndëshkues ose parandalues (Öztürk kundër Gjermanisë, 
1984, § 53; Bendenoun kundër Francës, 1994, § 47); 

▪ nëse rregulli ligjor kërkon të mbrojë interesat e përgjithshme të shoqërisë të mbrojtura 
zakonisht nga ligji penal (Produkcija Plus Storitveno podjetje doo kundër Sllovenisë, 2018, 
§ 42); 

▪ nëse vendosja e ndonjë dënimi varet nga konstatimi i fajësisë (Benham kundër Mbretërisë 
së Bashkuar, 1996, § 56); 

▪ si klasifikohen procedurat e krahasueshme në shtetet e tjera anëtare të Këshillit të Evropës 
(Öztürk kundër Gjermanisë, 1984, § 53). 

26.  Kriteri i tretë përcaktohet duke iu referuar dënimit maksimal të mundshëm për të cilin ligji 
përkatës parasheh (Campbell dhe Fell kundër Mbretërisë së Bashkuar, 1984, § 72; Demicoli kundër 
Maltës, 1991, § 34). 

27.  Kriteri i dytë dhe i tretë i përcaktuar në Engel dhe të tjerët kundër Holandës, 1976, janë 
alternative dhe jo domosdoshmërisht kumulative; që neni 6 të konsiderohet i zbatueshëm, mjafton 
që vepra në fjalë për nga natyra e saj të konsiderohet si "penale" nga pikëpamja e Konventës, ose që 
vepra e bën personin përgjegjës ndaj një sanksioni që për nga natyra dhe shkalla e ashpërsisë së tij, 
në përgjithësi i përket sferës "kriminale" (Lutz kundër Gjermanisë, 1987, § 55; Öztürk kundër 
Gjermanisë, 1984, § 54). Fakti që një vepër nuk dënohet me burgim nuk është në vetvete vendimtar, 
pasi mungesa relative e seriozitetit të dënimit në fjalë nuk mund të heqë një vepër të karakterit të 
saj të qenësishëm penal (po aty., § 53; Nicoleta Gheorghe kundër Rumanisë, 2012, § 26). 

Një qasje kumulative megjithatë mund të përdoret kur analizat individuale të secilit kriter nuk e 
bëjnë të mundshme të arrihet një përfundim i qartë për ekzistencën e një akuze penale (Bendenoun 
kundër Francës, 1994, § 47). 
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B.  Zbatimi i parimeve të përgjithshme 

1.  Proceset disiplinore 

28.  Shkeljet kundër disiplinës ushtarake, që mbartin një dënim të kryerjes së një njësie disiplinore 
për një periudhë disa mujore, bien në kuadër të kreut penal të nenit 6 të Konventës (Engel dhe të 
tjerët kundër Holandës, 1976, § 85). Përkundrazi, arresti i rreptë prej dy ditësh është konsideruar si 
një kohëzgjatje shumë e shkurtër që t'i përkasë sferës së "të drejtës penale" (po aty.). 

29.  Në lidhje me procedurat disiplinore profesionale, në Albert dhe Le Compte kundër Belgjikës, 
1983 (§ 30) Gjykata e konsideroi të panevojshme nxjerrjen e një vendimi për këtë çështje, duke 
arritur në përfundimin se procedurat i përkisnin sferës civile. Megjithatë, ajo theksoi se dy aspektet, 
civile dhe penale, të nenit 6 nuk janë domosdoshmërisht reciprokisht ekskluzive (po aty.). Në të 
kundërt, sa i përket procedurave disiplinore përpara gjykatave të federatave sportive, Gjykata 
vendosi se gjymtyra penale e nenit 6 nuk zbatohej (Ali Rıza dhe të tjerët kundër Turqisë, 2020, § 154). 

30.  Në Müller-Hartburg kundër Austrisë, 2013 (§§ 42-49), i cili kishte të bënte me procedurën 
disiplinore kundër një avokati, Gjykata nuk e gjeti të zbatueshme degën penale të nenit 6. Ajo mori 
parasysh faktin se dispozita disiplinore në fuqi nuk i drejtohet publikut të gjerë, por anëtarëve të një 
grupi profesional që zotëron një status të veçantë dhe se synohej të sigurohej që anëtarët e 
avokatisë të respektojnë rregullat specifike që rregullojnë sjelljen e tyre profesionale. Pra, ai nuk 
kishte elemente të natyrës penale, por më tepër disiplinore. Për më tepër, heqja e lirisë nuk ishte 
asnjëherë në rrezik për ankuesin dhe gjoba që ai rrezikonte të pësonte, megjithëse arrinte shumën 
që mund të konsiderohej si ndëshkuese, nuk ishte në vetvete e mjaftueshme për ta cilësuar masën si 
penale. E njëjta gjë vlente edhe për sanksionin e heqjes së ankuesit nga regjistri i avokatëve, i cili nuk 
kishte domosdoshmërisht efekt të përhershëm dhe nuk i kthente akuzat në natyrë “penale”. 

31.  Në rastin e procedurave disiplinore që rezultojnë në pensionin e detyrueshëm ose largimin nga 
puna të një shërbyesi civil, Gjykata ka konstatuar se këto procedura nuk ishin “penale” sipas kuptimit 
të nenit 6, përderisa autoritetet vendase arritën të mbanin vendimin e tyre brenda një sfere 
administrative ose të punës (Moullet kundër Francës (Aktv.), 2007; Trubić kundër Kroacisë (Aktv.), 
2012, § 26; Pişkin kundër Turqisë, 2020, §§ 105-109; Čivinskaitė kundër Lituanisë, 2020, §§ 98-99). 
Ajo ka përjashtuar gjithashtu nga kreu penal i nenit 6 një mosmarrëveshje në lidhje me shkarkimin e 
një oficeri të ushtrisë për shkelje të disiplinës (Suküt kundër Turqisë (Aktv.), 2007) si dhe procedurat 
disiplinore ushtarake për vendosjen e ndalimit të ngritjes në detyrë dhe uljen e pagës (RS kundër 
Gjermanisë (Aktv.), 2017, § 33). 

32.  Gjykata gjithashtu u shpreh se procedurat lidhur me shkarkimin e një përmbaruesi (Bayer 
kundër Gjermanisë, 2009, § 37) dhe një gjyqtari (Oleksandr Volkov kundër Ukrainës, 2013, §§ 93-95; 
Kamenos kundër Qipros, 2017, §§ 51-53) nuk përfshinte përcaktimin e një kallëzimi penal, dhe si 
rrjedhim neni 6 nuk ishte i zbatueshëm nën kreun e tij penal. Në mënyrë të ngjashme, procedura 
disiplinore kundër një gjyqtari ku ishte në rrezik vendosja e një gjobe të konsiderueshme nuk 
përbënte përcaktimin e një akuze penale (Ramos Nunes de Carvalho e Sá kundër Portugalisë [GC], 
2018, §§ 124-128). Në mënyrë të ngjashme, në kuadër të shkarkimit të një gjyqtari si rezultat i një 
procesi verifikimi, Gjykata nuk vlerësoi se dega penale e nenit 6 zbatohej pavarësisht se shkarkimi 
sillte një pengesë të përhershme për punësimin e sërishëm në shërbimin gjyqësor (Xhoxhaj kundër 
Shqipërisë, 2021, § 245). 

33.  Ndërsa jep "kompensimin e duhur" për kontekstin e burgut dhe për një regjim disiplinor të 
veçantë të burgut, neni 6 mund të zbatohet për shkeljet kundër disiplinës së burgut, për shkak të 
natyrës së akuzave dhe natyrës dhe ashpërsisë së dënimeve (dyzet e shtatë ditë shtesë kujdestari, 
përkatësisht në Ezeh dhe Connors kundër Mbretërisë së Bashkuar [GC], 2003, § 82; anasjelltas, shih 
Štitić kundër Kroacisë, 2007, §§ 51-63). Megjithatë, procedurat në lidhje me sistemin e burgjeve si i 
tillë në parim nuk bien në kuadër të kreut penal të nenit 6 (Boulois kundër Luksemburgut [GC], 2012, 
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§ 85). Kështu, për shembull, vendosja e një të burgosuri në një njësi të mbikëqyrjes së lartë nuk ka të 
bëjë me një akuzë penale; qasja në një gjykatë për të kundërshtuar një masë të tillë dhe kufizimet që 
mund ta shoqërojnë atë duhet të shqyrtohen sipas kreut civil të nenit 6 § 1 (Enea kundër Italisë [GC], 
2009, § 98). 

34.  Masat e urdhëruara nga një gjykatë sipas rregullave që kanë të bëjnë me sjelljen e çrregullt në 
procedurat para saj (mospërfillja e gjykatës) zakonisht konsiderohen se janë jashtë fushës së nenit 6, 
sepse ato janë të ngjashme me ushtrimin e kompetencave disiplinore (Ravnsborg kundër Suedisë, 
1994, § 34; Putz kundër Austrisë, 1996, §§ 33-37). Megjithatë, natyra dhe ashpërsia e dënimit mund 
ta bëjë Nenin 6 të zbatueshëm për një dënim për mospërfillje të gjykatës (Mariusz Lewandowski 
kundër Polonisë, 2012, §§ 29-31, në lidhje me dënimin me izolim të një të burgosuri), veçanërisht kur 
klasifikohet në ligjin e brendshëm si vepër penale (Kyprianou kundër Qipros [GC], 2005, §§ 61-64, në 
lidhje me një dënim prej pesë ditësh burgim). 

35.  Në Gestur Jónsson dhe Ragnar Halldór Hall kundër Islandës [GC], 2020, §§ 84-98, Gjykata 
konstatoi, në lidhje me kriterin e parë dhe të dytë Engel, se nuk ishte vërtetuar se sanksioni për 
mospërfillje të gjykatës ishte klasifikuar si “penal” sipas ligjit të brendshëm; as nuk ishte e qartë, 
pavarësisht nga serioziteti i shkeljes së detyrave profesionale në fjalë, nëse shkelja e ankuesve do të 
konsiderohej penale ose disiplinore në natyrë. Sa i përket të kriterit të tretë Engel, përkatësisht 
ashpërsia e sanksionit, Gjykata sqaroi se mungesa e një kufiri të sipërm ligjor për shumën e gjobës 
nuk është në vetvete dispozitiv për çështjen e zbatueshmërisë së nenit 6 në bazën e saj penale. Në 
lidhje me këtë, Gjykata vuri në dukje, në veçanti, se gjobat në fjalë nuk mund të shndërroheshin në 
heqje lirie në rast të mospagesës, ndryshe nga disa raste të tjera relevante; gjobat nuk ishin 
regjistruar në dosjen penale të ankuesve; dhe masa e gjobës nuk kishte qenë e tepruar. 

36.  Sa i përket shpërfilljes së Parlamentit, Gjykata bën dallimin midis kompetencave të një legjislativi 
për të rregulluar procedurat e veta për shkeljen e privilegjit që zbatohet për anëtarët e tij, nga njëra 
anë, dhe një juridiksioni të zgjeruar për të ndëshkuar joanëtarët për akte që ndodhin diku tjetër. E 
para mund të konsiderohet disiplinore në natyrë, ndërsa Gjykata e konsideron të dytën si penale, 
duke marrë parasysh zbatimin e përgjithshëm dhe ashpërsinë e dënimit të mundshëm që mund të 
ishte shqiptuar (burgim deri në gjashtëdhjetë ditë dhe gjobë në Demicoli kundër Maltës, 1991, § 32). 

2.  Procedurat administrative, tatimore, doganore, financiare dhe të ligjit të 
konkurrencës dhe procedura të tjera të veçanta 

37.  Kundërvajtjet administrative të mëposhtme mund të hyjnë në kuadër të kreut penal të nenit 6: 

▪ shkeljet e trafikut rrugor të dënueshme me gjoba ose kufizime në drejtimin e automjetit, të 
tilla si pikë dënimi ose diskualifikime (Lutz kundër Gjermanisë, 1987, § 182; Schmautzer 
kundër Austrisë, 1995; Malige kundër Francës, 1998; Marčan kundër Kroacisë, 2014, § 33; 
Igor Pascari kundër Republikës së Moldavisë, 2016, §§ 20-23; në kontrast, Matijašić kundër 
Kroacisë (Aktv.), 2021); 

▪ kundërvajtjet si shkaktimi i shqetësimit ose prishjes së qetësisë (Lauko kundër Sllovakisë, 
1998; Nicoleta Gheorghe kundër Rumanisë, 2012, §§ 25-26; Shimşek, Andiç dhe Boğatekin 
kundër Turqisë (Aktv.), 2020, të cilin Gjykata e shpalli të papranueshme me arsyetimin se 
nuk kishte pasur disavantazhe të rëndësishme); 

▪ veprat kundër legjislacionit të sigurisë sociale (Hüseyin Turan kundër Turqisë, 2008, §§ 18-
21, për një dështim për ta raportuar punësimin, me gjithë natyrën modeste të gjobës së 
shqiptuar); 

▪ kundërvajtje administrative të promovimit dhe shpërndarjes së materialit që promovon 
urrejtje etnike, e dënueshme me një paralajmërim administrativ dhe konfiskim të botimit 
në fjalë (Balsytė-Lideikienė kundër Lituanisë, 2008, § 61); 
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▪ kundërvajtje administrative lidhur me mbajtjen e një kuvendi publik (Kasparov dhe të tjerët 
kundër Rusisë, 2013, § 39-45; Mikhaylova kundër Rusisë, 2015, §§ 50-75). 

38.  Neni 6 nuk zbatohet për procedurat e zakonshme tatimore, të cilat zakonisht nuk kanë një 
"konotacion penal" (Ferrazzini kundër Italisë [GC], 2001, § 20). Megjithatë, neni 6 është vlerësuar të 
zbatohet për procedurat e shtesave tatimore (Jussila kundër Finlandës [GC], 2006, § 38; Steininger 
kundër Austrisë, 2012, §§ 34-37; Chap Ltd kundër Armenisë, 2017, § 36; Melgarejo Martinez de 
Abellanosa kundër Spanjës, 2021, § 25). 

39.  Kur vendosi mbi zbatueshmërinë e pjesës penale të nenit 6 për shtesat tatimore, Gjykata mori 
parasysh në veçanti elementët e mëposhtëm: 

▪ ligji parasheh dënimet vlen për të gjithë qytetarët në cilësinë e tyre si taksapagues; 

▪ mbingarkesa - nuk ishte thelbësor kompensimi përfitues për dëmet por si thelbësor ishte 
ndëshkimi për ta parandaluar përsëritjen e veprës; 

▪ mbingarkesa shqiptohej si rregull e përgjithshme me qëllimin e parandalimit po ashtu edhe 
me qëllim ndëshkues; 

▪ Shtesa ishte e konsiderueshme (Bendenoun kundër Francës, 1994; anasjelltas, shih 
interesin për pagesë të vonuar në Mieg de Boofzheim kundër Francës (Aktv.), 2002). 

Natyra kriminale e veprës mund të mjaftojë për ta bërë nenin 6 të zbatueshëm, pavarësisht nga 
shuma e ulët e shtesës tatimore (10% e detyrimit tatimor të rivlerësuar në Jussila kundër Finlandës 
[GC], 2006, § 38). 

40.  Neni 6 sipas kreut të tij penal është konsideruar të zbatohet në ligjin doganor (Salabiaku kundër 
Francës, 1988) ndaj dënimeve të shqiptuara nga një gjykatë me juridiksion në çështjet buxhetore 
dhe financiare (Guisset kundër Francës, 2000) dhe autoriteteve të caktuara administrative me 
kompetenca në sferat e ligjit ekonomik, financiar dhe të konkurrencës (Lilly France SA kundër 
Francës (Aktv.), 2002; Dubus SA kundër Francës, 2009; A. Menarini Diagnostics Srl kundër Italisë, 
2011; Produkcija Plus Storitveno podjetje doo kundër Sllovenisë, 2018, §§ 45-46; nga kontrasti Prina 
kundër Rumanisë (Aktv.), 2020), duke përfshirë manipulimet e tregut (Grande Stevens dhe të tjerët 
kundër Italisë, 2014, §§ 94-101). 

41.  Në Blokhin kundër Rusisë [GC], 2016 (§§ 179-182) Gjykata konstatoi se neni 6 ishte i zbatueshëm 
në procedurat për vendosjen e të miturit në qendrën e paraburgimit të përkohshëm për shkelësit e 
mitur. Ajo mori parasysh natyrën, kohëzgjatjen dhe mënyrën e ekzekutimit të heqjes së lirisë që 
mund t'i ishte shqiptuar dhe që në të vërtetë i ishte shqiptuar ankuesit. Gjykata theksoi se privimi i 
lirisë së ankuesit krijoi një supozim se procedurat kundër tij ishin "penale" sipas kuptimit të nenit 6 
dhe se një supozim i tillë ishte i kundërshtueshëm vetëm në rrethana krejtësisht të jashtëzakonshme 
dhe vetëm nëse heqja e lirisë nuk mund të konsiderohej "dukshëm e dëmshme" duke pasur 
parasysh natyrën, kohëzgjatjen ose mënyrën e ekzekutimit. Në rastin në fjalë, nuk kishte rrethana të 
tilla të jashtëzakonshme që mund ta kundërshtonin atë supozim. 

42.  Në disa raste, detyrimi penal i nenit 6 mund të zbatohet për procedurat për vendosjen e 
autorëve me probleme mendore në një spital psikiatrik. Kjo do të varet nga veçoritë e veçanta të 
proceseve të brendshme dhe mënyra e funksionimit të tyre në praktikë (Kerr kundër Mbretërisë së 
Bashkuar (Aktv.), 2003, dhe Antoine kundër Mbretërisë së Bashkuar (Aktv.), 2003, ku nuk zbatohej 
kreu penal; kontrast me to Valeriy Lopata kundër Rusisë, 2012, § 120 dhe Vasenin kundër Rusisë, 
2016, § 130, ku zbatohej krehu penal). 

43.  Së fundi, kreu penal i nenit 6 nuk zbatohet për ndjekjen penale private. E drejta për t'i ndjekur 
penalisht ose për të dënuar palët e treta për një vepër penale nuk mund të pretendohet në mënyrë 
të pavarur: ajo duhet të jetë e pandashme nga ushtrimi i të drejtës së viktimës për të iniciuar 
procedurë civile në legjislacionin e brendshëm, edhe nëse vetëm për të siguruar dëmshpërblim 
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simbolik ose për të mbrojtur një të drejtë civile. të tilla si e drejta për "reputacion të mirë" (Perez 
kundër Francës [GC], 2004, § 70; Arlewin kundër Suedisë, 2016, §§ 51-52). 

3.  Çështjet politike 

44.  Neni 6 është konsideruar të mos zbatohet në aspektin e tij penal për procedurat në lidhje me 
sanksionet zgjedhore (Pierre-Bloch kundër Francës, 1997, §§ 53-60); shpërbërja e partive politike 
(Refah Partisi (The Welfare Party) dhe të tjerët kundër Turqisë (Aktv.), 2000); komisionet hetimore 
parlamentare (Montera kundër Italisë (Aktv.), 2002); konstatimi publik i konfliktit të interesave në 
postin e zgjedhur (Catăniciu kundër Rumanisë (Aktv.), 2018, §§ 38-41); dhe për procedurat e 
fajësimit kundër Presidentit të një vendi për një shkelje të rëndë të Kushtetutës (Paksas kundër 
Lituanisë [GC], 2011, §§ 66-67, në të kundërt, Haarde kundër Islandës, 2017, në lidhje me 
procedurën ndaj një ish-kryeministri në Gjykatën e Integritetit (Impeachment)). Gjykata ka gjetur 
gjithashtu se diskualifikimi nga kandidimi në zgjedhje dhe largimi nga posti i zgjedhur për shkak të 
dënimeve penale për korrupsion dhe shpërdorim të pushtetit nuk është ekuivalent me dënimet 
penale (Galan kundër Italisë (Aktv.), 2021, §§ 80-96). 

45.  Në lidhje me procedurat e lustracionit, Gjykata ka konstatuar se mbizotërimi i aspekteve me 
konotacion kriminal (natyra e veprës penale – deklarata e pavërtetë e lustracionit – dhe natyra dhe 
ashpërsia e dënimit – ndalimi i ushtrimit të profesioneve të caktuara për një periudhë të gjatë) mund 
t’i sjellë këto procedura brenda kuadrit të kreut penal të nenit 6 të Konventës (Matyjek kundër 
Polonisë (Aktv.), 2007; anasjelltas, shih Sidabras dhe Diautas kundër Lituanisë (Aktv.), 2003, dhe 
Polyakh dhe të tjerët kundër Ukrainës, 2019, §§ 56-59). 

4.  Dëbimi dhe ekstradimi 

46.  Procedurat për dëbimin e të huajve nuk i përkasin kreut penal të nenit 6, pavarësisht se ato 
mund të ngrihen në kuadër të procedurës penal (Maaouia kundër Francës [GC], 2000, § 39). E njëjta 
qasje përjashtuese zbatohet për procedurat e ekstradimit (Penafiel Salgado kundër Spanjës (Aktv.), 
2002) ose procedurat në lidhje me urdhërarrestin evropian (Monedero Angora kundër Spanjës 
(Aktv.), 2008). 

47.  Në të kundërt, megjithatë, zëvendësimi i një dënimi me burg me dëbim dhe përjashtim nga 
territori kombëtar për dhjetë vjet mund të trajtohet si një dënim në të njëjtën bazë si ai i shqiptuar 
në kohën e dënimit fillestar (Gurguchiani kundër Spanjës, 2009, §§ 40 dhe 47-48). 

5.  Fazat e ndryshme të procesit penal, proceset vartëse dhe mjetet pasuese 

48.  Masat e marra për parandalimin e çrregullimit ose krimit nuk mbulohen nga garancitë në nenin 
6 (Raimondo kundër Italisë, 1994, § 43 dhe De Tommaso kundër Italisë [GC], 2017, § 143, për 
mbikëqyrje të veçantë nga policia; R. kundër Mbretërisë së Bashkuar (Aktv.), për një paralajmërim të 
dhënë nga policia për një të mitur që kishte kryer sulme të pahijshme ndaj vajzave të shkollës së tij). 

49.  Sa i përket fazës paraprake (hulumtim, hetim), Gjykata e konsideron procedurën penale në 
tërësi, duke përfshirë fazën paraprake të procedurës (Dvorski kundër Kroacisë, 2015, § 76). Në 
jurisprudencën e saj të hershme, Gjykata theksoi se disa kërkesa të nenit 6, të tilla si kërkesa për afat 
të arsyeshëm ose e drejta e mbrojtjes, mund të jenë gjithashtu të rëndësishme në këtë fazë të 
procedurës për aq sa drejtësia e gjykimit ka të ngjarë të paragjykohet seriozisht nga një dështim 
fillestar për t'i përmbushur ato (Imbrioscia kundër Zvicrës, 1993, § 36). Megjithëse gjyqtarët hetues 
nuk përcaktojnë një “kallëzim penal”, hapat e ndërmarrë prej tyre kanë një ndikim të drejtpërdrejtë 
në mbarëvajtjen dhe drejtësinë e procedurave të mëvonshme, përfshirë gjykimin aktual. Prandaj, 
neni 6 § 1 mund të konsiderohet i zbatueshëm për procedurën hetimore të zhvilluar nga një gjyqtar 
hetues, megjithëse disa nga masat mbrojtëse procedurale të parapara nga neni 6 § 1 mund të mos 
zbatohen (Vera Fernández-Huidobro kundër Spanjës, 2010, §§ 108-114). 
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50.  Neni 6 § 1 është i zbatueshëm gjatë gjithë procedurave për përcaktimin e ndonjë “akuze 
penale”, duke përfshirë procedurën e dënimit (për shembull, procedurat e konfiskimit që u 
mundësojnë gjykatave kombëtare të vlerësojnë shumën në të cilën duhet të vendoset një urdhër 
konfiskimi, në Phillips kundër Mbretërisë së Bashkuar, 2001, § 39; Shih gjithashtu Aleksandr 
Dementyev kundër Rusisë, 2013, §§ 23-26, në lidhje me përcaktimin e dënimit të përgjithshëm që 
përfshin shndërrimin e afatit të punës në komunitet gjatë mbajtjes së dënimit me burg). Neni 6 
mund të zbatohet gjithashtu sipas detyrimit të tij penal për procedurat që rezultojnë në prishjen e 
një shtëpie të ndërtuar pa leje planifikimi, pasi prishja mund të konsiderohet një "dënim" (Hamer 
kundër Belgjikës, 2007, § 60). Megjithatë, ai nuk zbatohet për procedurat për përshtatjen e një 
dënimi fillestar me dispozitat më të favorshme të Kodit të ri Penal (Nurmagomedov kundër Rusisë, 
2007, § 50), megjithëse mund të zbatohet për procedurën për korrigjimin e një dënimi nëse kjo 
ndikon në kohëzgjatjen e përgjithshme të burgimit të ankuesit (Kereselidze kundër Gjeorgjisë, 2019, 
§§ 32-33). 

51.  Procedurat në lidhje me ekzekutimin e dënimeve – të tilla si procedurat për zbatimin e një 
amnistie (Montcornet de Caumont kundër Francës (Aktv.), 2003), procedurat e lirimit me kusht (A. 
kundër Austrisë, Vendimi i Komisionit i 7 majit 1990), procedurat e transferimit sipas Konventës për 
Transferimin e Personave të Dënuar (Szabó kundër Suedisë (Aktv.), 2006, por shih, për një gjetje të 
kundërt, Buijen kundër Gjermanisë, 2010, §§ 40-45) – dhe procedurat përmbarimore në lidhje me 
ekzekutimin e një urdhri konfiskimi të nxjerrë nga një gjykatë e huaj (Saccoccia kundër Austrisë 
(Aktv.), 2007) nuk hyjnë në kuadrin e kreut penal të nenit 6. 

52.  Në parim, masat e konfiskimit që ndikojnë negativisht në të drejtat pronësore të palëve të treta 
në mungesë të ndonjë kërcënimi për procedurë penale kundër tyre nuk përbëjnë "përcaktimin e një 
akuze penale" (sekuestrimi i një avioni në Air Canada kundër Mbretërisë së Bashkuar, 1995, § 54; 
konfiskimi i monedhave të arit në AGOSI kundër Mbretërisë së Bashkuar, 1986, §§ 65-66). Masa të 
tilla në vend të kësaj bien nën kreun civil të nenit 6 (Silickienė kundër Lituanisë, 2012, §§ 45-46). 

53.  Garancitë e nenit 6 zbatohen në parim për ankesat për çështje ligjore (Meftah dhe të tjerët 
kundër Italisë [GC], 2002, § 40), dhe për procedurat kushtetuese (Gast dhe Popp kundër Gjermanisë, 
2000, §§ 65-66; Caldas Ramírez de Arrellano kundër Spanjës (Aktv.), 2003; Üçdağ kundër Turqisë, 
2021, § 29) kur një procedurë e tillë është në një fazë më të avancuar të procedurës penale 
përkatëse dhe rezultatet e tyre mund të jenë vendimtare për personat e dënuar. 

54.  Së fundi, neni 6 zakonisht nuk zbatohet për procedurat në lidhje me mjetet e jashtëzakonshme 
juridike, siç është rihapja e një rasti. Gjykata arsyetoi se një person, dënimi i të cilit është bërë i 
formës së prerë dhe që kërkon rihapjen e lëndës së tij, nuk është “i akuzuar për vepër penale” sipas 
kuptimit të atij neni (Moreira Ferreira kundër Portugalisë (nr. 2) [GC], 2017, §§ 60-61; Fischer kundër 
Austrisë (Aktv.), 2003). Vetëm procedura e re, pasi të jetë aprovuar kërkesa për rihapje, mund të 
konsiderohet se ka të bëjë me përcaktimin e një kallëzimi penal (Löffler kundër Austrisë, 2000, §§ 18-
19). Kjo qasje është ndjekur edhe në rastet që kanë të bëjnë me kërkesën për rihapjen e procedurës 
penale pas konstatimit të shkeljes nga Gjykata (Öcalan kundër Turqisë (Aktv.), 2010). 

55.  Megjithatë, nëse një mjet i jashtëzakonshëm juridik çon automatikisht ose në rrethana specifike 
në një rishqyrtim të plotë të rastit, neni 6 zbatohet në mënyrën e zakonshme për procedurat e 
"rishqyrtimit". Për më tepër, Gjykata ka pohuar se Neni 6 është 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 vendimtar për 
çështjen e zbatueshmërisë. Si përmbledhje, natyra, qëllimi dhe veçoritë specifike të procedurës 
përkatëse të jashtëzakonshme në sistemin ligjor në fjalë mund të jenë të tilla që ta vendosin atë 
procedurë brenda fushës së nenit 6 § 1 (Moreira Ferreira kundër Portugalisë (nr. 2) [GC], 2017, 
§§ 60-72; shih më tej, për shembull, Serrano Contreras kundër Spanjës (nr. 2), 2021, §§ 27-28). 
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56.  Në mënyrë të ngjashme, procedurat e shqyrtimit mbikëqyrës që rezultojnë në ndryshimin e një 
vendimi të formës së prerë bien nën kreun penal të nenit 6 (Vanyan kundër Rusisë, 2005, § 58). 

57.  Së fundi, duhet theksuar se Gjykata mund të shqyrtojë një ankesë të Nenit 6 – e cila më parë 
ishte hequr nga lista e rasteve në bazë të një deklarate të njëanshme që pranon shkeljen e kësaj 
dispozite – në rast të rivendosjes së rastit në listën e rasteve për faktin se gjykatat vendase nuk 
arritën të zbatonin deklaratën e njëanshme duke rihapur procedurat përkatëse të brendshme 
(Willems dhe Gorjon kundër Belgjikës, 2021, §§ 54-66). 

III.  E drejta e qasjes në gjykatë 
 

Neni 6 § 1 i Konventës 

“1.  Në përcaktimin e ... ndonjë akuze penale kundër tij, të gjithë kanë të drejtën për një ... seancë ... 
nga [një] gjykatë ..." 

Fjalët kyçe HUDOC 

Qasja në gjykatë (6- 1) 

 

58.  “E drejta për gjykatë” nuk është më absolute në lëndët penale sesa në lëndët civile. Ajo u 
nënshtrohet kufizimeve të nënkuptuara (Deweer kundër Belgjikës, 1980, § 49; Kart kundër Turqisë 
[GC], 2009, § 67). 

59.  Megjithatë, këto kufizime nuk duhet të kufizojnë ushtrimin e së drejtës në një mënyrë ose në 
atë masë që vetë cenohet thelbi i së drejtës. Ato duhet të ndjekin një qëllim legjitim dhe duhet të 
ketë një proporcion të arsyeshëm midis mjeteve të përdorura dhe qëllimit që kërkohet të arrihet 
(Guérin kundër Francës [GC], 1998, § 37; Omar kundër Francës [GC], 1998, § 34, duke cituar 
referenca nga lëndët civile). 

Kufizimet 

60.  Kufizimet në të drejtën e qasjes në gjykatë mund të rezultojnë nga: 

1.  Imuniteti parlamentar 

61.  Garancitë e ofruara nga të dy llojet e imunitetit parlamentar (mospërgjegjësia dhe 
paprekshmëria) i shërbejnë të njëjtës nevojë – asaj të garantimit të pavarësisë së Kuvendit në 
kryerjen e detyrës së tij. Pa dyshim, paprekshmëria ndihmon në arritjen e pavarësisë së plotë të 
Parlamentit duke parandaluar çdo mundësi të procedurave penale të motivuara politikisht dhe duke 
mbrojtur kështu opozitën nga presioni apo abuzimi nga ana e shumicës (Kart kundër Turqisë [GC], 
2009, § 90, duke cituar referenca për lëndët civile). Për më tepër, nisja e procedurave kundër 
deputetëve mund të ndikojë në vetë funksionimin e kuvendit të cilit ata i përkasin dhe të prishë 
punën e Parlamentit. Prandaj, ky sistem imuniteti, që përbën një përjashtim nga ligji i rregullt, mund 
të konsiderohet se ndjek një qëllim legjitim (po aty., § 91). 

62.  Megjithatë, pa marrë parasysh rrethanat e rastit, nuk mund të nxirren përfundime në lidhje me 
pajtueshmërinë me Konventën e këtij konstatimi të legjitimitetit të imunitetit parlamentar. Duhet të 
konstatohet nëse imuniteti parlamentar e ka kufizuar të drejtën e qasjes në gjykatë në atë mënyrë 
që të cenohet vetë thelbi i kësaj të drejte. Shqyrtimi i proporcionalitetit të një mase të tillë do të 
thotë të merret parasysh ekuilibri i drejtë që duhet të arrihet midis interesit të përgjithshëm për 
ruajtjen e integritetit të Parlamentit dhe interesit individual të ankuesit për heqjen e imunitetit të tij 
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parlamentar për t'iu përgjigjur akuzave penale kundër tij në gjykatë. Në shqyrtimin e çështjes së 
proporcionalitetit, Gjykata duhet t'i kushtojë vëmendje të veçantë shtrirjes së imunitetit në rastin 
përpara saj (po aty., §§ 92-93). Sa më pak të shërbejë masa mbrojtëse për ruajtjen e integritetit të 
Parlamentit, aq më bindës duhet të jetë justifikimi i saj. Kështu, për shembull, Gjykata është 
shprehur se pamundësia e një deputeti për të hequr imunitetin nuk cenonte të drejtën e tij për një 
gjykatë, pasi imuniteti ishte thjesht një pengesë procedurale e përkohshme për procedurën penale, 
duke u kufizuar në kohëzgjatjen e mandatit të tij parlamentar (po aty., §§ 92-93, 95 dhe §§ 111-113). 

2.  Rregullat procedurale 

63.  Këto janë, për shembull, kërkesat e pranueshmërisë për një ankesë. Neni 6 i Konventës nuk i 
detyron Shtetet Kontraktuese të krijojnë gjykata të apelit ose të kasacionit (Dorado Baúlde kundër 
Spanjës (Aktv.), 2015, § 18). Megjithatë, kur ekzistojnë gjykata të tilla, duhet të respektohen 
garancitë e nenit 6, për shembull në atë që i garanton një ankuesi një të drejtë efektive për qasje në 
gjykatë (Maresti kundër Kroacisë, 2009, § 33; Reichman kundër Francës, 2016, § 29). 

64.  Edhe pse e drejta e apelimit sigurisht që mund t'i nënshtrohet kërkesave statutore, kur zbatohen 
rregullat procedurale, gjykatat duhet të shmangin formalizmin e tepruar që do të cenonte drejtësinë 
e procedurave (Walchli kundër Francës, 2007, § 29; Evaggelou kundër Greqisë, 2011, § 23). Zbatimi 
veçanërisht i rreptë i një rregulloreje ndonjëherë mund të dëmtojë vetë thelbin e të drejtës së qasjes 
në gjykatë (Labergère kundër Francës, 2006, § 23), veçanërisht duke pasur parasysh rëndësinë e 
ankesës dhe atë që është në rrezik në procedurë për një ankues i cili është dënuar me një burgim 
afatgjatë (po aty., § 20). 

65.  E drejta e qasjes në gjykatë gjithashtu cenohet thelbësisht nga një parregullsi procedurale, për 
shembull kur një zyrtar i prokurorisë përgjegjës për verifikimin e pranueshmërisë së ankesave 
kundër gjobave ose kërkesave për përjashtime ka vepruar ultra vires duke vendosur vetë mbi 
bazueshmërinë e një apeli, duke u hequr kështu ankuesve mundësinë që të kenë “akuzën” në fjalë të 
përcaktuar nga një gjyqtar i komunitetit (Josseaume kundër Francës, 2012, § 32). 

66.  E njëjta gjë vlen edhe kur një vendim që shpalli ankesën të papranueshme për arsye të gabuara 
çoi në mbajtjen e depozitës ekuivalente me shumën e gjobës standarde, me rezultat që gjoba u 
konsiderua e paguar dhe ndjekja ishte pushuar, duke e bërë të pamundur që ankuesi, pasi kishte 
paguar gjobën, të kundërshtonte para një “tribunali” veprën në trafikun rrugor për të cilin ai 
akuzohej (Célice kundër Francës, 2012, § 34). 

67.  Një shembull tjetër: ankuesi pësoi një kufizim të tepruar të së drejtës së tij të qasjes në një 
gjykatë ku ankimi i tij për çështje ligjore u deklarua i papranueshëm për mospërmbushje të afateve 
ligjore, kur ky dështim ishte për shkak të mënyrës së gabuar në të cilën autoritetet kishin 
përmbushur detyrimin e tyre për t'i dorëzuar ankuesit vendimin e gjykatës më të ulët (Davran 
kundër Turqisë, 2009, §§ 40-47; Maresti kundër Kroacisë, 2009, §§ 33-43, kontrast me Johansen 
kundër Gjermanisë, 2016, §§ 46-57). 

3.  Kërkesat për zbatim të një vendimi të mëhershëm 

68.  Sa i përket papranueshmërisë automatike të ankesave për çështje ligjore të paraqitura nga 
ankuesit të cilët nuk kanë arritur të dorëzohen në paraburgim edhe pse janë lëshuar urdhra arresti 
për ta: 

▪ kur një ankesë për çështje ligjore shpallet i papranueshëm për arsye që lidhen me 
arratisjen e ankuesit, kjo përbën një sanksion joproporcional, duke pasur parasysh 
rëndësinë sinjalizuese të të drejtave të mbrojtjes dhe parimit të shtetit të së drejtës në një 
shoqëri demokratike (Poitrimol kundër Francës, 1993, § 38; Guérin kundër Francës [GC], 
1998, § 45; Omar kundër Francës [GC], 1998, § 42); 
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▪ kur ankesa për çështje ligjore shpallet e papranueshme vetëm për shkak se ankuesi nuk 
është dorëzuar në paraburgim në bazë të vendimit gjyqësor të kundërshtuar në ankesë, ky 
vendim e detyron ankuesin t'i nënshtrohet paraprakisht heqjes së lirisë që rrjedh nga 
vendimi i kundërshtuar, edhe pse ai vendim nuk mund të konsiderohet i formës së prerë 
derisa të vendoset ankesa ose të ketë kaluar afati për paraqitjen e ankesës. Kjo i vendos një 
barrë joproporcionale ankuesit, duke prishur kështu ekuilibrin e drejtë që duhet të arrihet 
midis shqetësimit legjitim për të garantuar zbatimin e vendimeve gjyqësore, nga njëra anë, 
dhe të drejtës së qasjes në Gjykatën e Kasacionit dhe ushtrimit të të drejtave të mbrojtjes 
nga ana tjetër (po aty., §§ 40-41; Guérin kundër Francës [GC], 1998, § 43). 

69.  E njëjta gjë vlen kur humbet e drejta e ankesës për çështje ligjore për shkak të mospërmbushjes 
së detyrimit për t'u dorëzuar në kujdestari (Khalfaoui kundër Francës, 1999, § 46; Papon kundër 
Francës (nr. 2), 2002, § 100). 

70.  Megjithatë, kërkesa për të paraqitur një parashtresë përpara se të apelohet kundër gjobës për 
shpejtësinë e lejuar – qëllimi i kësaj kërkese është të parandalojë ankesat e zbehta ose shqetësuese 
në sferën e shkeljeve të trafikut rrugor – mund të përbëjë një kufizim legjitim dhe proporcional për 
të drejtën e qasjes në gjykata (Schneider kundër Francës (Aktv.), 2009). 

4.  Kufizime të tjera në shkelje të së drejtës së qasjes në gjykatë 

71.  Ato mund të ndodhin, për shembull, kur një person i akuzuar bindet nga autoritetet që të 
tërheqë ankesën në bazë të një premtimi të rremë për faljen e dënimit të shqiptuar nga gjykata e 
shkallës së parë (Marpa Zeeland B.V. dhe Metal Welding B.V. kundër Holandës, 2004, §§ 46-51); ose 
kur gjykata e apelit ka dështuar të informojë një person të akuzuar për një afat të ri kohor për 
paraqitjen e një apeli për çështje ligjore pas refuzimit të avokatit të tij të caktuar zyrtarisht për ta 
ndihmuar atë (Kulikowski kundër Polonisë, 2009, § 70). 

72.  Do të ketë gjithashtu një kufizim në qasjen në gjykatë nëse një ankues nuk është në gjendje të 
kundërshtojë një gjobë të shqiptuar nga një autoritet administrativ përpara një gjykate që ka fuqi të 
mjaftueshme për rishikimin e vendimit administrativ (Julius Kloiber Schlachthof GmbH dhe të tjerët 
kundër Austrisë, 2013, §§ 28-34).2 

  

 

2.  Shih seksionin Garancitë e përgjithshme: kërkesat institucionale. 
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IV.  Garancitë e përgjithshme: kërkesat institucionale 
 

Neni 6 § 1 i Konventës 

“1.  Në përcaktimin e... ndonjë akuze penale ndaj tij, çdo person ka të drejtë për... seancë... nga një 
gjykatë e pavarur dhe e paanshme e themeluar me ligj. ...” 

Fjalët kyçe HUDOC 

Gjykata e pavarur (6-1) – Gjykata e paanshme (6-1) – Gjykata e themeluar me ligj (6-1) 

 

73.  Koncepti i një “gjykate të krijuar me ligj”, së bashku me konceptet e “pavarësisë” dhe 
“paanshmërisë” së një tribunali, është pjesë e “kërkesave institucionale” të nenit 6 § 1. Në praktikën 
gjyqësore të Gjykatës, ekziston një ndërlidhje shumë e ngushtë midis këtyre koncepteve 
(Guðmundur Andri Ástraðsson kundër Islandës [GC], 2020, § 218). 

74.  Gjykata është shprehur, në veçanti, se një organ gjyqësor që nuk plotëson kërkesat e pavarësisë 
– veçanërisht nga ekzekutivi – dhe të paanshmërisë nuk mund të karakterizohet si “tribunal” as për 
qëllimet e nenit 6 § 1. Në mënyrë të ngjashme, kur përcaktohet nëse një "tribunal" është "i 
themeluar me ligj", referenca për "ligjin" përfshin çdo dispozitë të ligjit të brendshëm – duke 
përfshirë, në veçanti, dispozitat në lidhje me pavarësinë e anëtarëve të një gjykate – të cilat, nëse 
shkelen, do ta bënte pjesëmarrjen e një ose më shumë gjyqtarëve në shqyrtimin e një çështjeje “të 
parregullt”. Për më tepër, kur përcakton nëse një gjykatë mund të konsiderohet të jetë "e pavarur" 
sipas kuptimit të nenit 6 § 1, Gjykata ka parasysh, ndër të tjera, për mënyrën e emërimit të 
anëtarëve të saj, që i përket fushës së krijimit të një “tribunali”. Prandaj, ndërsa secila prej tyre 
shërben për qëllime specifike si garanci të veçanta të gjykimit të drejtë, ekziston një fije e përbashkët 
që kalon përmes kërkesave institucionale të nenit 6 § 1, në atë që ato udhëhiqen nga synimi për të 
mbështetur parimet themelore të shtetit të së drejtës dhe ndarjen e pushteteve (po aty., §§ 232-
233). 

A.  Nocioni i "tribunalit" 

75.  Në praktikën gjyqësore të Gjykatës, tribunali karakterizohet në kuptimin përmbajtësor të termit 
nga funksioni i tij gjyqësor, domethënë, përcaktimi i çështjeve në kompetencën e tij në bazë të 
rregullave të ligjit dhe pas procedurave të zhvilluara në mënyrë të përcaktuar. Ai gjithashtu duhet të 
plotësojë një sërë kërkesash të mëtejshme – pavarësinë, në veçanti të ekzekutivit; paanshmërinë; 
kohëzgjatjen e mandatit të anëtarëve të tij; garancitë e ofruara nga procedura e tij – disa prej të 
cilave shfaqen në tekstin e vetë nenit 6 § 1 (Belilos kundër Zvicrës, 1988, § 64; Coëme dhe të tjerët 
kundër Belgjikës, 2000, § 99; Richert kundër Polonisë, 2011, § 43). Veç kësaj, është e natyrshme në 
vetë nocionin e një “tribunali” që ai të përbëhet nga gjyqtarë të përzgjedhur në bazë të meritës – 
pra, gjyqtarë që përmbushin kërkesat e kompetencës teknike dhe integritetit moral për të kryer 
funksionet gjyqësore që kërkohen prej tij në një shtet të sunduar nga ligji (Guðmundur Andri 
Ástraðsson kundër Islandës [GC], 2020, §§ 219-220 dhe 232). 

76.  Kështu, për shembull, dhënia e ndjekjes dhe dënimit për vepra të vogla "penale" ndaj 
autoriteteve administrative nuk është në kundërshtim me Konventën, me kusht që personi në fjalë 
t'i mundësohet të marrë çdo vendim të marrë në këtë mënyrë kundër tij përpara një gjykate që 
ofron garancitë e nenit 6 (Öztürk kundër Gjermanisë, 1984, § 56; A. Menarini Diagnostics SRL kundër 
Italisë, 2011; Flisar kundër Sllovenisë, 2018, § 33). Prandaj, vendimet e marra nga autoritetet 
administrative të cilat vetë nuk plotësojnë kërkesat e nenit 6 § 1 të Konventës duhet t'i nënshtrohen 
shqyrtimit të mëvonshëm nga një "organ gjyqësor që ka juridiksion të plotë". Karakteristikat 
përcaktuese të një organi të tillë përfshijnë kompetencën për të anuluar në të gjitha aspektet, për 
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çështje faktike dhe të ligjit, vendimin e organit më poshtë (Schmautzer kundër Austrisë, 1995, § 36; 
Gradinger kundër Austrisë, 1995, § 44; Grande Stevens dhe të tjerët kundër Italisë, 2014, § 139): për 
shembull, gjykatat administrative që kryejnë një shqyrtim gjyqësor që shkon përtej një shqyrtimi 
"formal" të ligjshmërisë dhe përfshin një analizë të detajuar të përshtatshmërisë dhe 
proporcionalitetit të dënimit të shqiptuar nga autoriteti administrativ (A. Menarini Diagnostics SRL 
kundër Italisë, 2011, §§ 63-67, në lidhje me një gjobë të shqiptuar nga një autoritet rregullator i 
pavarur përgjegjës për konkurrencën). Në mënyrë të ngjashme, një shqyrtim gjyqësor mund të 
plotësojë kërkesat e nenit 6 edhe nëse është vetë ligji ai që përcakton sanksionin në përputhje me 
peshën e veprës penale (Malige kundër Francës, 1998, §§ 46-51, në lidhje me zbritjen e pikëve nga 
patentë shoferi). 

77.  Fuqia për të nxjerrë një vendim detyrues i cili nuk mund të ndryshohet nga një autoritet 
jogjyqësor është i natyrshëm në vetë nocionin e një “tribunali” (Findlay kundër Mbretërisë së 
Bashkuar, 1997, § 77). 

B.  Tribunali i themeluar me ligj 

1.  Parimet përkatëse 

78.  Sipas nenit 6 § 1 të Konventës, një tribunal duhet të "krijohet gjithmonë me ligj". Kjo shprehje 
pasqyron parimin e shtetit të së drejtës, i cili është i natyrshëm në sistemin e mbrojtjes të vendosur 
nga Konventa dhe Protokollet e saj (Jorgic kundër Gjermanisë, 2007, § 64; Richert kundër Polonisë, 
2011, § 41). Në të vërtetë, një organ i pa krijuar sipas legjislacionit do të privohej nga legjitimiteti i 
kërkuar, në një shoqëri demokratike, për të dëgjuar ankesat individuale (Lavents kundër Letonisë, 
2002, § 114; Gorgiladze kundër Gjeorgjisë, 2009, § 67; Kontalexis kundër Greqisë, 2011, § 38). 

79.  “Ligji”, në kuptimin e nenit 6 § 1, përfshin veçanërisht legjislacionin për krijimin dhe 
kompetencën e organeve gjyqësore (Lavents kundër Letonisë, 2002, § 114; Richert kundër Polonisë, 
2011, § 41; Jorgic kundër Gjermanisë, 2007, § 64) por edhe çdo dispozitë tjetër e së drejtës së 
brendshme e cila, nëse shkelet, do ta bënte të jashtëligjshme pjesëmarrjen e një ose më shumë 
gjyqtarëve në shqyrtimin e një rasti (Pandjikidze dhe të tjerët kundër Gjeorgjisë, 2009, § 104; 
Gorgiladze kundër Gjeorgjisë, 2009, § 68). Shprehja "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 (po aty.), dhe përbërjen e panelit në secilin rast (Posokhov kundër Rusisë, 2003, 
§ 39; Fatullayev kundër Azerbajxhanit, 2010, § 144; Kontalexis kundër Greqisë, 2011, § 42). Për më 
tepër, duke pasur parasysh implikimet e tij themelore për funksionimin e duhur dhe legjitimitetin e 
gjyqësorit në një shtet demokratik të qeverisur nga shteti i së drejtës, Gjykata ka konstatuar se 
procesi i emërimit të gjyqtarëve përbën domosdoshmërisht një element të qenësishëm të konceptit 
të “ themelimit” të një gjykate ose tribunali “me ligj” (Guðmundur Andri Ástraðsson kundër Islandës 
[GC], 2020, § 227). 

80.  Prandaj, nëse një gjykatë nuk ka juridiksion për të gjykuar një të pandehur në përputhje me 
dispozitat e zbatueshme sipas ligjit të brendshëm, ajo nuk është "e krijuar me ligj" sipas kuptimit të 
nenit 6 § 1 (Richert kundër Polonisë, 2011, § 41; Jorgic kundër Gjermanisë, 2007, § 64). 

81.  Objekti i termit “i themeluar me ligj” në nenin 6 “është të sigurojë që organizimi gjyqësor në një 
shoqëri demokratike të mos varet nga diskrecioni i ekzekutivit, por të rregullohet me ligj që buron 
nga Parlamenti” (Richert kundër Polonisë, 2011, § 42; Coëme dhe të tjerët kundër Belgjikës, 2000, 
§ 98). As, në vendet ku ligji është i kodifikuar, organizimi i sistemit gjyqësor nuk mund të lihet në 
diskrecionin e autoriteteve gjyqësore, megjithëse kjo nuk do të thotë se gjykatat nuk kanë një farë 
lirie për të interpretuar legjislacionin vendas përkatës (po aty.; Gorgiladze kundër Gjeorgjisë, 2009, 
§ 69). 
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82.  Në parim, një shkelje e dispozitave ligjore të brendshme për krijimin dhe kompetencën e 
organeve gjyqësore nga një gjykatë shkakton shkelje të nenit 6 § 1 (shih Tempel kundër Republikës 
Çeke, 2020, ku çështjet në lidhje me caktimin e kompetencës së një gjykate u shqyrtuan nga 
këndvështrimi i drejtësisë së përgjithshme të procedurave). Prandaj Gjykata është kompetente për 
të shqyrtuar nëse ligji vendor është respektuar në këtë aspekt. Megjithatë, në përgjithësi, duke 
pasur parasysh parimin e përgjithshëm se është në radhë të parë për vetë gjykatat kombëtare që të 
interpretojnë dispozitat e ligjit të brendshëm, Gjykata nuk do të vërë në dyshim interpretimin e tyre 
përveç rasteve kur ka pasur një shkelje flagrante të ligjit të brendshëm (Coëme dhe të tjerët kundër 
Belgjikës, 2000, § 98 in fine; Lavents kundër Letonisë, 2002, § 114; Guðmundur Andri Ástráðsson 
kundër Islandës [GC], 2020, §§ 216 dhe 242). Prandaj, detyra e Gjykatës është e kufizuar në 
shqyrtimin nëse ekzistonin baza të arsyeshme për autoritetet për të vendosur juridiksionin (Jorgic 
kundër Gjermanisë, 2007, § 65). 

83.  Gjykata ka shpjeguar më tej se shqyrtimi sipas kërkesës së "tribunalit të krijuar me ligj" nuk 
duhet të harrojë qëllimin e përbashkët të kërkesave institucionale të nenit 6 § 1 dhe duhet të hetojë 
sistematikisht nëse parregullsia e pretenduar në një rast të caktuar ishte e një rëndësie të tillë për të 
cenuar parimet themelore të lartpërmendura dhe për të rrezikuar pavarësinë e gjykatës në fjalë. 
“Pavarësia” i referohet, në këtë drejtim, pavarësisë së nevojshme personale dhe institucionale që 
kërkohet për vendimmarrje të paanshme, dhe si rrjedhim është një parakusht për paanshmëri.  Ajo 
karakterizon të dyja (i) si një gjendje shpirtërore që tregon papërshkueshmërinë e një gjyqtari ndaj 
presionit të jashtëm si një çështje e integritetit moral, dhe (ii) 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). 

84.  Në këtë kontekst, Gjykata ka vënë në dukje gjithashtu se një konstatim se një gjykatë nuk është 
një “tribunal i themeluar me ligj” mund të ketë pasoja të konsiderueshme për parimet e sigurisë 
juridike dhe të palëvizshmërisë së gjyqtarëve. Megjithatë, respektimi i këtyre parimeve me çdo 
kusht, dhe në kurriz të kërkesave të "një gjykate të themeluar me ligj", në rrethana të caktuara mund 
të shkaktojë dëme të mëtejshme për sundimin e ligjit dhe besimin e publikut në gjyqësor. Si në të 
gjitha rastet kur parimet themelore të Konventës bien ndesh, duhet të arrihet një ekuilibër në raste 
të tilla për të përcaktuar nëse ekziston një nevojë urgjente – e një karakteri thelbësor dhe imponues 
– që justifikon largimin nga parimi i sigurisë juridike dhe forca e res judicata dhe parimi i 
pazgjidhshmërisë së gjyqtarëve, sipas rastit, në rrethanat e veçanta të një rasti (po aty., § 240). 

85.  Sa u përket shkeljeve të pretenduara të kërkesës së “tribunalit të krijuar me ligj” në lidhje me 
procesin e emërimit të gjyqtarëve, Gjykata ka hartuar kriteret e mëposhtme të cilat, të marra në 
mënyrë kumulative, ofrojnë një bazë për të udhëhequr vlerësimin e tij (po aty., §§ 243-252): 

-  Në radhë të parë, në parim, duhet të ketë një shkelje të dukshme të ligjit të brendshëm në 
kuptimin që ajo duhet të jetë objektivisht dhe realisht e identifikueshme. Megjithatë, mungesa e një 
shkeljeje të tillë nuk përjashton mundësinë e një shkeljeje, pasi një procedurë që në dukje është në 
përputhje me rregullat, megjithatë mund të prodhojë rezultate që janë të papajtueshme me objektin 
dhe qëllimin e mësipërm; 

-  Së dyti, vetëm ato shkelje që kanë të bëjnë me rregullat themelore të procedurës për emërimin e 
gjyqtarëve (d.m.th. shkeljet që prekin thelbin e së drejtës në fjalë) mund të rezultojnë në shkelje: për 
shembull, emërimi i një personi si gjyqtari i cili nuk ka përmbushur kriteret përkatëse të 
përshtatshmërisë ose shkelje që përndryshe mund të minojnë qëllimin dhe efektin e kërkesës "të 
përcaktuar me ligj". Prandaj, shkeljet e një natyre thjesht teknike bien nën pragun përkatës; 

-  Së treti, shqyrtimi nga gjykatat vendase, i pasojave ligjore të shkeljes së një rregulli të brendshëm 
për emërimet gjyqësore, duhet të kryhet në bazë të standardeve përkatëse të Konventës. Në 
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veçanti, duhet të arrihet një ekuilibër i drejtë dhe proporcional për të përcaktuar nëse ka pasur një 
nevojë urgjente, të një karakteri thelbësor dhe imponues, që justifikon largimin nga parimet 
konkurruese të sigurisë juridike dhe të palëvizshmërisë së gjyqtarëve, sipas rastit, në rrethanat e 
veçanta të një rast. Me kalimin e kohës, ruajtja e sigurisë juridike do të kishte një peshë gjithnjë e më 
të madhe në ushtrimin e balancimit. 

86.  Në Guðmundur Andri Ástráðsson kundër Islandës [GC], 2020, duke zbatuar testin e mësipërm, 
Gjykata konstatoi se vetë thelbi i të drejtës së ankuesit për një "tribunal të krijuar me ligj" ishte 
dëmtuar për shkak të pjesëmarrjes në gjyqin e tij të një gjyqtari, procedura e emërimit të të cilit 
ishte dëmtuar me një shkelje të dukshme dhe të rëndë të një rregulli themelor të brendshëm që 
synon të kufizojë ndikimin e ekzekutivit dhe të forcojë pavarësinë e gjyqësorit. Në këtë mënyrë 
kriteri i parë dhe i dytë u plotësuan. Sa i përket kriterit të tretë, Gjykata Supreme nuk kishte arritur 
të kryente një vlerësim në përputhje me Konventën dhe të arrinte ekuilibrin e duhur midis parimeve 
përkatëse konkurruese, megjithëse parregullsitë e kundërshtuara ishin vërtetuar edhe përpara se 
gjyqtarët në fjalë të kishin marrë detyrën. As nuk i ishte përgjigjur asnjë prej argumenteve shumë 
relevante të ankuesit. Përmbajtja e shfaqur nga Gjykata Supreme në shqyrtimin e rastit të ankuesit 
kishte minuar rolin e rëndësishëm të luajtur nga gjyqësori në ruajtjen e kontrolleve dhe ekuilibrave 
të qenësishëm në ndarjen e pushteteve. 

2.  Shembuj 

87.  Shembuj ku Gjykata konstatoi se organi në fjalë nuk ishte “një gjykatë e themeluar me ligj”: 

▪ Gjykata e Kasacionit, e cila gjykoi të pandehur të tjerë, përveç ministrave, për vepra të 
lidhura me ato për të cilat ministrat ishin në gjyq, pasi rregulli i lidhjes nuk ishte vendosur 
me ligj (Coëme dhe të tjerët kundër Belgjikës, 2000, §§ 107-108); 

▪ një gjykatë e përbërë nga dy gjyqtarë porotë të zgjedhur për të marrë pjesë në një rast të 
caktuar në kundërshtim me kërkesën ligjore për hedhjen e shortit dhe periudhën 
maksimale prej dy javësh shërbimi në vit (Posokhov kundër Rusisë, 2003, § 43); 

▪ një gjykatë e përbërë nga gjyqtarë porotë, të cilët vazhduan të vendosin në raste në 
përputhje me traditën e vendosur, megjithëse ligji për gjyqtarët porotë ishte shfuqizuar 
dhe nuk ishte miratuar asnjë ligj i ri (Pandjikidze dhe të tjerët kundër Gjeorgjisë, 2009, 
§§ 108-111); 

▪ një gjykatë, përbërja e së cilës nuk ishte në përputhje me ligjin, pasi dy nga gjyqtarët u 
diskualifikuan me ligj nga seanca në këtë rast (Lavents kundër Letonisë, 2002, § 115); 

88.  Gjykata konstatoi se gjykata ishte "krijuar me ligj" në rastet e mëposhtme: 

▪ një gjykatë gjermane gjykon një person për akte gjenocidi të kryera në Bosnje dhe 
Hercegovinë (Jorgic kundër Gjermanisë, 2007, §§ 66-71); 

▪ një gjykatë speciale e krijuar për të gjykuar korrupsionin dhe krimin e organizuar (Fruni 
kundër Sllovakisë, 2011, § 140); 

▪ ku një gjyqtar i vetëm u dërgua nga një gjykatë më e lartë për të dëgjuar rastin e ankuesve 
(Maciszewski dhe të tjerët kundër Polonisë (Aktv.), 2020); 

▪ ricaktimi i një rasti në një gjykatë të specializuar e bërë në përputhje me ligjin dhe pa 
treguar qëllimin për të ndikuar në rezultatin e lëndës (Bahaettin Uzan kundër Turqisë, 
2020). 

89.  Për raste të mëtejshme kur kërkesa e një “tribunali të krijuar me ligj” është shqyrtuar nga 
Gjykata – si në pjesën penale ashtu edhe atë civile të nenit 6 § 1 – shih Guðmundur Andri Ástráðsson 
kundër Islandës [GC], 2020, § 217). 
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C.  Pavarësia dhe paanshmëria 

90.  E drejta për një gjykim të drejtë në nenin 6 § 1 kërkon që një çështje të dëgjohet nga një 
"gjykatë e pavarur dhe e paanshme" e krijuar me ligj. Ekziston një lidhje e ngushtë midis koncepteve 
të pavarësisë dhe paanësisë objektive. Për këtë arsye, Gjykata zakonisht i shqyrton të dyja kërkesat 
së bashku (Findlay kundër Mbretërisë së Bashkuar, 1997, § 73). 

Parimet e zbatueshme në përcaktimin nëse një tribunal mund të konsiderohet "i pavarur dhe i 
paanshëm" zbatohen në mënyrë të barabartë për gjyqtarët profesionistë, gjyqtarët porotë dhe 
juristët (Holm kundër Suedisë, 1993, § 30). 

91.  Megjithatë, garancitë e pavarësisë dhe paanshmërisë sipas nenit 6 § 1 kanë të bëjnë vetëm me 
organin e thirrur për të vendosur mbi akuzën penale kundër një ankuesi dhe nuk zbatohen për 
përfaqësuesit e prokurorisë që janë vetëm palë në procedurë (Kontalexis kundër Greqisë, 2011, § 57; 
Haarde kundër Islandës, 2017, § 94; Thiam kundër Francës, 2018, § 71). 

1.  Tribunali i pavarur 

a.  Parimet e përgjithshme 

92.  Neni 6 § 1 i Konventës kërkon pavarësi nga degët e tjera të pushtetit – pra ekzekutivi dhe 
legjislativi – dhe gjithashtu nga palët (Ninn-Hansen kundër Danimarkës (Aktv.), 1999). 

93.  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. Çështja është gjithmonë nëse, në një 
rast të caktuar, përmbushen kërkesat e Konventës (Henryk Urban dhe Ryszard Urban kundër 
Polonisë, 2010, § 46). 

b.  Kriteret për vlerësimin e pavarësisë 

94.  Pajtueshmëria me kërkesën e pavarësisë vlerësohet, në veçanti, në bazë të kritereve statutore 
(Mustafa Tunç dhe Fecire Tunç kundër Turqisë [GC], 2015, § 221). Në përcaktimin nëse një organ 
mund të konsiderohet të jetë “i pavarur”, Gjykata ka pasur parasysh kriteret e mëposhtme (Findlay 
kundër Mbretërisë së Bashkuar, 1997, § 73): 

i. mënyrën e emërimit të anëtarëve të saj dhe 

ii. kohëzgjatjen e mandatit të tyre; 

iii. ekzistencën e garancive kundër trysnive të jashtme; 

iv. nëse organi duket i pavarur. 

i.  Mënyra e emërimit të anëtarëve të një organi 

95.  Thjesht emërimi i gjyqtarëve nga Parlamenti nuk mund të shihet se vë në dyshim pavarësinë e 
tyre (Filippini kundër San Marinos (Aktv.), 2003; Ninn-Hansen kundër Danimarkës (Aktv.), 1999) 

96.  Në mënyrë të ngjashme, emërimi i gjyqtarëve nga ekzekutivi është i lejueshëm, me kusht që të 
emëruarit të jenë të lirë nga ndikimi apo presioni kur kryejnë rolin e tyre gjyqësor (Henryk Urban dhe 
Ryszard Urban kundër Polonisë, 2010, § 49; Campbell dhe Fell kundër Mbretërisë së Bashkuar, 1984, 
§ 79; Maktouf dhe Damjanovic kundër Bosnjës dhe Hercegovinës [GC], 2013, § 49). 

97.  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 (Moiseyev kundër Rusisë, 
2008, § 176). 
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ii.  Kohëzgjatja e emërimit të anëtarëve të një organi 

98.  Asnjë mandat i caktuar i detyrës nuk është specifikuar si minimumi i nevojshëm. Mos zhvendosja 
e gjyqtarëve gjatë mandatit të tyre në përgjithësi duhet të konsiderohet si pasojë e pavarësisë së 
tyre. Megjithatë, mungesa 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 (Campbell dhe Fell kundër Mbretërisë së Bashkuar, 1984, § 80). 

99.  Prania e gjyqtarëve ndërkombëtarë të deleguar për një mandat të rinovueshëm dy vjeçar në 
panelin e një vendimi gjykate për krimet e luftës u konsiderua e kuptueshme duke pasur parasysh 
natyrën e përkohshme të pranisë ndërkombëtare në vend dhe mënyrën e delegimeve 
ndërkombëtare (Maktouf dhe Damjanović kundër Bosnja dhe Hercegovina [GC], 2013, § 51). 

iii.  Garancia kundër presionit të jashtëm 

100.  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 
(Parlov-Tkalčić kundër Kroacisë, 2009, § 86; Daktaras kundër Lituanisë, 2000, § 36; Moiseyev kundër 
Rusisë, 2008, § 184). 

iv.  Shfaqja e pavarësisë 

101.  Për të përcaktuar nëse një gjykatë mund të konsiderohet e “pavarur” siç kërkohet nga neni 6 
§ 1, paraqitjet mund të jenë gjithashtu të rëndësishme. Ajo që është në rrezik është besimi që 
gjykatat në një shoqëri demokratike duhet të frymëzojnë në publik dhe mbi të gjitha, sa i përket 
procedurave penale, te të akuzuarit (Şahiner kundër Turqisë, 2001, § 44). 

102.  Për të vendosur nëse ka një arsye legjitime për t'u frikësuar se një gjykate të caktuar i mungon 
pavarësia ose paanësia, qëndrimi i të akuzuarit është i rëndësishëm, por jo vendimtar. Ajo që është 
vendimtare është nëse dyshimet e tij mund të konsiderohen të justifikuara objektivisht (Incal 
kundër Turqisë, 1998, § 71). 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 për këtë 
çështje në rrethanat e rastin në fjalë (Clarke kundër Mbretërisë së Bashkuar (Aktv.), 2005). 

103.  Kur anëtarët e tribunalit përfshijnë persona që janë në një pozicion vartës, për sa i përket 
detyrave dhe organizimit të shërbimit të tyre, përballë njërës prej palëve, i akuzuari mund të ketë 
dyshime të ligjshme për pavarësinë e këtyre personave (Şahiner kundër Turqisë, 2001, § 45). 

104.  Në rastin Thiam kundër Francës, 2018, § 75-85, Gjykata nuk konsideroi se frika e ankuesit nga 
mungesa e pavarësisë dhe paanshmërisë së një gjykate të thirrur për të shqyrtuar një akuzë penale 
kundër tij për një vepër të kryer në dëm të Presidentit të Republikës, i cili iu bashkua procedurës si 
palë civile, u justifikua për vetë faktin se Presidenti ishte i përfshirë në emërimin dhe ngritjen në 
detyrë të gjyqtarëve. Gjykata vuri në dukje se pavarësia e mandatit të gjyqtarëve ishte e garantuar 
me kushtetutë dhe i mbronte ata nga sulmet e mundshme ndaj pavarësisë së tyre. Për më tepër, 
gjyqtarët nuk ishin në varësi të Ministrisë së Drejtësisë dhe nuk iu nënshtruan asnjë presioni apo 
udhëzimi në ushtrimin e funksioneve të tyre gjyqësore, përfshirë udhëzimet e Presidentit. Më tej, 
Gjykata kishte parasysh faktin se vendimet që preknin emërimin e anëtarëve të gjyqësorit dhe 
ecurinë e tyre në karrierë, transferimin dhe ngritjen në detyrë, u morën pas ndërhyrjes së Komisionit 
Kombëtar të Shërbimit Ligjor (Conseil Supérieur de la Magistrature) dhe pas procedurës 
kundërshtare. Për më tepër, emërimi i gjyqtarëve nuk ishte një çështje diskrecionale dhe i 
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nënshtrohej kontrollit nga Këshilli i Shtetit. Gjykata gjithashtu vuri në dukje se ankuesi nuk kishte 
paraqitur asnjë provë konkrete që mund të tregonte se ai objektivisht mund të kishte frikë se 
gjyqtarët në rastin e tij ishin nën ndikimin e Presidentit. Në veçanti rasti nuk kishte asnjë lidhje me 
funksionet politike të Presidentit dhe ai as nuk kishte nisur procedurën dhe as nuk kishte ofruar 
prova që synonin të vërtetonin fajin e ankuesit; gjykatat vendase kishin shqyrtuar siç duhet të gjitha 
argumentet e ankuesit; dhe ndryshimet kushtetuese pasuese kishin përjashtuar përfshirjen e 
Presidentit në emërimin e gjyqtarëve në postet e tyre. 

2.  Një tribunal i paanshëm 

105.  Neni 6 § 1 i Konventës kërkon që një tribunal që i përket fushës së tij të jetë "i paanshëm". 
Paanshmëria normalisht nënkupton mungesën e paragjykimeve ose anshmërive dhe ekzistenca e 
tyre ose ndryshe mund të testohet në mënyra të ndryshme (Kyprianou kundër Qipros [GC], 2005, 
§ 118; Micallef kundër Maltës [GC], 2009, § 93). 

a.  Kriteret për vlerësimin e paanshmërisë 

106.  Gjykata ka bërë dallimin ndërmjet: 

i. një qasje subjektive, d.m.th., përpjekje për të konstatuar bindjen ose interesin personal të 
një gjyqtari të caktuar në një çështje të caktuar; 

ii. një qasje objektive, domethënë, përcaktimi nëse ai ose ajo ofroi garanci të mjaftueshme për 
të përjashtuar çdo dyshim legjitim në këtë drejtim (Kyprianou kundër Qipros [GC], 2005, 
§ 118; Piersack kundër Belgjikës, 1982, § 30; Grieves kundër Mbretërisë së Bashkuar [GC], 
2003, § 69; Morice kundër Francës [GC], 2015, § 73). 

107.  Megjithatë, nuk ka ndarje të ngushtë midis dy nocioneve 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 e tij ose bindjen e saj personale (test subjektiv). 
Prandaj, nëse një rast do të trajtohet nën një test ose tjetrin, ose të dyja, do të varet nga faktet e 
veçanta të sjelljes së kontestuar (Kyprianou kundër Qipros [GC], 2005, §§ 119 dhe 121). 

i.  Qasja subjektive 

108.  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 (Kyprianou kundër Qipros [GC], 
2005, § 119; Hauschildt kundër Danimarkës, 1989, § 47). 

109.  Sa i përket llojit të provës së kërkuar, Gjykata, për shembull, ka kërkuar të konstatojë nëse një 
gjyqtar ka shfaqur armiqësi ose vullnet të keq ose ka rregulluar që një rast t'i caktohet vet atij për 
arsye personale (De Cubber kundër Belgjikës, 1984, § 25). Megjithatë, fakti i thjeshtë që gjyqtari 
mund të ketë marrë vendime procedurale të pafavorshme për mbrojtjen nuk është tregues i 
mungesës së paanësisë (Khodorkovskiy dhe Lebedev kundër Rusisë (nr.2), 2020, § 430). 

110.  Megjithëse në disa raste 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. Gjykata me të vërtetë e ka njohur vështirësinë e 
vërtetimit të një shkeljeje të nenit 6 për shkak të anësisë subjektive dhe për këtë arsye në shumicën 
dërrmuese të rasteve është fokusuar në testin objektiv (Kyprianou kundër Qipros [GC], 2005, § 119; 
Morice kundër Francës [GC], 2015, § 75). 
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ii.  Qasja objektive 

111.  Sipas testit objektiv, kur zbatohet për një organ të ulur si panel, duhet 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 tij (Castillo Algar kundër Spanjës, 1998, § 45). 

112.  Për të vendosur nëse në një rast të caktuar ekziston një arsye legjitime për t'u frikësuar se një 
organi të caktuar i mungon paanshmëria, qëndrimi i atyre që pretendojnë se ai nuk është i 
paanshëm është i rëndësishëm, por jo vendimtar. Ajo që është vendimtare është nëse frika mund të 
konsiderohet e justifikuar objektivisht (Ferrantelli dhe Santangelo kundër Italisë, 1996, § 58; 
Padovani kundër Italisë, 1993, § 27). 

113.  Testi objektiv më së shumti ka të bëjë me lidhje hierarkike ose lidhje të tjera ndërmjet gjyqtarit 
dhe personave të tjerë të përfshirë në procedurë, të cilat në mënyrë objektive justifikojnë dyshimet 
për paanshmërinë e gjykatës, dhe kështu nuk arrijnë të përmbushin standardin e Konventës sipas 
testit objektiv (Micallef kundër Maltës [GC], 2009, § 97). Prandaj duhet vendosur në çdo rast 
individual nëse marrëdhënia në fjalë është e një natyre dhe shkalle të tillë që të tregojë mungesën e 
paanësisë nga ana e gjykatës (Pullar kundër Mbretërisë së Bashkuar, 1996, § 38). 

114.  Në këtë aspekt edhe paraqitjet mund të kenë një rëndësi të caktuar. Çfarë është në rrezik 
është që gjykatat në një shoqëri demokratike duhet të frymëzojnë publikun, duke përfshirë të 
akuzuarin. Kështu, çdo gjyqtar në lidhje me të cilin ka një arsye legjitime për t'u frikësuar nga 
mungesa e paanësisë duhet të tërhiqet (Castillo Algar kundër Spanjës, 1998, § 45; Morice 
kundër Francës [GC], 2015, § 78; Škrlj kundër Kroacisë, 2019, § 43). Në mënyrë të veçantë, është 
përgjegjësi e gjyqtarit individual të identifikojë çdo pengesë për pjesëmarrjen e tij ose të saj dhe ose 
të tërhiqet ose, kur përballet me një situatë në të cilën mund të diskutohet se ai ose ajo duhet të 
diskualifikohet, edhe pse jo pa mëdyshje e përjashtuar me ligj, për të sjellë çështjen në vëmendjen e 
palëve në mënyrë që t'i lejojë ato të kundërshtojnë pjesëmarrjen e gjyqtarit (Sigríður Elín Sigfúsdóttir 
kundër Islandës, 2020, § 35). 

115.  Duhet të merren parasysh edhe çështjet e organizimit të brendshëm (Piersack kundër Belgjikës, 
1982, § 30 (d)). Ekzistimi i procedurave kombëtare për sigurimin e paanësisë, përkatësisht rregullave 
që rregullojnë tërheqjen e gjyqtarëve, është një faktor relevant. 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 
(shih Micallef kundër Maltës [GC], 2009, § 99; Mežnarić kundër Kroacisë, 2005, § 27; Harabin kundër 
Sllovakisë, 2012, § 132). 

116.  Gjykata do të marrë parasysh rregulla të tilla që sigurojnë paanshmëri kur bën vlerësimin e saj 
nëse një "tribunal" ishte i paanshëm dhe, në veçanti, nëse frika e ankuesit mund të konsiderohet si e 
justifikuar objektivisht (Pfeifer dhe Plankl kundër Austrisë, 1992, § 6; Oberschlick kundër Austrisë (nr. 
1), 1991, § 50; Pescador Valero kundër Spanjës, 2003, §§ 24-29). Kështu, ankuesit pritet të përfitojnë 
nga ato rregulla ekzistuese në legjislacionin përkatës të brendshëm (Zahirović kundër Kroacisë, 2013, 
§§ 31-37). 

117.  Sa i përket procedurës për të vendosur për sfidat për paragjykim, Gjykata shqyrton natyrën e 
arsyeve mbi të cilat u bazua kundërshtimi për paragjykim. Nëse një ankues e bazoi kundërshtimin e 
tij për paragjykim në baza të përgjithshme dhe abstrakte, pa iu referuar fakteve specifike dhe/ose 
materiale që mund të kishin ngritur dyshime të arsyeshme për paanshmërinë e gjyqtarit, 
kundërshtimi i tij mund të klasifikohej si abuzive. Në rrethana të tilla, fakti që gjyqtari i cili ishte 
kundërshtuar për arsye të tilla vendosi për kundërshtimin e atij ankuesi nuk ngre dyshime legjitime 
për paanshmërinë e tij. Për më tepër, elementë të tjerë duhet të merren parasysh, veçanërisht nëse 
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janë arsyet për hedhjen e kundërshtimit të ankuesit për paragjykime ishin adekuate dhe nëse defekti 
procedural ishte korrigjuar nga një gjykatë më e lartë (Pastörs kundër Gjermanisë, 2019, §§ 57 dhe 
62-63; Mikhail Mironov kundër Rusisë, 2020, § 36). 

118.  Gjykata ka konstatuar, në veçanti, se pjesëmarrja e gjyqtarëve në një vendim lidhur me 
kundërshtimin e një prej kolegëve të tyre mund të ndikojë në paanshmërinë e secilit prej anëtarëve 
të kundërshtuar nëse kundër tyre janë drejtuar ankesa të njëjta. Megjithatë, Gjykata ka konsideruar 
se një procedurë e tillë nuk ka ndikuar në paanshmërinë e gjyqtarëve të interesuar në rrethanat 
specifike të një rasti në të cilin ankuesi i kishte bazuar pohimet e tij për njëanshmëri në baza të 
përgjithshme dhe abstrakte, pothuajse identike, pa iu referuar fakteve konkrete materiale që mund 
të kishin zbuluar armiqësi personale ndaj tij. Ajo vuri në dukje në atë kontekst se përjashtimi i të 
gjithë gjyqtarëve të kundërshtuar nga vendimet në lidhje me këto kundërshtime do të kishte 
paralizuar të gjithë sistemin gjyqësor në fjalë (AK kundër Lihtenshtajnit, 2015, § 68; Shiko 
Kolesnikova kundër Rusisë, 2021, § 55, ku nuk kishte rrezik që sistemi mund të paralizohej). 

119.  Nga ana tjetër, dështimi i gjykatave kombëtare për të shqyrtuar një ankesë për mungesë 
paanshmërie, e cila nuk duket menjëherë se është haptazi e pabazuar, mund të çojë në shkeljen e 
nenit 6 § 1 të Konventës, duke pasur parasysh se për besimin që gjykatat duhet të frymëzojnë tek 
ata që i nënshtrohen juridiksionit të tyre (Remli kundër Francës, 1996, § 48). Kështu, për shembull, 
në Danilov kundër Rusisë, 2020, §§ 97-102, Gjykata konstatoi një shkelje të nenit 6 me arsyetimin se 
gjykatat vendase nuk morën hapa të mjaftueshëm për të kontrolluar nëse gjykata shqyrtuese ishte 
krijuar si një gjykatë e paanshme në lidhje me ankesën e ankuesit për mungesë të paanshmërisë së 
juristëve me certifikata sigurie, të cilat ishin akorduar dhe kontrolluar nga shërbimi përkatës i 
sigurisë që kishte nisur procedurën penale kundër ankuesit. 

120.  Për më tepër, është e mundur që një gjykatë më e lartë ose më e larta, në disa rrethana, të 
bëjë dëmshpërblim për defektet në procedurën e shkallës së parë. Megjithatë, kur gjykata më e lartë 
refuzon të anulojë vendimin e një gjykate më të ulët të cilës i mungon paanshmëria dhe e lë në fuqi 
dënimin, nuk mund të thuhet se ajo ka korrigjuar dështimin në fjalë (Kyprianou kundër Qipros [GC], 
2005, § 134; De Cubber kundër Belgjikës, 1984, § 33; Findlay kundër Mbretërisë së Bashkuar, 1997, 
§§ 78-79). 

121.  Së fundi, Gjykata mendon se kur lind një çështje e paanshmërisë së një gjykate në lidhje me 
pjesëmarrjen e një gjyqtari në procedurë, fakti që ai ose ajo ishte pjesë e një grupi të zgjeruar nuk 
është në vetvete vendimtar për çështjen e paanshmërisë objektive sipas Nenit 6 § 1 të Konventës. 
Duke marrë parasysh fshehtësinë e diskutimeve, mund të jetë e pamundur të konstatohet ndikimi 
aktual i një gjyqtari në vendimmarrje dhe paanshmëria e gjykatës mund të jetë e hapur për dyshime 
të vërteta (Morice kundër Francës [GC], 2015, § 89; Otegi Mondragon dhe të tjerët kundër Spanjës, 
2018, § 67; Škrlj kundër Kroacisë, 2019, § 46; Sigríður Elín Sigfúsdóttir kundër Islandës, 2020, § 57; 
Karrar kundër Belgjikës, 2021, § 36, në lidhje me kryetarin e trupit gjykues të një gjykate asize). 

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

122.  Ekzistojnë dy situata të mundshme në të cilat lindë çështja e mungesës së paanshmërisë 
gjyqësore (Kyprianou kundër Qipros [GC], 2005, § 121): 

i. e para ka natyrë funksionale 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 me një person tjetër të përfshirë në procedurë; 

ii. e dyta është e karakterit personal dhe rrjedh nga sjellja e gjyqtarëve në një rast të caktuar. 

123.  Për më tepër, mund të ketë raste të mungesës strukturore të paanshmërisë së një gjykate të 
caktuar në tërësi. Ky ishte rasti në Boyan Gospodinov kundër Bullgarisë, 2018 (§§ 54-60) ku gjykata 
penale që gjykonte ankuesin në një procedurë penale ishte në të njëjtën kohë i pandehur në një 
grup të veçantë procedurash civile për dëmshpërblime të nisura nga ankuesi. 
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i.  Situata me karakter funksional 

  Ushtrimi i funksioneve të ndryshme gjyqësore 

124.  Thjesht fakti që një gjyqtar në një gjykatë penale ka marrë gjithashtu vendime paraprake në 
këtë rast, duke përfshirë vendimet në lidhje me paraburgimin, nuk mund të merret në vetvete si 
justifikim i frikës për mungesën e paanësisë së tij; ajo që ka rëndësi është shtrirja dhe natyra e këtyre 
vendimeve (Fey kundër Austrisë, 1993, § 30; Sainte-Marie kundër Francës, 1992, § 32; Nortier kundër 
Holandës, 1993, § 33). Kur vendimet për vazhdimin e paraburgimit kërkonin "një shkallë shumë të 
lartë qartësie" sa i përket çështjes së fajit, Gjykata konstatoi se paanshmëria e gjykatave në fjalë 
ishte në gjendje të dukej e hapur për dyshime dhe se frika e ankuesit në këtë drejtim mund të merrej 
parasysh si e justifikuar objektivisht (Hauschildt kundër Danimarkës, 1989, §§ 49-52). Në secilin rast, 
çështja përkatëse është shkalla në të cilën gjyqtari vlerësoi rrethanat e çështjes dhe përgjegjësinë e 
ankuesit kur urdhëroi paraburgimin e tij ose të saj (Jasiński kundër Polonisë, 2005, §§ 54-58, ku 
Gjykata nuk gjeti shkelje të nenit 6 § 1 të Konventës, dhe Romenskiy kundër Rusisë, 2013, §§ 28-30, 
ku Gjykata konstatoi shkelje të nenit 6 § 1 të Konventës). 

125.  Kur lind një çështje e njëanshmërisë në lidhje me pjesëmarrjen e mëparshme të një gjyqtari në 
procedurë, një kalim kohor prej gati dy vjetësh që nga përfshirja e mëparshme në të njëjtën 
procedurë nuk është në vetvete një mbrojtje e mjaftueshme kundër anësisë (Dāvidsons dhe Savins 
kundër Letonisë, 2016, § 57). 

126.  Fakti që një gjyqtar dikur ka qenë anëtar i departamentit të prokurorisë publike nuk është 
arsye për t'u frikësuar se atij i mungon paanësia (Paunoviq kundër Serbisë, 2019, §§ 38-43). 
Megjithatë, nëse një individ, pasi mban në atë departament një detyrë, natyra e së cilës është e tillë 
që mund t'i duhet të merret me një lëndë të caktuar gjatë kryerjes së detyrave të tij, më pas punon 
në të njëjtën lëndë si gjyqtar, publiku ka të drejtë të frikësohet se ai nuk ofron garanci të 
mjaftueshme për paanshmëri (Piersack kundër Belgjikës, 1982, § 30 (b) dhe (d)). 

127.  Ushtrimi i njëpasnjëshëm i funksioneve të gjyqtarit hetues dhe gjyqtarit shqyrtues nga i njëjti 
person në të njëjtën lëndë ka bërë që Gjykata të konstatojë se paanshmëria e gjykatës shqyrtuese 
ishte në atë gjendje t'i dukej ankuesit si e hapur për dyshime (De Cubber kundër Belgjikës, 1984, 
§§ 27-30). 

128.  Megjithatë, kur pjesëmarrja e gjyqtarit shqyrtues në hetim kishte qenë e kufizuar në kohë dhe 
konsistonte në marrjen në pyetje të dy dëshmitarëve dhe nuk kishte sjellë ndonjë vlerësim të 
provave ose nuk kishte kërkuar që ai të arrinte një përfundim, Gjykata konstatoi se frika e ankuesit 
se gjykatës kompetente kombëtare i mungonte paanshmëria nuk mund të konsiderohet si e 
justifikuar objektivisht (Bulut kundër Austrisë, 1996, §§ 33-34). Kështu, vlerësimi i rrethanave 
individuale të çdo rasti është gjithmonë i nevojshëm për të konstatuar shkallën në të cilën një 
gjyqtar hetues e ka trajtuar rastin (Borg kundër Maltës, 2016, § 89). 

129.  Mungesa e prokurorit gjatë gjykimit penal, i cili mund ta vendosë gjyqtarin në pozitën e organit 
të akuzës gjatë marrjes në pyetje dhe dhënies së provave kundër një ankuesi, ngre një çështje tjetër 
lidhur me paanshmërinë. Në lidhje me këtë, Gjykata ka shpjeguar se gjyqtari është mbrojtësi i fundit 
i procedurës dhe se normalisht është detyrë e një autoriteti publik në rast të prokurorisë publike të 
paraqesë dhe vërtetojë akuzën penale me qëllim të argumentimit të kundërt me palët tjera. Prandaj, 
ngatërrimi i dy roleve në procedurë është një shkelje e mundshme e kërkesës së paanësisë sipas 
nenit 6 § 1 të Konventës (Karelin kundër Rusisë, 2016, §§ 51-85). 

130.  Në mënyrë të ngjashme, Gjykata ka shqyrtuar çështjen e respektimit të parimit të 
paanshmërisë në një sërë çështjesh në lidhje me mospërfilljen e pretenduar nga ankuesi në gjykatë, 
ku i njëjti gjyqtar më pas mori vendimin për të ndjekur penalisht, gjykoi çështjet që lindnin nga sjellja 
e ankuesit, përcaktoi fajin e tij dhe shqiptoi sanksionin. Gjykata ka theksuar se, në një situatë të tillë, 
ngatërrimi i roleve ndërmjet ankuesit, dëshmitarit, prokurorit dhe gjyqtarit, në mënyrë të qartë 
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mund të shkaktojë frikë të arsyetuar objektivisht sa i përket përputhshmërisë së procedurave me 
parimin e respektuar në kohë se askush nuk duhet të jetë të gjykojë në kauzën e tij ose të saj dhe, 
rrjedhimisht, në lidhje me paanshmërinë e trupit gjykues (Kyprianou kundër Qipros [GC], 2005, 
§ 126-128; Słomka kundër Polonisë, 2018, §§ 44-51; Deli kundër Republikës së Moldavisë, 2019, 
§ 43). 

131.  Asnjë çështje e mungesës së paanësisë gjyqësore nuk lind kur një gjyqtar ka nxjerrë tashmë 
vendime formale dhe procedurale në faza të tjera të procedurës (George-Laviniu Ghiurău kundër 
Rumanisë, 2020, § 67). Megjithatë, problemet me paanshmërinë mund të shfaqen nëse, në faza të 
tjera të procedurës, një gjyqtar ka shprehur tashmë një mendim për fajësinë e të akuzuarit (Gómez 
de Liaño y Botella kundër Spanjës, 2008, §§ 67-72). 

132.  Thjesht fakti që një gjyqtar ka vendosur tashmë për akuza penale të ngjashme, por pa pasur 
ndonjë lidhje, ose që ai ose ajo ka gjykuar tashmë një të bashkëakuzuar në një procedurë të veçantë 
penale nuk është në vetvete i mjaftueshëm për të hedhur dyshime mbi paanshmërinë e atij gjyqtari 
në një çështje të mëvonshme (Kriegisch kundër Gjermanisë (Aktv.), 2010; Khodorkovskiy dhe Lebedev 
kundër Rusisë, 2013, § 544). Megjithatë, është një çështje tjetër nëse vendimet e mëparshme 
përmbajnë gjetje që në fakt paragjykojnë çështjen e fajit të një të akuzuari në një procedurë të tillë 
të mëvonshme (Poppe kundër Holandës, 2009, § 26; Schwarzenberger kundër Gjermanisë, 2006, 
§ 42; Ferrantelli dhe Santangelo kundër Italisë, 1996, § 59). Nga ky këndvështrim, çështja e 
paanshmërisë së një gjykate sipas kuptimit të nenit 6 § 1 të Konventës mund të shihet në dritën e të 
drejtës për prezumimin e pafajësisë sipas nenit 6 § 2 (Mucha kundër Sllovakisë, 2021, §§ 48 dhe 66). 

133.  Për shembull, në Meng kundër Gjermanisë, 2021, §§ 53-65, Gjykata konstatoi një shkelje të 
nenit 6 § 1 në lidhje me dyshimet e justifikuara objektivisht në lidhje me paanshmërinë e gjykatës që 
dënon ankuesen për vrasje, e kryesuar nga një gjyqtar që më parë ishte pjesëmarrës në procese të 
veçanta që kanë të bëjnë vetëm me të bashkëakuzuarit e saj, i cili bëri gjetje të gjera të fakteve të 
vërtetuara dhe kualifikimeve ligjore duke paragjykuar fajësinë e ankueses. 

134.  Për më tepër, një çështje mund të lindë nga këndvështrimi i drejtësisë së përgjithshme kur 
gjykata ka arritur në përfundime të caktuara duke u mbështetur në provat që janë shqyrtuar në 
procese të ndryshme në të cilat ankuesi nuk ka marrë pjesë (Khodorkovskiy dhe Lebedev kundër 
Rusisë (nr.2), 2020, § 522). 

135.  Kur kryetari i trupit gjykues ishte deklaruar më parë i njëanshëm kundër ankuesit në një grup të 
mëparshëm procedurash penale në lidhje me akuza të ngjashme kundër tij, mund të lindë një frikë 
objektive dhe e justifikuar e mungesës së paanshmërisë si për ankuesin ashtu edhe për të 
bashkëakuzuarin (Otegi Mondragon dhe të tjerët kundër Spanjës, 2018, §§ 58-69; kontrast, 
Alexandru Marian Iancu kundër Rumanisë, 2020, § 72). 

136.  Detyrimi për të qenë i paanshëm nuk mund të interpretohet në mënyrë që t'i imponojë një 
detyrim një gjykate më të lartë e cila anulon një vendim administrativ ose gjyqësor për ta kthyer 
lëndën në një autoritet tjetër juridiksioni ose në një degë të përbërë ndryshe të atij autoriteti 
(Marguš kundër Kroacisë [GC], 2014, §§ 85-89); Thomann kundër Zvicrës, 1996, § 33; Stow dhe Gai 
kundër Portugalisë (Aktv.), 2005). Me fjalë të tjera, fakti i thjeshtë që i njëjti gjyqtar ka ushtruar dy 
herë të njëjtin funksion në të njëjtin grup procedurash penale është i pamjaftueshëm për të treguar 
mungesë objektive të paanësisë (Teslya kundër Ukrainës, 2020). Megjithatë, nëse një detyrim i një 
gjykate më të lartë që anulon një vendim gjyqësor për t'ia kthyer lëndën gjyqtarëve të ndryshëm 
parashihet sipas ligjit të brendshëm përkatës, lind pyetja nëse një gjykatë është krijuar me ligj 
(Lavents kundër Letonisë, 2002, § 115). 

137.  Fakti që një ankues u gjykua nga një gjyqtare e cila vetë ngriti dyshime për paanshmërinë e saj 
në këtë çështje mund të ngrejë një çështje nga këndvështrimi i paraqitjes së një gjykimi të drejtë 
(Rudnichenko kundër Ukrainës, 2013, § 118; Paixão Moreira Sá Fernandes kundër Portugalisë, 2020, 
§§ 90-94; George-Laviniu Ghiurău kundër Rumanisë, 2020, § 65). Megjithatë, kjo nuk do të jetë e 
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mjaftueshme për të gjetur një shkelje të nenit 6 § 1 të Konventës. Në çdo rast, dyshimet e ankuesit 
për paanshmërinë e gjyqtarit duhet të justifikohen objektivisht (Dragojević kundër Kroacisë, 2015, 
§§ 116-123; Alexandru Marian Iancu kundër Rumanisë, 2020, § 69). 

    Lidhje hierarkike ose lidhje të tjera me një pjesëmarrës tjetër në procedurë 

 Lidhjet hierarkike 

138.  Përcaktimi nga gjykatat e shërbimit ushtarak të akuzave penale kundër personelit të shërbimit 
ushtarak nuk është në parim i papajtueshëm me dispozitat e nenit 6 (Cooper kundër Mbretërisë së 
Bashkuar [GC], 2003, § 110). Megjithatë, kur të gjithë anëtarët e gjykatës ushtarake ishin në vartësi 
të oficerit të mbledhjes dhe binin në zinxhirin e tij komandues, dyshimet e ankuesit për pavarësinë 
dhe paanshmërinë e gjykatës mund të justifikoheshin objektivisht (Findlay kundër Mbretërisë së 
Bashkuar, 1997, § 76; Miller dhe të tjerët kundër Mbretërisë së Bashkuar, 2004, §§ 30-31). Në 
mënyrë të ngjashme, kur një gjykatë ushtarake ka në përbërjen e saj një oficer ushtarak në shërbim 
të ushtrisë dhe që i nënshtrohet disiplinës ushtarake dhe i cili emërohet nga eprori i tij ose i saj 
hierarkik dhe nuk gëzon të njëjtat garanci kushtetuese që u jepen gjyqtarëve, nuk mund të 
konsiderohet që një gjykatë e tillë është e pavarur dhe e paanshme sipas kuptimit të nenit 6 të 
Konventës (Gürkan kundër Turqisë, 2012, §§ 13-20). 

139.  Gjykimi i civilëve nga një gjykatë e përbërë nga pjesëtarë të forcave të armatosura mund të 
krijojë një frikë legjitime se gjykata mund të lejojë veten të ndikohet në mënyrë të padrejtë nga 
shqyrtime të anshme (Incal kundër Turqisë, 1998, § 72; Iprahim Ülger kundër Turqisë, 2004, § 26). 
Edhe kur një gjyqtar ushtarak ka marrë pjesë vetëm në një vendim ndërmjetësues në një procedurë 
gjyqësore kundër një civili që vazhdon të jetë në fuqi, i gjithë procesi privohet nga pamja se është 
zhvilluar nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme (Öcalan kundër Turqisë [GC], 2005, § 115). 

140.  Situatat në të cilat një gjykatë ushtarake ka juridiksion për të gjykuar një civil për veprime 
kundër forcave të armatosura mund të krijojnë dyshime të arsyeshme për paanshmërinë objektive 
të një gjykate të tillë. Një sistem gjyqësor në të cilin një gjykatë ushtarake është e autorizuar të 
gjykojë një person që nuk është pjesëtar i forcave të armatosura mund të perceptohet lehtësisht se 
e zvogëlon në asgjë distancën që duhet të ekzistojë midis gjykatës dhe palëve në procedurë penale, 
edhe nëse ka garanci të mjaftueshme për të garantuar pavarësinë e asaj gjykate (Ergin 
kundër Turqisë (nr. 6), 2006, § 49). 

141.  Përcaktimi i kallëzimeve penale kundër civilëve në gjykatat ushtarake mund të konsiderohet si i 
pajtueshëm me nenin 6 vetëm në rrethana shumë të jashtëzakonshme (Martin kundër Mbretërisë së 
Bashkuar, 2006, § 44; Shiko gjithashtu Mustafa kundër Bullgarisë, 2019, §§ 28-37). 

 Lidhje të tjera 

142.  Dyshimet e justifikuara objektivisht në lidhje me paanshmërinë e kryetares së trupit gjykues u 
zbuluan se ekzistonin kur burri i saj ishte udhëheqësi i ekipit të hetuesve që merrej me lëndën e 
ankuesve (Dorozhko dhe Pozharskiy kundër Estonisë, 2008, §§ 56-58). Në mënyrë të ngjashme, një 
çështje e paanshmërisë objektive u ngrit kur djali i gjyqtarit shqyrtues ishte anëtar i grupit hetimor 
që merrej me rastin e ankuesit (Jhangiryan kundër Armenisë, 2020, §§ 97-103). 

143.  Përkatësia familjare ndërmjet gjyqtarëve që vendosin për një lëndë në nivele të ndryshme 
juridiksioni mund të shkaktojë dyshime për mungesën e paanësisë. Megjithatë, në Pastörs kundër 
Gjermanisë, 2019, §§ 58-70, ku dy gjyqtarë që trajtuan lëndën e ankuesit në shkallën e parë dhe të 
tretë të juridiksionit ishin të martuar, Gjykata nuk gjeti shkelje të nenit 6 § 1 të Konventës me 
arsyetimin se ankesa e ankuesit për paragjykimi i ishte nënshtruar një kontrolli të mëvonshëm të një 
organi gjyqësor me juridiksion të mjaftueshëm dhe që ofronte garancitë e nenit 6 të Konventës. 
Gjykata gjithashtu vuri në dukje se ankuesi nuk kishte dhënë ndonjë argument konkret pse një 
gjyqtar profesionist – duke qenë i martuar me një gjyqtare tjetër profesioniste – duhet të jetë i 
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njëanshëm kur vendos për të njëjtën lëndë në një nivel të ndryshëm juridiksioni, i cili, për më tepër, 
nuk kërkon rishikim të drejtpërdrejtë të vendimit të bashkëshortit. 

144.  Më tej, përkatësia familjare me njërën nga palët mund të shkaktojë dyshime për paanshmërinë 
e gjyqtarit. Gjykata ka vendosur se dyshime të tilla duhet megjithatë të justifikohen objektivisht. 
Nëse ato janë të justifikuara objektivisht do të varej shumë nga rrethanat e rastit konkret dhe në 
këtë drejtim merren parasysh një sërë faktorësh. Kjo perfshin, ndër të tjera, nëse i afërmi i gjyqtarit 
ka qenë i përfshirë në çështjen në fjalë, pozicioni i të afërmit të gjyqtarit në firmë, madhësia e 
firmës, struktura e saj e brendshme organizative, rëndësia financiare e lëndës për studion ligjore dhe 
çdo mundësi e interesit financiar ose përfitimi i mundshëm (dhe shkalla e tij) që do t'i jepet të 
afërmit (Nicholas kundër Qipros, 2018, § 62, në lidhje me kreun civil). Në juridiksione të vogla, ku 
shpesh mund të lindë një çështje e përkatësisë familjare, ajo situatë duhet të zbulohet në fillim të 
procedurës dhe të bëhet një vlerësim, duke marrë parasysh faktorët e ndryshëm të përfshirë në 
mënyrë që të përcaktohet nëse përjashtimi është realisht i nevojshëm në rast (po aty., § 64). 

145.  Fakti që një anëtar i një gjykate ka njohuri personale për një nga dëshmitarët në një rast nuk do 
të thotë domosdoshmërisht se ai do të paragjykojë në favor të dëshmisë së atij personi. Në çdo rast 
individual, duhet vendosur nëse njohja në fjalë është e një natyre dhe shkalle të tillë që të tregojë 
mungesën e paanësisë nga ana e gjykatës (Pullar kundër Mbretërisë së Bashkuar, 1996, § 38, në 
lidhje me praninë në jurinë e një punonjësi të njërit prej dy dëshmitarëve kryesorë të prokurorisë; 
Hanif dhe Khan kundër Mbretërisë së Bashkuar, 2011, § 141, në lidhje me praninë e një oficeri policie 
në juri dhe kontrast, Peter Armstrong kundër Mbretërisë së Bashkuar, 2014, §§ 39-45). 

146.  Një gjykim penal kundër një ankuesi në një gjykatë ku nëna e viktimës punonte si gjyqtare u 
zbulua se ishte në shkelje të kërkesës së paanësisë sipas nenit 6 § 1 (Mitrov kundër Ish Republikës 
Jugosllave të Maqedonisë, 2016, §§ 49-56). 

ii.  Situata e natyrës personale 

147.  Autoriteteve gjyqësore u kërkohet të ushtrojnë diskrecion maksimal në lidhje me çështjet me 
të cilat merren për të ruajtur imazhin e tyre si gjyqtarë të paanshëm. Ky diskrecion duhet t'i largojë 
ata nga përdorimi i shtypit, edhe kur provokohen. Janë kërkesat më të larta të drejtësisë dhe natyra 
e ngritur e detyrës gjyqësore që e imponojnë këtë detyrë (Lavents kundër Letonisë, 2002, § 118; 
Buscemi kundër Italisë, 1999, § 67). 

148.  Kështu, kur një kryetar gjykate përdorte publikisht shprehje që nënkuptonin se ai kishte krijuar 
tashmë një pikëpamje të pafavorshme për lëndën e ankuesit përpara se të kryesonte gjykatën që 
duhej ta vendoste atë, deklaratat e tij justifikonin objektivisht frikën e të akuzuarit për paanshmërinë 
e tij (po aty., § 68; Shiko gjithashtu Lavents kundër Letonisë, 2002, § 119, ku një gjyqtar u angazhua 
në kritika publike ndaj mbrojtjes dhe shprehu publikisht habinë që i akuzuari ishte deklaruar i 
pafajshëm). 

149.  Nuk u konstatua asnjë shkelje e nenit 6 në lidhje me deklaratat e bëra në shtyp nga një numër 
anëtarësh të shërbimit ligjor kombëtar dhe një punim të botuar nga Shoqata Kombëtare e 
gjyqtarëve dhe prokurorëve që kritikonte klimën politike në të cilën ishte zhvilluar gjyqi, reformat 
legjislative të propozuara nga qeveria dhe strategjia e mbrojtjes, por duke mos bërë asnjë prononcim 
për fajësinë e ankuesit. Për më tepër, gjykata që shqyrtonte lëndën e ankuesit ishte e përbërë 
tërësisht nga gjyqtarë profesionistë, përvoja dhe trajnimi i të cilëve u mundësoi atyre të ngriheshin 
mbi ndikimin e jashtëm (Previti kundër Italisë (Aktv.), 2009, § 253). 

150.  Gjykata gjithashtu nuk gjeti mungesë të paanshmërisë në një lëndë në të cilën një jurist kishte 
bërë komente rreth rastit në një intervistë gazete pas dënimit (Bodet kundër Belgjikës (Aktv.), 2017, 
§§ 24-38; Haarde kundër Islandës, 2017, § 105). Në të kundërt, në Kristiansen kundër Norvegjisë, 
2015 (§§ 56-61) prania në jurinë e një juristi që e njihte viktimën dhe komentonte karakterin e saj në 
rrethana të cilat mund të perceptoheshin si koment ose reagim ndaj dëshmisë së saj gojore, çoi në 
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shkeljen e parimit të paanshmërisë sipas nenit 6 § 1. Gjykata ka gjetur gjithashtu shkelje të nenit 6 
§ 1 in Tikhonov dhe Khasis kundër Rusisë, 2021, §§ 44-53, i cili kishte të bënte me një refuzim nga 
gjykatat vendase për të vlerësuar siç duhet situatën dhe për të shkarkuar anëtarët e jurisë që kishin 
lexuar artikuj në internet në lidhje me gjyqin dhe që kishin diskutuar gjyqin me një person që nuk 
ishte i përfshirë në shqyrtimin e lëndës. 

151.  Mbështetja e shprehur publikisht e një gjyqtari që ngriti çështjen penale kundër ankuesit nga 
një gjyqtar pjesëtar në panelin e gjykatës së kasacionit në këtë lëndë përbën shkelje të nenit 6 § 1 të 
Konventës (Morice kundër Francës [GC], 2015, §§ 79-92). 

152.  Fakti i të qenit më parë pjesë e një partie politike nuk mjafton për të hedhur dyshime mbi 
paanshmërinë e një gjyqtari, veçanërisht kur nuk ka asnjë tregues se anëtarësia e gjyqtarit në parti 
politike kishte ndonjë lidhje apo lidhje me thelbin e rastit (Otegi Mondragon dhe të tjerët kundër 
Spanjës (Aktv.), 2015, §§ 25-29). 
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V.  Garancitë e përgjithshme: kërkesat procedurale 

A.  Drejtësia 
 

Neni 6 § 1 i Konventës 

“1.  Në përcaktimin e ... ndonjë akuze penale kundër tij, të gjithë kanë të drejtën për një ... seancë ... 
të drejtë... nga [një] gjykatë ..." 

Fjalët kyçe HUDOC 

Seancë dëgjimore e drejtë (6-1): Gjykimi kundërshtar (6-1); Barazia e armëve (6-1); Ndihma juridike (6-
1) 

 

1.  Pjesëmarrja efektive në procedurë 

153.  Neni 6, i lexuar në tërësi, garanton të drejtën e të akuzuarit për të marrë pjesë efektivisht në 
një gjykim penal (Murtazaliyeva kundër Rusisë [GC], 2018, § 91). Në përgjithësi, kjo përfshin, ndër të 
tjera, jo vetëm të drejtën e tij/saj për të qenë i pranishëm, por edhe për të dëgjuar dhe ndjekur 
procedurat. Të drejta të tilla janë të nënkuptuara në vetë nocionin e një procedure kundërshtuese 
dhe mund të rrjedhin gjithashtu nga garancitë e përfshira në nënparagrafët (c), (d) dhe (e) të 
paragrafit 3 të nenit 6 (Stanford kundër Mbretërisë së Bashkuar, 1994, § 26). Rrjedhimisht, akustika e 
dobët në sallën e gjyqit dhe vështirësitë në dëgjim mund të shkaktojnë një çështje sipas nenit 6 
(§ 29). 

154.  Gjykata gjithashtu vendosi se pjesëmarrja efektive e një të akuzuari në gjykimin e tij/saj penal 
duhet të përfshijë në mënyrë të barabartë të drejtën për të përpiluar shënime në mënyrë që të 
lehtësojë zhvillimin e mbrojtjes (Pullicino kundër Maltës (Aktv.), 2000; Moiseyev kundër Rusisë, 2008, 
§ 214). Kjo është e vërtetë pavarësisht nëse i akuzuari përfaqësohet apo jo nga avokati. Në të 
vërtetë, mbrojtja e interesave të të akuzuarit mund të shërbehet më së miri nga kontributi që i 
akuzuari jep në drejtimin e rastit nga avokati i tij përpara se i akuzuari të thirret për të dhënë 
dëshmi. Dialogu ndërmjet avokatit dhe klientit të tij nuk duhet të dëmtohet duke hequr dorë nga 
materialet e këtij të fundit që parashtrojnë pikëpamjet e tij mbi pikat e forta dhe të dobëta të 
provave të nxjerra nga prokuroria. Megjithatë, Gjykata theksoi se konsiderata të ndryshme mund të 
zbatohen për përdorimin aktual të shënimeve nga një i akuzuar gjatë marrjes kryesore në pyetje të 
tij ose gjatë ekzaminimit të tërthortë. Besueshmëria e një të akuzuari mund të testohet më së miri 
nga mënyra se si ai reagon në pozitën e dëshmitarit ndaj marrjes në pyetje. Prandaj, një gjykatë 
vendase mund të justifikohet të parandalojë mbështetjen e një të akuzuari në kujtimet me shkrim të 
ngjarjeve ose leximin e shënimeve në një mënyrë që sugjeron se provat e dhëna janë përsëritur 
(Pullicino kundër Maltës (Aktv.), 2000). Në mënyrë të ngjashme, Gjykata ka vendosur se neni 6 i 
Konventës nuk parasheh një të drejtë të pakufizuar për të përdorur ndonjë argument mbrojtës, 
veçanërisht ato që përbëjnë shpifje (Miljević kundër Kroacisë, 2020, §§ 55 dhe 64-66, në lidhje me 
lirinë e shprehjes së të pandehurit sipas nenit 10 të Konventës). 

155.  Një çështje në lidhje me mungesën e pjesëmarrjes efektive në procedurë mund të lindë edhe 
në lidhje me dështimin e autoriteteve vendase për të plotësuar nevojat e të pandehurve të cenuar 
(Hasáliková kundër Sllovakisë, 2021, § 69, në lidhje me të pandehurit me dëmtime intelektuale). 
Kështu, sa u përket të pandehurve të mitur në procedurat gjyqësore, Gjykata është shprehur se 
procesi penal duhet të organizohet në mënyrë të tillë që të respektojë parimin e interesit më të lartë 
të fëmijës. Është thelbësore që një fëmijë i akuzuar për një vepër penale të trajtohet në një mënyrë 
që merr plotësisht parasysh moshën e tij/saj, nivelin e pjekurisë dhe kapacitetet intelektuale dhe 
emocionale, dhe që të ndërmerren hapa për të promovuar aftësinë e tij për të kuptuar dhe marrë 
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pjesë në procedurë (V. kundër Mbretërisë së Bashkuar [GC], 1999, §§ 85-86). E drejta e të pandehurit 
të mitur për të marrë pjesë efektivisht në gjykimin e tij penal kërkon që autoritetet të merren me të 
duke pasur parasysh cenueshmërinë dhe kapacitetet e tij që në fazën e parë të përfshirjes së tij në 
një hetim penal dhe, veçanërisht, gjatë çdo marrjeje në pyetje nga policia. Autoritetet duhet të 
ndërmarrin hapa për të reduktuar sa më shumë që të jetë e mundur ndjenjat e frikësimit dhe 
frenimit të fëmijës dhe për të siguruar që ai të ketë një kuptim të gjerë të natyrës së hetimit dhe 
aksioneve, duke përfshirë rëndësinë e çdo dënimi të mundshëm si dhe të drejtat e tij për mbrojtjen 
dhe, në veçanti, të drejtën e tij për të heshtur (Blokhin kundër Rusisë [GC], 2016, 195). 

156.  Një masë e mbylljes në sallën e gjyqit mund të ndikojë gjithashtu në drejtësinë e një seance 
dëgjimore duke dëmtuar të drejtën e të akuzuarit për të marrë pjesë në mënyrë efektive në 
procedurë (Svinarenko dhe Slyadnev kundër Rusisë [GC], 2014, § 134). Trajtimi degradues i një të 
pandehuri gjatë procedurave gjyqësore të shkaktuar nga mbyllja në një kabinë xhami të 
mbipopulluar në kundërshtim me nenin 3 të Konventës do të ishte e vështirë të pajtohej me 
nocionin e një seance të drejtë, duke pasur parasysh rëndësinë e barazisë së armëve, prezumimit të 
pafajësisë dhe besimit që gjykatat në një shoqëri demokratike duhet të frymëzojnë në publik dhe 
mbi të gjitha te të akuzuarit (Yaroslav Belousov kundër Rusisë, 2016, § 147). 

157.  Megjithatë, shqetësimet e sigurisë në një seancë gjyqësore penale mund të përfshijnë, 
veçanërisht në një lëndë në shkallë të gjerë ose të ndjeshme, përdorimin e aranzhimeve të veçanta, 
duke përfshirë kabina xhami. Megjithatë, duke pasur parasysh rëndësinë që i kushtohet të drejtave 
të mbrojtjes, çdo masë që kufizon pjesëmarrjen e të pandehurit në procedurë ose vendos kufizime 
në marrëdhëniet e tij/saj me avokatët duhet të vendoset vetëm në masën e nevojshme dhe duhet të 
jetë në proporcion me rreziqet në rast specifik (po aty., § 150). Në Yaroslav Belousov kundër Rusisë, 
2016 (§§ 151-154), Gjykata deklaroi si shkelje të nenit 6 § 1 pamundësinë e ankuesit për të pasur 
shkëmbime konfidenciale me avokatin e tij ligjor gjatë gjykimit për shkak të vendosjes së tij në një 
kabinë xhami dhe mosnjohjen e ndikimit të këtyre rregullimeve të sallës së gjyqit në të drejtat e 
mbrojtjes së ankuesit. 

158.  Në mënyrë të ngjashme, sa i përket përdorimit të një lidhjeje me video në procedurë, Gjykata 
është shprehur se kjo formë e pjesëmarrjes në procedurë nuk është, si e tillë, e papajtueshme me 
nocionin e një seance të drejtë dhe publike. Megjithatë, përdorimi i kësaj mase në çdo rast të 
caktuar duhet t'i shërbejë një qëllimi legjitim dhe masat për dhënien e provave duhet të jenë në 
përputhje me kërkesat e respektimit të procesit të rregullt, siç përcaktohet në nenin 6. Në veçanti, 
duhet të sigurohet që ankuesi të jetë në gjendje të ndjekë procedurat dhe të dëgjohet pa pengesa 
teknike, si dhe të sigurohet komunikim efektiv dhe konfidencial me një avokat (Marcello Viola 
kundër Italisë, 2006, §§ 63-67; Asciutto kundër Italisë, 2007, §§ 62-73; Sakhnovskiy kundër Rusisë 
[GC], 2010, § 98). 

2.  Barazia e armëve dhe procedurat kundërshtuese 

159.  Barazia e armëve është një tipar i qenësishëm i një gjykimi të drejtë. Ajo kërkon që secilës palë 
t'i jepet një mundësi e arsyeshme për të paraqitur lëndën e saj në kushte që nuk e vendosin atë në 
disavantazh përballë kundërshtarit të tij (Öcalan kundër Turqisë [GC], 2005, § 140; Foucher kundër 
Francës, 1997, § 34; Bulut kundër Austrisë, 1996; Faig Mammadov kundër Azerbajxhanit, 2017, § 19). 
Barazia e armëve kërkon që të arrihet një ekuilibër i drejtë ndërmjet palëve dhe vlen për çështjet 
penale dhe civile. 

160.  E drejta për një seancë kundërshtuese nënkupton në parim mundësinë që palët të kenë njohuri 
dhe komente mbi të gjitha provat e paraqitura ose vëzhgimet e paraqitura me qëllim që të ndikojnë 
në vendimin e gjykatës (Brandstetter kundër Austrisë, 1991, § 67). Si rregull, nga këndvështrimi i 
parimit të gjykimit kundërshtues, Gjykata nuk ka nevojë të përcaktojë nëse moskomunikimi i 
dokumentit përkatës i shkaktoi ankuesit ndonjë paragjykim: ekzistenca e një shkeljeje është e 
imagjinueshme edhe në mungesë të paragjykimit. Në të vërtetë, i takon ankuesit të gjykojë nëse një 
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dokument kërkon apo jo një koment nga ana e tij (Bajić kundër Maqedonisë së Veriut, 2021, § 59). E 
drejta për një gjykim kundërshtues është e lidhur ngushtë me barazinë e armëve dhe në të vërtetë 
në disa raste Gjykata konstaton shkelje të nenit 6 § 1 duke parë të dy konceptet së bashku. 

161.  Ka pasur një evolucion të konsiderueshëm në praktikën gjyqësore të Gjykatës, veçanërisht në 
lidhje me rëndësinë që i kushtohet paraqitjes dhe ndjeshmërisë së shtuar të publikut ndaj 
administrimit të drejtë të drejtësisë (Borgers kundër Belgjikës, 1991, § 24). 

162.  Në lëndët penale, neni 6 § 1 mbivendoset me garancitë specifike të nenit 6 § 3, megjithëse nuk 
kufizohet në të drejtat minimale të përcaktuara aty. Në të vërtetë, garancitë e përfshira në nenin 6 
§ 3 janë elementë përbërës, ndër të tjera, të konceptit të një gjykimi të drejtë të përcaktuar në nenin 
6 § 1 (Ibrahimi dhe të tjerët kundër Mbretërisë së Bashkuar [GC], 2016, § 251). Gjykata është marrë 
me çështjet e barazisë së armëve dhe gjykimit kundërshtues në një sërë situatash, shumë shpesh të 
mbivendosura me të drejtat e mbrojtjes sipas nenit 6 § 3 të Konventës. 

a.  Barazia e armëve 

163.  Një kufizim në të drejtat e mbrojtjes u konstatua në Borgers kundër Belgjikës, 1991, ku ankuesi 
u pengua t'i përgjigjej parashtresave të bëra nga avocat général para Gjykatës së Kasacionit dhe nuk 
i ishte dhënë paraprakisht një kopje e parashtresave. Pabarazia u përkeqësua nga pjesëmarrja e 
avocat général, në cilësinë e këshillimit, në diskutimet e gjykatës. Rrethana të ngjashme kanë çuar 
në konstatimin e shkeljes së nenit 6 § 1 lidhur me dështimin për të komunikuar vërejtjet e prokurorit 
më të lartë në lidhje me apelimin ndaj mbrojtjes (Zahirović kundër Kroacisë, 2013, §§ 44-50). 

164.  Gjykata ka konstatuar një shkelje të nenit 6 § 1 të kombinuar me nenin 6 § 3 në procedurën 
penale ku një avokat mbrojtës u detyrua të priste për pesëmbëdhjetë orë përpara se t'i jepej 
përfundimisht një mundësi për të mbrojtur rastin e tij në orët e hershme të mëngjesit (Makhfi 
kundër Francës, 2004). Njëlloj, Gjykata konstatoi shkelje të parimit të barazisë së armëve në lidhje 
me një vendim të Gjykatës Supreme në një lëndë penale. Ankuesi, i cili ishte dënuar në apel dhe 
kishte kërkuar të ishte i pranishëm, ishte përjashtuar nga një seancë paraprake e mbajtur me dyer të 
mbyllura (Zhuk kundër Ukrainës, 2010, § 35). E njëjta gjë vlen edhe për rastet kur një ankues nuk 
lejohet të jetë i pranishëm në një seancë para gjykatës së apelit derisa përfaqësuesi i prokurorisë 
është i pranishëm (Eftimov kundër ish Republikës Jugosllave të Maqedonisë, 2015, § 41). 

165.  Në të kundërt, një ankesë në lidhje me barazinë e armëve u deklarua e papranueshme si 
haptazi e pabazuar kur ankuesi u ankua se prokurori kishte qëndruar në një platformë të ngritur në 
lidhje me palët. I akuzuari nuk ishte vënë në disavantazh në lidhje me mbrojtjen e interesave të tij 
(Diriöz kundër Turqisë, 2012, § 25). 

166.  Mospërcaktimi i rregullave të procedurës penale në legjislacion mund të cenojë barazinë e 
armëve, pasi qëllimi i tyre është të mbrojnë të pandehurin nga çdo abuzim i autoritetit dhe për këtë 
arsye është mbrojtja ajo që ka më shumë gjasa të vuajë nga lëshimet dhe mungesa e qartësisë në 
rregulla të tilla (Coëme dhe të tjerët kundër Belgjikës, 2000, § 102). 

167.  Dëshmitarët e prokurorisë dhe të mbrojtjes duhet të trajtohen në mënyrë të barabartë; 
megjithatë, nëse konstatohet një shkelje varet nga fakti nëse dëshmitari në fakt ka pasur një rol të 
privilegjuar (Bonisch kundër Austrisë, 1985, § 32; anasjelltas, shih Brandstetter kundër Austrisë, 1991, 
§ 45). Në Thiam kundër Francës, 2018, §§ 63-68, Gjykata nuk vlerësoi se pjesëmarrja e Presidentit të 
Republikës si viktimë dhe palë civile në proces cenonte parimin e barazisë së armëve edhe pse ai nuk 
mund të pyetej si dëshmitar në procedurë për shkak të një ndalese kushtetuese. Gjykata theksoi se 
një ndalim i tillë kushtetues nuk binte në kundërshtim me nenin 6. Ajo gjithashtu vuri në dukje, në 
veçanti, se në dënimin e ankuesit, gjykatat kombëtare nuk iu referuan asnjë prove kundër tij të 
paraqitur nga pala civile që u kërkonte atyre të testonin besueshmërinë e saj duke dëgjuar 
presidentin. Gjykata gjithashtu vuri në dukje se natyra e lëndës, provat e disponueshme dhe 
versionet jokontradiktore të ankuesit dhe palës civile nuk kërkonin në asnjë rast që kjo palë të 
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merrej në pyetje. Për më tepër, Gjykata kishte marrë parasysh faktin se nuk kishte asnjë tregues në 
shkresat e lëndës se përfshirja e presidentit kishte inkurajuar prokurorin publik të vepronte në një 
mënyrë që do të kishte ndikuar padrejtësisht në gjykatën penale ose do të kishte penguar ankuesin 
të ofronte një mbrojtje efektive. 

168.  Refuzimi për të dëgjuar ndonjë dëshmitar ose për të marrë në pyetje dhe provat për mbrojtjen, 
por marrja në pyetje e dëshmitarëve dhe provave për prokurorinë mund të ngrejë një çështje nga 
këndvështrimi i barazisë së armëve (Borisova kundër Bullgarisë, 2006, §§ 47-48; Topić kundër 
Kroacisë, 2013, § 48). E njëjta gjë është e vërtetë nëse gjykata shqyrtuese refuzon të thërrasë 
dëshmitarët e mbrojtjes për të sqaruar një situatë të pasigurt që përbënte bazën e akuzës (Kasparov 
dhe të tjerët kundër Rusisë, 2013, §§ 64-65). Kështu, në të gjitha rastet e tilla, për të përcaktuar nëse 
procedurat ishin të drejta, Gjykatës mund t'i duhet të zbatojë testin përkatës të përcaktuar në rastin 
Murtazaliyeva, i cili synon të përcaktojë (1) nëse kërkesa për të marrë në pyetje një dëshmitar ishte 
mjaftueshëm e arsyetuar dhe relevante për objektin e akuzës; (2) nëse gjykatat vendase e kanë 
shqyrtuar rëndësinë e asaj dëshmie dhe kanë dhënë arsye të mjaftueshme për vendimin e tyre për 
të mos marrë në pyetje një dëshmitar në gjykim; dhe (3) nëse vendimi i gjykatave vendase për të 
mos marrë në pyetje një dëshmitar cenoi drejtësinë e përgjithshme të procedurës (Abdullayev 
kundër Azerbajxhanit, 2019, §§ 59-60).3 

169.  Parimi i barazisë së armëve është gjithashtu i rëndësishëm në çështjet që lidhen me caktimin e 
ekspertëve në procedurë (Khodorkovskiy dhe Lebedev kundër Rusisë (nr.2), 2020, § 499). Thjesht 
fakti që ekspertët në fjalë janë të punësuar nga njëra nga palët nuk mjafton për ta bërë procedurën 
të padrejtë. Gjykata ka shpjeguar se ndonëse ky fakt mund të shkaktojë shqetësim për neutralitetin 
e ekspertëve, një kapje e tillë, megjithëse ka një rëndësi të caktuar, nuk është vendimtare. 
Megjithatë, ajo që është vendimtare është pozicioni i zënë nga ekspertët gjatë gjithë procedurës, 
mënyra e kryerjes së funksioneve të tyre dhe mënyra se si gjyqtarët e vlerësuan ekspertizën. Në 
përcaktimin e pozicionit procedural të ekspertëve dhe rolit të tyre në procedim, Gjykata merr 
parasysh faktin se mendimi i dhënë nga çdo ekspert i caktuar nga gjykata ka të ngjarë të ketë peshë 
të konsiderueshme në vlerësimin e gjykatës për çështjet brenda kompetencës së atij eksperti 
(Shulepova kundër Rusisë, 2008, § 62; Poletan dhe Azirovik kundër ish Republikës Jugosllave të 
Maqedonisë, 2016, § 94). 

170.  Gjykata ka konstatuar se nëse aktakuza bazohet në raportin e një eksperti të caktuar në 
hetimet paraprake nga prokurori publik, caktimi i të njëjtit person si ekspert nga ana e trupit gjykues 
sjell rrezikun e shkeljes së parimit të barazisë së armëve, i cili megjithatë mund të kundërbalancohet 
nga masat mbrojtëse procedurale specifike (JM dhe të tjerët kundër Austrisë, 2017, § 121). 

171.  Në këtë drejtim, kërkesa për një gjykim të drejtë nuk i imponon një gjykate detyrimin për të 
urdhëruar një ekspertizë ose ndonjë masë tjetër hetimore vetëm sepse e ka kërkuar një palë. Kur 
mbrojtja këmbëngul që gjykata të dëgjojë një dëshmitar ose të marrë prova të tjera (si p.sh. një 
raport eksperti), i takon gjykatave vendase të vendosin nëse është e nevojshme apo e këshillueshme 
që ato prova të pranohen për shqyrtim në gjykim. Gjykata e brendshme është e lirë, në varësi të 
respektimit të kushteve të Konventës, të refuzojë të thërrasë dëshmitarët e propozuar nga mbrojtja 
(Huseyn dhe të tjerët kundër Azerbajxhanit, 2011, § 196; Khodorkovskiy dhe Lebedev kundër Rusisë, 
2013, §§ 718 dhe 721; Poletan dhe Azirovik kundër ish Republikës Jugosllave të Maqedonisë, 2016, 
§ 95). 

172.  Në mënyrë të ngjashme, sipas nenit 6, normalisht nuk është roli i Gjykatës të përcaktojë nëse 
një raport i veçantë eksperti i disponueshëm për gjyqtarin vendas ishte i besueshëm apo jo. Gjyqtari 
vendas normalisht ka diskrecion të gjerë në zgjedhjen e mendimeve kontradiktore të ekspertëve dhe 
për të zgjedhur atë që ai ose ajo e konsideron të qëndrueshëm dhe të besueshëm. Megjithatë, 
rregullat për pranueshmërinë e provave nuk duhet ta privojnë mbrojtjen nga mundësia për të 

 
3.  Shih seksionin Marrja në pyetje e dëshmitarëve (neni 6 § 3 (d)). 
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kundërshtuar gjetjet e një eksperti në mënyrë efektive, veçanërisht duke paraqitur ose marrë 
mendime dhe raporte alternative. Në rrethana të caktuara, refuzimi për të lejuar një ekspertizë 
alternative të provave materiale mund të konsiderohet si shkelje e nenit 6 § 1 (Stoimenov kundër ish 
Republikës Jugosllave të Maqedonisë, 2007, § 38; Matytsina kundër Rusisë, 2014, § 169) pasi mund 
të jetë e vështirë të kundërshtosh një raport nga një ekspert pa ndihmën e një eksperti tjetër në 
fushën përkatëse (Khodorkovskiy dhe Lebedev kundër Rusisë, 2013, § 187). Për më tepër, dështimi i 
prokurorisë për të zbuluar detajet teknike mbi të cilat bazohet një raport eksperti mund të pengojë 
mundësinë e mbrojtjes për të kundërshtuar raportin e ekspertizës dhe kështu të ngrejë një çështje 
të barazisë së armëve sipas nenit 6 § 1 (Kartoyev dhe të tjerët kundër Rusisë, 2021, §§ 71-73). 

173.  Barazia e armëve gjithashtu mund të cenohet kur i akuzuari ka qasje të kufizuar në shkresat e 
lëndës së tij ose në dokumente të tjera për arsye të interesit publik (Matyjek kundër Polonisë, 2007, 
§ 65; Moiseyev kundër Rusisë, 2008, § 217). 

174.  Gjykata ka konstatuar se qasja e pakufizuar në shkresat e lëndës dhe përdorimi i pakufizuar i 
çdo shënimi, duke përfshirë, nëse është e nevojshme, mundësinë e marrjes së kopjeve të 
dokumenteve përkatëse, janë garanci të rëndësishme për një gjykim të drejtë. Dështimi për të 
përballuar një qasje të tillë ka peshuar në favor të konstatimit se parimi i barazisë së armëve ishte 
shkelur (Beraru kundër Rumanisë, 2014, § 70). Në këtë kontekst, rëndësi i kushtohet pamjes së 
jashtme si dhe rritjes së ndjeshmërisë ndaj administrimit të drejtë të drejtësisë. Respektimi i të 
drejtave të mbrojtjes kërkon që kufizimet në qasjen e një të akuzuari ose avokatit të tij në dosjen 
gjyqësore nuk duhet të pengojnë që provat t'i vihen në dispozicion të akuzuarit përpara gjykimit dhe 
të akuzuarit t'i jepet mundësia për të komentuar mbi to nëpërmjet avokatit të tij në parashtrimet 
gojore (Öcalan kundër Turqisë [GC], 2005, § 140). Megjithatë, në disa raste, një i akuzuar mund të 
pritet të japë arsye specifike për kërkesën e tij për të pasur qasje në një dokument të caktuar në 
dosje (Matanović kundër Kroacisë, 2017, § 177). 

175.  Mos zbulimi i provave për mbrojtjen mund të cenojë barazinë e armëve si dhe të drejtën për 
një seancë kundërshtuese (Kuopila kundër Finlandës, 2000, § 38, ku mbrojtjes nuk iu dha mundësia 
të komentonte një raport shtesë të policisë). 

b.  Seanca kundërshtuese (zbulimi i provave) 

176.  Si rregull, neni 6 § 1 kërkon që organet e akuzës t'i zbulojnë mbrojtjes të gjitha provat materiale 
që posedojnë për ose kundër të akuzuarit (Rowe dhe Davis kundër Mbretërisë së Bashkuar [GC], 
2000, § 60). Në këtë kontekst, konsideratat përkatëse mund të nxirren edhe nga neni 6 § 3 (b), i cili i 
garanton ankuesit "kohën dhe lehtësitë e duhura për përgatitjen e mbrojtjes së tij" (Leas kundër 
Estonisë, 2012, § 80).4 

177.  Një çështje në lidhje me qasjen në prova mund të lindë sipas nenit 6 për aq sa provat në fjalë 
janë të rëndësishme për lëndën e ankuesit, veçanërisht nëse ato kishin një ndikim të rëndësishëm në 
akuzat e ngritura kundër ankuesit. Ky është rasti nëse provat janë përdorur dhe mbështetur mbi të 
për përcaktimin e fajit të ankuesit ose ato përmbajnë të dhëna të tilla që mund t'i kenë mundësuar 
ankuesit të shfajësohej ose të zvogëlohej dënimi. Provat përkatëse në këtë kontekst nuk janë vetëm 
prova që lidhen drejtpërdrejt me faktet e lëndës, por edhe prova të tjera që mund të lidhen me 
pranueshmërinë, besueshmërinë dhe plotësinë e të parës (Rowe dhe Davis kundër Mbretërisë së 
Bashkuar [GC], 2000, § 66; Mirilashvili kundër Rusisë, 2008, § 200; Leas kundër Estonisë, 2012, § 81; 
Matanoviq kundër Kroacisë, 2017, § 161). 

178.  Megjithatë, nga i akuzuari mund të pritet që të japë arsye specifike për kërkesën e tij/saj për 
qasje në prova dhe gjykatat vendase kanë të drejtë të shqyrtojnë vlefshmërinë e këtyre arsyeve (CGP 
kundër Holandës, Vendimi i Komisionit i datës 15 janar 1997; Janatuinen kundër Finlandës, 2009, 
§ 45; Leas kundër Estonisë, 2012, § 81; Matanoviq kundër Kroacisë, 2017 § 157). Në çdo rast, në 

 
4.  Shih seksionin Përgatitja e mbrojtjes (Neni 6 § 3 (b)). 
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sistemet ku autoritetet e ndjekjes janë të detyruara me ligj të marrin në konsideratë faktet në favor 
dhe kundër të dyshuarit, një procedurë ku vetë autoritetet e ndjekjes përpiqen të vlerësojnë se çfarë 
mund ose nuk mund të jetë e rëndësishme për rastin, pa asnjë garanci të mëtejshme procedurale 
për të drejtat e mbrojtjes, nuk mund të përputhen me kërkesat e nenit 6 § 1 (Natunen 
kundër Finlandës, 2009, §§ 47-49; Matanovic kundër Kroacisë, 2017, §§ 158, 181-182). 

179.  Megjithatë, e drejta për zbulimin e provave përkatëse nuk është një e drejtë absolute. Në 
procedurat penale mund të ketë interesa konkurruese, si siguria kombëtare ose nevoja për të 
mbrojtur dëshmitarët që janë në rrezik hakmarrjeje ose për të mbajtur sekret metodat e përdorura 
nga policia për hetimin e krimit, të cilat duhet të peshohen kundrejt të drejtave të të akuzuarit. Në 
disa raste, mund të jetë e nevojshme që mbrojtjes t'i fshihen disa prova për të ruajtur të drejtat 
themelore të një individi tjetër ose për të mbrojtur një interes të rëndësishëm publik. Megjithatë, 
vetëm masa të tilla që kufizojnë të drejtat e mbrojtjes të cilat janë rreptësisht të nevojshme janë të 
lejueshme sipas nenit 6 § 1 (Van Mechelen dhe të tjerët kundër Holandës, 1997, § 58; Paci kundër 
Belgjikës, 2018, § 85). Për më tepër, për të siguruar që i akuzuari të ketë një gjykim të drejtë, çdo 
vështirësi që i shkaktohet mbrojtjes nga kufizimi i të drejtave të tij duhet të kundërpeshohet 
mjaftueshëm nga procedurat e ndjekura nga autoritetet gjyqësore (Rowe dhe Davis kundër 
Mbretërisë së Bashkuar [GC], 2000, § 61; Doorson kundër Holandës, 1996, § 72) 

180.  Në shumë raste kur provat në fjalë nuk janë zbuluar kurrë, nuk do të ishte e mundur që Gjykata 
të përpiqej të peshonte interesin përkatës të përfshirë kundrejt atij të të akuzuarit pa parë 
materialin. Prandaj, ajo duhet të shqyrtojë procedurën e vendimmarrjes për të siguruar që, sa më 
shumë që të jetë e mundur, ajo të jetë në përputhje me kërkesat për të ofruar procedura 
kundërshtuese dhe barazinë e armëve dhe ka përfshirë masat mbrojtëse adekuate për të mbrojtur 
interesat e të akuzuarit (Dowsett kundër Mbretërisë së Bashkuar, 2003, §§ 42-43; Leas kundër 
Estonisë, 2012, § 78). 

181.  Gjatë vlerësimit të garancive përkatëse procedurale, Gjykata duhet të ketë parasysh edhe 
rëndësinë e materialit të pazbuluar dhe përdorimin e tij në gjykim (Jasper kundër Mbretërisë së 
Bashkuar [GC], 2000, §§ 54-55; M kundër Holandës, 2017, § 69, ku informacioni i pazbuluar nuk 
mund të ishte në vetvete një ndihmë për mbrojtjen). Ajo duhet në veçanti të bindet që procedura e 
brendshme ka lejuar që ndikimi i materialit përkatës në sigurinë e dënimit të konsiderohet në dritën 
e argumentit të detajuar dhe të informuar nga mbrojtja (Rowe dhe Davis kundër Mbretërisë së 
Bashkuar [GC], 2000, § 66). 

182.  Për shembull, në Rowe dhe Davis kundër Mbretërisë së Bashkuar [GC], 2000, Gjykata ka 
konstatuar shkelje të nenit 6 § 1 për shkak të dështimit të prokurorisë për të paraqitur provat në 
fjalë para gjyqtarit shqyrtues dhe për ta lejuar atë të vendosë për çështjen e zbulimit, duke i privuar 
kështu ankuesit nga një gjykim i drejtë. Megjithatë, në Jasper kundër Mbretërisë së Bashkuar [GC], 
2000 (§ 58), Gjykata nuk gjeti shkelje të nenit 6 § 1, duke u mbështetur në faktin se materiali që nuk 
u zbulua nuk përbënte asnjë pjesë të lëndës së prokurorisë dhe nuk iu dorëzua asnjëherë jurisë. Në 
Edwards dhe Lewis kundër Mbretërisë së Bashkuar [GC], 2004, ankuesve iu mohua qasja në prova, 
dhe për rrjedhojë nuk ishte e mundur që përfaqësuesit e tyre të argumentonin lëndën mbi kurthin 
plotësisht para gjyqtarit. Prandaj, Gjykata ka konstatuar një shkelje të nenit 6 § 1 sepse procedura e 
përdorur për të përcaktuar çështjet e zbulimit të provave dhe kurthit nuk përputhej me kërkesat për 
të ofruar procedura kundërshtuese dhe barazinë e armëve, as nuk përfshinte garanci të 
përshtatshme për të mbrojtur interesat e të akuzuarit. 

183.  Në kuadër të zbulimit të provave, mund të lindin çështje komplekse lidhur me zbulimin e të 
dhënave elektronike, të cilat mund të përbëjnë një masë të caktuar informacioni në duart e 
prokurorisë. Në një rast të tillë, një mbrojtje e rëndësishme në procesin e analizës është të sigurohet 
që mbrojtjes t'i ofrohet një mundësi për t'u përfshirë në përcaktimin e kritereve për përcaktimin e 
asaj që mund të jetë e rëndësishme për zbulimin (Sigurður Einarsson dhe të tjerët kundër Islandës, 
2019, § 90; Shiko gjithashtu Rook kundër Gjermanisë, §§ 67 dhe 72). Për më tepër, sa u përket të 
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dhënave të identifikuara ose të etiketuara, çdo refuzim për t'i lejuar mbrojtjes që të kryhen kërkime 
të mëtejshme të të dhënave të tilla në parim ngre një çështje në lidhje me sigurimin e pajisjeve të 
përshtatshme për përgatitjen e mbrojtjes (Sigurður Einarsson dhe të tjerët kundër Islandës, 2019, 
§ 91). 

184.  Shkelja e së drejtës për gjykim kundërshtues është konstatuar edhe kur palët nuk e kishin 
marrë raportin e gjyqtarit raportues përpara seancës dëgjimore, ndërsa avokati i përgjithshëm e 
kishte marrë dhe as nuk patën mundësi t'i përgjigjen parashtresave të avokatit të përgjithshëm 
(Reinhardt dhe Slimane-Kaïd kundër Francës, 1998, §§ 105-106). 

3.  Arsyetimi i vendimeve gjyqësore 

185.  Sipas praktikës gjyqësore të vendosur që pasqyron një parim të lidhur me administrimin e 
duhur të drejtësisë, vendimet e gjykatave dhe tribunaleve duhet të paraqesin në mënyrë adekuate 
arsyet mbi të cilat ato bazohen (Moreira Ferreira kundër Portugalisë (nr. 2) [GC], 2017, § 84; Papon 
kundër Francës (Aktv.), 2001). 

186.  Vendimet e arsyetuara i shërbejnë qëllimit për t'u demonstruar palëve se janë dëgjuar, duke 
kontribuar në pranimin më të gatshëm të vendimit nga ana e tyre. Përveç kësaj, ata i detyrojnë 
gjyqtarët që të bazojnë arsyetimin e tyre në argumente objektive, si dhe të ruajnë të drejtat e 
mbrojtjes. Megjithatë, gjykatat kombëtare duhet të tregojnë me qartësi të mjaftueshme arsyet mbi 
të cilat bazuan vendimin e tyre. Vendimi i arsyetuar është i rëndësishëm në mënyrë që të lejojë një 
ankues të ushtrojë në mënyrë të dobishme çdo të drejtë ankimimi në dispozicion (Hadjianastassiou 
kundër Greqisë, 1992). Megjithatë, shkalla e detyrës për të dhënë arsye ndryshon sipas natyrës së 
vendimit dhe duhet të përcaktohet në dritën e rrethanave të rastit (Ruiz Torija kundër Spanjës, 1994, 
§ 29). 

187.  Kështu, për shembull, në kontekstin e rrëzimit të një apeli penal, si pasojë e një votimi të 
barabartë që ekzistonte si mundësi në rendin e brendshëm, Gjykata theksoi se një votë e barabartë 
nuk përbënte në vetvete shkelje të nenit 6. Në secilin rast, ishte e nevojshme të shqyrtohej nëse, në 
rrethanat e veçanta të rastit, vendimet që rezultuan në rrëzimin e ankesës së ankuesit ishin 
mjaftueshëm të arsyetuara për t'i lejuar ankuesit të kuptonte pse pushimi nga puna ishte rezultat i 
funksionimit përkatës të ligjit të brendshëm, dhe nëse ai vendim ishte mjaft i qartë sa i përket 
përfundimit dhe rezultatit të tij (Loizides kundër Qipros,* § 43, ku Gjykata nuk gjeti shkelje të nenit 6 
§ 1). 

188.  Ndërsa gjykatat nuk janë të detyruara të japin një përgjigje të detajuar për çdo argument të 
ngritur (Van de Hurk kundër Holandës, 1994, § 61), duhet të jetë e qartë nga vendimi se çështjet 
thelbësore të rastit janë trajtuar (Boldea kundër Rumanisë, 2007, § 30; Lobzhanidze dhe Peradze 
kundër Gjeorgjisë, 2020, § 66) dhe se një përgjigje specifike dhe e qartë i është dhënë argumenteve 
që janë vendimtare për rezultatin e rastit (Moreira Ferreira kundër Portugalisë (nr. 2) [GC], 2017, 
§ 84; S.C. IMH Suceava SRL kundër Rumanisë, 2013, § 40, lidhur me kontradiktat në vlerësimin e 
provave; Karimov dhe të tjerët kundër Azerbajxhanit, 2021, § 29, në lidhje me pretendimet për 
burgim për borxhin). 

189.  Për më tepër, në çështjet që lidhen me ndërhyrjen në të drejtat e siguruara sipas Konventës, 
Gjykata kërkon të përcaktojë nëse arsyet e parapara për vendimet e dhëna nga gjykatat vendase 
janë automatike ose stereotipe (Moreira Ferreira kundër Portugalisë (nr. 2) [GC], 2017, § 84). Si 
përmbledhje, një çështje në lidhje me mungesën e arsyetimit të vendimeve gjyqësore sipas nenit 6 
§ 1 të Konventës normalisht do të lindë kur gjykatat vendase shpërfillën një pikë specifike, përkatëse 
dhe të rëndësishme të ngritur nga ankuesi (Nechiporuk dhe Yonkalo kundër Ukrainës, 2011, § 280; 
shih, në këtë kontekst, Rostomashvili kundër Gjeorgjisë, 2018, § 59; Zhang kundër Ukrainës, 2018, 
§ 73). 
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190.  Sa i përket mënyrës se si arsyetohen vendimet e brendshme gjyqësore, lind një çështje e 
veçantë kur vendime të tilla mund të cilësohen si arbitrare deri në atë pikë sa të cenojnë drejtësinë e 
procedurave. Megjithatë, kjo do të ndodhë vetëm nëse nuk jepen arsye për një vendim ose nëse 
arsyet e dhëna bazohen në një gabim të qartë faktik ose ligjor të kryer nga gjykata vendase, që 
rezulton në një "mohim të drejtësisë" (Moreira Ferreira kundër Portugalisë (nr. 2) [GC], 2017, § 85; 
Navalnyy dhe Ofitserov kundër Rusisë, 2016, § 119, në lidhje me një ndjekje penale dhe dënim të 
motivuar politikisht; dhe Navalnyy kundër Rusisë [GC], 2018, § 83; Paixão Moreira Sá Fernandes 
kundër Portugalisë, 2020, § 72). 

Arsyet e vendimeve të dhëna nga juritë 

191.  Gjykata vëren se disa shtete anëtare të Këshillit të Evropës kanë një sistem jurie porote, i cili 
udhëhiqet nga dëshira legjitime për të përfshirë qytetarët në administrimin e drejtësisë, veçanërisht 
në lidhje me veprat më të rënda. Megjithatë, nuk ka asnjë të drejtë sipas nenit 6 § 1 të Konventës 
për një gjykim me juri (Twomey, Cameron dhe Guthrie kundër Mbretërisë së Bashkuar (Aktv.), 2013, 
§ 30). Juritë në rastet penale rrallë japin vendime të arsyetuara dhe rëndësia e kësaj për drejtësinë 
është prekur në një numër rastesh, së pari nga Komisioni dhe më vonë nga Gjykata. 

192.  Konventa nuk kërkon që juristët të japin arsyet për vendimin e tyre dhe neni 6 nuk e përjashton 
një të pandehur që të gjykohet nga një juri laike edhe kur arsyet nuk janë dhënë për vendimin (Saric 
kundër Danimarkës (Aktv.), 1999). Megjithatë, që të plotësohen kërkesat e një gjykimi të drejtë, i 
akuzuari, dhe në të vërtetë publiku, duhet të jetë në gjendje të kuptojë vendimin që është dhënë; 
kjo është një mbrojtje jetike kundër arbitraritetit (Taxquet kundër Belgjikës [GC], 2010, § 92; Legillon 
kundër Francës, 2013, § 53). 

193.  Në rastin e gjykatave asize me një juri laike, çdo veçori e veçantë procedurale duhet të 
përmbahet, duke parë që juristëve zakonisht nuk u kërkohet – ose nuk lejohen – të japin arsye për 
bindjet e tyre personale. Në këto rrethana, neni 6 kërkon një vlerësim nëse ekzistonin masa të 
mjaftueshme mbrojtëse për të shmangur çdo rrezik arbitrariteti dhe për t'i mundësuar të akuzuarit 
të kuptojë arsyet e dënimit të tij (Lhermitte kundër Belgjikës [GC], 2016, § 68). Mbrojtje të tilla 
procedurale mund të përfshijnë, për shembull, udhëzime ose orientime të dhëna nga kryetari i trupit 
gjykues për çështjet ligjore që lindin ose provat e paraqitura dhe pyetje të sakta dhe të qarta që i 
bëhen jurisë nga gjyqtari, duke formuar një kornizë mbi të cilën vendimi nxirret bazuar ose duke 
kompensuar mjaftueshëm faktin që nuk jepen arsye për përgjigjet e jurisë (R. kundër Belgjikës, 
Vendimi i Komisionit i datës 30 mars 1992; Zarouali kundër Belgjikës, Vendimi i Komisionit i datës 29 
qershor 1994; Planka kundër Austrisë, Vendimi i Komisionit i datës 15 maj 1996; Papon kundër 
Francës (Aktv.), 2001). Kur një gjykatë asize refuzon të bëjë pyetje të veçanta në lidhje me secilin të 
pandehur në lidhje me ekzistencën e rrethanave rënduese, duke i mohuar kështu jurisë mundësinë 
për të përcaktuar përgjegjësinë penale individuale të ankuesit, Gjykata ka gjetur shkelje të nenit 6 
§ 1 (Goktepe kundër Belgjikës, 2005, § 28). 

194.  Në Bellerín Lagares kundër Spanjës (Aktv.), 2003, Gjykata vërejti se vendimi i kundërshtuar – të 
cilit i ishte bashkangjitur një procesverbal i diskutimeve të jurisë – përmbante një listë të fakteve që 
juria kishte konsideruar se ishin vërtetuar për shpalljen fajtor të ankuesit, një analizë ligjore të këtyre 
fakteve dhe, për qëllime dënimi, një referencë në rrethanat e gjetura se kanë pasur ndikim në 
shkallën e përgjegjësisë së ankuesit në rastin në fjalë. Prandaj, ajo konstatoi se vendimi në fjalë 
kishte pasur arsye të mjaftueshme për qëllimet e nenit 6 § 1 të Konventës. Në Matis kundër Francës 
(Aktv.), 2015, Gjykata vendosi se një dokument që jepte arsyetimin e vendimit (feuille de motivation) 
duke parashtruar akuzat kryesore që u debatuan gjatë procedurës, që u zhvilluan gjatë shqyrtimit 
dhe përfundimisht krijuan bazën për konstatimin e fajësisë dhe plotësuan kërkesat e arsyetimit të 
mjaftueshëm. 

195.  Duhet pasur parasysh çdo rrugë apelimi të hapur për të akuzuarin (Taxquet kundër Belgjikës 
[GC], 2010, § 92). Në këtë rast janë bërë vetëm katër pyetje në lidhje me ankuesin; ato ishin të 
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formuluara në mënyrë identike me pyetjet në lidhje me të bashkëakuzuarin tjetër dhe nuk e lejonin 
atë të përcaktonte bazën faktike apo ligjore mbi të cilën ishte dënuar. Kështu, paaftësia e tij për të 
kuptuar pse u shpall fajtor çoi në një gjykim të padrejtë (po aty., § 100). 

196.  Në Gjyqtari kundër Mbretërisë së Bashkuar (Aktv.), 2011, Gjykata konstatoi se kuadri që 
rrethonte vendimin e paarsyeshëm të një jurie skoceze ishte i mjaftueshëm që i akuzuari të kuptonte 
vendimin e tij. Për më tepër, Gjykata ishte gjithashtu e bindur se të drejtat e apelimit në dispozicion 
sipas ligjit skocez do të ishin të mjaftueshme për të korrigjuar çdo vendim të pahijshëm nga juria. 
Sipas legjislacionit në fuqi, Gjykata e Apelit gëzonte kompetenca të gjera rishikimi dhe ishte e 
autorizuar të shfuqizonte çdo dënim që përbën shkelje të drejtësisë. 

197.  Në të kundërt, në Rusishvili kundër Gjeorgjisë,* §§ 76-80, Gjykata konstatoi se, në një nga 
rastet e para pas një reforme thelbësore të procedurës penale që prezantoi gjykimet e jurisë në 
rendin e brendshëm, gjykata e apelit duhej të trajtonte ankesat specifike procedurale të ngritura nga 
ankuesi dhe nuk mund ta refuzonte ankesën e tij për çështje ligjore pa dhënë asnjë arsye. Në lidhje 
me këtë, Gjykata theksoi se, duke pasur parasysh mungesën e arsyeve në vendimet e jurisë, roli që 
luan një gjykatë apeli ishte vendimtar, pasi i takonte asaj të shqyrtonte nëse masat e ndryshme 
mbrojtëse procedurale funksiononin në mënyrë efektive dhe të duhur dhe nëse një trajtimi nga 
kryetari i trupit gjykues i një gjyqi jurie rezultoi në padrejtësi. 

198.  Në Lhermitte kundër Belgjikës [GC], 2016 (§§ 75-85), Gjykata vuri në dukje faktorët e 
mëposhtëm në bazë të të cilëve nuk gjeti shkelje të nenit 6 § 1: masat mbrojtëse procedurale të 
vendosura gjatë gjykimit (në veçanti, pjesëmarrja efektive e ankuesit në shqyrtimin e provave dhe 
faktin që pyetjet e bëra nga presidenti për jurinë ishin lexuar dhe palëve u ishte dhënë një kopje), 
ndikimi i kombinuar i fakteve të përcaktuara në aktakuzë dhe natyra e pyetjeve të parashtruara para 
jurisë, prezantimi i duhur i vendimit të dënimit dhe ndikimi i kufizuar i opinioneve të ekspertëve që 
kishin qenë në kundërshtim me gjetjet e jurisë. 

199.  Në mënyrë të ngjashme, në Ramda kundër Francës, 2017 (§§ 59-71), në lidhje me arsyetimin e 
një vendimi të nxjerrë nga një gjykatë e posaçme kundër terrorizmit, Gjykata nuk gjeti shkelje të 
nenit 6 § 1 në dritën e shqyrtimit të kombinuar të tre urdhrave të kryerjes së arsyetuar me kujdes, 
argumentet e dëgjuara si në shkallë të parë ashtu edhe në apel, si dhe pyetjet e shumta të detajuara 
që i janë bërë Gjykatës së Shkallës së Parë, të cilat i lejuan ankuesit të kuptonte vendimin e fajësisë 
ndaj tij. 

Arsyet e vendimeve të nxjerra nga gjykatat më të larta 

200.  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; Stepanyan 
kundër Armenisë, 2009, § 35). Në lidhje me vendimin e një gjykate të apelit nëse do të lejojë 
apelimin, Gjykata ka vendosur se neni 6 § 1 nuk mund të interpretohet se kërkon që refuzimi i një 
leje të tillë t'i nënshtrohet vetë një kërkesë për të dhënë arsye të hollësishme (Sawoniuk kundër 
Mbretërisë së Bashkuar (Aktv.), 2001). 

201.  Megjithatë, kur lind një çështje në lidhje me mungesën e ndonjë baze faktike dhe/ose ligjore të 
vendimit të gjykatës më të ulët, është e rëndësishme që gjykata më e lartë të japë arsyet e veta të 
duhura (Tatishvili kundër Rusisë, 2007, § 62, në lidhje me kreun civil). Për më tepër, në rast të një 
kundërshtimi të qartë për pranueshmërinë e provave, gjykata më e lartë nuk mund të mbështetet në 
ato prova pa dhënë një përgjigje për një argument të tillë (Shabelnik kundër Ukrainës (nr. 2), 2017, 
§§ 50-55, në lidhje me mbështetjen në deklaratat e një të akuzuari të bëra në kontekstin e një 
ekzaminimi psikiatrik). 

202.  Në Baydar kundër Holandës, 2018 (§§ 45-53), në kontekstin e një vendimi nga gjykata më e 
lartë vendase që refuzon t'i referohet një pyetje Gjykatës së Drejtësisë së Bashkimit Evropian 
(GJDBE) për një vendim paraprak (parimet përkatëse të përcaktuara në kontekstin e detyrimit civil 
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në Dhahbi kundër Italisë, 2014, § 31), Gjykata kishte parasysh parimin sipas të cilit gjykatat e 
kasacionit zbatojnë detyrimin e tyre për të dhënë arsyetim të mjaftueshëm kur bazohen në një 
dispozitë ligjore specifike, pa arsyetime të mëtejshme, në rrëzimin e ankesave të kasacionit që nuk 
kanë ndonjë perspektivë suksesi (Talmane kundër Letonisë, 2016, § 29). Ajo u shpreh se kjo praktikë 
gjyqësore ishte në përputhje me parimet e përcaktuara në Dhahbi kundër Italisë, 2014, dhe arriti në 
përfundimin se një referencë në dispozitën ligjore përkatëse nga gjykata eprore, me indikacion se 
nuk kishte nevojë për të kërkuar një vendim paraprak pasi lënda nuk ngrinte një çështje ligjore që 
duhej përcaktuar, parashihte një pranim të nënkuptuar se një referim në GJDBE nuk mund të çonte 
në një përfundim të ndryshëm në këtë lëndë. Kështu, Gjykata vlerësoi se kjo përmbushte kërkesën e 
një arsyetimi të mjaftueshëm sipas nenit 6 § 1. 

4.  E drejta për të heshtur dhe e drejta për të mos inkriminuar veten 

a.  Pohimi dhe fusha e aplikimit 

203.  Kushdo që akuzohet për një vepër penale ka të drejtë të heshtë dhe të mos kontribuojë në 
inkriminimin e vetvetes (O'Halloran dhe Francis kundër Mbretërisë së Bashkuar [GC], 2007, § 45; 
Funke kundër Francës, 1993, § 44). Edhe pse nuk përmendet në mënyrë specifike në nenin 6, e drejta 
për të heshtur dhe privilegji kundër vetë-inkriminimit janë standarde ndërkombëtare të njohura 
përgjithësisht që qëndrojnë në qendër të nocionit të një procedure të drejtë sipas nenit 6. Duke i 
siguruar të akuzuarit mbrojtje kundër detyrimit të papërshtatshëm nga autoritetet, këto imunitete 
kontribuojnë në shmangien e gabimeve të drejtësisë dhe në sigurimin e qëllimeve të nenit 6 (John 
Murray kundër Mbretërisë së Bashkuar [GC], 1996, § 45; Bykov kundër Rusisë [GC], 2009, § 92). 

204.  E drejta për të mos inkriminuar veten vlen për procedurat penale në lidhje me të gjitha llojet e 
veprave penale, nga më të thjeshtat deri tek ato më komplekset (Saunders kundër Mbretërisë së 
Bashkuar [GC] 1996, § 74). 

205.  E drejta për të heshtur zbatohet nga momenti në të cilin i dyshuari merret në pyetje nga policia 
(John Murray kundër Mbretërisë së Bashkuar [GC], 1996, § 45). Personi “i akuzuar për një vepër 
penale” për qëllimet e nenit 6 ka të drejtë të njoftohet për privilegjin e tij/saj kundër 
vetëinkriminimit (Ibrahimi dhe të tjerët kundër Mbretërisë së Bashkuar [GC], 2016, § 272). 

b.  Fushëveprimi 

206.  E drejta për të mos inkriminuar veten presupozon që prokuroria në një lëndë penale të kërkojë 
të provojë rastin e saj kundër të akuzuarit pa iu drejtuar provave të marra nëpërmjet metodave të 
shtrëngimit ose shtypjes në kundërshtim me vullnetin e të akuzuarit (Saunders kundër Mbretërisë së 
Bashkuar [GC], 1996, § 68; Bykov kundër Rusisë [GC], 2009, § 92). 

207.  Privilegji kundër inkriminimit të vetvetes nuk mbron nga bërja e një deklarate inkriminuese në 
vetvete por kundër marrjes së provave me detyrim ose trysni. Është ekzistenca e detyrimit që krijon 
shqetësime nëse është respektuar privilegji kundër vetëinkriminimit. Për këtë arsye, Gjykata duhet 
së pari të marrë në konsideratë natyrën dhe shkallën e detyrimit të përdorur për marrjen e provave 
(Ibrahimi dhe të tjerët kundër Mbretërisë së Bashkuar [GC], 2016, § 267). 

208.  Nëpërmjet praktikës së saj gjyqësore, Gjykata ka identifikuar të paktën tre lloje situatash që 
ngritin shqetësime për detyrimin e pahijshëm në kundërshtim me nenin 6. E para është kur një i 
dyshuar është i detyruar të dëshmojë nën kërcënimin e sanksioneve dhe ose dëshmon si rezultat 
(Saunders kundër Mbretërisë së Bashkuar [GC], 1996, Brusko kundër Francës, 2010) ose është 
sanksionuar për refuzimin për të dëshmuar (Heaney dhe McGuinness kundër Irlandës, 2000; Weh 
kundër Austrisë, 2004). E dyta është kur presioni fizik ose psikologjik, shpesh në formën e trajtimit që 
shkel nenin 3 të Konventës, zbatohet për të marrë prova ose deklarata reale (Jalloh kundër 
Gjermanisë [GC], 2006; Gäfgen kundër Gjermanisë [GC], 2010). E treta është kur autoritetet përdorin 
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mashtrime për të nxjerrë informacione që nuk ishin në gjendje të merrnin gjatë marrjes në pyetje 
(Allan kundër Mbretërisë së Bashkuar, 2002; kontrast me Bykov kundër Rusisë [GC], 2009, §§ 101-
102). 

209.  Dëshmia e marrë me detyrim, e cila në shikim të parë duket të jetë e një natyre joinkriminuese, 
të tilla si vërejtjet shfajësuese ose informacioni i thjeshtë për çështje fakti, mund të përdoren në 
procedurën penale në mbështetje të lëndës së prokurorisë, për shembull për të kundërshtuar ose 
hedhur dyshime mbi deklaratat e tjera të të akuzuarit ose provat e dhëna prej tij gjatë gjykimit, ose 
për të cenuar kredibilitetin e tij. Prandaj privilegji kundër inkriminimit të vetvetes nuk mund të 
kufizohet në mënyrë të arsyeshme në deklarata që janë drejtpërdrejt inkriminuese (Ibrahimi dhe të 
tjerët kundër Mbretërisë së Bashkuar [GC], 2016, § 268). 

210.  Megjithatë, privilegji kundër vetëinkriminimit nuk shtrihet në përdorimin në procedurën 
penale të materialit që mund të merret nga i akuzuari nëpërmjet përdorimit të pushtetit të 
detyrueshëm, por që ka një ekzistencë të pavarur nga vullneti i të dyshuarit, siç janë dokumentet e 
marra në bazë të një urdhri, mostra të frymëmarrjes, gjakut dhe urinës dhe indeve trupore për 
qëllime të testimit të ADN-së (Saunders kundër Mbretërisë së Bashkuar [GC], 1996, § 69; O'Halloran 
dhe Francis kundër Mbretërisë së Bashkuar [GC], 2007, § 47; shih megjithatë, Bajić kundër 
Maqedonisë së Veriut, 2021, §§ 69-70, në lidhje me shkeljen e pretenduar të privilegjit kundër vetë-
inkriminimit në lidhje me përdorimin në procedurë të provave dokumentare të marra nga ankuesi 
gjatë marrjes në pyetje të tij si dëshmitar). Për më tepër, Gjykata u shpreh se ballafaqimi i të 
akuzuarve në procedurë penale me deklaratat e tyre të bëra gjatë procedurës së azilit nuk mund të 
konsiderohet si përdorim i deklaratave të nxjerra me detyrim në kundërshtim me nenin 6 § 1 (H. dhe 
J. kundër Holandës (Aktv.), 2014). 

211.  Qasja e hershme tek një avokat është pjesë e masave mbrojtëse procedurale, të cilave Gjykata 
do t'i kushtojë vëmendje të veçantë kur shqyrton nëse një procedurë e ka shuar vetë thelbin e 
privilegjit kundër vetëinkriminimit. Në mënyrë që e drejta për një gjykim të drejtë sipas nenit 6 § 1 të 
mbetet mjaft "praktike dhe efektive", qasja në një avokat duhet, si rregull, të sigurohet që nga hera e 
parë që një i dyshuar merret në pyetje nga policia, përveç rasteve kur demonstruar në dritën e 
rrethanave të veçanta të secilit rast se ka arsye bindëse për të kufizuar këtë të drejtë (Salduz kundër 
Turqisë [GC], 2008, §§ 54-55; Ibrahimi dhe të tjerët kundër Mbretërisë së Bashkuar [GC], 2016, 
§ 256). 

212.  Personat e arrestuar nga policia gëzojnë të drejtën për të mos fajësuar veten dhe të heshtin 
dhe të drejtën për t'u ndihmuar nga një avokat sa herë që merren në pyetje; domethënë, kur ndaj 
tyre ka një "kallëzim penal" (Ibrahimi dhe të tjerët kundër Mbretërisë së Bashkuar [GC], 2016, § 272). 
Këto të drejta janë mjaft të dallueshme: heqja dorë nga njëra prej tyre nuk nënkupton heqjen dorë 
nga tjetra. Megjithatë, këto të drejta janë plotësuese, pasi personat e ndaluar nga policia duhet a 
fortiori t'u jepet ndihma e një avokati kur nuk janë informuar më parë nga autoritetet për të drejtën 
e tyre për të heshtur (Brusco kundër Francës, 2010, § 54; Navone dhe të tjerët kundër Monakos, 
2013, § 74). Rëndësia e informimit të të dyshuarit për të drejtën për të heshtur është e tillë që, edhe 
kur një person pranon vullnetarisht të japë deklarata në polici pasi është informuar se fjalët e tij 
mund të përdoren si prova kundër tij, kjo nuk mund të konsiderohet si një zgjedhje plotësisht e 
informuar nëse ai nuk është njoftuar shprehimisht për të drejtën e tij për të heshtur dhe nëse 
vendimi i tij është marrë pa ndihmën e avokatit (po aty.; Stojkovic kundër Francës dhe Belgjikës, 
2011, § 54). 

213.  E drejta për të heshtur dhe privilegji kundër vetëinkriminimit shërbejnë në parim për të 
mbrojtur lirinë e një të dyshuari për të zgjedhur nëse do të flasë apo do të heshtë kur merret në 
pyetje nga policia. Një liri e tillë e zgjedhjes cenohet në mënyrë efektive në një rast në të cilin i 
dyshuari ka zgjedhur të qëndrojë i heshtur gjatë marrjes në pyetje dhe autoritetet përdorin 
mashtrime për të nxjerrë rrëfime ose deklarata të tjera të një natyre inkriminuese nga i dyshuari, të 
cilat ata nuk ishin në gjendje t'i merrnin gjatë marrjes në pyetje (në këtë rast të veçantë, një rrëfim i 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-60713
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-91704
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-166680
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-166680
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58009
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-81359
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-81359
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210320
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210320
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-148721
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-148721
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-89893
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-89893
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-166680
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-166680
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-101148
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-127230
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-127230
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-107177


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

Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut 46/135 Rishikimi i fundit: 31.08.2022 

bërë një informatori policie që ndan qelinë me ankuesin), dhe ku rrëfimet ose deklaratat e marra në 
këtë mënyrë paraqiten si prova në gjyq (Allan kundër Mbretërisë së Bashkuar, 2002, § 50). 

214.  Në të kundërt, në rastin e Bykov kundër Rusisë [GC], 2009 (§§ 102-103), ankuesi nuk ishte vënë 
nën asnjë presion apo detyrim dhe nuk ishte në paraburgim, por ishte i lirë të shihte një informator 
policie dhe të fliste me të, ose të refuzonte ta bënte këtë. Për më tepër, në gjyq regjistrimi i bisedës 
nuk ishte trajtuar si një rrëfim i thjeshtë që mund të qëndronte në thelb të një konstatimi të fajit; 
kishte luajtur një rol të kufizuar në një grup kompleks provash të vlerësuara nga gjykata. 

c.  Një e drejtë relativet 

215.  E drejta për të heshtur nuk është absolute (John Murray kundër Mbretërisë së Bashkuar [GC], 
1996, § 47; Ibrahimi dhe të tjerët kundër Mbretërisë së Bashkuar [GC], 2016, § 269). 

216.  Në shqyrtimin nëse një procedurë e ka shuar vetë thelbin e privilegjit kundër vetëinkriminimit, 
Gjykata do të ketë parasysh, në veçanti, elementët e mëposhtëm: 

▪ natyrën dhe shkallën e detyrimit; 

▪ ekzistencën e ndonjë garancie përkatëse në procedurë; 

▪ përdorimi për të cilin është vënë çdo material i përftuar (Jalloh kundër Gjermanisë [GC], 
2006, § 101; O'Halloran dhe Francis kundër Mbretërisë së Bashkuar [GC], 2007, § 55; Bykov 
kundër Rusisë [GC], 2009, § 104; Ibrahimi dhe të tjerët kundër Mbretërisë së Bashkuar [GC], 
2016, § 269). 

217.  Nga njëra anë, një dënim nuk duhet të bazohet vetëm ose kryesisht në heshtjen e të akuzuarit 
ose në refuzimin për t'iu përgjigjur pyetjeve ose për të dhënë vetë dëshmi. Nga ana tjetër, e drejta 
për të heshtur nuk mund të pengojë që heshtja e të akuzuarit – në situata që kërkojnë qartësisht një 
shpjegim prej tij – të merret parasysh në vlerësimin e bindshmërisë së provave të paraqitura nga 
prokuroria. Prandaj nuk mund të thuhet se vendimi i një të akuzuari për të heshtur gjatë gjithë 
procedurës penale nuk duhet të ketë domosdoshmërisht asnjë implikim (John Murray kundër 
Mbretërisë së Bashkuar [GC], 1996, § 47). 

218.  Nëse nxjerrja e konkluzioneve të pafavorshme nga heshtja e të akuzuarit shkel nenin 6, është 
një çështje që duhet të përcaktohet në dritën e të gjitha rrethanave të lëndës, duke pasur parasysh 
veçanërisht peshën që u kushtohet përfundimeve të tilla nga gjykatat kombëtare në vlerësimin e 
tyre të provave dhe shkallës së detyrimit të qenësishme në situatë (po aty., § 47). Në praktikë, duhet 
të ekzistojnë masa mbrojtëse adekuate për të siguruar që çdo përfundim negativ nuk shkon përtej 
asaj që lejohet sipas nenit 6. Në gjykimet e jurisë, drejtimi i gjyqtarit shqyrtues drejtuar jurisë mbi 
përfundimet e pafavorshme është i një rëndësie të veçantë për këtë çështje (O'Donnell kundër 
Mbretërisë së Bashkuar, 2015, § 51). 

219.  Për më tepër, pesha e interesit publik në hetimin dhe dënimin e veprës së caktuar në fjalë 
mund të merret në konsideratë dhe të peshohet kundrejt interesit të individit që provat kundër tij të 
mblidhen në mënyrë të ligjshme. Sidoqoftë, shqetësimet e interesit publik nuk mund të justifikojnë 
masat që shuajnë vetë thelbin e të drejtave të mbrojtjes së aplikantit, duke përfshirë privilegjin 
kundër vetë-inkriminimit (Jalloh kundër Gjermanisë [GC], 2006, § 97). Nuk mund të mbështetet në 
interesin publik për të justifikuar përdorimin e përgjigjeve të marra detyrimisht në një hetim 
jogjyqësor për të inkriminuar të akuzuarin gjatë procedurës gjyqësore (Heaney dhe McGuinness 
kundër Irlandës, 2000, § 57). 

5.  Administrimi i provave 

220.  Ndërsa neni 6 garanton të drejtën për një gjykim të drejtë, ai nuk përcakton asnjë rregull për 
pranueshmërinë e provave si të tilla, e cila është kryesisht një çështje për rregullim sipas ligjit 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-60713
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-91704
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57980
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-166680
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-76307
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-81359
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-91704
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-91704
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-166680
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57980
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57980
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57980
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-153474
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-153474
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-76307
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-59097
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-59097


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

Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut 47/135 Rishikimi i fundit: 31.08.2022 

kombëtar (Schenk kundër Zvicrës, 1988, §§ 45-46; Moreira Ferreira kundër Portugalisë (nr. 2) [GC], 
2017, § 83; Heglas kundër Republikës Çeke, 2007, § 84). 

221.  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. Pyetja e cila duhet të përgjigjet është nëse procedura në tërësi, 
përfshirë mënyrën në të cilën u morën provat, ishte e drejtë (Ayetullah Ay kundër Turqisë, 2020, 
§§ 123-130). Kjo përfshin një shqyrtim të paligjshmërisë së pretenduar në fjalë dhe kur bëhet fjalë 
për shkeljen e një të drejte tjetër të Konventës, natyrën e shkeljes së gjetur (Khan kundër Mbretërisë 
së Bashkuar, 2000, § 34; PG dhe JH kundër Mbretërisë së Bashkuar, 2001, § 76; Allan kundër 
Mbretërisë së Bashkuar, 2002, § 42). Kështu, për shembull, Gjykata kritikoi qasjen e ndërmarrë nga 
gjykatat vendase për t'i dhënë peshë vendimtare deklaratave të policëve arrestues në lidhje me 
akuzat për rebelim kundër ankuesit, ku vetë qeveria pranoi (në një deklaratë të njëanshme) se 
rrethanat e arrestimit ishin në kundërshtim me ndalimin e trajtimit poshtërues sipas nenit 3 të 
Konventës (Boutaffala kundër Belgjikës,* §§ 87-88). 

222.  Në përcaktimin nëse procedurat në tërësi ishin të drejta, duhet pasur parasysh edhe nëse të 
drejtat e mbrojtjes janë respektuar. Në veçanti, duhet të shqyrtohet nëse ankuesit iu dha një 
mundësi për të kundërshtuar vërtetësinë e provave dhe për të kundërshtuar përdorimin e tyre. 
Përveç kësaj, cilësia e provës duhet të merret parasysh, si dhe rrethanat në të cilat është marrë dhe 
nëse këto rrethana vënë në dyshim besueshmërinë ose saktësinë e saj. Ndërsa nuk lind 
domosdoshmërisht problem i drejtësisë kur provat e marra nuk mbështeteshin nga materiale të 
tjera, mund të vërehet se aty ku provat janë shumë të forta dhe nuk ka rrezik të jenë të 
pabesueshme, nevoja për prova mbështetëse është përkatësisht më e dobët (Bykov kundër Rusisë 
[GC], 2009, § 89; Jalloh kundër Gjermanisë [GC], 2006, § 96). Në lidhje me këtë, Gjykata gjithashtu i 
kushton rëndësi nëse provat në fjalë ishin apo jo vendimtare për rezultatin e procedurës penale 
(Gäfgen kundër Gjermanisë [GC], 2010, § 164). 

223.  Sa i përket shqyrtimit të natyrës së paligjshmërisë së pretenduar në fjalë, testi i mësipërm 
është zbatuar në rastet që kanë të bëjnë me ankesat se provat e marra në shkelje të të drejtave të 
mbrojtjes janë përdorur në procedurë. Kjo ka të bëjë, për shembull, me përdorimin e provave të 
marra përmes një parade identifikimi (Laska dhe Lika kundër Shqipërisë, 2010), një marrje jo e duhur 
e mostrave nga një i dyshuar për një analizë mjeko-ligjore (Horvatić kundër Kroacisë, 2013), ushtrimi 
i presionit ndaj një të akuzuari, duke përfshirë marrjen në pyetje të një të bashkëakuzuari në 
mungesë të avokatit (Erkapić kundër Kroacisë, 2013; Dominka kundër Sllovakisë (Aktv.), 2018; 
Stephens kundër Maltës (nr. 3), 2020, §§ 64-67; Tonkov kundër Belgjikës, 2022, §§ 64-68); përdorimi i 
provave të vendosura kundër një të akuzuari (Layijov kundër Azerbajxhanit, 2014, § 64; Sakit Zahidov 
kundër Azerbajxhanit, 2015, §§ 46-49; Kobiashvili kundër Gjeorgjisë, 2019, §§ 56-58), përdorimi i 
padrejtë i dëshmitarëve të tjerë inkriminues dhe provave materiale kundër të akuzuarit (Ilgar 
Mammadov kundër Azerbajxhanit (nr. 2), 2017; Ayetullah Ay kundër Turqisë, 2020); përdorimi i 
deklaratave vetëinkriminuese në procedurë (Belugin kundër Rusisë, 2019, § 68-80); dhe përdorimi i 
provave të ekspertit në procedurë (Erduran dhe Em Export Dış Tic A.Ş. kundër Turqisë, 2018, §§ 107-
112; Shiko gjithashtu Avagyan kundër Armenisë, 2018, § 41, dhe Gülağacı kundër Turqisë (Aktv.), 
2021, §§ 35-40). 

224.  I njëjti test është aplikuar në lëndët në lidhje me çështjen nëse përdorimi i informacionit të 
marrë në kundërshtim me nenin 8 si provë e bënte një gjykim në tërësi të padrejtë sipas kuptimit të 
nenit 6. Kjo ka të bëjë, për shembull, me rastet që lidhen me përdorimin e provave të marra nga 
vëzhgimi i fshehtë (i jashtëligjshëm) (Bykov kundër Rusisë [GC], 2009, §§ 69-83; Khan kundër 
Mbretërisë së Bashkuar, 2000, § 34; Dragojeviq kundër Kroacisë, 2015, §§ 127-135; Niţulescu kundër 
Rumanisë, 2015; Dragoş Ioan Rusu kundër Rumanisë, 2017, §§ 47-50; Falzarano kundër Italisë (dek.), 
2021, §§ 43-48; Lysyuk kundër Ukrainës, 2021, §§ 67-76), dhe operacionet e bastisjes dhe 
sekuestrimit (Khodorkovskiy dhe Lebedev kundër Rusisë, 2013, §§ 699-705; Prade kundër 
Gjermanisë, 2016; Tortladze kundër Gjeorgjisë, 2021, §§ 69, 72-76, në lidhje me kontrollin e 
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ambienteve të një konsulli nderi; Budak kundër Turqisë, 2021, §§ 68-73 dhe 84-86, në lidhje me, në 
veçanti, rëndësinë e shqyrtimit të çështjeve që lidhen me mungesën e dëshmitarëve dëshmues). 

225.  Megjithatë, konsiderata të veçanta zbatohen në lidhje me përdorimin në procedurë penale të 
provave të marra në kundërshtim me nenin 3. Përdorimi i provave të tilla, të siguruara si rezultat i 
shkeljes së një prej të drejtave thelbësore dhe absolute të garantuara nga Konventa, ngre gjithmonë 
çështje serioze në lidhje me drejtësinë e procesit, edhe nëse pranimi i provave të tilla nuk ishte 
vendimtar për sigurimin e një dënimi (Jalloh kundër Gjermanisë [GC], 2006, §§ 99 dhe 105; 
Harutyunyan kundër Armenisë, 2007, § 63; shiko, në të kundërt, Mehmet Ali Eser kundër Turqisë, 
2019, § 41, ku asnjë deklaratë e marrë me detyrim nuk është përdorur në fakt në dënimin e 
ankuesit). 

226.  Prandaj, përdorimi në procedurën penale të deklaratave të marra si rezultat i shkeljes së nenit 
3 – pavarësisht nga klasifikimi i trajtimit si torturë, trajtim çnjerëzor ose poshtërues – e bën 
procedurën në tërësi automatikisht të padrejtë, në kundërshtim me nenin 6 (Gäfgen kundër 
Gjermanisë [GC], 2010, § 166; Ibrahimi dhe të tjerët kundër Mbretërisë së Bashkuar [GC], 2016, 
§ 254; El Haski kundër Belgjikës, 2012, § 85; Cēsnieks kundër Letonisë, 2014, §§ 67-70). Të njëjtat 
parime zbatohen në lidhje me përdorimin në procedurë penale të deklaratave të marra si rezultat i 
keqtrajtimit nga palët private (Ćwik kundër Polonisë, 2020). 

227.  Kjo vlen edhe për përdorimin e provave reale të marra si rezultat i drejtpërdrejtë i akteve të 
torturës (Gäfgen kundër Gjermanisë [GC], 2010, § 167; Jalloh kundër Gjermanisë [GC], 2006, § 105). 
Pranimi i provave të tilla të marra si rezultat i një akti të klasifikuar si trajtim çnjerëzor në shkelje të 
nenit 3, por që nuk ka torturë, do të shkelë nenin 6 vetëm nëse tregohet se shkelja e nenit 3 ka pasur 
ndikim në rezultatin e procedurës kundër të pandehurit, domethënë, ka pasur ndikim në dënimin e 
tij/saj (Gäfgen kundër Gjermanisë [GC], 2010, § 178; El Haski kundër Belgjikës, 2012, § 85; Zličić 
kundër Serbisë, 2021, § 119). 

228.  Këto parime zbatohen jo vetëm kur viktima e trajtimit në kundërshtim me nenin 3 është i 
pandehuri aktual, por edhe kur bëhet fjalë për palët e treta (El Haski kundër Belgjikës, 2022, § 85; 
Urazbayev kundër Rusisë, 2019, § 73). Në veçanti, Gjykata ka konstatuar se përdorimi në një gjyq i 
provave të marra me torturë do të përbënte një mohim flagrant të drejtësisë edhe kur personi nga i 
cili ishin nxjerrë provat ishte një palë e tretë (Othman (Abu Katada) kundër Mbretërisë së Bashkuar, 
2012, §§ 263 dhe 267; Kaçiu dhe Kotorri kundër Shqipërisë, 2013, § 128; Kormev kundër Bullgarisë, 
2017, §§ 89-90). 

229.  Në lidhje me këtë, duhet theksuar se Gjykata ka vendosur se mungesa e një ankese të 
pranueshme të Nenit 3, në parim, nuk e pengon atë që të marrë parasysh pretendimet e ankuesit se 
deklaratat e policisë janë marrë duke përdorur metoda shtrëngimi ose trysnie dhe se pranimi i tyre 
në shkresat e lëndës, i mbështetur nga gjykata, përbën shkelje të garancisë së gjykimit të drejtë të 
nenit 6 (Mehmet Duman kundër Turqisë, 2018, § 42). Konsiderata të ngjashme zbatohen kur një 
ankues ankohet për përdorimin e provave të supozuara të marra si rezultat i keqtrajtimit, të cilat 
Gjykata nuk mundi t'i vërtetonte në bazë të materialit që kishte në dispozicion (nuk ka shkelje 
thelbësore të nenit 3 të Konventës). Në raste të tilla, për aq sa ankuesi ka bërë një rast prima facie 
në lidhje me provat reale potencialisht të marra përmes keqtrajtimit, gjykatat vendase kanë për 
detyrë të sqarojnë rrethanat e rastit dhe dështimi i tyre për ta bërë këtë mund të çojë në shkeljen e 
nenit 6 (Bokhonko kundër Gjeorgjisë, 2020, § 96). 

230.  Në Sassi dhe Benchellali kundër Francës, 2021, §§ 89-102, Gjykata shqyrtoi ankesën e ankuesve 
në lidhje me mungesën e drejtësisë së procedurës penale kundër tyre në Francë në lidhje me 
përdorimin e deklaratave që u kishin dhënë autoriteteve të caktuara franceze në një bazë amerikane 
në Guantanamo. Ndërsa Gjykata kishte vërejtur më parë pretendimet për keqtrajtim dhe abuzim të 
të dyshuarve terroristë të mbajtura nga autoritetet amerikane në këtë kontekst, në rastin konkret 
ankesa e nenit 3 e ankuesve në lidhje me agjentët francezë ishte shpallur e papranueshme. Gjykata, 
megjithatë, vlerësoi se duhej të shqyrtonte, sipas nenit 6, nëse dhe në çfarë mase gjykatat vendase 
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kishin marrë në konsideratë pretendimet e ankuesve për keqtrajtim, edhe pse pretendohej se ishte 
mbajtur jashtë shtetit të forumit, së bashku me çdo ndikim të mundshëm në drejtësinë e 
procedurës. Në veçanti, Gjykata duhej të shqyrtonte nëse gjykatat vendase i kishin adresuar siç 
duhet kundërshtimet e ngritura nga ankuesit në lidhje me besueshmërinë dhe vlerën provuese të 
deklaratave të tyre dhe nëse atyre u ishte dhënë një mundësi efektive për të kundërshtuar 
pranueshmërinë e këtyre deklaratave dhe për të kundërshtuar përdorimin e tyre. Sipas fakteve, 
Gjykata konstatoi se kështu ishte rasti. Duke vënë në dukje gjithashtu se deklaratat e kundërshtuara 
nuk ishin përdorur si bazë as për ngritjen e procedurës penale kundër ankuesve dhe as për dënimin e 
tyre, Gjykata nuk gjeti shkelje të nenit 6 § 1 të Konventës. 

231.  Një çështje lidhur me administrimin e provave në procedurë lind edhe në lidhje me pranimin e 
provave të siguruara nga dëshmitarët që bashkëpunojnë me prokurorinë. Në lidhje me këtë, Gjykata 
është shprehur se përdorimi i deklaratave të bëra nga dëshmitarët në këmbim të imunitetit ose 
përfitimeve të tjera mund të vërë në pikëpyetje drejtësinë e seancës dëgjimore që i është dhënë një 
të akuzuari dhe është në gjendje të ngrejë çështje delikate pasi, për nga natyra e tyre, deklarata të 
tilla janë të hapura për manipulim dhe mund të bëhen thjesht për të arritur përfitime ose për 
hakmarrje personale. Megjithatë, përdorimi i këtij lloji deklarate nuk mjafton në vetvete për ta bërë 
procedurën të padrejtë (Verhoek kundër Holandës (Aktv.), 2004; Cornelis kundër Holandës (Aktv.), 
2004). Në çdo rast, në bërjen e vlerësimit të saj, Gjykata do të shikojë procedurat në tërësi, duke 
pasur parasysh të drejtat e mbrojtjes, por edhe interesat e publikut dhe viktimave në ndjekjen e 
duhur të krimit dhe, kur është e nevojshme, të drejtat e dëshmitarëve (Habran dhe Dalem kundër 
Belgjikës, 2017, § 96). 

232.  Në Adamčo kundër Sllovakisë, 2019, §§ 56-71, në lidhje me dënimin e bazuar në një shkallë 
vendimtare në deklaratat nga një bashkëpunëtor që rrjedh nga një marrëveshje për pranimin e 
fajësisë, Gjykata konstatoi shkelje të nenit 6 të Konventës duke pasur parasysh konsideratat e 
mëposhtme: deklarata përbënte nëse jo të vetmen, atëherë të paktën provat vendimtare kundër 
ankuesit; dështimin e gjykatave vendase për të shqyrtuar kontekstin më të gjerë në të cilin 
dëshmitari përfitoi nga prokuroria; faktin që marrëveshja me prokurorinë është lidhur pa përfshirjen 
e gjyqësorit; dhe dështimi i gjykatave vendase për të dhënë arsyetimin përkatës në lidhje me 
argumentet e ankuesit. 

233.  Në të kundërt, në Kadagishvili kundër Gjeorgjisë, 2020, §§ 156-157, Gjykata nuk konsideroi se 
mbështetja në deklaratat e të dyshuarve, të cilët kishin lidhur marrëveshje mbi pranimin e fajësisë 
me prokurorinë, e bënte gjykimin në tërësi të padrejtë. Gjykata vuri theksin në faktin se procedura e 
marrëveshjes për pranimin e fajësisë ishte kryer në përputhje me ligjin dhe ishte shoqëruar me 
shqyrtim të duhur gjyqësor. Për më tepër, dëshmitarët në fjalë dhanë deklarata në gjykatë për rastin 
e ankuesve dhe këta të fundit kishin mundësi të mjaftueshme të merrnin në pyetje në formë të 
tërthortë. Ishte gjithashtu e rëndësishme për Gjykatën që asnjë gjetje e faktit në procedurën e 
marrëveshjes për pranimin e fajësisë nuk u pranua në rastin e ankuesve pa shqyrtimin e plotë dhe të 
duhur në gjykimin e ankuesve. 

234.  Së fundi, duhet theksuar se në disa raste, mund të lindë një detyrim pozitiv nga ana e 
autoriteteve për të hetuar dhe mbledhur prova në favor të të akuzuarit. Në V.C.L. dhe A.N. kundër 
Mbretërisë së Bashkuar, 2021, §§ 195-200, në lidhje me një rast të trafikimit të qenieve njerëzore ku 
viktimat e trafikimit janë ndjekur penalisht për vepra të lidhura me drogën (të kryera në lidhje me 
trafikimin e tyre), Gjykata theksoi se provat në lidhje me statusin e një të akuzuari si viktimë e 
trafikimit duhet të konsiderohet si një "aspekt themelor" i mbrojtjes të cilin ai ose ajo duhet të jetë 
në gjendje ta sigurojë pa kufizime. Në lidhje me këtë, Gjykata iu referua detyrimit pozitiv të shtetit 
sipas nenit 4 të Konventës për të hetuar situata të trafikimit të mundshëm.5 Në rastin në fjalë, 
Gjykata vlerësoi se mungesa e një vlerësimi të duhur të statusit të ankuesve si viktima të trafikimit i 

 
5.  Shih më tej Udhëzues për nenin 4 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut. 
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pengoi autoritetet të siguronin prova që mund të kishin përbërë një aspekt themelor të mbrojtjes së 
tyre. 

6.  Vënia në grackë 

a.  Konsiderata të përgjithshme 

235.  Gjykata ka njohur nevojën që autoritetet të përdorin metoda speciale hetimore, veçanërisht në 
rastet e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Ajo është shprehur, në lidhje me këtë, se përdorimi i 
metodave speciale të hetimit – në veçanti, teknikave të fshehta – nuk cenon në vetvete të drejtën 
për një gjykim të drejtë. Megjithatë, për shkak të rrezikut të nxitjes së policisë që vjen nga teknika të 
tilla, përdorimi i tyre duhet të mbahet brenda kufijve të qartë (Ramanauskas kundër Lituanisë [GC], 
2008, § 51). 

236.  Ndërsa rritja e krimit të organizuar kërkon që shtetet të marrin masat e duhura, e drejta për një 
gjykim të drejtë, nga i cili duhet të nxirret kërkesa për administrimin e duhur të drejtësisë, 
megjithatë zbatohet për të gjitha llojet e veprave penale, nga ato më të drejtpërdrejtat deri te ato 
më komplekse. E drejta për administrim të drejtë të drejtësisë zë një vend kaq të rëndësishëm në një 
shoqëri demokratike sa nuk mund të sakrifikohet për hir të përshtatshmërisë (po aty., § 53). Në 
lidhje me këtë, Gjykata ka theksuar se policia mund të veprojë në fshehtësi, por jo të nxisë (Khudobin 
kundër Rusisë, 2006, § 128). 

237.  Për më tepër, ndërsa Konventa nuk e përjashton mbështetjen, në fazën e hetimit paraprak dhe 
kur kjo mund të justifikohet nga natyra e veprës penale, në burime të tilla si informatorët anonimë, 
përdorimi i mëpasshëm i këtyre burimeve nga gjykata gjykuese për të vendosur një dënim është një 
çështje tjetër (Teixeira de Castro kundër Portugalisë, 1998, § 35). Një përdorim i tillë mund të 
pranohet vetëm nëse ekzistojnë masa mbrojtëse adekuate dhe të mjaftueshme kundër abuzimit, 
veçanërisht një procedurë e qartë dhe e parashikueshme për autorizimin, zbatimin dhe mbikëqyrjen 
e masave hetimore në fjalë (Ramanauskas kundër Lituanisë [GC], 2008, § 51). Sa i përket autoritetit 
që ushtron kontroll mbi operacionet e fshehta, Gjykata ka konsideruar se, ndërkohë që mbikëqyrja 
gjyqësore do të ishte mjeti më i përshtatshëm, mund të përdoren mjete të tjera me kusht që të 
ekzistojnë procedurat dhe masat mbrojtëse adekuate, siç është mbikëqyrja nga një prokuror 
(Bannikova kundër Rusisë, 2010, § 50; Tchokhonelidze kundër Gjeorgjisë, 2018, § 51). 

238.  Ndërsa përdorimi i agjentëve të fshehtë mund të tolerohet me kusht që t'i nënshtrohet 
kufizimeve dhe masave mbrojtëse të qarta, interesi publik nuk mund të justifikojë përdorimin e 
provave të marra si rezultat i nxitjes së policisë, pasi kjo do ta ekspozonte të akuzuarin ndaj rrezikut 
për t'u privuar përfundimisht nga një gjykim i drejtë që në fillim (Ramanauskas kundër Lituanisë 
[GC], 2008, § 54). Agjentët e fshehtë në këtë kontekst mund të jenë agjentë shtetërorë ose palë 
private që veprojnë nën udhëzimet dhe kontrolli i tyre. Megjithatë, një ankesë në lidhje me nxitjen 
për të kryer një vepër penale nga një palë private, e cila nuk ka vepruar sipas udhëzimeve apo 
kontrollit të autoriteteve, shqyrtohet sipas rregullave të përgjithshme për administrimin e provave 
dhe jo si çështje kurthi (Shannon kundër Mbretërisë së Bashkuar (Aktv.), 2004). 

239.  Ndalimi i kurthit shtrihet në përdorimin e teknikave të operimit që përfshijnë rregullimin e 
transaksioneve të shumta të jashtëligjshme me një të dyshuar nga autoritetet shtetërore. Gjykata ka 
vendosur se teknika të tilla operacioni janë mjete të njohura dhe të lejueshme për hetimin e një 
krimi kur aktiviteti kriminal nuk është një incident kriminal i vetëm, i izoluar, por një ndërmarrje e 
jashtëligjshme e vazhdueshme. Megjithatë, në përputhje me ndalimin e përgjithshëm të kurthit, 
veprimet e agjentëve të fshehtë duhet të synojnë të hetojnë aktivitetin e vazhdueshëm kriminal në 
një mënyrë thelbësisht pasive dhe të mos ushtrojnë një ndikim të tillë që të nxisë kryerjen e një 
vepre penale më të madhe se ajo që individi ishte tashmë duke planifikuar të kryejë pa një nxitje të 
tillë. Prandaj, kur autoritetet shtetërore përdorin një teknikë operacionale që përfshin rregullimin e 
transaksioneve të shumta të jashtëligjshme me një të dyshuar, infiltrimi dhe pjesëmarrja e një 
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agjenti të fshehtë në çdo transaksion të jashtëligjshëm nuk duhet të zgjerojë rolin e policisë përtej 
atij të agjentëve të fshehtë në atë të agjentëve provokatorë. Për më tepër, çdo zgjerim i hetimit 
duhet të bazohet në arsye të vlefshme, siç është nevoja për të siguruar prova të mjaftueshme për të 
marrë një bindje, për të marrë një kuptim më të mirë të natyrës dhe fushës së veprimtarisë 
kriminale të të dyshuarit, ose për të zbuluar një rreth më të madh kriminal. Në mungesë të këtyre 
arsyeve, autoritetet shtetërore mund të konstatohet se janë përfshirë në aktivitete që zgjerojnë në 
mënyrë të papërshtatshme shtrirjen ose shkallën e krimit (Grba kundër Kroacisë, 2017, §§ 99-101). 

240.  Në veçanti, si rezultat i sjelljes së pahijshme të agjentëve të fshehtë në një ose më shumë 
transaksione të jashtëligjshme ose përfshirje në aktivitete që zgjerojnë shtrirjen ose shkallën e 
krimit, autoritetet shtetërore mund t'i nënshtrojnë padrejtësisht të pandehurit para ndëshkimeve të 
shtuara qoftë brenda kufijve të parashikuar të dënimeve ose për një vepër të rëndë. Nëse vërtetohet 
se rasti ishte i tillë, konkluzionet përkatëse në përputhje me Konventën duhet të nxirren ose në 
lidhje me transaksionin e veçantë të jashtëligjshëm të kryer me anë të sjelljes së pahijshme të 
autoriteteve shtetërore ose në lidhje me rregullimin e transaksioneve të shumta të jashtëligjshme si 
tërësi. Si çështje drejtësie, dënimi i shqiptuar duhet të pasqyrojë veprën që i pandehuri në të vërtetë 
kishte planifikuar të kryente. Kështu, megjithëse nuk do të ishte e padrejtë të dënohej personi, do të 
ishte e padrejtë që ai ose ajo të dënohej për atë pjesë të aktivitetit kriminal që ishte rezultat i sjelljes 
së pahijshme nga ana e autoriteteve shtetërore (po aty., §§ 102-103). 

241.  Praktika gjyqësore e Gjykatës për kurthin ka të bëjë gjithashtu me rastet e kurthit indirekt. Kjo 
është një situatë ku një person nuk është drejtpërdrejt në kontakt me oficerët e policisë që punojnë 
në fshehtësi, por është përfshirë në vepër nga një bashkëpunëtor i cili ishte nxitur drejtpërdrejt për 
të kryer një vepër penale nga policia. Në lidhje me këtë, Gjykata vendosi testin e mëposhtëm për 
vlerësimin e saj: (a) nëse ishte e parashikueshme për policinë që personi i nxitur drejtpërdrejt për të 
kryer veprën ka të ngjarë të kontaktojë persona të tjerë për të marrë pjesë në vepër; (b) nëse 
aktivitetet e atij personi janë përcaktuar edhe nga sjellja e oficerëve të policisë; dhe (c) nëse 
personat e përfshirë janë konsideruar si bashkëpunëtorë në veprën penale nga gjykatat vendase 
(Akbay dhe të tjerët kundër Gjermanisë, 2020, § 117). 

242.  Në praktikën e saj gjyqësore për çështjen e kurthit, Gjykata ka zhvilluar kritere për të dalluar 
shkeljen e kurthit të nenit 6 § 1 të Konventës nga sjellja e lejueshme në përdorimin e teknikave 
legjitime të fshehta në hetimet penale. Gjykata ka shpjeguar se përderisa nuk është e mundur të 
reduktohet shumëllojshmëria e situatave që mund të ndodhin në këtë kontekst në një listë të 
thjeshtë kontrolli të kritereve të thjeshtuara, shqyrtimi i ankesave për kurth nga ana e Gjykatës është 
zhvilluar mbi bazën e dy testeve: përmbajtësore dhe testi procedural i nxitjes (Matanović 
kundër Kroacisë, 2017, § 122; Ramanauskas kundër Lituanisë (nr. 2), 2018, § 55). 

b.  Testi thelbësor i nxitjes 

243.  Gjykata ka përcaktuar kurthin,6 në krahasim me një hetim të fshehtë legjitim, si një situatë ku 
oficerët e përfshirë - qofshin anëtarët e forcave të sigurisë ose personat që veprojnë sipas 
udhëzimeve të tyre - nuk kufizohen në hetimin e veprimtarisë kriminale në një mënyrë thelbësisht 
pasive, por ushtrojnë një ndikim të tillë mbi subjektin që të nxisë kryerjen e një vepre penale që 
përndryshe nuk do të ishte kryer, për të bërë të mundur vërtetimin e veprës penale, pra sigurimin e 
provave dhe nisjen e ndjekjes penale (Ramanauskas kundër Lituanisë [GC], 2008, § 55). 

244.  Për të vendosur nëse hetimi ishte “në thelb pasiv”, Gjykata shqyrton arsyet që qëndrojnë në 
themel të operacionit të fshehtë dhe sjelljen e autoriteteve që e kryejnë atë. Në veçanti, ajo do të 
përcaktojë nëse ka pasur dyshime objektive se ankuesi ka qenë i përfshirë në veprimtari kriminale 
ose ka qenë i predispozuar për të kryer një vepër penale (Bannikova kundër Rusisë, 2010, § 38). 

 
6.  Termat kurth, nxitje policore dhe agjentë provokatorë janë përdorur në praktikën gjyqësore të Gjykatës në 
mënyrë të ndërsjellë. 
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245.  Në vlerësimin e saj, Gjykata merr parasysh një sërë faktorësh. Për shembull, në rastin e 
hershëm historik të Teixeira de Castro kundër Portugalisë (1998, §§ 37-38) Gjykata mori parasysh, 
ndër të tjera, faktin që ankuesi nuk kishte precedentë penalë, se nuk ishte hapur asnjë hetim në 
lidhje me të, se ai ishte i panjohur për oficerët e policisë, se nuk u gjet fare drogë në shtëpinë e tij 
dhe se sasia e drogës që iu gjet gjatë arrestimit nuk ishte më shumë se sa sasia e kërkuar nga 
agjentët e fshehtë. Ajo zbuloi se veprimet e agjentëve kishin shkuar përtej atyre të agjentëve të 
fshehtë, sepse ata kishin nxitur veprën dhe nuk kishte asgjë që të sugjeronte se pa ndërhyrjen e tyre 
vepra në fjalë do të ishte kryer. 

246.  Një precedent penal i mëparshëm nuk është në vetvete tregues i një predispozicioni për të 
kryer një vepër penale (Konstantini dhe Stoiani kundër Rumanisë, 2009, § 55). Megjithatë, njohja e 
ankuesit me modalitetet e veprës penale (Virgil Dan Vasile kundër Rumanisë, 2018, § 53) dhe 
dështimi i tij për t'u tërhequr nga marrëveshja pavarësisht nga një sërë mundësish për ta bërë këtë 
ose për të raportuar shkeljen tek autoritetet, janë konsideruar nga Gjykata si tregues të një aktiviteti 
ose qëllimi kriminal para-ekzistues (Gorgievski kundër ish Republikës Jugosllave të Maqedonisë, 
2009, § 53; Matanoviq kundër Kroacisë, 2017, §§ 142-143). 

247.  Një faktor tjetër që duhet marrë parasysh është nëse ankuesit i është bërë trysni për të kryer 
veprën në fjalë. Marrja e iniciativës për të kontaktuar ankuesin në mungesë të ndonjë dyshimi 
objektiv se ankuesi ishte përfshirë në veprimtari kriminale ose ishte i predispozuar për të kryer një 
vepër penale (Burak Hun kundër Turqisë, 2009, § 44; Sepil kundër Turqisë, 2013, § 34), duke 
përsëritur ofertën pavarësisht refuzimit fillestar të ankuesit, nxitjes këmbëngulëse (Ramanauskas 
kundër Lituanisë [GC], 2008, § 67, kontrast Ramanauskas kundër Lituanisë (nr. 2), 2018, § 68, ku vetë 
ankuesi kërkoi të kontaktohej), duke e rritur çmimin përtej mesatares (Malininas kundër Lituanisë, 
2008, § 37) dhe duke iu drejtuar dhembshurisë së ankuesit duke përmendur simptomat e tërheqjes 
(Vanyan kundër Rusisë, 2005, §§ 11 dhe 49) janë konsideruar nga Gjykata si sjellje që mund të 
konsiderohet se i ka bërë trysni ankuesit për të kryer veprën në fjalë, pavarësisht nëse agjenti në 
fjalë ishte anëtar i forcave të sigurisë apo një individ privat duke vepruar sipas udhëzimeve të tyre. 

248.  Një çështje tjetër me rëndësi është nëse agjentët shtetërorë mund të konsiderohet se i janë 
bashkuar ose "infiltruar" aktivitetit kriminal në vend që ta kenë iniciuar atë. Në rastin e parë, veprimi 
në fjalë mbetet brenda kufijve të punës së fshehtë. Në Milinienė kundër Lituanisë (2008, §§ 37-38) 
Gjykata vlerësoi se, megjithëse policia kishte ndikuar në rrjedhën e ngjarjeve, veçanërisht duke i 
dhënë pajisje teknike individit për të regjistruar bisedat dhe duke mbështetur ofertën e nxitjeve 
financiare për ankuesin, veprimet e tyre ishin trajtuar se i janë “bashkëngjitur” veprimtarisë 
kriminale dhe jo si iniciues pasi iniciativa në këtë rast ishte marrë nga një individ privat. Ky i fundit 
ishte ankuar në polici se ankuesi do t'i kërkonte ryshfet për të arritur një rezultat të favorshëm në 
lëndën e tij dhe vetëm pas kësaj ankese operacioni u autorizua dhe u mbikëqyr nga Zëvendës 
Prokurori i Përgjithshëm, me qëllim verifikimin e ankesës (për arsyetim të ngjashëm, shih Sequieira 
kundër Portugalisë (Aktv.), 2003; Eurofinacom kundër Francës (Aktv.), 2004). 

249.  Mënyra në të cilën u nis dhe u krye operacioni i fshehtë i policisë është relevante për të 
vlerësuar nëse ankuesi i ishte nënshtruar kurthit. Mungesa e procedurave të qarta dhe të 
parashikueshme për autorizimin, zbatimin dhe mbikëqyrjen e masës hetimore në fjalë e kthen 
ekuilibrin në favor të konstatimit se aktet në fjalë përbëjnë kurth: shih, për shembull, Teixeira de 
Castro kundër Portugalisë, 1998, § 38, ku Gjykata vuri në dukje faktin se ndërhyrja e agjentëve të 
fshehtë nuk ishte bërë si pjesë e një operacioni zyrtar kundër trafikimit të drogës të mbikëqyrur nga 
një gjyqtar; Ramanauskas kundër Lituanisë [GC], 2008, § 64, ku nuk kishte asnjë tregues se cilat arsye 
apo motive personale e kishin shtyrë agjentin e fshehtë t'i afrohej ankuesit me iniciativën e tij, pa ia 
vënë çështjen në vëmendje eprorëve të tij; dhe Tchokhonelidze kundër Gjeorgjisë, 2018, § 51, ku nuk 
kishte autorizim dhe mbikëqyrje formale të operacionit të fshehtë në fjalë. 

250.  Në Vanyan kundër Rusisë, 2005 (§§ 46-47), ku Gjykata vuri në dukje se operacioni policor ishte 
autorizuar me një vendim të thjeshtë administrativ nga organi që më vonë kreu operacionin, se 
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vendimi përmbante shumë pak informacion për arsyet dhe qëllimet të blerjes së planifikuar të 
testimit, dhe se operacioni nuk i nënshtrohej shqyrtimit gjyqësor ose ndonjë mbikëqyrjeje tjetër të 
pavarur. Në lidhje me këtë, teknika e "blerjes testuese" e përdorur nga autoritetet ruse u shqyrtua 
nga afër në rastin e Veselov dhe të tjerët kundër Rusisë (2012, § 127) ku Gjykata u shpreh se 
procedura në fjalë ishte e mangët dhe se ajo i ekspozoi ankuesit ndaj veprimeve arbitrare nga policia 
dhe minoi drejtësinë e procedurës penale kundër tyre. Më tej, ajo konstatoi se gjykatat vendase nuk 
kishin shqyrtuar në mënyrë adekuate pretendimin e ankuesve për çështjen e kurthit, dhe në veçanti 
për të shqyrtuar arsyet për blerjen testuese dhe sjelljen e policisë dhe informatorëve të saj përballë 
ankuesve (shih gjithashtu Kuzmina dhe të tjerët kundër Rusisë, 2021, ku Gjykata trajtoi mangësitë 
strukturore në rendin juridik të brendshëm në Rusi në lidhje me çështjet e kurthit). 

c.  Shqyrtimi gjyqësor i mbrojtjes nga kurthi 

251.  Në rastet që ngrenë çështje të kurthit, neni 6 i Konventës do të respektohet vetëm nëse 
ankuesi ka qenë efektivisht në gjendje të ngrejë çështjen e nxitjes gjatë gjykimit të tij, qoftë me anë 
të një kundërshtimi ose ndryshe. Thjesht fakti që masat mbrojtëse të përgjithshme, si barazia e 
armëve ose të drejtat e mbrojtjes janë respektuar, nuk është i mjaftueshëm (Ramanauskas kundër 
Lituanisë [GC], 2008, § 69). Në raste të tilla, Gjykata ka treguar se i takon prokurorisë të provojë se 
nuk ka pasur nxitje, me kusht që pretendimet e të pandehurit të mos jenë plotësisht të 
pamundshme. 

252.  Në rast se bëhet deklarata për kurth dhe ka prova të caktuara prima facie për kurth, autoritetet 
gjyqësore duhet të shqyrtojnë faktet e rastit dhe të ndërmarrin hapat e nevojshëm për të zbardhur 
të vërtetën në mënyrë që të përcaktojnë nëse ka pasur ndonjë nxitje. Nëse ata zbulojnë se ka pasur, 
ata duhet të nxjerrin përfundime në përputhje me Konventën (po aty., § 70). Thjesht fakti që ankuesi 
u deklarua fajtor për akuzat penale nuk e liron gjykatën nga detyra për të shqyrtuar pretendimet për 
kurth (po aty., § 72). Në të vërtetë, Gjykata ka vendosur se mbrojtja e kurthit domosdoshmërisht 
presupozon që i akuzuari pranon se akti për të cilin akuzohet është kryer, por pretendon se ka 
ndodhur për shkak të nxitjes së jashtëligjshme nga policia (Berlizev kundër Ukrainës, 2021, § 46; 
shiko, në të kundërt, Yakhymovych kundër Ukrainës, 2021, § 46, ku në kontekstin e një vrasjeje të 
pretenduar me kontratë, ankuesi mohoi akuzat, por ngriti një pretendim për kurth, në mënyrë të 
nënkuptuar ose eksplicite, gjatë gjithë procesit). 

253.  Në lidhje me këtë, Gjykata verifikon nëse një ankesë prima facie për kurth përbën një mbrojtje 
thelbësore sipas ligjit të brendshëm ose jep arsye për përjashtimin e provave ose çon në pasoja të 
ngjashme (Bannikova kundër Rusisë, 2010, § 54). Megjithëse i takon autoriteteve vendase të 
vendosin se cila procedurë është e përshtatshme kur përballet me një pretendim nxitjeje, Gjykata 
kërkon që procedura në fjalë të jetë kundërshtuese, e plotë, gjithëpërfshirëse dhe përfundimtare për 
çështjen e kurthit (po aty., § 57). Për më tepër, në kontekstin e moszbulimit të informacionit nga 
autoritetet hetuese, Gjykata i kushton rëndësi të veçantë respektimit të parimeve të procedurave 
kundërshtuese dhe barazisë së armëve (po aty., § 58). 

254.  Kur i akuzuari pohon se ishte nxitur për të kryer një vepër penale, gjykatat penale duhet të 
kryejnë një shqyrtim të kujdesshëm të materialit në dosje, pasi që gjykimi të jetë i drejtë sipas 
kuptimit të nenit 6 § 1 të Konventës, të gjitha provat të marra si rezultat i nxitjes së policisë duhet të 
përjashtohen ose duhet të zbatohet një procedurë me pasoja të ngjashme (Akbay dhe të tjerët 
kundër Gjermanisë, 2020, §§ 123-124). Kjo është veçanërisht e vërtetë kur operacioni policor u 
zhvillua pa një kornizë të mjaftueshme ligjore ose pa masa mbrojtëse adekuate (Ramanauskas 
kundër Lituanisë [GC], 2008, § 60). Në një sistem të tillë, shqyrtimi gjyqësor i një deklarate për 
pranim në kurth ofron mjetin e vetëm efektiv për të verifikuar vlefshmërinë e arsyeve për 
operacionet e fshehta dhe për të konstatuar nëse agjentët mbetën "në thelb pasivë" gjatë këtyre 
operacioneve (Lagutin dhe të tjerët kundër Rusisë, 2014, § 119). Është gjithashtu e domosdoshme që 
vendimet e gjykatave vendase që hedhin poshtë pretendimin e një ankuesi për bllokim të jenë 
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mjaftueshëm të arsyetuara (Sandu kundër Republikës së Moldavisë, 2014, § 38; Tchokhonelidze 
kundër Gjeorgjisë, 2018, § 52) 

255.  Nëse informacioni i disponueshëm nuk i mundëson Gjykatës të konkludojë nëse ankuesi i është 
nënshtruar kurthit, shqyrtimi gjyqësor i pranimit të kurthit bëhet vendimtar në përputhje me 
metodologjinë e vlerësimit të Gjykatës për rastet e kurthit (Edwards dhe Lewis kundër Mbretërisë së 
Bashkuar [GC], 2004, § 46; Ali kundër Rumanisë, 2010, § 101; Shiko gjithashtu, Khudobin kundër 
Rusisë, 2006, ku gjykatat vendase nuk arritën të analizonin elementet përkatëse faktike dhe ligjore 
për të dalluar kurthin nga një formë legjitime e veprimtarisë hetimore; V. kundër Finlandës, 2007, ku 
ishte e pamundur për ankuesin të ngrinte mbrojtjen e kurthit). 

d.  Metodologjia e vlerësimit të Gjykatës për rastet e kurthit 

256.  Në zbatimin e testeve përmbajtësore dhe procedurale të kurthit, Gjykata duhet së pari të 
bindet se situata në shqyrtim i përket prima facie kategorisë së “çështjeve të kurthit”. Nëse Gjykata 
bindet se ankesa e ankuesit është për t'u shqyrtuar në kategorinë e "rasteve të kurthit", ajo do të 
vazhdojë, si hap i parë, me vlerësimin sipas testit thelbësor të nxitjes. Kur, nën testin thelbësor të 
nxitjes, në bazë të informacionit të disponueshëm, Gjykata mund të gjente me një shkallë të 
mjaftueshme sigurie se autoritetet vendase hetuan aktivitetet e ankuesit në një mënyrë thelbësisht 
pasive dhe nuk e nxitën atë të kryente një vepër penale, kjo normalisht do të jetë e mjaftueshme që 
Gjykata të arrijë në përfundimin se përdorimi i mëvonshëm në procedurë penale kundër ankuesit të 
provave të marra nga masa e fshehtë nuk ngre një çështje sipas nenit 6 § 1. 

257.  Megjithatë, nëse konstatimet e Gjykatës sipas testit përmbajtësor nuk janë përfundimtare për 
shkak të mungesës së informacionit në dosje, mungesës së zbulimit ose kundërshtive në 
interpretimet e ngjarjeve nga palët, ose nëse Gjykata konstaton, në bazë të testit thelbësor, se një 
ankues i është nënshtruar një nxitjeje në kundërshtim me nenin 6 § 1, do të jetë e nevojshme që 
Gjykata të vazhdojë, si hap i dytë, me testin procedural të nxitjes. Gjykata ka shpjeguar se ajo e 
zbaton këtë test për të përcaktuar nëse janë ndërmarrë hapat e nevojshëm për të zbuluar rrethanat 
e një deklarate të argumentuar nxitjeje nga gjykatat vendase, dhe nëse në rastin e konstatimit se ka 
pasur nxitje ose në një rast në të cilin prokuroria nuk arriti të provojë se nuk ka pasur nxitje, 
konkluzionet përkatëse janë nxjerrë në përputhje me Konventën. Procedurat kundër një ankuesi do 
të privoheshin nga drejtësia e kërkuar nga neni 6 i Konventës nëse veprimet e autoriteteve 
shtetërore kishin efektin e nxitjes së ankuesit për të kryer veprën për të cilën ai ose ajo u dënua, dhe 
gjykatat vendase nuk i kishin trajtuar siç duhet pretendimet për nxitje (Matanović kundër Kroacisë, 
2017, §§ 131-135; Ramanauskas kundër Lituanisë (nr. 2), 2018, § 62; Virgil Dan Vasile kundër 
Rumanisë, 2018, §§ 47-50; Akbay dhe të tjerët kundër Gjermanisë, 2020, §§ 111-124). 

7.  Parimi i rëndësisë së menjëhershme 

258.  Gjykata ka konstatuar se një element i rëndësishëm i procedurës së drejtë penale është edhe 
mundësia që i akuzuari të ballafaqohet me dëshmitarin në prani të gjyqtarit që vendos 
përfundimisht për lëndën. Një parim i tillë i menjëhershmërisë është një garanci e rëndësishme në 
procedurën penale në të cilën vëzhgimet e bëra nga gjykata për sjelljen dhe besueshmërinë e një 
dëshmitari mund të kenë pasoja të rëndësishme për të akuzuarin. Prandaj, normalisht një ndryshim 
në përbërjen e trupit gjykues pas dëgjimit të një dëshmitari të rëndësishëm duhet të çojë në 
ridëgjimin e atij dëshmitari (PK kundër Finlandës (Aktv.), 2002). 

259.  Megjithatë, parimi i menjëhershmërisë nuk mund të konsiderohet se përbën një ndalim të 
ndonjë ndryshimi në përbërjen e një gjykate gjatë rrjedhës së një rasti. Mund të shfaqen faktorë 
shumë të qartë administrativë ose proceduralë, duke e bërë të pamundur pjesëmarrjen e 
vazhdueshme të gjyqtarit në një rast. Gjykata ka treguar se mund të merren masa për të siguruar që 
gjyqtarët që vazhdojnë të dëgjojnë rastin të kenë kuptimin e duhur të provave dhe argumenteve, për 
shembull, duke vënë në dispozicion transkriptet kur besueshmëria e dëshmitarit në fjalë nuk është 
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në diskutim, ose nga organizimi i ridëgjimit të argumenteve përkatëse ose të dëshmitarëve të 
rëndësishëm përpara gjykatës së sapoformuar (Cutean kundër Rumanisë, 2014, § 61). 

260.  Në P.K. kundër Finlandës (Aktv.), 2002, Gjykata nuk konsideroi se mosrespektimi i parimit të 
menjëhershmërisë mund të çonte në vetvete në shkelje të së drejtës për një gjykim të drejtë. 
Gjykata mori parasysh faktin se edhe pse kryetari i trupit gjykues ishte ndërruar, tre gjyqtarët porotë 
mbetën të njëjtë gjatë gjithë procedurës. Ajo gjithashtu vuri në dukje se besueshmëria e dëshmitares 
në fjalë në asnjë fazë nuk ishte kundërshtuar dhe as nuk kishte ndonjë tregues në dosje që 
justifikonte dyshimet për besueshmërinë e saj. Në këto rrethana, fakti që kryetari i ri i trupit gjykues 
kishte në dispozicion procesverbalin e seancës në të cilën dëshmitari ishte dëgjuar, në masë të 
madhe e kompensoi mungesën e menjëhershme të procedurës. Gjykata më tej vuri në dukje se 
dënimi i ankuesit nuk ishte bazuar vetëm në provat e dëshmitarit në fjalë dhe se nuk kishte asgjë që 
sugjeronte se kryetari i trupit gjykues ishte ndërruar në mënyrë që të ndikonte në rezultatin e rastit 
ose për ndonjë motiv tjetër të pahijshëm. Konsiderata të ngjashme kanë bërë që Gjykata të mos 
konstatojë shkelje të nenit 6 § 1 in Graviano kundër Italisë (2005, §§ 39-40) dhe Škaro kundër 
Kroacisë (2016, §§ 22-31). 

261.  Në të kundërt, në Cutean kundër Rumanisë (2014, §§ 60-73), Gjykata konstatoi shkelje të nenit 
6 kur asnjë nga gjyqtarët e trupit gjykues fillestar që kishte dëgjuar ankuesin dhe dëshmitarët në 
shkallën e parë të juridiksionit nuk kishte qëndruar për të vazhduar marrjen në pyetje të rasti. Ajo 
gjithashtu vuri në dukje se deklaratat e ankuesit dhe të dëshmitarëve përbënin prova përkatëse për 
dënimin e tij, e cila nuk u dëgjua drejtpërdrejt nga gjyqtari. Në këto rrethana, Gjykata vendosi se 
disponueshmëria e transkripteve të deklaratave nuk mund të kompensojë mungesën e 
menjëhershme në procedurë (gjithashtu Beraru kundër Rumanisë, 2014, § 66). 

262.  Në Cerovšek dhe Božičnik kundër Sllovenisë (2017, §§ 37-48) Gjykata konstatoi shkelje të nenit 
6 për shkak se arsyet e vendimeve kundër ankuesve, pra dënimi i tyre, nuk ishte shqiptuar nga 
gjyqtari i vetëm që e kishte shpallur atë, por nga gjyqtarë të tjerë të cilët nuk kishin marrë pjesë në 
gjykim (shih gjithashtu Svanidze kundër Gjeorgjisë, 2019, §§ 34-38, në lidhje me zëvendësimin e 
gjyqtarit shqyrtues nga një gjyqtar zëvendësues i cili nuk mori pjesë në shqyrtimin e provave). 

263.  Në mënyrë të ngjashme, në Iancu kundër Rumanisë, 2021, §§ 52-60, megjithëse e la të hapur 
çështjen e rëndësisë së parimit të menjëhershme, Gjykata shqyrtoi sipas këtij parimi çështjen e 
nënshkrimit të vendimit nga kryetari i gjykatës në emër të gjyqtarit, i cili kishte marrë pjesë në 
shqyrtimin e lëndës, por më pas u tërhoq para se të lëshohej aktgjykimi. Gjykata nuk gjeti shkelje të 
nenit 6 § 1 duke vënë theksin, në veçanti, në elementët e mëposhtëm: vendimi u miratua nga 
formacioni gjyqësor që kishte shqyrtuar lëndën dhe ishte angazhuar në analizën e drejtpërdrejtë të 
provave; aktgjykimi ishte hartuar, në përputhje me legjislacionin e brendshëm, nga një ndihmës 
gjyqtar, i cili kishte marrë pjesë në seancat dhe diskutimet dhe që kishte paraqitur, në emër të trupit 
gjykues, arsyet e dënimit; gjyqtari që doli në pension kishte qenë objektivisht i paaftë për të 
nënshkruar aktgjykimin; nënshkrimi i një aktgjykimi nga të gjithë anëtarët nuk ishte një standard i 
përbashkët në të gjitha shtetet anëtare të Këshillit të Evropës; legjislacioni kombëtar e kufizoi 
pranueshmërinë e nënshkrimit nga kryetari i gjykatës vetëm në ato raste kur gjyqtari që dëgjonte 
rastin nuk ishte në gjendje të nënshkruante vendimin; dhe kryetarja e gjykatës e ka nënshkruar 
aktgjykimin në emër të gjyqtares në pension dhe jo në emër të saj (kryetares). 

264.  Një çështje që lidhet me parimin e menjëhershmërisë mund të lindë edhe kur gjykata e apelit 
anulon vendimin e një gjykate më të ulët që liron një ankues nga akuzat penale pa një shqyrtim të ri 
të provave, duke përfshirë dëgjimin e dëshmitarëve (Hanu kundër Rumanisë, 2013, § 40; Lazu kundër 
Republikës së Moldavisë, 2016, § 43). Në mënyrë të ngjashme, parimi i menjëhershmërisë është i 
rëndësishëm në rastin e ndryshimit të përbërjes së trupit gjykues, kur lënda kthehet për rigjykim 
përpara një gjyqtari tjetër. Për më tepër, në një situatë të tillë, parimet e praktikës gjyqësore të 
Gjykatës në lidhje me të drejtën për të marrë në pyetje dëshmitarët për prokurorinë janë të 
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rëndësishme (Famulyak kundër Ukrainës (Aktv.), 2019, §§ 36-38; Chernika kundër Ukrainës, 2020, 
§§ 40-46 dhe 54).7 

8.  Siguria juridike dhe praktika gjyqësore divergjente 

265.  Parimi i sigurisë juridike kërkon që autoritetet vendase të respektojnë natyrën detyruese të një 
vendimi gjyqësor të formës së prerë. Mbrojtja kundër dyfishimit të procedurave penale është një 
nga garancitë specifike të lidhura me garancinë e përgjithshme të një gjykimi të drejtë në procedurë 
penale sipas nenit 6 (Bratyakin kundër Rusisë (Aktv.), 2006). 

266.  Megjithatë, kërkesat e sigurisë juridike nuk janë absolute. Në lëndë penale, ato duhet të 
vlerësohen në dritën e nenit 4 § 2 të Protokollit nr. 7, si shembull, i cili shprehimisht i lejon një shteti 
të rihapë një rast për shkak të shfaqjes së fakteve të reja ose kur zbulohet një defekt thelbësor në 
procedurat e mëparshme, të cilat mund të ndikojnë në rezultatin e rastit. Megjithatë, pajtueshmëria 
me nenin 4 të Protokollit nr. 7 nuk është në vetvete e mjaftueshme për të vërtetuar pajtueshmërinë 
me kërkesat e një gjykimi të drejtë sipas nenit 6 (Nikitin kundër Rusisë, 2004, § 56). 

267.  Disa rrethana të veçanta të rastit mund të zbulojnë se mënyra aktuale në të cilën është 
përdorur procedura për rihapjen e një vendimi të formës së prerë ka dëmtuar thelbin e një gjykimi 
të drejtë. Në veçanti, Gjykata duhet të vlerësojë nëse, në një lëndë të caktuar, pushteti për të nisur 
dhe zhvilluar një procedurë të tillë është ushtruar nga autoritetet në mënyrë që të arrihet, në masën 
maksimale të mundshme, një ekuilibër i drejtë midis interesave të individit dhe nevoja për të 
siguruar efektivitetin e sistemit të drejtësisë penale (po aty., § 57). 

268.  Parimi i sigurisë juridike garanton gjithashtu një stabilitet të caktuar në situata juridike dhe 
kontribuon në besimin e publikut në gjykata. Vazhdimi i vendimeve kontradiktore të gjykatave, nga 
ana tjetër, mund të krijojë një gjendje pasigurie juridike që mund të zvogëlojë besimin e publikut në 
sistemin gjyqësor, ndërsa një besim i tillë është padyshim një nga komponentët thelbësorë të një 
shteti të bazuar në sundimin e ligjit. Megjithatë, kërkesat e sigurisë juridike dhe mbrojtja e besimit 
legjitim të publikut nuk japin një të drejtë të fituar për konsistencën e praktikës gjyqësore dhe 
zhvillimi i praktikës gjyqësore nuk është, në vetvete, në kundërshtim me administrimin e duhur të 
drejtësisë meqenëse dështimi për të mbajtur një qasje dinamike dhe evolutive do të rrezikonte të 
pengonte reformën ose përmirësimin (Borg kundër Maltës, 2016, § 107). 

269.  Në vlerësimin e saj nëse vendimet kontradiktore të gjykatave të larta vendase ishin në 
kundërshtim me kërkesën e gjykimit të drejtë të paraparë në nenin 6 § 1, Gjykata zbaton testin e 
zhvilluar së pari në lëndët civile (Nejdet Şahin dhe Perihan Şahin kundër Turqisë [GC], 2011, § 53), të 
cilat konsistojnë në përcaktimin nëse ekzistojnë “dallime të thella dhe të gjata” në praktikën 
gjyqësore të një gjykate supreme, nëse ligji vendas ofron mjete për tejkalimin e këtyre 
mospërputhjeve, nëse mjete të tilla janë zbatuar, dhe, nëse është e përshtatshme, për çfarë efekti 
(Borg kundër Maltës, 2016, § 108). 

270.  Së fundi, një çështje e sigurisë juridike mund të lindë edhe në rast të një ndërhyrjeje legjislative 
në procedurën penale të pazgjidhur. Në Chim dhe Przywieczerski kundër Polonisë, 2018, §§ 199-207, 
duke u mbështetur në jurisprudencën e tij sipas nenit 7 të Konventës,8 Gjykata nuk gjeti shkelje të 
nenit 6 § 1 në lidhje me ndryshimet legjislative që zgjasin kohëzgjatjen e afateve të parashkrimit në 
lëndën kundër ankuesit. 

9.  Publicitet paragjykues 

271.  Gjykata ka vendosur se një fushatë e dhunshme shtypi mund të ndikojë negativisht në 
drejtësinë e një gjykimi duke ndikuar në opinionin publik dhe, rrjedhimisht, anëtarët e jurisë të 

 
7.  Shih seksionin E drejta për të marrë në pyetje dëshmitarët. 
8.  Shih më tej Udhëzues për nenin 7 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut. 
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thirrur për të vendosur për fajësinë e një të akuzuari (Akay kundër Turqisë (Aktv.), 2002; Craxi kundër 
Italisë (nr. 1), 2002, § 98; Beggs kundër Mbretërisë së Bashkuar (Aktv.), 2012, § 123). Në këtë 
mënyrë, një fushatë virulente e shtypit rrezikon të ketë ndikim në paanshmërinë e gjykatës sipas 
nenit 6 § 1 si dhe prezumimin e pafajësisë të paraparë në nenin 6 § 2 (Ninn-Hansen kundër 
Danimarkës (Aktv.), 1999; Anguelov kundër Bullgarisë (Aktv.), 2004).9 

272.  Në të njëjtën kohë, pasqyrimi i ngjarjeve aktuale në shtyp është një ushtrim i lirisë së 
shprehjes, i garantuar nga neni 10 i Konventës (Bédat kundër Zvicrës [GC], 2016, § 51). Nëse ka një 
fushatë të dhunshme shtypi që ka të bëjë me një gjykim, ajo që është vendimtare nuk janë kapjet 
subjektive të të dyshuarit në lidhje me mungesën e paragjykimeve të kërkuara nga gjykatat 
shqyrtuese, sado e kuptueshme, por nëse, në rrethanat e veçanta të lëndës, frika e tij/saj mund të 
konsiderohet si e justifikuar objektivisht (Włoch kundër Polonisë (Aktv.), 2000; Daktaras kundër 
Lituanisë (Aktv.), 2000; Priebke kundër Italisë (Aktv.), 2001; Butkevičius kundër Lituanisë (Aktv.), 
2002; GCP kundër Rumanisë, 2011, § 46; Mustafa (Abu Hamza) kundër Mbretërisë së Bashkuar 
(Aktv.), 2011, §§ 37-40). 

273.  Disa nga faktorët e identifikuar në praktikën gjyqësore si të rëndësishëm për vlerësimin e 
Gjykatës për ndikimin e një fushate të tillë në drejtësinë e gjykimit përfshijnë: kohën e kaluar 
ndërmjet fushatës për shtyp dhe fillimit të gjykimit, dhe në veçanti përcaktimin e përbërjes së trupit 
gjykues; nëse publikimet e kundërshtuara i atribuohen apo janë informuar nga autoritetet; dhe nëse 
publikimet ndikuan te gjyqtarët apo juria dhe kështu paragjykuan rezultatin e procedurës (Beggs 
kundër Mbretërisë së Bashkuar (Aktv.), 2012, § 124; Abdulla Ali kundër Mbretërisë së Bashkuar, 
2015, §§ 87-91; Paulikas kundër Lituanisë, 2017, § 59). 

274.  Për më tepër, në kontekstin e një gjykimi nga juria, përmbajtja e çdo udhëzimi që i jepet jurisë 
është gjithashtu një konsideratë e rëndësishme (Beggs kundër Mbretërisë së Bashkuar (Aktv.), 2012, 
§ 124). Gjykatat kombëtare, të cilat janë tërësisht të përbëra nga gjyqtarë profesionistë, 
përgjithësisht posedojnë, ndryshe nga anëtarët e një jurie, përvojën dhe trajnimin e duhur që u 
mundëson atyre t'i rezistojnë çdo ndikimi të jashtëm (Craxi kundër Italisë (nr. 1), 2002, § 104; Mircea 
kundër Rumanisë, 2007, § 75). 

10.  Marrëveshja për pranimin e fajësisë 

275.  Gjykata ka vënë në dukje se mund të konsiderohet një tipar i përbashkët i sistemeve evropiane 
të drejtësisë penale që një i akuzuar të marrë një akuzë më të vogël ose një dënim më të ulët në 
këmbim të një marrëveshje fajësie ose nolo contendere përpara gjykimit, ose për sigurimin e 
bashkëpunimit thelbësor me autoritetin hetues (Natsvlishvili dhe Togonidze kundër Gjeorgjisë, 2014, 
§ 90). Prandaj nuk mund të ketë asgjë të papërshtatshme në vetë procesin e marrëveshjes së fajësisë 
ose dënimit (po aty.), ose në presionin e një individi për të pranuar zgjidhjen paraprake të lëndës nga 
fakti se atij ose asaj do t'i kërkohet të paraqitet në gjykatë (Deweer kundër Belgjikës, 1980, § 51). Për 
Gjykatën, marrëveshjet për pranimin e fajësisë, përveç ofrimit të përfitimeve të rëndësishme nga 
gjykimi i shpejtë i lëndëve penale dhe reduktimi i ngarkesës së gjykatave, prokurorëve dhe 
avokatëve, mund të jetë gjithashtu një mjet i suksesshëm në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të 
organizuar dhe mund të kontribuojë në reduktimin e numrit të dënimeve të shqiptuara dhe si 
rrjedhojë, numrit të të burgosurve (Natsvlishvili dhe Togonidze kundër Gjeorgjisë, 2014, § 90). 

276.  Gjykata gjithashtu ka vënë në dukje se efekti i marrëveshjes për pranimin e fajësisë është se një 
akuzë penale kundër të akuzuarit përcaktohet nëpërmjet një forme të shkurtuar të shqyrtimit 
gjyqësor, e cila në thelb përbën një heqje dorë nga një sërë të drejtash procedurale (Navalnyy dhe 
Ofitserov kundër Rusisë, 2016, § 100). Kjo nuk mund të jetë problem në vetvete, pasi as shkronja dhe 
as fryma e nenit 6 nuk e pengojnë një person të heqë dorë nga këto garanci me vullnet të lirë.10 

 
9.  Shih seksionin Fushata e pafavorshme për shtyp. 
10.  Shih seksionin Konsiderata të përgjithshme të nenit 6 në aspektin e tij penal. 
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Kështu, në analogji me parimet në lidhje me vlefshmërinë e heqjes dorë, Gjykata ka konstatuar se 
një vendim për të pranuar marrëveshjen e pranimit të fajësisë duhet të shoqërohej nga kushtet e 
mëposhtme: (a) marrëveshja duhej pranuar nga ankuesi në dijeni të plotë të fakteve të rastit dhe 
pasojave ligjore dhe në mënyrë të vërtetë vullnetare; dhe (b) përmbajtja e marrëveshjes dhe 
drejtësia e mënyrës në të cilën ajo ishte arritur ndërmjet palëve duhej t'i nënshtrohej një shqyrtimi 
të mjaftueshëm gjyqësor (Natsvlishvili dhe Togonidze kundër Gjeorgjisë, 2014, §§ 91-92). 

277.  Në V.C.L. dhe A.N. kundër Mbretërisë së Bashkuar, 2021, §§ 195-200, një rast i trafikimit të 
qenieve njerëzore ku viktimat e trafikimit u ndoqën penalisht për vepra të lidhura me drogën (të 
kryera në lidhje me trafikimin e tyre) dhe ku ata u deklaruan fajtorë për akuzat në fjalë, Gjykata 
konstatoi, në veçanti, se në mungesë të ndonjë vlerësimi nga autoritetet nëse ankuesit ishin 
trafikuar dhe, nëse po, nëse ky fakt mund të kishte pasur ndonjë ndikim në përgjegjësinë e tyre 
penale, këto pretendime nuk u bënë “në dijeni të plotë të fakteve”. Për më tepër, në rrethana të 
tilla, çdo heqje dorë nga të drejtat nga ankuesit do të ishte në kundërshtim me interesin e 
rëndësishëm publik për të luftuar trafikimin dhe mbrojtjen e viktimave të saj. Prandaj, Gjykata nuk 
pranoi që deklaratat e fajësisë së ankuesve përbënin heqje dorë nga të drejtat e tyre sipas nenit 6 të 
Konventës. 
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B.  Dëgjim publik 
 

Neni 6 § 1 i Konventës 

“1.  Në përcaktimin e ... ndonjë akuze penale kundër tij, të gjithë kanë të drejtën për një ... seancë ... 
nga [një] gjykatë ... 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.” 

Fjalët kyçe HUDOC 

Seancë dëgjimore publike (6-1): Seanca dëgjimore gojore (6-1); Përjashtimi i shtypit (6-1); Përjashtimi i 
publikut (6-1) 

E nevojshme 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); Shtrirja 
rreptësisht e nevojshme (6-1); Paragjykimi i interesave të drejtësisë (6-1) 

Aktgjykimi publik (6-1) 

 

1.  Parimi i publicitetit 

278.  Karakteri publik i procedurës mbron palët ndërgjyqëse kundër administrimit të drejtësisë në 
fshehtësi pa shqyrtim publik; është gjithashtu një nga mjetet me të cilat mund të ruhet besimi në 
gjykata. Duke e bërë të dukshëm administrimin e drejtësisë, publiciteti kontribuon në arritjen e 
qëllimit të nenit 6 § 1, përkatësisht një gjykim të drejtë, garantimi i të cilit është një nga parimet 
themelore të çdo shoqërie demokratike (Riepan kundër Austrisë, 2000, § 27; Krestovskiy kundër 
Rusisë, 2010, § 24; Sutter kundër Zvicrës, 1984, § 26). 

279.  Ndërsa drejtësia e përgjithshme e procedurës është parimi kryesor sipas nenit 6 të Konventës, 
(mos)shkelja e të drejtës së të pandehurit për një dëgjim publik vis-à-vis Përjashtimit të publikut dhe 
të shtypit nuk lidhet domosdoshmërisht me ekzistencën e ndonjë dëmi aktual në ushtrimin e të 
drejtave të tjera procedurale nga i pandehuri, përfshirë ato të mbrojtura sipas paragrafit 3 të nenit 6. 
Kështu, edhe kur një ankuesi do t'i jepej ndryshe një mundësi e përshtatshme për të paraqitur një 
mbrojtje duke marrë parasysh të drejtën e tij për një seancë dëgjimore dhe parimet e barazisë së 
armëve dhe procedurës kundërshtare, autoritetet duhet të tregojnë se vendimi për të mbajtur një 
seancë dëgjimore in camera kërkohet rreptësisht në rrethanat e rastit (Kilin kundër Rusisë, 2021, 
§§ 111-112). 

280.  Parimi i natyrës publike të procedurës gjyqësore përfshin dy aspekte: mbajtjen e seancave 
publike dhe bërjen publike të aktgjykimeve (Sutter kundër Zvicrës, 1984, § 27; Tierce dhe të tjerët 
kundër San Marinos, 2000, § 93). 

2.  E drejta për një seancë dëgjimore dhe prezencë në seancë 

a.  E drejta për një seancë dëgjimore 

281.  E drejta për një “seancë dëgjimore publike” në nenin 6 § 1 nënkupton domosdoshmërisht të 
drejtën për një “seancë dëgjimore me gojë” (Döry kundër Suedisë, 2002, § 37). 

282.  Megjithatë, detyrimi për të mbajtur një seancë dëgjimore nuk është absolut në të gjitha rastet 
që i përkasin kreut penal të nenit 6. Në dritën e zgjerimit të nocionit të "kallëzimit penal" në rastet 
që nuk i përkasin kategorive tradicionale të ligjit penal (të tilla si dënimet administrative, ligji 
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doganor dhe shtesat tatimore), ka "kallëzime penale" të peshave të ndryshme. Ndërkohë që 
kërkesat për një seancë të drejtë janë më të rrepta në lidhje me thelbin e fortë të ligjit penal, 
garancitë e kreut penal të nenit 6 nuk zbatohen domosdoshmërisht me rreptësinë e tyre të plotë për 
kategoritë e tjera të rasteve që i përkasin atij kreu, por që nuk mbartin ndonjë shkallë të 
konsiderueshme të stigmës (Jussila kundër Finlandës [GC], 2006, §§ 41-43). 

283.  Megjithatë, refuzimi për të mbajtur një seancë dëgjimore mund të justifikohet vetëm në raste 
të jashtëzakonshme (Grande Stevens dhe të tjerët kundër Italisë, 2014, §§ 121-122). Karakteri i 
rrethanave që mund të justifikojnë heqjen dorë nga një seancë dëgjimore në thelb varet nga natyra 
e çështjeve që do të trajtohen nga gjykata kompetente – në veçanti, nëse këto ngrenë ndonjë 
çështje faktike ose ligjore që nuk mund të zgjidhej në mënyrë adekuate në bazën e shkresave të 
lëndës. Një seancë dëgjimore nuk mund të kërkohet kur nuk ka çështje të besueshmërisë ose fakte 
të kontestuara që kërkojnë paraqitjen gojore të provave ose marrjen në pyetje të dëshmitarëve, dhe 
kur të akuzuarit i është dhënë mundësia e duhur për të paraqitur rastin e tij me shkrim dhe për të 
kundërshtuar provat kundër tij. Në lidhje me këtë, është legjitime që autoritetet kombëtare të kenë 
parasysh kërkesat e efikasitetit dhe ekonomisë (Jussila kundër Finlandës [GC], 2006, §§ 41-43 dhe 
47-48, në lidhje me procedurat e shtesave tatimore; Suhadolc kundër Sllovenisë (Aktv.), 2011, në 
lidhje me një procedurë të përmbledhur për kundërvajtjet në trafikun rrugor; Sancaklı kundër 
Turqisë, 2018, § 45, në lidhje me gjobën administrative ndaj pronarit të hotelit për shfrytëzim të 
ambienteve për prostitucion). Megjithatë, në rastet kur vepra e kundërshtuar është vëzhguar nga 
një zyrtar publik, një seancë dëgjimore mund të jetë thelbësore për mbrojtjen e interesave të 
personit të akuzuar në atë që mund të vërë në provë besueshmërinë e gjetjeve të zyrtarëve 
(Produkcija Plus Storitveno podjetje d.o.o. kundër Sllovenisë, 2018, § 54). 

284.  Për më tepër, në disa raste, edhe kur objekti i çështjes ka të bëjë me një rast të një natyre 
teknike, e cila normalisht mund të vendoset pa një seancë dëgjimore gojore, rrethanat e rastit mund 
të garantojnë, si çështje të një gjykimi të drejtë, mbajtjen e një seance dëgjimore (Özmurat İnşaat 
Elektrik Nakliyat Temizlik San. ve Tic. Ltd. Şti. kundër Turqisë, 2017, § 37). 

285.  Në çdo rast, kur anashkalohet seanca dëgjimore në një rast, gjykatat vendase duhet të japin një 
arsyetim të mjaftueshëm për vendimin e tyre (Mtchedlishvili kundër Gjeorgjisë, 2021, § 39, në lidhje 
me mungesën e një seance dëgjimore në fazën e apelit, pavarësisht disa pyetjeve që kërkojnë, si 
çështje gjykimi të drejtë, një vlerësim të drejtpërdrejtë të provave të dhëna personalisht nga 
individët në çështje). 

b.  Prezenca në gjykim 

286.  Parimi i seancës gojore dhe publike është veçanërisht i rëndësishëm në kontekstin penal, ku 
një person i akuzuar për një vepër penale në përgjithësi duhet të jetë në gjendje të marrë pjesë në 
një seancë dëgjimore në shkallë të parë (Jussila kundër Finlandës [GC], 2006, § 40; Tierce dhe të 
tjerët kundër San Marinos, 2000, § 94; Igor Pascari kundër Republikës së Moldavisë, 2016, § 27, në 
lidhje me përjashtimin e ankuesit nga procedurat në të cilat ishte përcaktuar fajësia e tij për një 
aksident trafiku rrugor). 

287.  Pa qenë i pranishëm, është e vështirë të shihet se si ai person mund të ushtrojë të drejtat 
specifike të përcaktuara në nënparagrafët (c), (d) dhe (e) të paragrafit 3 të nenit 6, përkatësisht të 
drejtën për të “mbrojtur veten personalisht”, “të marrë në pyetje dëshmitarët” dhe “të ketë 
ndihmën falas të një përkthyesi nëse nuk kupton ose nuk flet gjuhën e përdorur në gjykatë”. Prandaj, 
detyra për të garantuar të drejtën e të pandehurit në rast penal për të qenë i pranishëm në sallën e 
gjyqit, renditet si një nga kërkesat thelbësore të nenit 6 (Hermi kundër Italisë [GC], 2006, §§ 58-59; 
Sejdovic kundër Italisë [GC], 2006, §§ 81 dhe 84; Arps kundër Kroacisë, 2016, § 28). 

288.  Për më tepër, e drejta për të qenë i pranishëm në seancë i lejon të akuzuarit të verifikojë 
saktësinë e mbrojtjes së tij ose të saj dhe ta krahasojë atë me deklaratat e viktimave dhe të 
dëshmitarëve (Medenica kundër Zvicrës, 2001, § 54). Gjykatat vendase duhet të ushtrojnë kujdesin e 
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duhur për të siguruar praninë e të akuzuarit duke e thirrur atë në mënyrën e duhur (Colozza 
kundër Italisë, 1985, § 32; MTB kundër Turqisë, 2018, §§ 49-53) dhe duhet të marrin masa për të 
dekurajuar mungesën e pajustifikuar të tij në seancë (Medenica kundër Zvicrës, 2001, § 54). 

289.  Ndërsa neni 6 § 1 nuk mund të interpretohet se i jep një ankuesi të drejtën për të pasur një 
formë specifike të dorëzimit të dokumenteve gjyqësore, si p.sh. me postë të regjistruar, në interes të 
administrimit të drejtësisë, ankuesi duhet të njoftohet për një seancë gjyqësore në mënyrë të tillë që 
jo vetëm të ketë njohuri për datën, orën dhe vendin e seancës, por edhe të ketë kohë të 
mjaftueshme për të përgatitur rastin e tij ose të saj dhe për të marrë pjesë në seancën gjyqësore 
(Vyacheslav Korchagin kundër Rusisë, 2018, § 65). 

290.  Seanca mund të mbahet në mungesë të të akuzuarit, nëse ai ka hequr dorë nga e drejta për të 
qenë i pranishëm në seancë. Një heqje dorë e tillë mund të jetë e qartë ose e nënkuptuar nga sjellja 
e dikujt, si për shembull kur ai ose ajo kërkon t'i shmanget gjykimit (Lena Atanasova kundër 
Bullgarisë, 2017, § 52; shikoni, për shembull, Chong Coronado kundër Andorrës, 2020, §§ 42-45). 
Megjithatë, çdo heqje dorë nga garancitë sipas nenit 6 duhet të plotësojë testin e një heqjeje "të 
ditur dhe inteligjente" siç përcaktohet në praktikën gjyqësore të Gjykatës (Sejdovic kundër Italisë 
[GC], 2006, §§ 86-87).11 

291.  Në lidhje me këtë, Gjykata ka konstatuar se kur një person i akuzuar për një vepër penale nuk 
ishte njoftuar personalisht, nuk mund të nxirret thjesht nga statusi i dikujt si "i arratisur", i cili 
bazohej në një supozim me një bazë faktike të pamjaftueshme, se i pandehuri kishte hequr dorë nga 
e drejta për t'u paraqitur në gjykim dhe për t'u mbrojtur. Për më tepër, një personi të akuzuar për 
një vepër penale nuk duhet t'i lihet barra për të provuar se nuk kërkon t'i shmangej drejtësisë ose se 
mungesa e tij ishte për shkak të forcës madhore. Në të njëjtën kohë, është e hapur për autoritetet 
kombëtare të vlerësojnë nëse i akuzuari tregoi arsye të mira për mungesën e tij ose nëse kishte 
ndonjë gjë në shkresat e lëndës që të garantonte konstatimin se ai kishte munguar për arsye jashtë 
kontrollit të tij (po aty., § 87). Në çdo rast, duhet të tregohen faktorë objektivë për të arritur në 
përfundimin se një i akuzuar mund të ishte konsideruar se kishte njohuri efektive për procedurat 
kundër tij ose saj (Yeğer kundër Turqisë, * § 33). 

292.  Gjykata ka vendosur gjithashtu se pamundësia e mbajtjes së një gjykimi në mungesë mund të 
paralizojë zhvillimin e procedurës penale, në atë që mund të çojë, për shembull, në shpërndarjen e 
provave, skadimin e afatit kohor për ndjekje penale ose shkelje të drejtësisë (Colozza kundër Italisë, 
1985, § 29). Kështu, mbajtja e seancës në mungesë të të akuzuarit nuk është në vetvete në 
kundërshtim me nenin 6. Megjithatë, kur ligji vendas lejon mbajtjen e një gjykimi, pavarësisht 
mungesës së një personi “të akuzuar për një vepër penale” i cili është në pozicionin e ankuesit, ai 
person, sapo të marrë dijeni për procedurë, duhet të jetë në gjendje të marrë nga një gjykata që e ka 
dëgjuar atë, një përcaktim të ri të themelit të akuzës (Sanader kundër Kroacisë, 2015, §§ 77-78) 

293.  Megjithëse procedurat që zhvillohen në mungesë të të akuzuarit nuk janë në vetvete të 
papajtueshme me nenin 6 të Konventës, mohimi i drejtësisë megjithatë ndodh kur një person i 
dënuar në mungesë nuk është në gjendje të marrë më pas nga një gjykatë që e ka dëgjuar atë një 
përcaktim të ri të meritave të akuzës, në lidhje me ligjin dhe faktin, kur nuk është vërtetuar se ai ka 
hequr dorë nga e drejta e tij për t'u paraqitur dhe për t'u mbrojtur ose se ai synonte t'i ikte gjykimit 
(Sejdovic kundër Italisë [GC], 2006, § 82). Kjo për shkak se detyra për të garantuar të drejtën e të 
pandehurit në rast penal për të qenë i pranishëm në sallën e gjyqit – qoftë gjatë procesit fillestar ose 
në rigjykim – renditet si një nga kërkesat thelbësore të nenit 6 (Stoichkov kundër Bullgarisë, 2005, 
§ 56). 

294.  Në Sanader kundër Kroacisë (2015, §§ 87-88) Gjykata u shpreh se kërkesa që një individ të 
gjykohet në mungesë, i cili nuk kishte dijeni për ndjekjen e tij dhe për akuzat kundër tij ose kërkoi t'i 
shmangej gjykimit ose hoqi dorë pa mëdyshje nga e drejta për t'u paraqitur në gjykatë, duhej të 

 
11.  Shih seksionin Konsiderata të përgjithshme të nenit 6 në aspektin e tij penal. 
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paraqitej para autoriteteve vendase dhe të jepte adresën e vendbanimit gjatë procedurës penale në 
mënyrë që të jetë në gjendje të kërkojë një rigjykim, ishte joproporcionale. Kjo ndodhi veçanërisht 
sepse pasi i pandehuri të jetë nën juridiksionin e autoriteteve vendase, atij do t'i hiqet liria në bazë të 
dënimit. në mungesë. Në këtë drejtim, Gjykata theksoi se nuk mund të bëhet fjalë që një i akuzuar të 
jetë i detyruar të dorëzohet në paraburgim për të siguruar të drejtën për t'u rigjykuar në kushte që 
janë në përputhje me nenin 6 të Konventës. Megjithatë, ajo shpjegoi se kjo nuk vinte në pikëpyetje 
nëse, në procedurën e re, prania e ankuesit në gjyq do të duhej të sigurohej duke urdhëruar 
paraburgimin e tij ose me zbatimin e masave të tjera të parapara në legjislacionin e brendshëm 
përkatës. Masat e tilla, nëse zbatohen, do të duhet të kenë një bazë ligjore të ndryshme – atë të një 
dyshimi të arsyeshëm të ankuesit që ka kryer krimin në fjalë dhe ekzistencën e “arsyeve përkatëse 
dhe të mjaftueshme” për ndalimin e tij (shih, në të kundërt, Chong Coronado kundër Andorrës, 2020, 
§§ 38-40, ku paraburgimi nuk ishte i detyrueshëm në kontekstin e rigjykimit). 

295.  Së fundi, një çështje në lidhje me kërkesën e pranisë në seancë lind kur një i akuzuar pengohet 
të marrë pjesë në gjykimin e tij për shkak të sjelljes së tij të pahijshme (Idalov kundër Rusisë [GC], 
2012, § 175; Marguš kundër Kroacisë [GC], 2014, § 90; Ananyev kundër Rusisë, 2009, § 43). 

296.  Në këtë kontekst, Gjykata është shprehur se është thelbësore për administrimin e duhur të 
drejtësisë që në sallën e gjyqit të respektohet dinjiteti dhe rregulli si shenja dalluese të procedurave 
gjyqësore. Mospërfillja flagrante nga një i pandehur i standardeve elementare të sjelljes së duhur as 
nuk mund të tolerohet dhe as nuk duhet të tolerohet. Megjithatë, kur sjellja e një ankuesi mund të 
jetë e një natyre të tillë që të justifikojë largimin e tij dhe vazhdimin e gjykimit të tij në mungesë, 
është detyrë e kryetarit të trupit gjykues të përcaktojë se ankuesi mund të kishte parashikuar në 
mënyrë të arsyeshme se cilat janë pasojat e sjelljes së tij të vazhdueshme do të ishte para vendimit 
për të urdhëruar largimin e tij nga salla e gjykimit (Idalov kundër Rusisë [GC], 2012, §§ 176-177). Për 
më tepër, konsiderata përkatëse është nëse avokati i ankuesit ishte në gjendje të ushtronte të 
drejtat e mbrojtjes në mungesë të ankuesit (Marguš kundër Kroacisë [GC], 2014, § 90) dhe nëse 
çështja është adresuar dhe nëse është korrigjuar në mënyrën e duhur në procedurën e ankesës 
(Idalov kundër Rusisë [GC], 2012, § 179). 

c.  Prania në seancën e apelit 

297.  Parimi që seancat duhet të mbahen në publik përfshin të drejtën e të akuzuarit për të dhënë 
dëshmi personalisht në gjykatën e apelit. Nga ky këndvështrim, parimi i publicitetit ndjek synimin për 
të garantuar të drejtat e mbrojtjes së të akuzuarit (Tierce dhe të tjerët kundër San Marinos, 2000, 
§ 95). Kështu, kur një i akuzuar jep arsyetim për mungesën e tij ose të saj në seancën e apelit, 
gjykatat vendase duhet ta shqyrtojnë atë arsyetim dhe të japin arsye të mjaftueshme për vendimin e 
tyre (Henri Rivière dhe të tjerët kundër Francës, 2013, § 33). 

298.  Megjithatë, pjesëmarrja fizike e të pandehurit nuk merr të njëjtën rëndësi vendimtare për një 
seancë apeli siç merr për një seancë gjyqësore. Mënyra në të cilën neni 6 zbatohet për procedurat 
para gjykatave të apelit varet nga veçoritë e veçanta të procedurave të përfshira dhe duhet të 
merret parasysh tërësia e procedurave në rendin juridik të brendshëm dhe roli i gjykatës së apelit në 
të (Hermi kundër Italisë [GC], 2006, § 60). 

299.  Procedurat e lejes për apelim dhe procedurat që përfshijnë vetëm çështje të ligjit, në krahasim 
me çështjet e fakteve, mund të jenë në përputhje me kërkesat e nenit 6, pavarësisht nga fakti se 
ankuesit nuk i jepet mundësia të dëgjohet personalisht nga gjykata e apelit ose e kasacionit, me 
kusht që të mbahet seanca publike në shkallë të parë (Monnell dhe Morris kundër Mbretërisë së 
Bashkuar, 1985, § 58, në lidhje me çështjen e lejes për ankim; Sutter kundër Zvicrës, 1984, § 30, në 
lidhje me gjykatën e kasacionit). 

300.  Edhe kur gjykata e apelit ka juridiksion për të shqyrtuar lëndën si nga faktet ashtu edhe nga 
ligji, neni 6 nuk kërkon gjithmonë të drejtën për një seancë dëgjimore publike, aq më pak të drejtën 
për t'u paraqitur personalisht (Fejde kundër Suedisë, 1991, § 31). Për të vendosur këtë çështje, duhet 
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pasur parasysh veçoritë specifike të procedurës në fjalë dhe mënyrën në të cilën interesat e ankuesit 
realisht janë paraqitur dhe mbrojtur para gjykatës së apelit, veçanërisht në dritën e natyrës së 
çështjeve që vendoset prej saj (Seliwiak kundër Polonisë, 2009, § 54; Sibgatullin kundër Rusisë, 2009, 
§ 36). 

301.  Megjithatë, kur gjykata e apelit është kompetente për të modifikuar, përfshirë rritjen e dënimit 
të shqiptuar nga gjykata më e ulët dhe kur procedurat e apelit mund të ngrenë çështje që përfshijnë 
një vlerësim të personalitetit dhe karakterit të të akuzuarit dhe gjendjes së tij shpirtërore në kohën e 
kryerjes së veprës, e cila e bën një procedurë të tillë me rëndësi vendimtare për të akuzuarin, është 
thelbësore për drejtësinë e procedurës që atij ose asaj t'i mundësohet të jetë i pranishëm në seancë 
dhe t'i jepet mundësia për të marrë pjesë në të (Dondarini kundër San Marinos, 2004, § 27; Popovici 
kundër Moldavisë, 2007, § 68; Lacadena Calero kundër Spanjës, 2011, § 38; X kundër Holandës, 
2021, § 45). Kjo veçanërisht vlen kur gjykata e apelit kërkohet të shqyrtojë nëse dënimi i ankuesit 
duhet të rritet (Zahirović kundër Kroacisë, 2013, § 57; Hokkeling kundër Holandës, 2017, § 58). Në 
këtë kontekst, kur çështjet në fjalë në procedurë kërkojnë praninë personale të një ankuesi, ai ose 
ajo mund të duhet të ftohet në seancë edhe pa kërkesën e tij ose të saj specifike për këtë qëllim 
(Mirčetić kundër Kroacisë, 2021, § 24). 

302.  Si rregull, kur një gjykatë e apelit prapëson një vendim pafajësie në shkallë të parë, ajo duhet të 
marrë masa pozitive për të siguruar mundësinë që i akuzuari të dëgjohet (Botten kundër Norvegjisë, 
1996, § 53; Dănilă kundër Rumanisë, 2007, § 41; Gómez Olmeda kundër Spanjës, 2016, § 32). Në 
alternativë, gjykata e apelit duhet të kufizohet në prishjen e lirimit të gjykatës më të ulët dhe 
rikthimin e lëndës për rigjykim (Júlíus Þór Sigurþórsson kundër Islandës, 2019, § 38). Në këtë lidhje, 
një çështje e lidhur ngushtë me praninë e një të akuzuari në gjykim lind edhe në lidhje me 
domosdoshmërinë e një ekzaminimi të mëtejshëm të provave të mbështetura për dënimin e 
ankuesit (po aty., § 42; nga kontrasti, Marilena-Carmen Popa kundër Rumanisë, 2020, §§ 45-47, dhe 
Zirnīte kundër Letonisë, 2020, § 54, ku anulimi i lirimit të ankuesit nuk u bazua në një rivlerësim të 
besueshmërisë së provave të dëshmitarëve; Shiko gjithashtu Ignat kundër Rumanisë, 2021, §§ 56-57, 
në lidhje me një mosmarrëveshje ndërmjet gjykatave të shkallës së parë dhe të shkallës së fundit në 
lidhje me mënyrën e vlerësimit të rëndësisë së provave të dëshmitarëve në dritën e provave 
dokumentare, të cilat nuk përfshinin çështje të besueshmërisë së dëshmitarëve si të tillë). Kjo mund 
të ketë të bëjë, aty ku është e përshtatshme, me nevojën për të marrë në pyetje dëshmitarët (Dan 
kundër Republikës së Moldavisë (Nr. 2), 2020). 

303.  Megjithatë, një i akuzuar mund të heqë dorë nga e drejta e tij për të marrë pjesë ose për t'u 
dëgjuar në procedurën e apelit, ose shprehimisht ose me sjelljen e tij (Kashlev kundër Estonisë, 
§§ 45-46; Hernández Royo kundër Spanjës, § 39; Bivolaru kundër Rumanisë (nr. 2), §§ 138-146). 
Megjithatë, heqja dorë nga e drejta për të marrë pjesë në procedurë nuk mund të nënkuptojë, në 
vetvete, heqje dorë nga e drejta për t'u dëgjuar në procedurë (Maestri dhe të tjerët kundër Italisë, 
§§ 56-58). Në secilin rast është e rëndësishme të përcaktohet nëse gjykata përkatëse bëri gjithçka që 
mund të pritej në mënyrë të arsyeshme prej saj për të siguruar pjesëmarrjen e kërkuesit në 
procedurë. Marrja në pyetje përmes video-lidhjes mund të jetë një masë që siguron pjesëmarrje 
efektive në procedurë (Bivolaru kundër Rumanisë (nr. 2), §§ 138-139, 144-145). 

304.  Praktika gjyqësore e Gjykatës për këtë çështje duket se bën një dallim midis dy situatave: nga 
njëra anë, kur një gjykatë e apelit, e cila anuloi një vendim të lirimit pa dëgjuar vetë provat gojore 
mbi të cilat bazohej lirimi, jo vetëm që kishte juridiksion për të shqyrtuar pikat faktike dhe të ligjit, 
por në fakt vazhdoi me një vlerësim të ri të fakteve; dhe nga ana tjetër, situatat në të cilat gjykata e 
apelit nuk pajtohej vetëm me gjykatën më të ulët për interpretimin e ligjit dhe/ose zbatimin e tij ndaj 
fakteve të vërtetuara, edhe nëse ajo kishte gjithashtu juridiksion në lidhje me faktet. Për shembull, 
në rastin e Igual Coll kundër Spanjës, 2008, § 36, Gjykata vlerësoi se gjykata e apelit nuk kishte dhënë 
thjesht një interpretim të ndryshëm ligjor ose nuk kishte bërë një zbatim tjetër të ligjit për faktet e 
vërtetuara tashmë në shkallën e parë, por kishte kryer një vlerësim të ri të fakteve përtej 
konsideratave thjesht ligjore (shiko gjithashtu Spînu kundër Rumanisë, 2008, §§ 55-59; Andreescu 
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kundër Rumanisë, 2010, §§ 65-70; Almenara Alvarez kundër Spanjës, 2011). Në mënyrë të ngjashme, 
në Marcos Barrios kundër Spanjës, 2010, §§ 40-41), Gjykata u shpreh se gjykata e apelit ishte 
shprehur për një çështje fakti, përkatësisht besueshmërinë e një dëshmitari, duke modifikuar kështu 
faktet e vërtetuara në shkallën e parë dhe duke marrë një qëndrim të ri për faktet që ishin 
vendimtare për përcaktimin e fajit të ankuesit (shih gjithashtu García Hernández kundër Spanjës, 

2010, §§ 33-34). 

305.  Si kontrast, në Bazo González kundër Spanjës, 2008, Gjykata konstatoi se nuk kishte pasur 
shkelje të nenit 6 § 1 me arsyetimin se aspektet të cilat gjykata e apelit ishte thirrur të analizonte për 
të dënuar ankuesin kishin pasur një karakter mbizotërues ligjor dhe vendimi i saj kishte deklaruar 
shprehimisht se nuk i takon të bënte një vlerësim të ri të provave; përkundrazi, ajo kishte miratuar 
vetëm një interpretim ligjor të ndryshëm nga ai i gjykatës më të ulët (shih gjithashtu Lamatic kundër 
Rumanisë, 2020). Në mënyrë të ngjashme, në Ignat kundër Rumanisë, 2021, §§ 47-59, ku gjykatat e 
shkallës së parë dhe të shkallës së fundit nuk u pajtuan për mënyrën e vlerësimit të provave 
dokumentare të disponueshme, Gjykata nuk konsideroi se gjykata e shkallës së fundit duhej të 
dëgjonte drejtpërdrejt provat e dëshmitarëve. 

306.  Megjithatë, siç shpjegohet nga Gjykata në Suuripää kundër Finlandës, 2010, § 44, duhet pasur 
parasysh se faktet dhe interpretimi ligjor mund të ndërthuren në një masë sa të jetë e vështirë të 
ndahen të dyja nga njëra-tjetra. 

3.  Përjashtimet nga rregulli i publicitetit 

307.  Një gjykim përputhet me kërkesën e publicitetit nëse publiku është në gjendje të marrë 
informacion për datën dhe vendin e tij, dhe nëse ky vend është lehtësisht i qasshëm për publikun 
(Riepan kundër Austrisë, 2000, § 29). 

308.  Kërkesa për të mbajtur një seancë dëgjimore mund t’u nënshtrohet përjashtimeve. Kjo është e 
dukshme nga vetë teksti i nenit 6 § 1, i cili përmban dispozitën që “shtypi dhe publiku mund të 
përjashtohen nga i gjithë gjykimi ose një pjesë e tij ... kur këtë e kërkojnë interesat e të miturve ose 
jeta private e palëve, ose në masën rreptësisht të nevojshme sipas mendimit të gjykatës në rrethana 
të veçanta kur publiciteti do të cenonte interesat e drejtësisë”. Mbajtja e procedurës, tërësisht ose 
pjesërisht, in camera duhet të kërkohet rreptësisht nga rrethanat e rastit (Welke dhe Bialek kundër 
Polonisë, 2011, § 74; Martinie kundër Francës [GC], 2006, § 40). 

309.  Nëse ka arsye për të zbatuar një ose më shumë nga këto përjashtime, autoritetet nuk janë të 
detyruara, por kanë të drejtë të urdhërojnë mbajtjen e seancave me dyer të mbyllura nëse 
konsiderojnë se një kufizim i tillë është i justifikuar (Toeva kundër Bullgarisë (Aktv.), 2004). Për më 
tepër, në praktikë, Gjykata, në interpretimin e të drejtës për një seancë dëgjimore publike, ka 
zbatuar një test të domosdoshmërisë së rreptë, pavarësisht nga arsyetimi i paraqitur për mungesën 
e publicitetit (Yam kundër Mbretërisë së Bashkuar, 2020, § 54) 

310.  Megjithëse në procedurën penale ka një pritshmëri të lartë për publicitet, sipas nenit 6 mund 
të jetë e nevojshme të kufizohet natyra e hapur dhe publike e procedurave, për shembull, për të 
mbrojtur sigurinë ose 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, 
§ 37; Shih gjithashtu Frâncu kundër Rumanisë, 2020, nga këndvështrimi i nenit 8). 

311.  Problemet e sigurisë janë një tipar i përbashkët i shumë procedurave penale, por rastet në të 
cilat vetëm shqetësimet e sigurisë justifikojnë përjashtimin e publikut nga një gjykim janë megjithatë 
të rralla (Riepan kundër Austrisë, 2000, § 34). Masat e sigurisë duhet të jenë të përshtatura ngushtë 
dhe të jenë në përputhje me parimin e domosdoshmërisë. Autoritetet gjyqësore duhet të marrin në 
konsideratë të gjitha alternativat e mundshme për të garantuar sigurinë në sallën e gjyqit dhe t'i 
japin përparësi një mase më pak të rreptë mbi një masë më të rreptë kur mund të arrijë të njëjtin 
qëllim (Krestovskiy kundër Rusisë, 2010, § 29). Kështu, për shembull, thjesht mundësia e supozuar që 
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disa anëtarë të një grupi të armatosur të jashtëligjshëm të mos jenë arrestuar nuk mund të 
justifikojë përjashtimin e publikut nga procedurat e përgjithshme për qëllime sigurie (Kartoyev dhe 
të tjerët kundër Rusisë, 2021, § 60). 

312.  Shqyrtimet e problemeve të rendit dhe sigurisë publike mund të justifikojnë përjashtimin e 
publikut në procedurat disiplinore të burgut kundër të burgosurve të dënuar (Campbell dhe Fell 
kundër Mbretërisë së Bashkuar, 1984, § 87). 

313.  Mbajtja e një gjykimi në një procedurë të zakonshme penale në burg nuk do të thotë 
domosdoshmërisht se ai nuk është publik. Megjithatë, për t'iu kundërvënë pengesave të përfshira në 
mbajtjen e një gjyqi jashtë sallës së rregullt të gjyqit, shteti është i detyruar të marrë masa 
kompensuese në mënyrë që të sigurojë që publiku dhe media të jenë të informuara siç duhet për 
vendin e seancës dhe t'i jepet qasje efektive (Riepan kundër Austrisë, 2000, §§ 28-29). 

314.  Thjesht prania e informacionit të klasifikuar në shkresat e lëndës nuk nënkupton automatikisht 
nevojën për të mbyllur një gjyq për publikun, pa balancuar hapjen me shqetësimet e sigurisë 
kombëtare. Përpara se të përjashtojnë publikun nga procedurat penale, gjykatat duhet të nxjerrin 
konkluzione specifike se mbyllja është e nevojshme për të mbrojtur një interes imponues qeveritar 
dhe duhet të kufizojnë sekretin në masën e nevojshme për të ruajtur një interes të tillë (Belashev 
kundër Rusisë, 2008, § 83; Welke dhe Białek kundër Polonisë, 2011, § 77). Për më tepër, një mundësi 
teorike që informacioni i klasifikuar mund të shqyrtohet në një moment gjatë procedurës nuk mund 
të justifikojë përjashtimin e publikut nga procedura (Kartoyev dhe të tjerët kundër Rusisë, 2021, 
§ 59). 

315.  Qasja e zakonshme e Gjykatës në këto raste është të analizojë arsyet e vendimit për mbajtjen e 
seancës in camera dhe të vlerësojë, në dritën e fakteve të lëndës, nëse këto arsye duken të 
justifikuara. Megjithatë, aplikimi i një testi të rreptë të domosdoshmërisë mund të paraqesë sfida të 
veçanta kur arsyeja kërkohet për mbajtjen e një pjese të një gjykimit in camera ka të bëjë me 
sigurinë kombëtare. Natyra e ndjeshme e shqetësimeve të sigurisë kombëtare do të thotë se vetë 
arsyet për përjashtimin e publikut mund t'i nënshtrohen rregullimeve të konfidencialitetit dhe 
qeveritë përgjegjëse mund të hezitojnë t'i zbulojnë detajet kësaj Gjykate. Ndjeshmëri të tilla janë, në 
parim, legjitime dhe Gjykata është e gatshme të ndërmarrë hapat e nevojshëm për të mbrojtur 
informacionin sekret të zbuluar nga palët gjatë procedurës para saj. Megjithatë, edhe garanci të tilla 
konfidencialiteti mund të konsiderohen të pamjaftueshme në disa raste për të zbutur rrezikun e 
dëmtimit serioz ndaj interesave themelore kombëtare nëse informacioni zbulohet. Prandaj, Gjykatës 
mund t'i kërkohet të vlerësojë nëse përjashtimi i publikut dhe i shtypit plotësonte testin e rreptë të 
domosdoshmërisë pa pasur qasje vetë në materialin mbi të cilin është bërë ai vlerësim në nivel 
vendor (Yam kundër Mbretërisë së Bashkuar, 2020, § 55). 

316.  Në lidhje me këtë, Gjykata nuk është e pajisur mirë për të kundërshtuar gjykimin e autoriteteve 
kombëtare se lindin konsiderata të sigurisë kombëtare. Megjithatë, edhe kur siguria kombëtare 
është në rrezik, masat që prekin të drejtat themelore të njeriut duhet t'i nënshtrohen një farë forme 
të procesit kundërshtues përpara një organi të pavarur kompetent për të shqyrtuar arsyet e 
vendimit. Në rastet kur Gjykata nuk e sheh materialin e sigurisë kombëtare në të cilin bazohen 
vendimet që kufizojnë të drejtat e njeriut, ajo do të shqyrtojë procesin kombëtar të vendimmarrjes 
për të siguruar që ai ka përfshirë masat mbrojtëse të përshtatshme për të mbrojtur interesat e 
personit në fjalë. Është gjithashtu e rëndësishme, kur përcaktohet nëse një vendim për zhvillimin e 
procedurës penale in camera ishte në përputhje me të drejtën për një seancë dëgjimore publike 
sipas nenit 6, nëse konsideratat e interesit publik ishin të balancuara me nevojën për hapje, nëse të 
gjitha provat iu zbuluan mbrojtjes dhe nëse procedurat në tërësi ishin të drejta (po aty., §§ 56-57). 

317.  Së fundi, kur vendoset për të mbajtur një seancë me dyer të mbyllura, gjykatave vendase u 
kërkohet të japin arsyetim të mjaftueshëm për vendimin e tyre duke demonstruar se mbyllja është 
rreptësisht e nevojshme sipas kuptimit të nenit 6 § 1 (Chaushev dhe të tjerët kundër Rusisë, 2016, 
§ 24). 
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4.  Shqiptimi publik i aktgjykimeve 

318.  Gjykata nuk është ndjerë e detyruar të miratojë një interpretim fjalë për fjalë të fjalëve 
"shqiptuar publikisht" (Sutter kundër Zvicrës, 1984, § 33; Campbell dhe Fell kundër Mbretërisë së 
Bashkuar, 1984, § 91). 

319.  Pavarësisht formulimit, i cili duket se sugjeron se kërkohet leximi në gjykatë të hapur, mjete të 
tjera për të shpallur një aktgjykim publik mund të jenë në përputhje me nenin 6 § 1. Si rregull i 
përgjithshëm, forma e publikimit të “aktgjykimit” sipas ligjit të brendshëm të shtetit të paditur duhet 
të vlerësohet në dritën e veçorive të veçanta të procedurës në fjalë dhe duke iu referuar objektit të 
ndjekur nga neni 6 § 1 në këtë kontekst, përkatësisht sigurimi i kontrollit të gjyqësorit nga publiku 
me synimin për të mbrojtur të drejtën për një gjykim të drejtë. Gjatë bërjes së këtij vlerësimi, duhet 
të merret parasysh tërësia e procedurës (Welke dhe Bialek kundër Polonisë, 2011, § 83, ku kufizimi i 
shqiptimit publik në dispozitivin e aktgjykimeve në procedurat e mbajtura me dyer të mbyllura nuk 
binte ndesh me nenin 6). Kështu, dhënia e aktgjykimit në shkrimoren e gjykatës dhe botimi në 
koleksione zyrtare mund të plotësonte kërkesën e shpalljes publike (Sutter kundër Zvicrës, 1984, 
§ 34). 

320.  Fshehja e plotë nga publiku e plotësisë së një vendimi gjyqësor nuk mund të arsyetohet. 
Shqetësimet legjitime të sigurisë mund të akomodohen nëpërmjet teknikave të caktuara, të tilla si 
klasifikimi i vetëm atyre pjesëve të vendimeve gjyqësore, zbulimi i të cilave do të rrezikonte sigurinë 
kombëtare ose sigurinë e të tjerëve (Raza kundër Bullgarisë, 2010, § 53; Fazliyski kundër Bullgarisë, 
2013, §§ 67-68). 

321.  E drejta për një seancë dëgjimore publike dhe e drejta për shpallje publike të një aktgjykimi 
janë dy të drejta të veçanta sipas nenit 6. Fakti që njëra nga këto të drejta nuk shkelet nuk do të 
thotë në vetvete se e drejta tjetër nuk mund të cenohet. Me fjalë të tjera, shpallja publike e dënimit 
nuk ka mundësinë për të korrigjuar mbajtjen e pajustifikuar të seancave me dyer të mbyllura 
(Artemov kundër Rusisë, 2014, § 109). 

C.  Koha e arsyeshme 
 

Neni 6 § 1 i Konventës 

“1.  Në përcaktimin e ... ndonjë akuze penale kundër tij, të gjithë kanë të drejtën për një ... seancë 
brenda një kohe të arsyeshme ..." 

Fjalët kyçe HUDOC 

Koha e arsyeshme (6-1) 

 

1.  Përcaktimi i kohëzgjatjes së procedurës  

322.  Në çështjet penale, qëllimi i nenit 6 § 1, me anë të të cilit çdokush ka të drejtën për një seancë 
dëgjimore brenda një kohe të arsyeshme, është të sigurojë që personat e akuzuar nuk duhet të 
qëndrojnë nën një akuzë për një kohë të gjatë dhe që akuza të përcaktohet (Wemhoff 
kundër Gjermanisë, 1968, § 18; Kart kundër Turqisë [GC], 2009, § 68). 

a.  Pika e fillimit të periudhës që do të merret në konsideratë 

323.  Periudha që duhet të merret në konsideratë fillon në ditën kur një person akuzohet 
(Neumeister kundër Austrisë, 1968, § 18). 
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324.  "Afati i arsyeshëm" mund të fillojë të rrjedhë përpara se lënda të dalë përpara gjykatës 
(Deweer kundër Belgjikës, 1980, § 42), për shembull nga koha e arrestimit (Wemhoff 
kundër Gjermanisë, 1968, § 19), koha në të cilën një person akuzohet (Neumeister kundër Austrisë, 
1968, § 18), fillimi i hetimit paraprak (Ringeisen kundër Austrisë, 1971, § 110; Šubinski kundër 
Sllovenisë, 2007, §§ 65-68), ose marrja në pyetje e një ankuesi si dëshmitar i dyshuar për kryerjen e 
një vepre penale (Kalēja kundër Letonisë, 2017, § 40). Megjithatë, në çdo rast, momenti relevant 
është kur ankuesi është vënë në dijeni për akuzën ose kur ai ose ajo është prekur në mënyrë 
thelbësore nga masat e marra në kontekstin e hetimit ose procedura penale (Mamič 
kundër Sllovenisë (nr. 2), 2006, §§ 23-24); Liblik dhe të tjerët kundër Estonisë, 2019, § 94). 

325.  “Akuza”, në këtë kontekst, duhet të kuptohet brenda kuptimit autonom të nenit 6 § 1 
(McFarlane kundër Irlandës [GC], 2010, § 143).12 

b.  Fundi i periudhës 

326.  Gjykata është shprehur se në çështjet penale periudha në të cilën zbatohet neni 6 mbulon të 
gjithë procedurën në fjalë (König kundër Gjermanisë, 1978, § 98), duke përfshirë procedurat e apelit 
(Delcourt kundër Belgjikës, 1970, §§ 25-26; König kundër Gjermanisë, 1978, § 98; V. kundër 
Mbretërisë së Bashkuar [GC], 1999, § 109; shih megjithatë, Nechay kundër Ukrainës, 2021, § 64, ku 
një periudhë e ndërmjetme në lidhje me procedurën për internimin psikiatrik të ankuesit ishte 
zbritur nga periudha e përgjithshme e procedurës penale ndaj ankuesit). Neni 6 § 1, për më tepër, 
tregon si pikë përfundimtare aktgjykimin që përcakton akuzën; ky mund të jetë një vendim i lëshuar 
nga një gjykatë apeli kur një gjykatë e tillë vendos në bazë të meritave të akuzës (Neumeister 
kundër Austrisë, 1968, § 19). 

327.  Periudha që duhet të merret në konsideratë zgjat të paktën deri në shpalljen e pafajësisë ose 
dënim, edhe nëse ky vendim arrihet në apel. Për më tepër, nuk ka asnjë arsye pse mbrojtja që u 
ofrohet të prekurve kundër vonesave të procedurave gjyqësore duhet të përfundojë në seancën e 
parë të një gjykimi: gjithashtu duhet pasur parasysh shtyrjet e pajustifikuara ose vonesat e tepërta 
nga ana e gjykatave shqyrtuese (Wemhoff kundër Gjermanisë, 1968, § 18). 

328.  Në rast të dënimit, nuk ka “përcaktim ... të ndonjë akuze penale”, sipas kuptimit të nenit 6 § 1, 
për sa kohë që dënimi nuk është caktuar përfundimisht (Eckle kundër Gjermanisë, 1982, § 77; 
Ringeisen kundër Austrisë, 1971, § 110; V. kundër Mbretërisë së Bashkuar [GC], 1999, § 109). 

329.  Ekzekutimi i një aktgjykimi të lëshuar nga ndonjë gjykatë duhet të konsiderohet si pjesë 
përbërëse e gjykimit për qëllimet e nenit 6 (Assanidze kundër Gjeorgjisë [GC], 2004, § 181). 
Garancitë e dhëna nga neni 6 i Konventës do të ishin iluzore nëse sistemi i brendshëm ligjor ose 
administrativ i një shteti kontraktues do të lejonte që një vendim gjyqësor përfundimtar, detyrues 
për lirim të mos funksiononte në dëm të personit të shpallur si të pafajshëm. Procedurat penale 
formohet nga një subjekt dhe mbrojtja e paraparë nga neni 6 nuk pushon me vendimin e pafajësisë 
(po aty., § 182). Nëse autoritetet administrative shtetërore mund të refuzojnë ose të mos zbatojnë 
një aktgjykim që liron një të pandehur, apo edhe të vonojnë ta bëjnë këtë, garancitë e nenit 6 të 
gëzuara më parë nga i pandehuri gjatë fazës gjyqësore të procedurës do të bëheshin pjesërisht 
iluzore (po aty., § 183). 

330.  Së fundi, aktvendimet për pushimin e procedurës penale, edhe me mundësinë e rifillimit të 
tyre në një fazë të mëvonshme, do të thotë se periudha e mëvonshme nuk merret parasysh kur 
llogaritet kohëzgjatja e procedurës penale nëse merret vendimi për pushimin e hetimeve penale, 
personi pushon të qenit i prekur dhe nuk vuan më nga pasiguria që garancia përkatëse kërkon të 
kufizojë (Nakhmanovich kundër Rusisë, 2006, § 89). Megjithatë, personi pushon së ndikuari vetëm 
nga momenti kur i komunikohet vendimi (Borzhonov kundër Rusisë, 2009, § 38; Niedermeier kundër 

 
12.  Shih seksionin Ekzistenca e një "akuze". 
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Gjermanisë (Aktv.), 2009) ose pasiguria për statusin e tij ose të saj hiqet me mjete të tjera (Gröning 
kundër Gjermanisë (Aktv.), 2020). 

2.  Vlerësimi i një kohe të arsyeshme 

a.  Parimet 

331.  Arsyeshmëria e kohëzgjatjes së procedurës duhet të përcaktohet në dritën e rrethanave të 
lëndës, të cilat kërkojnë një vlerësim të përgjithshëm (Boddaert kundër Belgjikës, 1992, § 36). Kur 
faza të caktuara të procedurës zhvillohen në vetvete me një shpejtësi të pranueshme, megjithatë, 
kohëzgjatja e përgjithshme e procedurës mund të kalojë një "kohë të arsyeshme" (Dobbertin 
kundër Francës, 1993, § 44). 

332.  Neni 6 kërkon që procedurat gjyqësore të jenë të shpejta, por gjithashtu përcakton parimin më 
të përgjithshëm të administrimit të duhur të drejtësisë. Duhet të arrihet një ekuilibër i drejtë midis 
aspekteve të ndryshme të kësaj kërkese themelore (Boddaert kundër Belgjikës,1922, § 39). 

b.  Kriteret 

333.  Gjatë përcaktimit nëse kohëzgjatja e procedurës penale ka qenë e arsyeshme, Gjykata ka pasur 
parasysh faktorë të tillë si kompleksiteti i lëndës, sjellja e ankuesit dhe sjellja e autoriteteve 
përkatëse administrative dhe gjyqësore (König kundër Gjermanisë, 1978, § 99; Neumeister kundër 
Austrisë, 1968, § 21; Ringeisen kundër Austrisë, 1971, § 110; Pélissier dhe Sassi kundër Francës [GC], 
1999, § 67; Pedersen dhe Baadsgaard kundër Danimarkës, 2004, § 45; Chiarello kundër Gjermanisë, 
2019, § 45; Liblik dhe të tjerët kundër Estonisë, 2019, § 91). 

334.  Kompleksiteti i një rasti: mund të rrjedhë, për shembull, nga numri i akuzave, numri i personave 
të përfshirë në procedurë, si të pandehurit dhe dëshmitarët, ose dimensioni ndërkombëtar i lëndës 
(Neumeister kundër Austrisë, 1968, § 20, ku transaksionet në fjalë patën pasoja në vende të 
ndryshme, që kërkonin ndihmën e Interpolit dhe zbatimin e traktateve për ndihmën e ndërsjellë 
juridike, dhe 22 persona ishin të ndikuar, disa prej të cilëve gjendeshin jashtë vendit). Një rast mund 
të jetë gjithashtu jashtëzakonisht kompleks kur dyshimet kanë të bëjnë me krimin "me jakë të 
bardha", domethënë mashtrim në shkallë të gjerë që përfshin disa kompani dhe transaksione 
komplekse të krijuara për t'i shpëtuar kontrollit të autoriteteve hetimore dhe që kërkojnë 
kontabilitet dhe ekspertizë të konsiderueshme financiare (CP dhe të tjerët kundër Francës, 2000, 
§ 30). Në mënyrë të ngjashme, një rast në lidhje me akuzat për pastrim ndërkombëtar parash, i cili 
përfshinte hetime në disa vende, u konsiderua veçanërisht kompleks (Arewa kundër Lituanisë, 2021, 
§ 52). 

335.  Edhe pse një rast mund të jetë në njëfarë kompleksiteti, Gjykata nuk mund t'i konsiderojë 
periudhat e gjata të pasivitetit të pashpjegueshëm si "të arsyeshme" (Adiletta dhe të tjerët kundër 
Italisë, 1991 § 17, ku kishte një periudhë të përgjithshme prej trembëdhjetë vjetësh e pesë muajsh, 
duke përfshirë një vonesë prej pesë vjetësh ndërmjet referimit të lëndës tek gjyqtari hetues dhe 
marrjes në pyetje të të akuzuarit dhe dëshmitarëve, dhe një vonesë prej një viti dhe nëntë muaj 
ndërmjet kohës në të cilën lënda iu kthye gjyqtarit hetues dhe pranimit të ri të ankuesve për gjykim). 
Për më tepër, megjithëse kompleksiteti i rastit mund të justifikojë një kalim kohe të caktuar, ai mund 
të jetë i pamjaftueshëm, në vetvete, për të justifikuar gjithë kohëzgjatjen e procedurës (Rutkowski 
dhe të tjerët kundër Polonisë, 2015, § 137). 

336.  Sjellja e ankuesit: Neni 6 nuk kërkon që ankuesit të bashkëpunojnë në mënyrë aktive me 
autoritetet gjyqësore. Ata as nuk mund të fajësohen për përdorimin e plotë të mjeteve juridike të 
disponueshme për ta sipas ligjit të brendshëm. Megjithatë, sjellja e tyre përbën një fakt objektiv që 
nuk mund t'i atribuohet shtetit të paditur dhe që duhet të merret parasysh në përcaktimin nëse 
kohëzgjatja e procedurës tejkalon ose jo atë që është e arsyeshme (Eckle kundër Gjermanisë, 1982, 
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§ 82, ku ankuesit iu drejtuan gjithnjë e më shumë veprimeve që mund të vononin procedurat, të tilla 
si kundërshtimi sistematik i gjyqtarëve; disa nga këto veprime madje mund të sugjerojnë pengim të 
qëllimshëm; Sociedade de Construções Martins & Vieira, Lda., dhe të tjerët kundër Portugalisë, 2014, 
§ 48). 

337.  Një shembull i sjelljes që duhet të merret parasysh është qëllimi i ankuesit për të vonuar 
hetimin, ku kjo është e dukshme nga shkresat e lëndës (IA kundër Francës, 1998, § 121, ku ankuesi, 
ndër të tjera, priste të informohej se transmetimi i dosjes në prokurori ishte i pashmangshëm 
përpara se të kërkonte një sërë masash hetimore shtesë). 

338.  Një ankues nuk mund të mbështetet në një periudhë të kaluar si i arratisur, gjatë së cilës ai u 
përpoq të shmangte sjelljen para drejtësisë në vendin e tij. Kur një person i akuzuar largohet nga një 
shtet i cili i përmbahet parimit të shtetit të së drejtës, mund të supozohet se ai nuk ka të drejtë të 
ankohet për kohëzgjatjen e paarsyeshme të procedurës pasi të jetë larguar, përveç nëse ai mund të 
japë arsye të mjaftueshme për ta hedhur poshtë këtë supozim (Vayiç kundër Turqisë, 2006, § 44). 

339.  Sjelljes së autoriteteve relevante: Neni 6 § 1 u imponon Shteteve Kontraktuese detyrën që të 
organizojnë sistemet e tyre gjyqësore në mënyrë të tillë që gjykatat e tyre të mund të plotësojnë 
secilën nga kërkesat e tyre (Abdoella kundër Holandës, 1992, § 24; Dobbertin kundër Francës, 1993, 
§ 44). Ky parim i përgjithshëm zbatohet edhe në kontekstin e reformave të gjera të sistemit të 
drejtësisë dhe vonesës së kuptueshme që mund të rrjedhë prej tyre (Bara dhe Kola kundër 
Shqipërisë, 2021, § 94). 

340.  Megjithëse një ngarkesë e përkohshme me punë nuk përfshin përgjegjësi nga ana e Shteteve 
Kontraktuese me kusht që ato të ndërmarrin veprime korrigjuese, me shpejtësinë e nevojshme, për 
t'u marrë me një situatë të jashtëzakonshme të këtij lloji (Milasi kundër Italisë, 1987, § 18; Baggetta 
kundër Italisë, 1987, § 23), ngarkesa e rëndë e përmendur nga autoritetet dhe masat e ndryshme të 
marra për të korrigjuar çështjet rrallëherë i jepet peshë vendimtare nga Gjykata (Eckle kundër 
Gjermanisë, 1982, § 92). 

341.  Në mënyrë të ngjashme, gjykatat vendase mbajnë përgjegjësi për mospjesëmarrjen e 
pjesëmarrësve përkatës (të tillë si dëshmitarët, të akuzuarit dhe përfaqësuesit), si rezultat i së cilës 
procedura duhej të shtyhej (Tychko kundër Rusisë, 2015, § 68). Nga ana tjetër, gjykatat vendase nuk 
mund të fajësohen për një vonesë të konsiderueshme në procedurë të shkaktuar nga gjendja 
shëndetësore e ankuesit (Yaikov kundër Rusisë, 2015, § 76). 

342.  Ajo që është në rrezik për ankuesin duhet të merret parasysh në vlerësimin e arsyeshmërisë së 
kohëzgjatjes së procedurës. Për shembull, kur një person mbahet në paraburgim, ky është një faktor 
që duhet marrë parasysh për të vlerësuar nëse akuza është përcaktuar brenda një kohe të 
arsyeshme (Abdoella kundër Holandës, 1992, § 24, ku koha e nevojshme për t'i dërguar dokumentet 
Gjykatës Supreme në dy raste arriti në më shumë se 21 muaj nga 52 muajt e nevojshëm për trajtimin 
e lëndës (Starokadomskiy kundër Rusisë (nr. 2), 2014, §§ 70-71). Megjithatë, vetë fakti që ankuesi 
është një figurë publike dhe se rasti tërhoqi vëmendje të konsiderueshme mediatike, në vetvete nuk 
garanton një vendim që rasti meritonte trajtim me prioritet (Liblik dhe të tjerët kundër Estonisë, 
2019, § 103). 

3.  Disa shembuj 

a.  Është tejkaluar koha e arsyeshme 

▪ 9 vjet e 7 muaj, pa ndonjë kompleksitet të veçantë përveç numrit të njerëzve të përfshirë 
(35), pavarësisht masave të marra nga autoritetet për të përballuar ngarkesën e 
jashtëzakonshme të punës së gjykatës pas një periudhe trazirash (Milasi kundër Italisë, 
1987, §§ 14-20). 
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▪ 13 vjet e 4 muaj, probleme politike në rajon dhe ngarkesa e tepërt për gjykatat, përpjekjet 
e shtetit për përmirësimin e kushteve të punës së gjykatave nuk kanë filluar tek pas disa 
vitesh (Baggetta kundër Italisë, 1987, §§ 20-25). 

▪ 5 vjet e 5 muaj dhe 18 ditë, duke përfshirë 33 muaj ndërmjet dorëzimit të aktgjykimit dhe 
prodhimit të versionit të plotë me shkrim nga gjyqtari përgjegjës, pa marrë asnjë masë 
disiplinore adekuate (B. kundër Austrisë, 1990, §§ 48-55). 

▪ 5 vjet e 11 muaj, kompleksiteti i lëndës për shkak të numrit të personave që do të 
pyeteshin dhe natyrës teknike të dokumenteve për shqyrtim në një rast të keqpërdorimit 
të rëndë, megjithëse kjo nuk mund të justifikonte një hetim që kishte zgjatur pesë vjet e dy 
muaj; gjithashtu, një sërë periudhash pasiviteti që i atribuohen autoriteteve. Kështu, 
ndërsa kohëzgjatja e fazës së gjykimit dukej e arsyeshme, hetimi nuk mund të thuhet se 
ishte kryer me zell (Rouille kundër Francës, 2004, § 29). 

▪ 12 vjet e 7 muaj dhe 10 ditë, pa ndonjë kompleksitet të veçantë apo asnjë taktikë nga ana e 
ankuesit për të shtyrë procedurën, por duke përfshirë një periudhë prej dy vjetësh e më 
shumë se nëntë muajsh ndërmjet paraqitjes së kërkesës në gjykatën administrative dhe 
marrjes së deklaratave fillestare të autoriteteve tatimore (Clinique Mozart SARL kundër 
Francës, 2004, §§ 34-36). 

b.  Koha e arsyeshme nuk është tejkaluar 

▪ 5 vjet e 2 muaj, kompleksiteti i rasteve të ndërlidhura të mashtrimit dhe falimentimit 
mashtrues, me kërkesa dhe ankesa të panumërta nga ankuesi jo thjesht për lirimin e tij, 
por edhe duke sfiduar shumicën e gjyqtarëve të interesuar dhe duke kërkuar transferimin e 
procedurës në juridiksione të ndryshme (Ringeisen kundër Austrisë, 1971, § 110). 

▪ 7 vjet e 4 muaj: fakti që kishin kaluar më shumë se shtatë vjet nga ngritja e akuzave pa u 
përcaktuar në një aktgjykim që dënonte ose lironte të akuzuarin sigurisht që tregonte një 
periudhë jashtëzakonisht të gjatë e cila në shumicën e rasteve duhet të konsiderohet si e 
tepërt nga ajo që ishte e arsyeshme; Për më tepër, për 15 muaj gjyqtari nuk kishte marrë 
në pyetje asnjë nga të akuzuarit e shumtë apo dëshmitarë dhe nuk kishte kryer ndonjë 
detyrë tjetër; megjithatë, lënda kishte qenë veçanërisht komplekse (numri i akuzave dhe 
personave të përfshirë, dimensioni ndërkombëtar që sjell vështirësi të veçanta në zbatimin 
e kërkesave për ndihmë gjyqësore jashtë vendit, etj.) (Neumeister kundër Austrisë, 1968, 
§ 21). 

▪ Pak më pak se katër vjet e dhjetë muaj në dy nivele juridiksioni në lidhje me procedurat e 
trajtimit kushtetues që përfshijnë çështje komplekse dhe të reja të ligjit me një element 
ndërkombëtar (Shorazova kundër Maltës, 2022, §§ 136-139). 
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VI.  Garancitë specifike 

A.  Prezumimi i pafajësisë (Neni 6 § 2) 
 

Neni 6 § 2 i Konventës 

“2.  Çdokush që akuzohet për një vepër penale do të supozohet i pafajshëm deri të vërtetohet fajësia 
sipas ligjit.” 

Fjalët kyçe HUDOC 

Akuzimi për një vepër penale (6-2) – Prezumimi i pafajësisë (6-2) – Vërtetimi i fajësisë sipas ligjit (6-2) 

 

1.  Fushëveprimi i Nenit 6 § 2 

a.  Proceset gjyqësore penale 

343.  Paragrafi 2 i nenit 6 mishëron parimin e prezumimit të pafajësisë. Ai kerkon, ndër të tjera, që: 
(1) gjatë kryerjes së detyrave të tyre, anëtarët e gjykatës nuk duhet të fillojnë me idenë e 
paramenduar se i akuzuari ka kryer veprën për të cilën akuzohet; (2) barra e provës i takon 
prokurorisë dhe (3) çdo dyshim duhet të jetë për përfitim nga i akuzuari (Barberà, Messegué dhe 
Jabardo kundër Spanjës, 1988, § 77). 

344.  E parë si një garanci procedurale në kontekstin e një gjykimi penal, prezumimi i pafajësisë 
imponon kërkesa në lidhje me, ndër të tjera, barrën e provës (Telfner kundër Austrisë, 2001, § 15); 
prezumimet ligjore të faktit dhe ligjit (Salabiaku kundër Francës, 1988, § 28; Radio France dhe të 
tjerët kundër Francës, 2004, § 24); privilegjin kundër vetë-inkriminimit (Saunders kundër Mbretërisë 
së Bashkuar, 1996, § 68); publicitetin para gjyqit (GCP kundër Rumanisë, 2011, § 46); dhe shprehjet e 
parakohshme, nga gjykata ose nga zyrtarë të tjerë publikë, të fajit të të pandehurit (Allenet de 
Ribemont, 1995, §§ 35-36, Nešťák kundër Sllovakisë, 2007, § 88). 

345.  Neni 6 § 2 rregullon procedurën penale në tërësinë e tyre, pavarësisht nga rezultati i ndjekjes 
penale, dhe jo vetëm shqyrtimi i themelit të akuzës, Poncelet kundër Belgjikës, 2010, § 50; Minelli 
kundër Zvicrës, 1983, § 30; Garycki kundër Polonisë, 2007, § 68). Rrjedhimisht, prezumimi i pafajësisë 
zbatohet për arsyet e dhëna në aktgjykimin që liron të akuzuarin në dispozitat e tij operative, nga të 
cilat arsyetimi nuk mund të shkëputet. Mund të shkelet nëse arsyetimi pasqyron një mendim se i 
akuzuari është në fakt fajtor (Cleve kundër Gjermanisë, 2015, § 41). 

346.  Megjithatë, prezumimi i pafajësisë nuk zbatohet normalisht në mungesë të një akuze penale 
kundër një individi, si p.sh. në lidhje me zbatimin e masave kundër një ankuesi që i paraprijnë fillimit 
të një kallëzimi penal kundër tij ose saj (Gogitidze dhe të tjerët kundër Gjeorgjisë, 2015, §§ 125-126; 
Larrañaga Arando dhe të tjerët kundër Spanjës (Aktv.), 2019, §§ 45-46; Khodorkovskiy dhe Lebedev 
kundër Rusisë (nr. 2), 2020, § 543; shiko, në të kundërt, Batiashvili kundër Gjeorgjisë, 2019, § 79, ku 
neni 6 § 2 zbatohej përjashtimisht për një rast të një manipulimi të supozuar të provave, me qëllim 
që të nënkuptohej ekzistenca e një krimi, përpara se akuzat të ishin ngritur zyrtarisht, të cilat akuza 
më pas u ngritën kundër ankuesit shumë afër në kohë për këtë manipulim të shënuar; Shiko 
gjithashtu Farzaliev kundër Azerbajxhanit, 2020, § 48). Pasi të jetë i zbatueshëm, prezumimi i 
pafajësisë nuk pushon së zbatuari vetëm sepse procedurat e shkallës së parë rezultuan në dënimin e 
të pandehurit kur procedura vazhdon në apel (Konstas kundër Greqisë, 2011, § 36). 

347.  Pasi një i akuzuar të jetë vërtetuar fajtor siç duhet, neni 6 § 2 nuk mund të zbatohet në lidhje 
me pretendimet e bëra për karakterin dhe sjelljen e të akuzuarit si pjesë e procedurës së dënimit 
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(Bikas kundër Gjermanisë, 2018, § 57), përveç rasteve kur akuza të tilla janë të një natyre dhe shkalle 
të tillë që të çojnë në ngritjen e një “akuze” të re brenda kuptimit të Konventës autonome (Böhmer 
kundër Gjermanisë, 2002, § 55; Geerings kundër Holandës, 2007, § 43; Phillips kundër Mbretërisë së 
Bashkuar, 2001, § 35). 

348.  Megjithatë, e drejta e një personi për t'u prezumuar i pafajshëm dhe për t'i kërkuar prokurorisë 
që të mbajë barrën e vërtetimit të akuzave kundër tij ose saj, është pjesë e nocionit të përgjithshëm 
të një seance të drejtë sipas nenit 6 § 1 të Konventës, i cili zbatohet për një procedurë dënimi (po 
aty., §§ 39-40; Grayson dhe Barnham kundër Mbretërisë së Bashkuar, 2008, §§ 37 dhe 39). 

349.  Rregulli themelor i së drejtës penale, që nënkupton se përgjegjësia penale e lë të ikë personin 
që ka kryer veprat penale, është një garanci e prezumimit të pafajësisë të paraparë në nenin 6 § 2 të 
Konventës. Prandaj, neni 6 § 2 do të shkelet nëse një ankues nuk do të dalë në gjyq dhe është 
dënuar pas vdekjes (Magnitskiy dhe të tjerët kundër Rusisë, 2019, § 284, me referenca të 
mëtejshme). 

b.  Procedurat paralele 

350.  Neni 6 § 2 mund të zbatohet për vendimet gjyqësore të marra në procedura që nuk janë 
drejtuar kundër një ankuesi si "të akuzuar", por megjithatë kanë të bëjnë me një lidhje me 
procedurat penale të pazgjidhura kundër tij ose saj, kur ato nënkuptojnë një vlerësim të 
parakohshëm të fajit të tij ose saj (Böhmer kundër Gjermanisë, 2002, § 67; Diamantides kundër 
Greqisë (nr. 2), 2005, § 35). Kështu, për shembull, prezumimi i pafajësisë mund të zbatohet në lidhje 
me vendimet gjyqësore në procedurën e ekstradimit kundër një ankuesi nëse ka pasur një lidhje të 
ngushtë, në legjislacion, praktikë ose fakt, midis deklaratave të kundërshtuara të bëra në kontekstin 
e procedurës së ekstradimit dhe procedurat penale në zhvillim kundër ankuesit në shtetin kërkues 
(Eshonkulov kundër Rusisë, 2015, §§ 74-75). 

351.  Për më tepër, Gjykata ka konsideruar që neni 6 § 2 të zbatohet në lidhje me deklaratat e bëra 
në procedurë penale paralelisht kundër të bashkë-dyshuarve që nuk janë të detyrueshme në lidhje 
me ankuesin, për aq sa ka pasur një lidhje të drejtpërdrejtë ndërmjet procedurave kundër ankuesit 
me ato procedura paralele. Gjykata shpjegoi se edhe pse deklaratat e bëra në procedurat paralele 
nuk ishin detyruese në lidhje me ankuesin, ato megjithatë mund të kenë një efekt paragjykues në 
procedurat në zhvillim kundër tij ose saj në të njëjtën mënyrë si një shprehje e parakohshme e fajit 
të një të dyshuari të bërë nga ndonjë autoritet tjetër publik në lidhje të ngushtë me procedurat 
penale në zhvillim (Karaman kundër Gjermanisë, 2014, § 43; Bauras kundër Lituanisë, 2017, § 52). 

352.  Në të gjitha procedurat e tilla paralele, gjykatat janë të detyruara të përmbahen nga çdo 
deklaratë që mund të ketë një efekt paragjykues në procedurat në zhvillim, edhe nëse ato nuk janë 
detyruese. Në lidhje me këtë, Gjykata është shprehur se nëse natyra e akuzave e bën të 
pashmangshme vendosjen e përfshirjes së palëve të treta në një grup procedurash, dhe këto gjetje 
do të ishin rrjedhimore në vlerësimin e përgjegjësisë ligjore të palëve të treta gjykuar veçmas, kjo 
duhet të konsiderohet si pengesë serioze për ndarjen e lëndëve. Çdo vendim për të shqyrtuar lëndët 
me lidhje kaq të forta faktike në procedura të veçanta penale duhet të bazohet në një vlerësim të 
kujdesshëm të të gjitha interesave kundërbalancuese, dhe të bashkëakuzuarve duhet t'u jepet 
mundësia të kundërshtojë ndarjen e rasteve (Navalnyy dhe Ofitserov kundër Rusisë, 2016, § 104). 

353.  Gjykata ka gjetur më tej se neni 6 § 2 është i zbatueshëm në procedurën për revokimin e një 
vendimi për pezullimin e dënimit me burgim me kusht, në të cilin iu referua procedurave të reja të 
hetimit penal në pritje kundër ankuesit (El Kaada kundër Gjermanisë, 2015, § 37). 

354.  Gjykata vlerësoi gjithashtu se neni 6 § 2 zbatohej në lidhje me deklaratat e bëra në procedurën 
paralele disiplinore kundër një ankuesi kur kishin filluar si procedura penale ashtu edhe ato 
disiplinore kundër tij me dyshimin se ai kishte kryer vepra penale dhe ku sanksioni disiplinor merrte 
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parasysh nëse ankuesi kishte kryer në fakt veprat për të cilat akuzohej në procedurën penale (Kemal 
Coşkun kundër Turqisë, 2017, § 44; Shiko gjithashtu Istrate kundër Rumanisë, 2021, §§ 63-66). 

355.  Në mënyrë të ngjashme, neni 6 § 2 zbatohet kur dy palë procedurash penale janë paralelisht në 
zhvillim kundër ankuesit. Në raste të tilla, prezumimi i pafajësisë përjashton konstatimin e fajësisë 
për një vepër të caktuar jashtë procedurës penale pranë gjykatës kompetente shqyrtuese, 
pavarësisht nga masat mbrojtëse procedurale në procedurën paralele dhe pavarësisht nga 
konsideratat e përgjithshme të përshtatshmërisë. Kështu, marrja në konsideratë në një grup 
procedurash në lidhje me një vepër të caktuar që një ankues ka kryer një vepër tjetër që i 
nënshtrohet një gjykimi në një procedurë paralele, është në kundërshtim me të drejtën e ankuesit 
për t'u prezumuar i pafajshëm në lidhje me atë vepër tjetër (Kangers kundër Letonisë, 2019, §§ 60-
61). 

356.  Së fundi, Gjykata konstatoi se neni 6 zbatohej për procedurat e hetimit parlamentar të 
zhvilluara paralelisht me procedurën penale kundër ankuesit. Në rrethana të tilla, Gjykata theksoi se 
autoritetet përgjegjëse për ngritjen dhe vendosjen në procedurën e hetimit parlamentar ishin të 
detyruara nga detyrimi për të respektuar parimin e prezumimit të pafajësisë (Rywin kundër Polonisë, 
2016, § 208). 

c.  Proceset gjyqësore pasuese 

357.  Prezumimi i pafajësisë mbron gjithashtu individët që janë liruar nga një akuzë penale, ose për 
të cilët procedura penale është pushuar, nga trajtimi i zyrtarëve dhe autoriteteve publike sikur të 
jenë në fakt fajtorë për veprën me të cilën kanë qenë të akuzuar. Pa mbrojtje për të garantuar 
respektimin e vendimit të lirimit ose të pushimit në çdo procedurë tjetër, garancitë e nenit 6 § 2 
mund të rrezikojnë të bëhen teorike dhe iluzore. Ajo që është gjithashtu në rrezik pasi të ketë 
përfunduar procedura penale është reputacioni i personit dhe mënyra në të cilën ai person 
perceptohet nga publiku (Allen kundër Mbretërisë së Bashkuar [GC], 2013, § 94). Në një masë të 
caktuar, mbrojtja e ofruar sipas nenit 6 § 2 në lidhje me këtë mund të mbivendoset me mbrojtjen e 
ofruar nga neni 8 (G.I.E.M. S.R.L. dhe të tjerët kundër Italisë (meritat) [GC], 2018, § 314). 

358.  Kurdoherë që çështja e zbatueshmërisë së nenit 6 § 2 lind në kontekstin e procedurave të 
mëvonshme, ankuesi duhet të demonstrojë ekzistencën e një lidhjeje ndërmjet procedurës penale të 
përfunduar dhe procedurës pasuese. Një lidhje e tillë ka të ngjarë të jetë e pranishme, për shembull, 
kur procedurat pasuese kërkojnë shqyrtimin e rezultatit të procedurës penale të mëparshme dhe në 
veçanti, kur ato e detyrojnë gjykatën të analizojë vendimin penal; të angazhohet në shqyrtimin ose 
vlerësimin e provave në dosjen penale; të vlerësojë pjesëmarrjen e ankuesit në disa ose të gjitha 
ngjarjet që çojnë në kallëzim penal; ose të komentojë mbi indikacionet ekzistuese të fajit të 
mundshëm të ankuesit (Allen kundër Mbretërisë së Bashkuar [GC], 2013, § 104; Shiko gjithashtu 
Martínez Agirre dhe të tjerët kundër Spanjës (Aktv.), 2019, §§ 46-52, ku nuk u vendos asnjë lidhje 
ndërmjet procedurave të mëvonshme të kompensimit dhe hetimeve të mëparshme penale). 

359.  Gjykata ka shqyrtuar zbatueshmërinë e nenit 6 § 2 për vendimet gjyqësore të marra pas 
përfundimit të procedurës penale në lidhje me, ndër të tjera (Allen kundër Mbretërisë së Bashkuar 
[GC], 2013, § 98 me referenca të mëtejshme): 

▪ detyrimi i një ish të akuzuari për të mbuluar shpenzimet gjyqësore dhe shpenzimet e 
ndjekjes penale; 

▪ kërkesa e një ish të akuzuari për kompensim për paraburgimin ose shqetësime të tjera të 
shkaktuara nga procedura penale, duke u kuptuar se neni 6 § 2 nuk garanton të drejtën e 
kompensimit për paraburgimin në rastin e pushimit të akuzës ose të pafajësisë, dhe kështu 
që refuzimi i thjeshtë i kompensimit nuk ngre në vetvete një çështje nga këndvështrimi i 
prezumimit të pafajësisë (Cheema kundër Belgjikës, 2016, § 23); 
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▪ kërkesa e një ish të akuzuari për shpenzimet e mbrojtjes (shih më tej Lutz kundër 
Gjermanisë, 1987, § 59, ku Gjykata vendosi se as neni 6 § 2 dhe as ndonjë dispozitë tjetër e 
Konventës nuk i japin një personi të akuzuar për një vepër penale të drejtën për rimbursim 
të shpenzimeve të tij kur procedurat e ndërmarra kundër tij ndërpriten); 

▪ kërkesa e një ish të akuzuari për kompensim për dëmin e shkaktuar nga një hetim ose 
ndjekje penale e jashtëligjshme ose e gabuar; 

▪ vendosja e përgjegjësisë civile për pagesën e dëmshpërblimit të viktimës; 

▪ refuzimi i kërkesave civile të paraqitura nga ankuesi ndaj siguruesve; 

▪ mbajtja në fuqi e urdhrit për përkujdesjen e fëmijëve, pasi prokuroria vendosi të mos ngre 
akuzë ndaj prindit për abuzim me fëmijën; 

▪ çështje disiplinore ose pushimi nga puna (Teodor kundër Rumanisë, 2013, §§ 42-46, në 
lidhje me procedurat civile të pushimit nga puna); 

▪ heqja e të drejtës së ankuesit për strehim social; 

▪ kërkesa për lirim me kusht nga burgu (Müller kundër Gjermanisë, 2014, § 35); 

▪ procedurat për rihapjen e procedurës penale, pas konstatimit të Gjykatës për shkeljen e 
Konventës në një lëndë të mëparshme, ku ankuesit u trajtuan si persona të dënuar dhe të 
dhënat e tyre penale për dënimin fillestar u mbajtën (Dicle dhe Sadak kundër Turqisë, 2015, 
§§ 61-66); 

▪ konfiskimi i tokës së një ankuesi edhe pse lënda penale kundër tij ishte hedhur poshtë si e 
parashkruar (G.I.E.M. S.R.L. dhe të tjerët kundër Italisë (meritat) [GC], 2018, §§ 314-318); 

▪ dënimi në procedurën administrative të mëvonshme (i cilësuar si “penal” sipas kuptimit 
autonom të Konventës) pas shpalljes së pafajësisë së ankuesit për të njëjtat akuza në 
procedurën penale (Kapetanios dhe të tjerët kundër Greqisë, 2015, § 88); 

▪ rrëzimi nga gjykatat vendase të ankesës së një ankuesi kundër vendimit të prokurorit duke 
konsideruar se ai ishte fajtor për veprat për të cilat ishte akuzuar edhe pse procedura 
penale e nisur kundër tij ishte pushuar si e parashkruar (Caraian kundër Rumanisë, 2015, 
§§ 74-77). 

360.  Gjykata ka gjetur gjithashtu se neni 6 § 2 është i zbatueshëm në lidhje me dyshimin e hedhur 
mbi pafajësinë e ankuesve nga miratimi i një ligji për amnisti dhe ndërprerja e procedurës penale 
kundër ankuesve sipas atij ligji. Megjithatë, në lidhje me faktet e lëndës, Gjykata nuk gjeti shkelje të 
nenit 6 § 2 me arsyetimin se asnjë formulim në Aktin e Amnistisë nuk i kishte lidhur vetë ankuesit me 
emër me krimin e përshkruar në të dhe se asnjë rrethanë tjetër nuk lejonte dyshimin e hedhur në 
pafajësinë e ankuesve (Béres dhe të tjerët kundër Hungarisë, 2017, §§ 27-34). 

2.  Deklarimet paragjykuese 

361.  Neni 6 § 2 nuk është vetëm një garanci procedurale. Ai synon gjithashtu të parandalojë cenimin 
e një gjykimi të drejtë penal nga deklaratat paragjykuese të bëra në lidhje të ngushtë me ato 
procedura (shih Kasatkin kundër Rusisë (Aktv.), 2021, § 22, në lidhje me një çështje të mjeteve 
juridike në lidhje me deklaratat paragjykuese). 

362.  Megjithatë, kur nuk ka apo nuk ka pasur asnjë procedurë penale, deklaratat që atribuojnë 
sjellje kriminale ose të tjera të dënueshme janë më të rëndësishme për konsideratat e mbrojtjes nga 
shpifja dhe qasja e duhur në gjykatë për të përcaktuar të drejtat civile, duke ngritur çështje të 
mundshme sipas neneve 8 dhe 6 të Konventës (Zollmann kundër Mbretërisë së Bashkuar (Aktv.), 
2003; Ismoilov dhe të tjerët kundër Rusisë, 2008, § 160; Mikolajová kundër Sllovakisë, 2011, §§ 42-
48; Larrañaga Arando dhe të tjerët kundër Spanjës (Aktv.), 2019, § 40). Për më tepër, deklaratat 
paragjykuese duhet të kenë të bëjnë me të njëjtën vepër penale në lidhje me të cilën pretendohet 
mbrojtja e prezumimit të pafajësisë në kontekstin e procedurës së fundit (po aty., § 48). 
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363.  Kur deklaratat e kundërshtuara bëhen nga subjekte private (të tilla si gazetat) dhe nuk 
përbëjnë një riprodhim fjalë për fjalë të (ose një citim të drejtpërdrejtë nga) ndonjë pjesë e 
informacionit zyrtar të dhënë nga autoritetet, një çështje nuk lind sipas nenit 6 § 2 por mund të 
lindin sipas nenit 8 të Konventës (Mityanin dhe Leonov kundër Rusisë, 2019, §§ 102 dhe 105). 

364.  Duhet bërë një dallim themelor midis një deklarate se dikush thjesht dyshohet se ka kryer një 
krim dhe një deklarate të qartë, në mungesë të një bindjeje përfundimtare, se një individ ka kryer 
krimin në fjalë (Ismoilov dhe të tjerët kundër Rusisë, 2008, § 166; Nešťák kundër Sllovakisë, 2007, 
§ 89). Kjo e fundit cenon prezumimin e pafajësisë, ndërsa e para është konsideruar si e 
pakundërshtueshme në situata të ndryshme të shqyrtuara nga Gjykata (Garycki kundër Polonisë, 
2007, § 67). 

365.  Nëse një deklaratë nga një gjyqtar ose një autoritet tjetër publik është në kundërshtim me 
parimin e prezumimit të pafajësisë, duhet të përcaktohet në kontekstin e rrethanave të veçanta në 
të cilat është bërë deklarata e kundërshtuar (Daktaras kundër Lituanisë, 2000, § 42; AL kundër 
Gjermanisë, 2005, § 31). 

366.  Deklaratat e gjyqtarëve i nënshtrohen një shqyrtimi më të rreptë sesa ato nga autoritetet 
hetuese (Pandy kundër Belgjikës, 2006, § 43). Sa u përket deklaratave të tilla të bëra nga autoritetet 
hetimore, është e hapur për ankuesin të ngre ankesën e tij ose të saj gjatë procedurës ose të 
ankohet kundër një aktgjykimi, për aq sa ai ose ajo beson se deklarata kishte një ndikim negativ në 
drejtësinë e gjykimit (Czajkowski kundër Polonisë (Aktv.), 2007). 

367.  Shprehja e dyshimeve në lidhje me pafajësinë e një të akuzuari është e imagjinueshme për sa 
kohë që përfundimi i procedurës penale nuk ka rezultuar në një vendim në themel të akuzës 
(Sekanina kundër Austrisë, 1993, § 30). Megjithatë, pasi një vendim i lirimit nga akuza është bërë i 
formës së prerë, shprehja e çdo dyshimi për faj është e papajtueshme me prezumimin e pafajësisë 
(Rushiti kundër Austrisë, 2000, § 31; O. kundër Norvegjisë, 2003, § 39; Geerings kundër Holandës, 
2007, § 49; Paraponiaris kundër Greqisë, 2008, § 32; Marinoni kundër Italisë, 2021, §§ 48 dhe 59). 
Megjithatë, në këtë kontekst, në rastet e gjuhës fatkeqe, Gjykata e ka konsideruar të nevojshme të 
shikojë kontekstin e procesit në tërësi dhe veçoritë e tij të veçanta. Këto veçori u bënë faktorë 
vendimtarë në vlerësimin nëse kjo deklaratë ka shkaktuar shkelje të nenit 6 § 2 të Konventës. 
Gjykata vlerësoi se këto veçori ishin gjithashtu të zbatueshme kur gjuha e një aktgjykimi mund të 
keqkuptohet, por mund të mos cilësohet, në bazë të një vlerësimi të saktë të kontekstit të së drejtës 
së brendshme, si një deklaratë e fajit penal (Fleischner kundër Gjermanisë, 2019, § 65, dhe Milachikj 
kundër Maqedonisë së Veriut, 2021, §§ 38-40; nga kontrasti, Pasquini kundër San Marinos (nr. 2), 
2020, ku deklaratat e kundërshtuara përbënin një imputim të qartë të përgjegjësisë penale që nuk 
mund të shpjegohej nga konteksti i veçantë i brendshëm; Shiko gjithashtu Felix Guţu kundër 
Republikës së Moldavisë, 2020). 

a.  Deklaratat e autoriteteve gjyqësore 

368.  Prezumimi i pafajësisë do të cenohet nëse një vendim gjyqësor në lidhje me një person të 
akuzuar për një vepër penale pasqyron mendimin se ai është fajtor para se të provohet fajësia në 
bazë të ligjit. Në lidhje me këtë, mungesa e qëllimit për të shkelur të drejtën e prezumimit të 
pafajësisë nuk mund të përjashtojë shkeljen e nenit 6 § 2 të Konventës (Avaz Zeynalov 
kundër Azerbajxhanit, 2021, § 69). Mjafton, edhe në mungesë të ndonjë konstatimi formal, që të 
ketë disa arsyetime që sugjerojnë se gjykata e konsideron të akuzuarin si fajtor (shih, si autoriteti 
drejtues, Minelli kundër Zvicrës, 1983, § 37; dhe së fundmi, Nerattini kundër Greqisë, 2008, § 23; 
Didu kundër Rumanisë, 2009, § 41; Gutsanovi kundër Bullgarisë, 2013, §§ 202-203). Një shprehje e 
parakohshme e një mendimi të tillë nga vetë gjykata në mënyrë të pashmangshme do të bie në 
kundërshtim me këtë supozim (Nešťák kundër Sllovakisë, 2007, § 88; Garycki kundër Polonisë, 2007, 
§ 66). Kështu, një shprehje e "bindjes së fortë se ankuesi kishte kryer përsëri një vepër" gjatë 
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procedurës për pezullimin e dënimit me burg me kusht ka shkelur nenin 6 § 2 (El Kaada kundër 
Gjermanisë, 2015, §§ 61-63). 

369.  Megjithatë, në një situatë kur pjesa e dispozitivit të një vendimi gjyqësor të parë si e veçuar 
nuk është në vetvete problematike sipas nenit 6 § 2, por arsyet e paraqitura për të janë, Gjykata ka 
pranuar se vendimi duhet lexuar me dhe në dritën e asaj të një gjykatë tjetër e cila e ka shqyrtuar 
më vonë. Kur një lexim i tillë tregoi se pafajësia e individit nuk vihej më në pikëpyetje, çështja e 
brendshme konsiderohej se kishte përfunduar pa ndonjë konstatim fajësie dhe nuk kishte nevojë të 
vazhdohej me ndonjë seancë dëgjimore në rastin ose ekzaminimin e provave për procedurat e 
brendshme që duhet të konstatohen se janë në përputhje me nenin 6 § 2 (Adolf kundër Austrisë, 
1982, § 40; A. kundër Norvegjisë (Aktv.), 2018, § 40). 

370.  Ajo që është e rëndësishme në zbatimin e dispozitës së nenit 6 § 2 është kuptimi i vërtetë i 
pohimeve në fjalë dhe jo forma e tyre fjalë për fjalë (Lavents kundër Letonisë, 2002, § 126). Edhe 
përdorimi për keqardhje i disa gjuhëve fatkeqe nuk duhet të jetë vendimtar në lidhje me mungesën 
e respektimit të prezumimit të pafajësisë, duke pasur parasysh natyrën dhe kontekstin e procedurës 
së caktuar (Allen kundër Mbretërisë së Bashkuar [GC], 2013, § 126; Lähteenmäki kundër Estonisë, 
2016, § 45). Kështu, një deklaratë potencialisht paragjykuese e cituar nga një raport eksperti nuk ka 
cenuar prezumimin e pafajësisë në procedurat për lirim me kusht nga burgu, kur një lexim nga afër i 
vendimit gjyqësor përjashtoi një kuptim që do të prekte reputacionin e ankuesit dhe mënyrën se si ai 
perceptohet nga publiku. Megjithatë, Gjykata theksoi se do të kishte qenë më e kujdesshme që 
gjykata vendase ose të distancohej qartë nga deklaratat mashtruese të ekspertit, ose ta këshillonte 
ekspertin që të përmbahej nga bërja e deklaratave të pasigurta në lidhje me përgjegjësinë penale të 
ankuesit për të shmangur keqkuptimin se çështjet e fajësisë dhe pafajësisë mund të jenë në çfarëdo 
mënyre të rëndësishme për procedurat në fjalë (Müller kundër Gjermanisë, 2014, §§ 51-52). 

371.  Fakti që ankuesi përfundimisht u shpall fajtor nuk mund të lirojë të drejtën e tij fillestare për t'u 
prezumuar i pafajshëm derisa të provohet fajësia sipas ligjit (Matijašević kundër Serbisë, 2006, § 49; 
Nešťák kundër Sllovakisë, 2007, § 90, lidhur me vendimet që zgjasin paraburgimin e ankuesve; Shih 
gjithashtu Vardan Martirosyan kundër Armenisë, 2021, §§ 88-89, ku Gjykata vuri theksin në faktin se 
gjykata më e lartë përkatëse nuk kishte bërë asnjë përpjekje për të korrigjuar deklaratën 
paragjykuese). Megjithatë, gjykata më e lartë mund të korrigjojë deklaratat e kundërshtuara të bëra 
nga gjykatat më të ulëta duke korrigjuar formulimin e tyre në mënyrë që të përjashtojë çdo sugjerim 
paragjykues të fajësisë (Benghezal kundër Francës, 2022, § 36). 

b.  Deklaratat e zyrtarëve publikë 

372.  Prezumimi i pafajësisë mund të cenohet jo vetëm nga një gjyqtar apo gjykatë, por edhe nga 
autoritetet e tjera publike (Allenet de Ribemont kundër Francës, 1995, § 36; Daktaras kundër 
Lituanisë, 2000, § 42; Petyo Petkov kundër Bullgarisë, 2010, § 91). Kjo vlen, për shembull, për 
zyrtarët e policisë (Allenet de Ribemont kundër Francës, 1995, §§ 37 dhe 41); Presidenti i Republikës 
(Peša kundër Kroacisë, 2010, § 149; Kryeministri ose Ministri i Brendshëm (Gutsanovi 
kundër Bullgarisë, 2013, §§ 194-198); Ministri i Drejtësisë (Konstas kundër Greqisë, 2011, §§ 43 dhe 
45); Kryetari i Kuvendit (Butkevičius kundër Lituanisë, 2002, § 53); prokurori (Daktaras 
kundër Lituanisë, 2000, § 42) dhe zyrtarë të tjerë të prokurorisë, siç është hetuesi (Khuzhin dhe të 
tjerët kundër Rusisë, 2008, § 96). 

373.  Nga ana tjetër, deklaratat e bëra nga kryetari i një partie politike e cila ishte ligjërisht dhe 
financiarisht e pavarur nga shteti në kontekstin e një klime të nxehtë politike nuk mund të 
konsiderohen si deklarata të një zyrtari publik që vepron në interes publik sipas nenit 6 §. 2 
(Mulosmani kundër Shqipërisë, 2013, § 141). 

374.  Neni 6 § 2 ndalon deklaratat e zyrtarëve publikë në lidhje me hetimet penale në zhvillim, të 
cilat inkurajojnë publikun të besojë se i dyshuari është fajtor dhe të paragjykojë vlerësimin e fakteve 
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nga autoriteti gjyqësor kompetent (Ismoilov dhe të tjerët kundër Rusisë, 2008, § 161; Butkevičius 
kundër Lituanisë, 2002, § 53). 

375.  Megjithatë, parimi i prezumimit të pafajësisë nuk i pengon autoritetet që të informojnë 
publikun për hetimet penale në zhvillim, por kërkon që ato ta bëjnë këtë me gjithë maturinë dhe 
kujdesin e nevojshëm nëse duhet të respektohet prezumimi i pafajësisë (Fatullayev kundër 
Azerbajxhanit, 2010, § 159; Allenet de Ribemont kundër Francës, 1995, § 38; Garycki kundër 
Polonisë, 2007, § 69). 

376.  Gjykata ka theksuar rëndësinë e zgjedhjes së fjalëve nga zyrtarët publikë në deklaratat e tyre 
përpara se një person të gjykohet dhe të shpallet fajtor për një vepër penale (Daktaras 
kundër Lituanisë, 2000, § 41; Arrigo dhe Vella kundër Maltës (Aktv.), 2005; Khuzhin dhe të tjerët 
kundër Rusisë, 2008, § 94). Për shembull, në Gutsanovi kundër Bullgarisë (2013, §§ 195-201) Gjykata 
konstatoi se deklaratat e Ministrit të Brendshëm pas arrestimit të ankuesit, por përpara paraqitjes së 
tij para një gjyqtari, të botuara në një ditar në të cilën ai theksoi se ajo që kishte bërë ankuesi 
përfaqësonte një sistem të përpunuar të makinacioneve për disa vite, ka shkelur prezumimin e 
pafajësisë sipas nenit 6 § 2. Nga ana tjetër, deklaratat spontane të kryeministrit në një emision 
televiziv në lidhje me vendosjen e ankuesit në paraburgim nuk vunë në dyshim prezumimin e 
pafajësisë së ankuesit. 

377.  Në mënyrë të ngjashme, në Filat kundër Republikës së Moldavisë, 2021, §§ 45-51, Gjykata nuk 
mori parasysh se, në kuadër të procesit parlamentar për heqjen e imunitetit, deklaratat e Prokurorit 
të Përgjithshëm dhe të Kryetarit të Kuvendit, referuar provave që mbështesin kërkesën për heqje 
dorë nga imuniteti i ankuesit, ka shkelur nenin 6 § 2 të Konventës. 

378.  Komentet paragjykuese të bëra nga vetë një prokuror ngrenë një çështje nën Nenin 6 § 2 
pavarësisht nga konsideratat e tjera sipas nenit 6 § 1, të tilla si ato që lidhen me publicitetin e 
pafavorshëm para gjykimit (Turyev kundër Rusisë, 2016, § 21). 

3.  Fushata e pafavorshme për shtyp 

379.  Në një shoqëri demokratike, komentet e ashpra nga shtypi ndonjëherë janë të pashmangshme 
në rastet që kanë të bëjnë me interesin publik (Viorel Burzo kundër Rumanisë, 2009, § 160; Akay 
kundër Turqisë (Aktv.), 2002). 

380.  Megjithatë, një fushatë virulente e shtypit mund të ndikojë negativisht në drejtësinë e një gjyqi 
me ndikim në opinionin publik dhe mund të ndikojë në prezumimin e pafajësisë së një ankuesi.13 

381.  Në lidhje me këtë, Gjykata është shprehur se shtypi nuk duhet të kapërcejë disa kufij, në 
veçanti në lidhje me mbrojtjen e të drejtës së privatësisë së personave të akuzuar në procedurat 
penale dhe prezumimin e pafajësisë (Bédat kundër Zvicrës [GC], 2016, § 51). Fakti që çdokush i 
akuzuar për një vepër penale ka të drejtën sipas nenit 6 § 2 të Konventës për t'u prezumuar i 
pafajshëm derisa të provohet fajësia është e rëndësishme për balancimin e interesave konkurruese 
që Gjykata duhet të kryejë nga këndvështrimi i nenit 10 (Axel Springer SE dhe RTL Television GmbH 
kundër Gjermanisë, 2017, § 40, në lidhje me ndalimin e publikimit të imazheve me anë të të cilave 
mund të identifikohej një i akuzuar). Në këtë kontekst, fakti që i akuzuari kishte pranuar krimin në 
vetvete nuk e heq mbrojtjen e prezumimit të pafajësisë (po aty., § 51). 

382.  Publikimi i fotografive të të dyshuarve nuk cenon në vetvete prezumimin e pafajësisë (Y.B. dhe 
të tjerët kundër Turqisë, 2004, § 47) as marrja e fotografive nga policia nuk ngre një problem në këtë 
drejtim (Mergen dhe të tjerët kundër Turqisë, 2016, § 68). Megjithatë, transmetimi i imazheve të të 
dyshuarit në televizion në rrethana të caktuara mund të ngre një çështje sipas nenit 6 § 2 (Rupa 
kundër Rumanisë (nr. 1), 2008, § 232). 

 
13.  Shih seksionin Publicitet paragjykues. 
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4.  Sanksionet për mosdhënie informacioni 

383.  Prezumimi i pafajësisë është i lidhur ngushtë me të drejtën për të mos fajësuar veten (Heaney 
dhe McGuinness kundër Irlandës, 2000, § 40). 

384.  Kërkesa që pronarët e makinave të identifikojnë shoferin në kohën e një shkelje të dyshuar të 
trafikut nuk është në përputhje me nenin 6 të Konventës (O'Halloran dhe Francis kundër Mbretërisë 
së Bashkuar [GC], 2007). 

385.  Detyrimi i drejtuesve të mjeteve për t'iu nënshtruar një analize të frymëmarrjes ose analizës së 
gjakut nuk është në kundërshtim me parimin e prezumimit të pafajësisë (Tirado Ortiz dhe Lozano 
Martin kundër Spanjës (Aktv.), 1999). 

5.  Barra e të provuarit 

386.  Kërkesat lidhur me barrën e provës nga këndvështrimi i parimit të prezumimit të pafajësisë 
parashohin ndër të tjera, se i takon prokurorisë të informojë të akuzuarin për çështjen që do të 
ngrihet kundër tij, në mënyrë që ai ose ajo të mund të përgatisë dhe të paraqesë mbrojtjen e tij ose 
të saj në përputhje me rrethanat, dhe të paraqesë prova të mjaftueshme për ta dënuar atë (Barberà, 
Messegué dhe Jabardo kundër Spanjës, 1988, § 77; Janosevic kundër Suedisë, 2002, § 97). 

387.  Prezumimi i pafajësisë cenohet kur barra e provës kalon nga prokuroria tek mbrojtja (Telfner 
kundër Austrisë, 2001, § 15). Megjithatë, mbrojtjes mund t'i kërkohet të japë një shpjegim pasi 
prokuroria të ketë bërë një rast prima facie kundër një të akuzuari (po aty., § 18; Poletan dhe 
Azirovik kundër ish Republikës Jugosllave të Maqedonisë, 2016, §§ 63-67). Kështu, për shembull, 
nxjerrja e konkluzioneve të kundërta nga një deklaratë e një të akuzuari, e cila rezulton të jetë e 
pavërtetë, nuk ngre një çështje sipas nenit 6 § 2 (Kök kundër Holandës (Aktv.), 2000). 

388.  Gjykata gjithashtu ka konstatuar se në parimin dubio pro reo (dyshimet duhet të jenë në dobi 
të të akuzuarit) është një shprehje specifike e prezumimit të pafajësisë (Barberà, Messegué dhe 
Jabardo kundër Spanjës, 1988, § 77; Tsalkitzis kundër Greqisë (nr. 2), 2017, § 60). Një çështje nga 
këndvështrimi i këtij parimi mund të lindë nëse vendimet e gjykatave vendase që shpallin fajtor një 
ankues nuk janë mjaftueshëm të arsyetuara (Melich dhe Beck kundër Republikës Çeke, 2008, §§ 49-
55; Ajdarić kundër Kroacisë, 2011, § 51), ose nëse një barrë ekstreme dhe e paarritshme e provës i 
është vënë ankuesit në mënyrë që mbrojtja e tij ose e saj të mos ketë as edhe perspektivën më të 
vogël të suksesit (Nemtsov kundër Rusisë, 2014, § 92; Topić kundër Kroacisë, 2013, § 45; Frumkin 
kundër Rusisë, 2016, § 166; Shih gjithashtu Navalnyy dhe Gunko kundër Rusisë, 2020, §§ 68-69, dhe 
Boutaffala kundër Belgjikës,* § 89, nga këndvështrimi i nenit 6 § 1). 

389.  Barra e provës nuk mund të rikthehet në procedurat e kompensimit pas një vendimi 
përfundimtar për të ndërprerë procedurën (Capeau kundër Belgjikës, 2005, § 25). Shfajësimi nga 
përgjegjësia penale nuk përjashton vendosjen e përgjegjësisë civile për të paguar kompensim që 
rrjedh nga të njëjtat fakte mbi bazën e një barre më pak të rreptë të provës (Ringvold kundër 
Norvegjisë, 2003, § 38; Y kundër Norvegjisë,2003, § 41; Lundkvist kundër Suedisë (Aktv.), 2003). 

6.  Supozimet e fakteve dhe të ligjeve 

390.  E drejta e një personi në një lëndë penale për t'u prezumuar i pafajshëm dhe për t'i kërkuar 
prokurorisë të mbajë barrën e vërtetimit të akuzave kundër tij nuk është absolute, pasi prezumimet 
e faktit ose të ligjit veprojnë në çdo sistem penal dhe nuk janë të ndaluara në parim nga Konventa 
(Falk kundër Holandës (Aktv.), 2004, në lidhje me një gjobë ndaj një pronari të regjistruar të makinës, 
i cili nuk kishte qenë shoferi aktual në kohën e shkeljes së trafikut). Në veçanti, Shtetet Kontraktuese, 
në kushte të caktuara, mund të penalizojnë një fakt të thjeshtë ose objektiv si të tillë, pavarësisht 
nëse ai rezulton nga qëllimi kriminal ose nga pakujdesia (Salabiaku kundër Francës, 1988, § 27, në 
lidhje me një prezumim të përgjegjësisë penale për kontrabandë të nxjerrë nga posedimi i lëndëve 
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narkotike; Janosevic kundër Suedisë, 2002, § 100, në lidhje me shtesat tatimore mbi bazën e arsyeve 
objektive dhe zbatimin e tyre përpara një vendimi gjyqësor; Busuttil kundër Maltës, 2021, § 46, në 
lidhje me prezumimin e përgjegjësisë së një drejtori për çdo veprim që sipas ligjit duhet të kryhet 
nga ndërmarrja). 

391.  Megjithatë, neni 6 § 2 kërkon që shtetet t'i kufizojnë këto supozime brenda kufijve të 
arsyeshëm që marrin parasysh rëndësinë e asaj që është në rrezik dhe ruajnë të drejtat e mbrojtjes 
(Salabiaku kundër Francës, 1988, § 28; Radio France dhe të tjerët kundër Francës, 2004, § 24, në 
lidhje me prezumimin e përgjegjësisë penale të drejtorit të botimeve për deklaratat shpifëse të bëra 
në programet radiofonike; Västberga Taxi Aktiebolag dhe Vulic kundër Suedisë, 2002, § 113, në lidhje 
me përgjegjësinë objektive për shtesat tatimore; Klouvi kundër Francës, 2011, § 41, në lidhje me 
pamundësinë për të mbrojtur një akuzë për ndjekje penale me qëllim të keq për shkak të një 
supozimi ligjor se një akuzë kundër një të pandehuri të liruar për mungesë provash ishte e rreme; 
Iasir kundër Belgjikës, 2016, § 30, në lidhje me supozimet thelbësore për pjesëmarrjen në një vepër 
nga të bashkëakuzuarit; Zschüschen kundër Belgjikës (Aktv.), 2017, § 22, në lidhje me procedurat e 
pastrimit të parave). 

392.  Në përdorimin e prezumimeve në të drejtën penale, shteteve kontraktuese u kërkohet të 
vendosin një ekuilibër midis rëndësisë së asaj që është në rrezik dhe të drejtave të mbrojtjes; me 
fjalë të tjera, mjetet e përdorura duhet të jenë në proporcion të arsyeshëm me qëllimin legjitim që 
kërkohet të arrihet (Janosevic kundër Suedisë, 2002, § 101; Falk kundër Holandës (Aktv.), 2004). 
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B.  Të drejtat e mbrojtjes (Neni 6 § 3) 
 

Neni 6 § 3 i Konventës 

“3.  Kushdo që akuzohet me një vepër penale gëzon të drejtat minimale si në vazhdim: 

(a) të informohet shpejt, në një gjuhë që e kupton dhe në hollësi, për natyrën dhe shkakun e akuzave 
ndaj tij; 

(b) të ketë kohë dhe mundësi adekuate për përgatitje të mbrojtjes së vet; 

(c) të mbrohet personalisht ose përmes ndihmës juridike sipas zgjedhjes së tij ose, nëse nuk ka mjete 
të mjaftueshme të paguajë për ndihmë juridike, t'i sigurohet pa pagesë kur interesat e drejtësisë e 
kërkojnë një gjë të tillë; 

(d) të shqyrtojë ose të ketë shqyrtuar dëshmitarët kundër tij dhe të sigurojë pjesëmarrjen dhe 
dëgjimin e dëshmitarëve në emër të tij në kushte të njëjta si edhe dëshmitarët kundër tij; 

(e) të ketë ndihmë pa pagesë të një përkthyesi nëse nuk e kupton ose flet gjuhën e përdorur në 
gjykatë.” 

Fjalët kyçe HUDOC 

I akuzuar për një vepër penale (6-3) – Të drejtat e mbrojtjes (6-3) 

(a)  Informacion mbi natyrën dhe shkakun e akuzës (6-3-a) – Informacion i menjëhershëm (6-3-a) – 
Informacion në gjuhën e kuptuar (6-3-a) – Informacion në detaje (6-3-a) 

(b)  Përgatitja e mbrojtjes (6-3-b) – Koha e përshtatshme (6-3-b) – Objektet adekuate (6-3-b) – Qasja 
në dosjet përkatëse (6-3-b) 

(c)  Mbrojtja me prani fizike (6-3-c) – Mbrojtja përmes ndihmës juridike (6-3-c) – Ndihma juridike sipas 
zgjedhjes (6-3-c) – Mjetet e pamjaftueshme (6-3-c) – Ndihma juridike pa pagesë (6-3-c) – Kërkohet nga 
interesat e drejtësisë (6-3-c) 

(d)  Dëshmitarët (6-3-d) – Marrja në pyetje e dëshmitarëve (6-3-d) – Sigurimi i pranisë së dëshmitarëve 
(6-3-d) – Të njëjtat kushte (6-3-d) 

(e)  Ndihma me përkthim falas (6-3-e) 

 

393.  Kërkesat e nenit 6 § 3 në lidhje me të drejtat e mbrojtjes duhen parë si aspekte të veçanta të së 
drejtës për një gjykim të drejtë të garantuar nga neni 6 § 1 i Konventës (Gäfgen kundër Gjermanisë 
[GC], 2010, § 169; Sakhnovskiy kundër Rusisë [GC], 2010, § 94). 

394.  Garancitë specifike të përcaktuara në nenin 6 § 3 ilustrojnë nocionin e gjykimit të drejtë në 
lidhje me situatat tipike procedurale që lindin në lëndët penale, por qëllimi i tyre i brendshëm është 
gjithmonë të sigurojnë ose të kontribuojnë në sigurimin e drejtësisë së procedurës penale si një e 
tërë. Prandaj, garancitë e parapara në nenin 6 § 3 nuk janë një qëllim në vetvete, dhe në përputhje 
me rrethanat ato duhet të interpretohen në dritën e funksionit që ato kanë në kontekstin e 
përgjithshëm të procedurës (Ibrahimi dhe të tjerët kundër Mbretërisë së Bashkuar [GC], 2016, § 251; 
Mayzit kundër Rusisë, 2005, § 77; Can kundër Austrisë, Raporti i Komisionit i 12 korrikut 1984, § 48). 
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1.  Të dhëna mbi natyrën dhe shkakun e akuzës (neni 6 § 3 (a)) 
 

Neni 6 § 3 (a) i Konventës 

“3.  Kushdo që akuzohet me një vepër penale gëzon të drejtat minimale si në vazhdim: 

(a) të informohet shpejt, në një gjuhë që e kupton dhe në hollësi, për natyrën dhe shkakun e akuzave 
ndaj tij;” 

Fjalët kyçe HUDOC 

I akuzuar për një vepër penale (6-3) – Të drejtat e mbrojtjes (6-3) 

Informacion mbi natyrën dhe shkakun e akuzës (6-3-a) – Informacion i menjëhershëm (6-3-a) – 
Informacion në gjuhën e kuptuar (6-3-a) – Informacion në detaje (6-3-a) 

 

a.  Në përgjithësi 

395.  Objekti i nenit 6 § 3 (a) duhet të vlerësohet në dritën e të drejtës më të përgjithshme për një 
gjykim të drejtë të garantuar nga neni 6 § 1 i Konventës. Në çështjet penale, dhënia e informacionit 
të plotë dhe të detajuar në lidhje me akuzat kundër një të pandehuri, dhe rrjedhimisht karakterizimi 
ligjor që gjykata mund të miratojë në lidhje me çështjen, është një parakusht thelbësor për të 
garantuar që procedurat të jenë të drejta (Pélissier dhe Sassi kundër Francës [GC], 1999, § 52; 
Sejdovic kundër Italisë [GC], 2006, § 90; Varela Geis kundër Spanjës, 2013, § 42). 

396.  Nën-paragrafët (a) dhe (b) të nenit 6 § 3 janë të lidhura në atë që e drejta për t'u informuar për 
natyrën dhe shkakun e akuzës duhet të merret parasysh në dritën e të drejtës së të akuzuarit për të 
përgatitur mbrojtjen e tij (Pélissier dhe Sassi kundër Francës [GC], 1999, § 54; Dallos kundër 
Hungarisë, 2001, § 47). 

b.  Informimi rreth akuzave 

397.  Neni 6 § 3 (a) tregon nevojën për t'i kushtuar vëmendje të veçantë njoftimit të të pandehurit 
për "akuzën". Të dhënat e veprës penale luajnë një rol vendimtar në procedurën penale, pasi që nga 
momenti i dorëzimit të tyre i dyshuari njoftohet zyrtarisht me shkrim për bazën faktike dhe ligjore të 
akuzave kundër tij (Pélissier dhe Sassi kundër Francës [GC], 1999, § 51; Kamasinski kundër Austrisë, 
1989, § 79). 

398.  Neni 6 § 3 (a) i jep të pandehurit të drejtën për t'u informuar jo vetëm për "shkakun" e akuzës, 
domethënë për veprimet që ai pretendohet se ka kryer dhe mbi të cilat bazohet akuza, por edhe për 
“natyrën” e akuzës, pra karakterizimi ligjor që u jepet atyre akteve (Mattoccia kundër Italisë, 2000, 
§ 59; Penev kundër Bullgarisë, 2010, §§ 33 dhe 42). 

399.  Informacioni nuk ka nevojë të përmend domosdoshmërisht provat mbi të cilat bazohet akuza 
(X. kundër Belgjikës, Vendimi i Komisionit i datës 9 maj 1977; Collozza dhe Rubinat kundër Italisë, 
Raporti i Komisionit i 5 majit 1983). 

400.  Neni 6 § 3 (a) nuk vendos ndonjë kërkesë të veçantë formale në lidhje me mënyrën në të cilën i 
akuzuari duhet të informohet për natyrën dhe shkakun e akuzës kundër tij (Pélissier dhe Sassi kundër 
Francës [GC], 1999, § 53; Drassich kundër Italisë, 2007, § 34; Giosakis kundër Greqisë (nr. 3), 2011, 
§ 29). Në lidhje me këtë, aktakuza luan një rol vendimtar në procedurën penale, pasi që nga 
momenti i dorëzimit të saj i pandehuri njoftohet zyrtarisht me shkrim për bazën faktike dhe ligjore të 
akuzave kundër tij apo saj (Kamasinski kundër Austrisë, 1989, § 79). 

401.  Detyra për të informuar të akuzuarin i takon tërësisht prokurorisë dhe nuk mund të 
përmbushet në mënyrë pasive duke vënë në dispozicion informacionin pa e vënë në vëmendjen e 
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mbrojtjes (Mattoccia kundër Italisë, 2000, § 65; Chichlian dhe Ekindjian kundër Francës, Raporti i 
Komisionit i 16 marsit 1989, § 71). 

402.  Informacioni në fakt duhet të merret nga i akuzuari; një prezumim ligjor i marrjes nuk është i 
mjaftueshëm (C. kundër Italisë, Vendimi i Komisionit i 11 majit 1988). 

403.  Nëse situata për të cilën ankohet i atribuohet sjelljes së vetë të akuzuarit, ky i fundit nuk është 
në gjendje të pretendojë shkelje të të drejtave të mbrojtjes (Erdogan kundër Turqisë, Vendimi i 
Komisionit i datës 9 korrik 1992; Campbell dhe Fell kundër Mbretërisë së Bashkuar, 1984, § 96). 

404.  Në rastin e një personi me vështirësi mendore, autoritetet duhet të ndërmarrin hapa shtesë 
për të mundësuar që personi të informohet në detaje për natyrën dhe shkakun e akuzës kundër tij 
(Vaudelle kundër Francës, 2001, § 65). 

c.  Riklasifikimi i akuzës 

405.  I akuzuari duhet të jetë i informuar siç duhet dhe plotësisht për çdo ndryshim në akuzë, duke 
përfshirë ndryshimet në "kauzën" e saj dhe duhet t'i sigurohet koha dhe lehtësitë e duhura për të 
reaguar ndaj tyre dhe për të organizuar mbrojtjen e tij në bazë të çdo informacioni ose pretendimi të 
ri (Mattoccia kundër Italisë, 2000, § 61; Bäckström dhe Andersson kundër Suedisë (Aktv.), 2006; 
Varela Geis kundër Spanjës, 2013, § 54). 

406.  Informacioni në lidhje me akuzat e bëra, duke përfshirë karakterizimin ligjor që gjykata mund 
të miratojë në lidhje me këtë çështje, duhet të jepet ose përpara gjykimit në aktakuzë ose të paktën 
gjatë gjykimit me mjete të tjera, si zgjatja formale ose e nënkuptuar e akuzave. Thjesht referimi i 
mundësisë abstrakte që një gjykatë mund të arrijë në një përfundim të ndryshëm nga prokuroria në 
lidhje me kualifikimin e një vepre nuk është qartësisht e mjaftueshme (I.H. dhe të tjerët kundër 
Austrisë, 2006, § 34). 

407.  Një riklasifikim i veprës penale konsiderohet të jetë mjaftueshëm i parashikueshëm për të 
akuzuarin nëse ka të bëjë me një element që është i brendshëm i akuzës (De Salvador Torres kundër 
Spanjës, 1996, § 33; Sadak dhe të tjerët kundër Turqisë (nr. 1), 2001, §§ 52 dhe 56; Juha Nuutinen 
kundër Finlandës, 2007, § 32). Nëse elementet e veprës së riklasifikuar janë debatuar në procedurë 
është një konsideratë tjetër e rëndësishme (Penev kundër Bullgarisë, 2010, § 41). 

408.  Në rastin e riklasifikimit të fakteve gjatë rrjedhës së procedurës, të akuzuarit duhet t'i jepet 
mundësia që të ushtrojë të drejtat e tij të mbrojtjes në mënyrë praktike dhe efektive dhe në kohë të 
duhur (Pélissier dhe Sassi kundër Francës [GC], 1999, § 62; Block kundër Hungarisë, 2011, § 24; 
Haxhia kundër Shqipërisë, 2013, §§ 137-138; Pereira Cruz dhe të tjerët kundër Portugalisë, 2018, 
§ 198). 

409.  Defektet në njoftimin e akuzës mund të korrigjohen në procedurën e apelit nëse i akuzuari ka 
mundësinë të paraqesë para gjykatave më të larta mbrojtjen e tij në lidhje me akuzën e riformuluar 
dhe të kundërshtojë dënimin e tij në lidhje me të gjitha aspektet ligjore dhe faktike relevante (Dallos 
kundër Hungarisë, 2001, §§ 49-52; Sipavičius kundër Lituanisë, 2002, §§ 30-33; Zhupnik kundër 
Ukrainës, 2010, §§ 39-43; I.H. dhe të tjerët kundër Austrisë, 2006, §§ 36-38; Gelenidze kundër 
Gjeorgjisë, 2019, § 30). 

d.  "Hollësisht” 

410.  Përshtatshmëria e informacionit duhet të vlerësohet në lidhje me nenin 6 § 3 (b), i cili i jep të 
gjithëve të drejtën për të pasur kohën dhe lehtësitë e duhura për përgatitjen e mbrojtjes së tij, dhe 
në dritën e të drejtës më të përgjithshme për një seancë të drejtë të paraparë në nenin 6 § 1 
(Mattoccia kundër Italisë, 2000, § 60; Bäckström dhe Andersson kundër Suedisë (Aktv.), 2006). 

411.  Ndërsa shkalla e informacionit “të detajuar” ndryshon në varësi të rrethanave të veçanta të 
secilit rast, të akuzuarit duhet të paktën t'i jepet informacion i mjaftueshëm për të kuptuar plotësisht 
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shtrirjen e akuzave kundër tij, në mënyrë që të përgatitet një mbrojtje adekuate (Mattoccia kundër 
Italisë, 2000, § 60). Për shembull, informacioni i detajuar do të ekzistojë kur veprat për të cilat 
akuzohet i pandehuri janë të listuara mjaftueshëm; tregohet vendi dhe data e veprës penale; ka 
referencë në nenet përkatëse të Kodit Penal dhe përmendet emri i viktimës (Brozicek 
kundër Italisë,1989, § 42). 

412.  Disa detaje specifike të veprës penale mund të konstatohen jo vetëm nga aktakuza por edhe 
nga dokumentet e tjera të përgatitura nga prokuroria në këtë rast dhe nga materialet e tjera të 
dosjes (Previti kundër Italisë (Aktv.), 2009, § 208). Për më tepër, detajet faktike të veprës penale 
mund të sqarohen dhe specifikohen gjatë procedurës (Sampech kundër Italisë (Aktv.), 2015, § 110; 
Pereira Cruz dhe të tjerët kundër Portugalisë, 2018, § 198). 

e.  “Me shpejtësi” 

413.  Informacioni duhet t'i dorëzohet të akuzuarit në kohën e duhur për përgatitjen e mbrojtjes së 
tij, që është qëllimi kryesor themelor i nenit 6 § 3 (a) (C. kundër Italisë, Vendimi i Komisionit i datës 
11 maj 1988, ku njoftimi i akuzës ndaj ankuesit katër muaj përpara gjykimit të tij u konsiderua i 
pranueshëm; shiko, në të kundërt, Borisova kundër Bullgarisë, 2006, §§ 43-45, ku ankuesja kishte 
vetëm disa orë për të përgatitur mbrojtjen e saj pa një avokat). 

414.  Në shqyrtimin e pajtueshmërisë me nenin 6 § 3 (a), Gjykata ka marrë parasysh kuptimin 
autonom të fjalëve "i akuzuar" dhe "akuzë penale", të cilat duhet të interpretohen duke iu referuar 
objektivit dhe jo situatës formale (Padin Gestoso kundër Spanjës (Aktv.), 1999; Casse kundër 
Luksemburgut, 2006, § 71). 

f.  “Gjuha” 

415.  Nëse tregohet ose ka arsye për të besuar se i akuzuari ka njohuri të pamjaftueshme të gjuhës 
në të cilën është dhënë informacioni, autoritetet duhet t'i japin atij një përkthim (Brozicek 
kundër Italisë, 1989, § 41; Tabaï kundër Francës (Aktv.), 2004). 

416.  Ndërsa neni 6 § 3 (a) nuk specifikon se informacioni përkatës duhet të jepet me shkrim ose të 
përkthehet në formë të shkruar për një të pandehur të huaj, një i pandehur që nuk e njeh gjuhën e 
përdorur nga gjykata mund të jetë në një disavantazh praktik nëse ai nuk pajiset gjithashtu me një 
përkthim me shkrim të aktakuzës në një gjuhë që ai e kupton (Hermi kundër Italisë [GC], 2006, § 68; 
Kamasinski kundër Austrisë, 1989, § 79). 

417.  Megjithatë, informacione të mjaftueshme për akuzat mund të sigurohen edhe përmes një 
përkthimi gojor të aktakuzës nëse kjo i mundëson të akuzuarit të përgatisë mbrojtjen e tij (po aty., 
§ 81; Husain kundër Italisë (Aktv.), 2005). 

418.  Sipas kësaj dispozite, i akuzuari nuk ka të drejtë të ketë një përkthim të plotë të dosjeve 
gjyqësore (X. kundër Austrisë, Vendimi i Komisionit i 29 majit 1975). 

419.  Shpenzimet e bërë nga interpretimi i akuzës duhet të mbulohet nga shteti në përputhje me 
nenin 6 § 3 (e), i cili garanton të drejtën për ndihmën falas të një përkthyesi (Luedicke, Belkacem dhe 
Koç kundër Gjermanisë, 1978, § 45). 

2.  Përgatitja e mbrojtjes (Neni 6 § 3 (b)) 
 

Neni 6 § 3 (b) i Konventës 

“3.  Kushdo që akuzohet me një vepër penale gëzon të drejtat minimale si në vazhdim: 

... 

(b) të ketë kohë dhe mundësi adekuate për përgatitje të mbrojtjes së vet;” 
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Fjalët kyçe HUDOC 

I akuzuar për një vepër penale (6-3) – Të drejtat e mbrojtjes (6-3) 

Përgatitja e mbrojtjes (6-3-b) – Koha e përshtatshme (6-3-b) – Objektet adekuate (6-3-b) – Qasja në 
dosjet përkatëse (6-3-b) 

 

a.  Konsiderata të përgjithshme 

420.  “Të drejtat e mbrojtjes”, nga të cilat neni 6 § 3 (b) jep një listë jo shteruese, janë krijuar mbi të 
gjitha për të vendosur barazi, sa më shumë që të jetë e mundur, ndërmjet prokurorisë dhe 
mbrojtjes. Lehtësitë që duhet t'i jepen të akuzuarit janë të kufizuara në ato që e ndihmojnë ose 
mund ta ndihmojnë atë në përgatitjen e mbrojtjes së tij (Mayzit kundër Rusisë, 2005, § 79). 

421.  Neni 6 § 3 (b) i Konventës ka të bëjë me dy elementë të një mbrojtjeje të duhur, domethënë 
çështjen e objekteve dhe atë të kohës. Kjo dispozitë nënkupton që veprimtaria thelbësore e 
mbrojtjes në emër të të akuzuarit mund të përfshijë gjithçka që është “e nevojshme” për përgatitjen 
e gjykimit. I akuzuari duhet të ketë mundësi ta organizojë mbrojtjen e tij në mënyrë të duhur dhe pa 
kufizime përkitazi me mundësinë që t'i paraqesë të gjitha argumentet relevante për mbrojtje para 
gjykatës dhe kështu të ndikojë në rezultatin e procedurës gjyqësore (Can kundër Austrisë, Raporti i 
Komisionit i datës 12 korrik 1984, § 53; Gregačević kundër Kroacisë, 2012, § 51). 

422.  Çështja e përshtatshmërisë së kohës dhe lehtësive që i ofrohen një të akuzuari duhet të 
vlerësohet në dritën e rrethanave të çdo rasti të veçantë (Iglin kundër Ukrainës, 2012, § 65; Galstyan 
kundër Armenisë, 2007, § 84). 

b.  Kohë adekuate 

423.  Kur vlerësohet nëse i akuzuari ka pasur kohë të mjaftueshme për përgatitjen e mbrojtjes së tij, 
duhet pasur parasysh natyrën e procedurës, si dhe kompleksitetin e rastit dhe fazën e procedurës 
(Gregačević kundër Kroacisë, 2012, § 51). 

424.  Neni 6 § 3 (b) mbron të akuzuarin kundër një gjykimi të nxituar (Kröcher dhe Möller kundër 
Zvicrës, Vendimi i Komisionit i 9 korrikut 1981; Bonzi kundër Zvicrës, Vendimi i Komisionit i datës 12 
korrik 1978; Borisova kundër Bullgarisë, 2006, § 40; Malofeyeva kundër Rusisë, 2013, § 115; Gafgaz 
Mammadov kundër Azerbajxhanit, 2015, § 76-82). Edhe pse është e rëndësishme që procedurat të 
zhvillohen me shpejtësi të mirë, kjo nuk duhet të bëhet në kurriz të të drejtave procedurale të njërës 
prej palëve (OAO Neftyanaya Kompaniya Yukos kundër Rusisë, 2011, § 540). 

425.  Në përcaktimin nëse neni 6 § 3 (b) është respektuar, duhet të merret parasysh edhe ngarkesa e 
zakonshme e punës së këshilltarit ligjor; megjithatë, nuk është e paarsyeshme t'i kërkohet një 
avokati mbrojtës të organizojë të paktën një ndryshim në theksin e punës së tij nëse kjo është e 
nevojshme duke pasur parasysh urgjencën e veçantë të një rasti të caktuar (Mattick 
kundër Gjermanisë (Aktv.), 2005). Në këtë kontekst, në një lëndë në të cilën ankuesi dhe mbrojtësi i 
tij kishin pesë ditë kohë për të studiuar një dosje me gjashtë vëllime prej rreth 1500 faqesh, Gjykata 
nuk konsideroi se koha e caktuar për mbrojtjen për të studiuar shkresat e lëndës ishte mjaftueshëm 
për të mbrojtur thelbin e së drejtës të garantuar nga neni 6 §§ 1 dhe 3 (b). Gjykata mori parasysh 
faktin se në ankim, ankuesi kishte analizuar në detaje materialin e çështjes, se ai ishte përfaqësuar 
në gjykatën e apelit nga dy avokatë, të cilët konfirmuan se kishin pasur kohë të mjaftueshme për të 
studiuar dosjen dhe se ankuesi nuk kishte qenë i kufizuar në numrin dhe kohëzgjatjen e takimeve të 
tij me avokatët (Lambin kundër Rusisë, 2017, §§ 43-48). 

426.  Neni 6 § 3 (b) i Konventës nuk kërkon që përgatitja e një gjyqi që zgjat për një periudhë të 
caktuar kohe të përfundojë përpara seancës së parë. Rrjedha e gjykimeve nuk mund të hartohet 
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plotësisht paraprakisht dhe mund të zbulojë elemente që deri më tani nuk kanë dalë në dritë dhe 
kërkojnë përgatitje të mëtejshme nga palët (Mattick kundër Gjermanisë (Aktv.), 2005). 

427.  Një çështje në lidhje me kërkesën e "kohës së duhur" sipas nenit 6 § 3 (b) mund të lindë në 
lidhje me kohën e kufizuar për inspektimin e një dosjeje (Huseyn dhe të tjerët kundër Azerbajxhanit, 
2011, § 174-178; Iglin kundër Ukrainës, 2012, §§ 70-73; Shiko Nevzlin kundër Rusisë, 2022, §§ 144-
150, ku mbrojtjes iu dhanë dy javë, që përfshinin fundjavat dhe pushimet, për të shqyrtuar një dosje 
prej 19,000 faqesh që përfshin akuza në lidhje me disa episode të vrasjes dhe tentativës për vrasje), 
ose një periudhë e shkurtër ndërmjet njoftimit të akuzës dhe mbajtjes së seancës (Vyerentsov 
kundër Ukrainës, 2013, §§ 75-77). Për më tepër, mbrojtjes duhet t'i jepet kohë shtesë pas disa 
ndodhive në procedurë për të rregulluar qëndrimin e saj, për të përgatitur një kërkesë, për të bërë 
ankesë, etj. (Miminoshvili kundër Rusisë, 2011, § 141). "Ndodhi" të tilla mund të përfshijnë 
ndryshime në aktakuzë (Pélissier dhe Sassi kundër Francës [GC], 1999, § 62), prezantimi i provave të 
reja nga prokuroria (G.B. kundër Francës, 2001, §§ 60-62), ose një ndryshim i papritur dhe drastik në 
mendimin e një eksperti gjatë gjykimit (po aty., §§ 69-70). 

428.  Një i akuzuar pritet të kërkojë shtyrje ose shtyrje të seancës nëse ka një problem të perceptuar 
me kohën e lejuar (Campbell dhe Fell kundër Mbretërisë së Bashkuar, 1984, § 98; Bäckström dhe 
Andersson kundër Suedisë (Aktv.), 2006; Craxi kundër Italisë (nr. 1), 2002, § 72), me përjashtim të 
rrethanave të jashtëzakonshme (Goddi kundër Italisë, 1984, § 31) ose kur nuk ka bazë për një të 
drejtë të tillë në ligjin dhe praktikën e brendshme (Galstyan kundër Armenisë, 2007, § 85). 

429.  Në rrethana të caktuara, gjykatës mund t'i kërkohet të shtyjë një seancë me propozimin e saj, 
në mënyrë që t'i japë mbrojtjes kohë të mjaftueshme (Sadak dhe tjerët kundër Turqisë (nr. 1), 2001, 
§ 57; Sakhnovskiy kundër Rusisë [GC], 2010, §§ 103 dhe 106). 

430.  Në mënyrë që i akuzuari të ushtrojë në mënyrë efektive të drejtën e apelimit në dispozicion të 
tij, gjykatat kombëtare duhet të tregojnë me qartësi të mjaftueshme arsyet mbi të cilat bazuan 
vendimin e tyre (Hadjianastassiou kundër Greqisë, 1992, § 33). Kur një aktgjykim plotësisht i 
arsyetuar nuk është i disponueshëm përpara skadimit të afatit kohor për paraqitjen e ankesës, të 
akuzuarit duhet t'i jepen informacione të mjaftueshme në mënyrë që të jetë në gjendje të bëjë një 
ankesë pasi të jetë informuar mirë (Zoon kundër Holandës, 2000, §§ 40-50; Baucher kundër Francës, 
2007, §§ 46-51). 

431.  Shtetet duhet të sigurojnë që të gjithë të akuzuarit për një vepër penale të kenë përfitimet e 
garancive të nenit 6 § 3. Vënia e përgjegjësisë mbi ankuesit e dënuar për të zbuluar se kur fillon ose 
skadon një periudhë e caktuar kohore nuk është në përputhje me "zellin" që Shtetet Kontraktuese 
duhet të ushtrojnë për të siguruar që të drejtat e garantuara nga neni 6 të gëzohen në mënyrë 
efektive (Vacher kundër Francës, 1996, § 28). 

c.  Lehtësitë adekuate 

432.  “Lehtësitë” që duhet të gëzojë çdo person i akuzuar për një vepër penale përfshijnë mundësinë 
për t'u njohur, për qëllime të përgatitjes së mbrojtjes së tij, me rezultatet e hetimeve të kryera gjatë 
gjithë procedurës (Huseyn dhe të tjerët kundër Azerbajxhanit, 2011, § 175; OAO Neftyanaya 
Kompaniya Yukos kundër Rusisë, 2011, § 538). 

433.  Detyra e shteteve sipas nenit 6 § 3 (b) për të siguruar të drejtën e të akuzuarit për të ngritur një 
mbrojtje në procedurën penale përfshin një detyrim për të organizuar procedurën në mënyrë të tillë 
që të mos paragjykojë fuqinë e të akuzuarit për t'u përqendruar dhe zbatuar shkathtësinë mendore 
në mbrojtjen e pozicionit të tij. Kur të pandehurit janë të ndaluar, kushtet e ndalimit të tyre, 
transporti, ushqimi dhe rregullime të tjera të ngjashme janë faktorë të rëndësishëm për t'u marrë 
parasysh në këtë drejtim (Razvozzhayev kundër Rusisë dhe Ukrainës dhe Udaltsov kundër Rusisë, 
2019, § 252). 
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434.  Në veçanti, kur një person është i ndaluar në pritje të gjykimit, nocioni "lehtësira" mund të 
përfshijë kushte të tilla të paraburgimit që i lejojnë personit të lexojë dhe të shkruajë me një shkallë 
të arsyeshme përqendrimi (Mayzit kundër Rusisë, 2005, § 81; Moiseyev kundër Rusisë, 2008, § 221). 
Është thelbësore që si i akuzuari ashtu edhe mbrojtësi i tij të jenë në gjendje të marrin pjesë në 
procedurë dhe të bëjnë parashtresa pa vuajtur nga lodhja e tepruar (Barberà, Messegué dhe Jabardo 
kundër Spanjës, 1988, § 70; Makhfi kundër Francës, 2004, § 40; Fakailo (Safoka) dhe të tjerët kundër 
Francës, 2014, § 50). Kështu, në Razvozzhayev kundër Rusisë dhe Ukrainës dhe Udaltsov kundër 
Rusisë, 2019, §§ 253-254, Gjykata konstatoi se efekti kumulativ i shterimit i shkaktuar nga 
transferimet e gjata në burg – në kushte të këqija dhe me më pak se tetë orë pushim, i përsëritur për 
katër ditë në javë për një periudhë prej më shumë se katër muajsh – dëmtoi seriozisht aftësinë e 
ankuesit për të ndjekur procedurat, të bëjë parashtresa, të mbajë shënime dhe të udhëzojë avokatët 
e tij. Në këto rrethana, dhe duke pasur parasysh se kërkesat e ankuesit ishin marrë në konsideratë të 
pamjaftueshme për një orar seancash që mund të kishte qenë më pak intensive, Gjykata vlerësoi se 
atij nuk i ishin ofruar lehtësitë e duhura për përgatitjen e mbrojtjes së tij, gjë që kishte minuar 
kërkesat e një gjykimi të drejtë dhe të barazisë së armëve, në kundërshtim me kërkesat e nenit 6 
§§ 1 dhe 3 (b) të Konventës. 

435.  Lehtësitë që duhet t'i jepen të akuzuarit janë të kufizuara në ato që e ndihmojnë ose mund ta 
ndihmojnë atë në përgatitjen e mbrojtjes së tij (Padin Gestoso kundër Spanjës (Aktv.), 1999; Mayzit 
kundër Rusisë, 2005, § 79). Në disa raste, kjo mund të lidhet me nevojën për t'i siguruar ankuesit një 
mundësi për të marrë prova në favor të tij (Lilian Erhan kundër Republikës së Moldavisë,* §§ 20-21, 
ku policia refuzoi të shoqëronte ankuesin në një spital për të kryer një test biologjik për të 
kundërshtuar pretendimet për drejtimin e mjetit në gjendje të dehur). 

436.  Garancitë e nenit 6 § 3 (b) gjithashtu kanë rëndësi për qasjen e të akuzuarit në dosje dhe 
zbulimin e provave, dhe në këtë kontekst ato mbivendosen me parimet e barazisë së armëve dhe 
gjykimit kontradiktor sipas nenit 6 § 1 (Rowe dhe Davis kundër Mbretërisë së Bashkuar [GC], 2000, 
§ 59; Leas kundër Estonisë, 2012, § 76).14 Një të akuzuari nuk duhet t'i jepet qasje direkte në shkresat 
e lëndës, mjafton që ai të informohet për materialin në dosje nga përfaqësuesit e tij (Kremzow 
kundër Austrisë, 1993, § 52). Megjithatë, qasja e kufizuar e të akuzuarit në dosjen gjyqësore nuk 
duhet të pengojë që provat t'i vihen në dispozicion të akuzuarit përpara gjykimit dhe t'i jepet 
mundësia të akuzuarit për të komentuar mbi to përmes avokatit të tij në parashtrime gojore (Öcalan 
kundër Turqisë [GC], 2005, § 140). 

437.  Kur një të akuzuari i është lejuar të bëjë mbrojtjen e tij, mohimi i qasjes në shkresat e lëndës 
përbën shkelje të të drejtave të mbrojtjes (Foucher kundër Francës, 1997, §§ 33-36). 

438.  Për të lehtësuar zhvillimin e mbrojtjes, i akuzuari nuk duhet të pengohet në marrjen e kopjeve 
të dokumenteve përkatëse nga shkresat e lëndës dhe përpilimin dhe përdorimin e shënimeve të 
marra (Rasmussen kundër Polonisë, 2009, §§ 48-49; Moiseyev kundër Rusisë, 2008, §§ 213-218; 
Matyjek kundër Polonisë, 2007, § 59; Seleznev kundër Rusisë, 2008, §§ 64-69). 

439.  “Lehtësitë” që i ofrohen një të akuzuari përfshijnë konsultimin me avokatin e tij (Campbell dhe 
Fell kundër Mbretërisë së Bashkuar, 1984, § 99; Goddi kundër Italisë, 1984, § 31). Mundësia që një i 
akuzuar të bisedojë me mbrojtësin e tij është thelbësore për përgatitjen e mbrojtjes së tij (Bonzi 
kundër Zvicrës, Vendimi i Komisionit i datës 12 korrik 1978; Can kundër Austrisë, Raporti i Komisionit 
i 12 korrikut 1984, § 52). Kështu, një çështje sipas nenit 6 § 3 (b) lind nëse vendosja e një të akuzuari 
në një kabinë xhami gjatë seancës dëgjimore pengon konsultimin efektiv të tij ose të saj me një 
avokat (Yaroslav Belousov kundër Rusisë, 2016, §§ 148-153). 

 
14.  Shih seksionin Pjesëmarrja efektive në procedurë dhe Barazia e armëve dhe procedurat kundërshtuese. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-68067
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-88780
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57429
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57429
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-67121
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-146674
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-146674
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-198480
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-198480
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-5623
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-68067
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-68067
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218114
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58496
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-109343
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57829
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57829
http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-69022
http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-69022
http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-69022
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58017
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-92429
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-88780
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-80219
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-87237
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57456
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57456
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57495
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-74394
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-74394
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-73476
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-166937


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

Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut 87/135 Rishikimi i fundit: 31.08.2022 

440.  Neni 6 § 3 (b) mbivendoset me të drejtën për ndihmë juridike në nenin 6 § 3 (c) të Konventës 
(Lanz kundër Austrisë, 2002, §§ 50-53; Öcalan kundër Turqisë [GC], 2005, § 148; Trepashkin kundër 
Rusisë (nr. 2), 2010, §§ 159-168).15 

3.  E drejta për t'u mbrojtur personalisht ose nëpërmjet ndihmës juridike 
(Neni 6 § 3 (c)) 

 

Neni 6 § 3 (c) i Konventës 

“3.  Kushdo që akuzohet me një vepër penale gëzon të drejtat minimale si në vazhdim: 

... 

(c) të mbrohet personalisht ose përmes ndihmës juridike sipas zgjedhjes së tij ose, nëse nuk ka mjete 
të mjaftueshme të paguajë për ndihmë juridike, t'i sigurohet pa pagesë kur interesat e drejtësisë e 
kërkojnë një gjë të tillë;” 

Fjalët kyçe HUDOC 

I akuzuar për një vepër penale (6-3) – Të drejtat e mbrojtjes (6-3) 

Mbrojtja me prani fizike (6-3-c) – Mbrojtja përmes ndihmës juridike (6-3-c) – Ndihma juridike sipas 
zgjedhjes (6-3-c) – Mjetet e pamjaftueshme (6-3-c) – Ndihma juridike pa pagesë (6-3-c) – Kërkohet nga 
interesat e drejtësisë (6-3-c) 

 

441.  Neni 6 § 3 (c) përfshin aspekte të veçanta të së drejtës për një gjykim të drejtë sipas kuptimit të 
nenit 6 § 1 (Dvorski kundër Kroacisë [GC], 2015, § 76; Correia de Matos kundër Portugalisë (Aktv.), 
2001; Foucher kundër Francës, 1997, § 30). Ky nënparagraf garanton që procedura kundër një 
personi të akuzuar nuk do të zhvillohet pa përfaqësim adekuat të rastit për mbrojtjen (Pakelli 
kundër Gjermanisë, Raporti i Komisionit i 12 dhjetorit 1981, § 84). Ai përfshin tre të drejta të 
veçanta: të mbrohet personalisht, të mbrohet me ndihmën juridike që zgjedh vetë dhe, në varësi të 
kushteve të caktuara, t'i jepet ndihmë juridike falas (Pakelli kundër Gjermanisë, 1983, § 31). 

a.  Fusha e zbatimit 

442.  Çdo person subjekt i një akuze penale duhet të mbrohet nga neni 6 § 3 (c) në çdo fazë të 
procedurës (Imbrioscia kundër Zvicrës, 1993, § 37). Kështu, kjo mbrojtje mund të bëhet relevante 
edhe përpara se një lëndë të dërgohet për gjykim nëse dhe për aq sa drejtësia e gjykimit ka të ngjarë 
të paragjykohet seriozisht nga një dështim fillestar për të respektuar dispozitat e nenit 6 (Öcalan 
kundër Turqisë [GC], 2005, § 131; Ibrahimi dhe të tjerët kundër Mbretërisë së Bashkuar [GC], 2016, 
§ 253; Magee kundër Mbretërisë së Bashkuar, 2000, § 41). 

443.  Ndërsa neni 6 § 3 (b) është i lidhur me konsideratat në lidhje me përgatitjen e gjykimit, neni 6 
§ 3 (c) i jep të akuzuarit një të drejtë më të përgjithshme për ndihmë dhe mbështetje nga një avokat 
gjatë gjithë procedurës (Can kundër Austrisë, Raporti i Komisionit i 12 korrikut 1984, § 54). 
Megjithatë, mënyra në të cilën do të zbatohet neni 6 § 3 (c) në fazën paraprake (gjatë hetimit 
paraprak) varet nga veçoritë e veçanta të procedurës të përfshirë dhe nga rrethanat e rastit 
(Ibrahimi dhe të tjerët kundër Mbretërisë së Bashkuar [GC], 2016, § 253; Brennan kundër Mbretërisë 
së Bashkuar, 2001, § 45; Berliński kundër Polonisë, 2002, § 75). 

444.  Në mënyrë të ngjashme, mënyra në të cilën do të zbatohet neni 6 § 3 (c) në lidhje me gjykatat e 
apelit ose të kasacionit varet nga veçoritë e veçanta të procedurave të përfshira (Meftah dhe të 
tjerët kundër Italisë [GC], 2002, § 41). Duhet të merret parasysh tërësia e procedurave të zhvilluara 

 
15.  Shih seksionin E drejta për t'u mbrojtur personalisht ose nëpërmjet ndihmës juridike (Neni 6 § 3 (c)). 
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në rendin juridik të brendshëm dhe roli i gjykatës së apelit ose të kasacionit në të (po aty.; Monnell 
dhe Morris kundër Mbretërisë së Bashkuar, 1985, § 56). Është e nevojshme të merren parasysh 
çështje të tilla si natyra e procedurës së lejimit për apel dhe rëndësia e saj në kontekstin e 
procedurës penale në tërësi, fushëveprimi i kompetencave të gjykatës së apelit dhe mënyra në të 
cilën interesat e ankuesit realisht janë paraqitur dhe mbrojtur para gjykatës së apelit (po aty.). 

b.  E drejta për të mbrojtur veten 

445.  Objekti dhe qëllimi i nenit 6 të Konventës në tërësi tregojnë se një person i akuzuar për një 
vepër penale ka të drejtë të marrë pjesë në seancë (Zana kundër Turqisë [GC], 1997, § 68; Monnell 
dhe Morris kundër Mbretërisë së Bashkuar, 1985, § 58).16 I lidhur ngushtë me këtë të drejtë, Neni 6 
§ 3 (c) i ofron të akuzuarit mundësinë që të mbrohet personalisht. Prandaj normalisht nuk do të jetë 
në kundërshtim me kërkesat e nenit 6, nëse një i akuzuar vetëpërfaqësohet në përputhje me 
vullnetin e tij ose të saj, përveç nëse interesat e drejtësisë kërkojnë ndryshe (Galstyan kundër 
Armenisë, 2007, § 91). 

446.  Neni 6 §§ 1 dhe 3 (c) nuk i japin domosdoshmërisht të akuzuarit të drejtën për të vendosur 
mënyrën në të cilën sigurohet mbrojtja (Correia de Matos kundër Portugalisë (Aktv.), 2001). Zgjedhja 
midis dy alternativave të përmendura në nenin 6 § 3 (c), domethënë, e drejta e ankuesit për t'u 
mbrojtur personalisht ose për t'u përfaqësuar nga një avokat që zgjedh vetë, ose në rrethana të 
caktuara nga ai i caktuar nga gjykata, varet në parim nga ligji vendas ose rregullat e gjykatës në fuqi. 
Në marrjen e këtij vendimi, Shtetet Anëtare gëzojnë një nivel vlerësimi, megjithëse të kufizuar 
(Correia de Matos kundër Portugalisë [GC], 2018, § 122). 

447.  Në dritën e këtyre parimeve, Gjykata së pari shqyrton nëse janë dhënë arsye relevante dhe të 
mjaftueshme për zgjedhjen legjislative të zbatuar në rastin konkret. Së dyti, edhe nëse janë dhënë 
arsye relevante dhe të mjaftueshme, është ende e nevojshme të shqyrtohet, në kontekstin e 
vlerësimit të përgjithshëm të drejtësisë së procedurës penale, nëse gjykatat vendase, gjatë zbatimit 
të rregullit të kundërshtuar, kanë ofruar gjithashtu arsye relevante dhe të mjaftueshme për 
vendimet e tyre. Në lidhje me këtë të fundit, do të jetë e rëndësishme të vlerësohet nëse një të 
akuzuari i është dhënë mundësia në praktikë për të marrë pjesë në mënyrë efektive në gjykimin e tij 
ose të saj (po aty., § 143). 

448.  Në Correia de Matos kundër Portugalisë [GC] (2018, §§ 144-169) Gjykata mori parasysh në 
tërësi kontekstin procedural në të cilin u zbatua kërkesa për përfaqësim të detyrueshëm, duke 
përfshirë nëse i akuzuari mbeti në gjendje të ndërhynte personalisht në procedurë. Më tej, ajo mori 
parasysh kufirin e vlerësimit që gëzonte shteti dhe i konsideroi arsyet për zgjedhjen e kundërshtuar 
të ligjvënësit si të rëndësishme dhe të mjaftueshme. Meqenëse, përveç kësaj, nuk kishte asnjë bazë 
për të gjetur se procedura penale kundër ankuesit kishte qenë e padrejtë, Gjykata arriti në 
përfundimin se nuk kishte pasur shkelje të nenit 6 §§ 1 dhe 3 (c) të Konventës. 

449.  Për më tepër, kur i akuzuari zgjedh të mbrohet, ai me dashje heq dorë nga e drejta e tij për t'u 
ndihmuar nga një avokat dhe konsiderohet se ka për detyrë të tregojë kujdes në mënyrën në të cilën 
ai e bën mbrojtjen e tij (Melin kundër Francës, 1993, § 25). Në veçanti, do të mbizotëronte konceptin 
e të drejtës së mbrojtjes së atyre që akuzohen për një vepër penale, nëse supozohej se ata nuk 
mund të ndiqen penalisht kur, në ushtrimin e kësaj të drejte, ata ngjallnin me dashje dyshime të 
rreme për sjellje të dënueshme në lidhje me një dëshmitar ose ndonjë person tjetër të përfshirë në 
procedurën penale (Brandstetter kundër Austrisë, 1991, § 52). Thjesht mundësia që një i akuzuar të 
ndiqet penalisht më pas për shkak të pretendimeve të bëra në mbrojtje të tij nuk mund të 
konsiderohet se cenon të drejtat e tij sipas nenit 6 § 3 (c). Pozicioni mund të jetë i ndryshëm nëse, 
për shkak të faktit se legjislacioni ose praktika kombëtare në këtë drejtim janë tepër të rënda, rreziku 

 
16.  Shih seksionin E drejta për një seancë dëgjimore dhe prezencë në seancë. 
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i ndjekjes penale të mëvonshme është i tillë që i pandehuri të pengohet realisht të ushtrojë lirisht të 
drejtat e tij të mbrojtjes (po aty., § 53). 

c.  Ndihma juridike 

i.  Qasja në avokat 

  Fushëveprimi i të drejtës 

450.  E drejta e secilit të akuzuar për një vepër penale për t'u mbrojtur efektivisht nga një avokat 
është një nga tiparet themelore të një gjykimi të drejtë (Salduz kundër Turqisë [GC], 2008, § 51; 
Ibrahimi dhe të tjerët kundër Mbretërisë së Bashkuar [GC], 2016, § 255; Simeonovi kundër Bullgarisë 
[GC], 2017, § 112; Beuze kundër Belgjikës [GC], 2018, § 123). Si rregull, një të dyshuari duhet t'i jepet 
qasje në ndihmë ligjore që nga momenti kur ka një "akuzë penale" kundër tij ose saj brenda kuptimit 
autonom të Konventës (Simeonovi kundër Bullgarisë [GC], 2017, § 110).17 Në lidhje me këtë, Gjykata 
ka theksuar se një person fiton statusin e një të dyshuari që kërkon zbatimin e masave mbrojtëse të 
nenit 6, jo kur ky status i është caktuar zyrtarisht atij ose asaj, por kur autoritetet vendase kanë arsye 
të besueshme për të dyshuar për përfshirjen e atij personi në një vepër penale (Truten 
kundër Ukrainës, 2016, § 66; Knox kundër Italisë, 2019, § 152; kontrast Bandaletov kundër Ukrainës, 
2013, §§ 61-66, në lidhje me deklaratat vullnetare të bëra nga një ankues si dëshmitar; dhe Sršen 
kundër Kroacisë (Aktv.), 2019, §§ 43-45, në lidhje me marrjen e informacionit rutinë, duke përfshirë 
marrjen e mostrave të gjakut, nga pjesëmarrësit në një aksident rrugor). 

451.  Kështu, për shembull, e drejta për të pasur një avokat lind kur një person merret në 
paraburgim dhe merret në pyetje nga policia (Simeonovi kundër Bullgarisë [GC], 2017, § 111; Syrghi 
kundër Rumanisë, 2016, § 44) si dhe në rastet kur një person nuk është privuar nga liria, por thirret 
për t'u marrë në pyetje nga policia në lidhje me dyshimin e përfshirjes së tij ose të saj në një vepër 
penale (Dubois kundër Francës, 2022, §§ 45-46 dhe 69-75). Kjo e drejtë mund të jetë gjithashtu e 
rëndësishme gjatë veprimeve procedurale, të tilla si procedurat e identifikimit ose rindërtimi i 
ngjarjeve dhe inspektimet në terren (İbrahim Öztürk kundër Turqisë, 2009, §§ 48-49; Türk kundër 
Turqisë, 2017, § 47; Mehmet Duman kundër Turqisë, 2018, § 41) si dhe operacionet e bastisjes dhe 
sekuestrimit (Ayetullah Ay kundër Turqisë, 2020, §§ 135 dhe 163). Për më tepër, e drejta e një të 
akuzuari për të marrë pjesë në mënyrë efektive në një gjykim penal përfshin, në përgjithësi, jo vetëm 
të drejtën për të qenë i pranishëm, por edhe të drejtën për të marrë ndihmë juridike, nëse është e 
nevojshme (Lagerblom kundër Suedisë, 2003, § 49; Galstyan kundër Armenisë, 2007, § 89). Në të 
njëjtën mënyrë, thjesht prania e avokatit të ankuesit nuk mund të kompensojë mungesën e të 
akuzuarit (Zana kundër Turqisë [GC], 1997, § 72). 

452.  Në Beuze kundër Belgjikës [GC] (2018, §§ 125-130), duke u mbështetur në jurisprudencën e saj 
të mëparshme, Gjykata shpjegoi se qëllimet e ndjekura nga e drejta për të pasur një avokat 
përfshijnë si në vijim: parandalimin e një dështimi të drejtësisë dhe, mbi të gjitha, përmbushja e 
qëllimeve të nenit 6, veçanërisht barazia e armëve ndërmjet autoriteteve hetuese ose ndjekëse dhe 
të akuzuarit; kundërpeshën ndaj cenueshmërisë së të dyshuarve në paraburgim policor; mbrojtjen 
themelore kundër detyrimit dhe keqtrajtimit të të dyshuarve nga policia; garantimin e respektimit të 
së drejtës së një të akuzuari për të mos inkriminuar veten dhe për të heshtur, e cila – ashtu si e 
drejta e qasjes ndaj një avokati si e tillë – mund të garantohet vetëm nëse ai ose ajo njoftohet siç 
duhet për këto të drejta. Në lidhje me këtë, qasja e menjëhershme e një avokat të aftë për të dhënë 
informacion për të drejtat procedurale ka të ngjarë të parandalojë padrejtësinë që rrjedh nga 
mungesa e informacionit të duhur mbi të drejtat. 

453.  Në Beuze kundër Belgjikës [GC] (2018, §§ 133-134) Gjykata shtjelloi gjithashtu përmbajtjen e së 
drejtës për qasje tek një avokat. Ajo dalloi dy kërkesa minimale si: (1) e drejta e kontaktit dhe 

 
17.  Shih seksionin Parimet e përgjithshme. 
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konsultimit me një avokat para intervistës, e cila gjithashtu përfshin të drejtën për t'i dhënë 
udhëzime konfidenciale avokatit, dhe (2) praninë fizike të avokatit në intervistën fillestare të policisë 
dhe çdo pyetje të mëtejshme gjatë intervistës në procedurën paraprake. Një prani e tillë duhet të 
sigurojë ndihmë juridike efektive dhe praktike. 

454.  Në lidhje me kërkesën minimale të fundit, duhet theksuar se në Soytemiz kundër Turqisë (2018, 
§§ 44-46, 27), Gjykata theksoi se e drejta për t'u ndihmuar nga një avokat kërkon jo vetëm që 
avokati të lejohet të jetë i pranishëm, por edhe që ai të lejohet të ndihmojë aktivisht të dyshuarin 
gjatë, ndër të tjera, marrjes në pyetje nga policia dhe të ndërhyhet për të garantuar respektimin e të 
drejtave të të dyshuarit. E drejta për t'u ndihmuar nga një avokat zbatohet gjatë dhe deri në 
përfundimin e marrjes në pyetje nga policia, duke përfshirë kur lexohen deklaratat e marra dhe nga i 
dyshuari kërkohet t'i konfirmojë dhe nënshkruajë ato, pasi ndihma e një avokati është po aq e 
rëndësishme në këtë moment të marrjes në pyetje. Kështu, policia në parim është e detyruar të 
përmbahet ose të shtyjë marrjen në pyetje në rast se një i dyshuar është thirrur në të drejtën për t'u 
ndihmuar nga një avokat gjatë marrjes në pyetje derisa një avokat të jetë i pranishëm dhe të jetë në 
gjendje të ndihmojë të dyshuarin. Të njëjtat konsiderata vlejnë edhe në rast se avokati duhet – ose i 
kërkohet – të largohet para përfundimit të marrjes në pyetje në polici dhe para leximit dhe 
nënshkrimit të deklaratave të marra. 

455.  Në Doyle kundër Irlandës, 2019, ankuesi u lejua të përfaqësohej nga një avokat, por avokati i tij 
nuk u lejua në intervistën e policisë si rezultat i praktikës përkatëse policore të zbatuar në atë kohë. 
Gjykata nuk gjeti shkelje të nenit 6 §§ 1 dhe 3 (c) të Konventës. Ajo vlerësoi se, pavarësisht kufizimit 
të kundërshtuar mbi të drejtën e ankuesit për të pasur një avokat gjatë marrjes në pyetje në polici, 
drejtësia e përgjithshme e procedurave nuk ishte cenuar në mënyrë të pakthyeshme. Në veçanti, ajo 
vuri theksin në faktet e mëposhtme: ankuesi kishte mundur të konsultohej me avokatin e tij; ai nuk 
ishte veçanërisht i cenuar; ai kishte qenë në gjendje të kundërshtonte pranueshmërinë e provave 
dhe të kundërshtonte përdorimin e tyre; rrethanat e rastit ishin shqyrtuar gjerësisht nga gjykatat 
vendase; dënimi i ankuesit ishte mbështetur nga prova të rëndësishme të pavarura; gjyqtari 
shqyrtues i kishte dhënë jurisë udhëzimet e duhura; konsideratat e shëndosha të interesit publik 
kishin justifikuar ndjekjen penale të ankuesit; dhe kishte pasur masa mbrojtëse të rëndësishme 
procedurale, domethënë të gjitha intervistat e policisë ishin regjistruar në video dhe ishin vënë në 
dispozicion të gjyqtarëve dhe jurisë dhe, ndërsa nuk ishte fizikisht i pranishëm, avokati i ankuesit 
kishte mundësinë, të cilën ai e përdori, për të ndërprerë intervistën për konsultim të mëtejshëm me 
klientin e tij. 

456.  Më tej në Beuze kundër Belgjikës [GC], 2018, (§ 135) Gjykata tregoi, si shembull, se në varësi të 
rrethanave specifike të secilit rast dhe sistemit ligjor në fjalë, kufizimet e mëposhtme mund të 
dëmtojnë gjithashtu drejtësinë e procedurës: (1) një refuzim ose vështirësi të hasura nga një avokat 
për të kërkuar qasje në shkresat e lëndës në fazat më të hershme të procedurës penale ose gjatë 
hetimeve paraprake, dhe (2) mospjesëmarrja e avokatit në veprimet hetimore, si p.sh. parada apo 
rindërtime të identitetit. 

457.  Përveç kësaj, Gjykata ka treguar se duhet të merret parasysh, sipas rastit, në vlerësimin e 
drejtësisë së përgjithshme të procedurës, të gjithë gamës së shërbimeve të lidhura në mënyrë 
specifike me ndihmën juridike: diskutimi i lëndës, organizimi i mbrojtjes, mbledhja e provave 
shfajësuese, përgatitja për marrjen në pyetje, mbështetja e të akuzuarit në gjendje të vështirë dhe 
verifikimi i kushteve të paraburgimit (po aty., § 136). 

458.  E drejta për përfaqësim ligjor nuk varet nga prania e të akuzuarit (Van Geyseghem kundër 
Belgjikës [GC], 1999, § 34; Campbell dhe Fell kundër Mbretërisë së Bashkuar, 1984, § 99; Poitrimol 
kundër Francës, 1993, § 34). Fakti që i pandehuri, edhe pse është thirrur në mënyrë të rregullt, nuk 
paraqitet, nuk mundet – edhe në mungesë të arsyetimit – të justifikojë heqjen e tij nga e drejta për 
t’u mbrojtur nga avokati (Van Geyseghem kundër Belgjikës [GC], 1999, § 34; Pelladoah kundër 
Holandës, 1994, § 40; Krombach kundër Francës, 2001, § 89; Galstyan kundër Armenisë, 2007, § 89). 
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Edhe nëse ligjvënësi duhet të jetë në gjendje të dekurajojë mungesat e pajustifikuara, ai nuk mund t'i 
penalizojë ato duke krijuar përjashtime nga e drejta për ndihmë juridike. Kërkesa legjitime që të 
pandehurit duhet të marrin pjesë në seancat gjyqësore mund të plotësohet me mjete të tjera përveç 
privimit të së drejtës për t'u mbrojtur (Tolmachev kundër Estonisë, 2015, § 48). Kështu, lind një 
çështje sipas nenit 6 § 3 (c) nëse avokati mbrojtës i ankuesit nuk është në gjendje të kryejë mbrojtjen 
në mungesë të ankuesit në një seancë përpara gjykatës përkatëse, duke përfshirë një gjykatë apeli 
(Lala kundër Holandës, 1994, §§ 30-35; Tolmachev kundër Estonisë, 2015, §§ 51-57). 

459.  Që e drejta për ndihmë juridike të jetë praktike dhe efektive, dhe jo thjesht teorike, ushtrimi i 
saj nuk duhet të varet nga plotësimi i kushteve të panevojshme formaliste: i takon gjykatave të 
sigurojnë që një gjykim të jetë i drejtë dhe, në përputhje me rrethanat, ai avokat i cili merr pjesë në 
gjyq me qëllim të dukshëm për të mbrojtur të akuzuarin në mungesë, i jepet mundësia për ta bërë 
këtë (Van Geyseghem kundër Belgjikës [GC], 1999, § 33; Pelladoah kundër Holandës, 1994, § 41). 

  Kufizime për qasjen e hershme tek një avokat 

460.  Qasja e menjëhershme tek një avokat përbën një kundërpeshë të rëndësishme ndaj 
cenueshmërisë së të dyshuarve në paraburgim policor, siguron një mbrojtje themelore kundër 
detyrimit dhe keqtrajtimit të të dyshuarve nga policia dhe kontribuon në parandalimin e gabimeve të 
drejtësisë dhe përmbushjen e qëllimeve të Neni 6, veçanërisht barazinë e armëve ndërmjet 
autoriteteve hetuese ose ndjekëse dhe të akuzuarit (Salduz kundër Turqisë [GC], 2008, §§ 53-54; 
Ibrahimi dhe të tjerët kundër Mbretërisë së Bashkuar [GC], 2016, § 255; Simeonovi kundër Bullgarisë 
[GC], 2017, § 112). 

461.  Megjithatë, është e mundur që qasja në këshilla ligjore të vonohet, në raste të veçanta. Nëse 
një kufizim i tillë për qasjen ndaj një avokati është në përputhje me të drejtën për një gjykim të 
drejtë, vlerësohet në dy faza. Në fazën e parë, Gjykata vlerëson nëse kishte arsye bindëse për 
kufizimin. Më pas, peshon paragjykimin e shkaktuar ndaj të drejtave të mbrojtjes nga kufizimi në 
lëndë. Me fjalë të tjera, Gjykata duhet të shqyrtojë ndikimin e kufizimit në drejtësinë e përgjithshme 
të procedurës dhe të vendosë nëse procedurat në tërësi ishin të drejta (Ibrahimi dhe të tjerët kundër 
Mbretërisë së Bashkuar [GC], 2016, § 257). 

462.  Gjykata ka shpjeguar se kriteri i arsyeve bindëse është një kriter i rreptë. Duke pasur parasysh 
natyrën themelore dhe rëndësinë e qasjes së hershme në këshillën ligjore, veçanërisht në marrjen 
në pyetje të parë të të dyshuarit, kufizimet në qasjen në këshilla ligjore lejohen vetëm në rrethana të 
jashtëzakonshme, duhet të jenë të një natyre të përkohshme dhe duhet të bazohen në vlerësimin 
individual të rrethanave të veçanta të rastit. Kur vlerësohet nëse janë demonstruar arsye bindëse, 
është e rëndësishme nëse vendimi për kufizimin e këshillave juridike kishte një bazë në ligjin e 
brendshëm dhe nëse qëllimi dhe përmbajtja e çdo kufizimi për këshillat ligjore ishin të kufizuara 
mjaftueshëm me ligj në mënyrë që të udhëzonte vendimmarrjen operacionale nga ata që janë 
përgjegjës për zbatimin e tyre (Ibrahimi dhe të tjerët kundër Mbretërisë së Bashkuar [GC], 2016, 
§ 258). 

463.  Arsyet e tilla bindëse do të ekzistojnë, për shembull, kur të jetë demonstruar bindshëm se 
ekzistonte një nevojë urgjente për të shmangur pasoja të rënda negative për jetën, lirinë ose 
integritetin fizik në një rast të caktuar. Në rrethana të tilla, ka një detyrë të ngutshme për autoritetet 
për të mbrojtur të drejtat e viktimave të mundshme ose aktuale sipas neneve 2, 3 dhe 5 § 1 të 
Konventës në veçanti (po aty., § 259; Simeonovi kundër Bullgarisë [GC], 2017, § 117). Nga ana tjetër, 
një rrezik i përgjithshëm i rrjedhjeve nuk mund të përbëjë arsye bindëse që justifikojnë një kufizim 
në qasjen tek një avokat (Ibrahimi dhe të tjerët kundër Mbretërisë së Bashkuar [GC], 2016, § 259) as 
nuk mund të ekzistojnë arsye bindëse kur kufizimi i qasjes ndaj një avokati ishte rezultat i një 
praktike administrative të autoriteteve (Simeonovi kundër Bullgarisë [GC], 2017, § 130). Qeveria 
duhet të demonstrojë ekzistencën e arsyeve bindëse. Nuk i takon Gjykatës të shqyrtojë, me 
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propozimin e saj, nëse arsyet bindëse ekzistonin në një lëndë të veçantë (Rodionov kundër Rusisë, 
2018, § 161). 

464.  Në Beuze kundër Belgjikës [GC] (2018, §§ 142-144 dhe 160-165), Gjykata shpjegoi se një 
kufizim i përgjithshëm dhe i detyrueshëm (në atë rast ligjor) për qasjen në një avokat gjatë marrjes 
në pyetje të parë nuk mund të jetë një arsye bindëse: kufizimi i tillë nuk heq nevojën që autoritetet 
kombëtare të konstatojnë, nëpërmjet një vlerësimi individual dhe të rastit, nëse ka ndonjë arsye 
bindëse. Në çdo rast, përgjegjësia i takon Qeverisë të demonstrojë ekzistencën e arsyeve bindëse 
për të kufizuar qasjen në një avokat. 

465.  Megjithatë, mungesa e arsyeve bindëse nuk çon në vetvete në konstatimin e shkeljes së nenit 6 
të Konventës. Për të vlerësuar nëse ka pasur një shkelje të së drejtës për një gjykim të drejtë, është e 
nevojshme të shikohen procedurat në tërësi dhe të drejtat e nenit 6 § 3 si aspekte specifike të së 
drejtës së përgjithshme për një gjykim të drejtë dhe jo si përfundim në vetvete (Ibrahimi dhe të 
tjerët kundër Mbretërisë së Bashkuar [GC], 2016, § 262; Simeonovi kundër Bullgarisë [GC], 2017, 
§ 118). 

466.  Në veçanti, kur konstatohet se janë përcaktuar arsye bindëse, duhet të bëhet një vlerësim i 
përgjithshëm i tërësisë së procedurave për të përcaktuar nëse ato ishin "të drejta" për qëllimet e 
nenit 6 § 1. Kur, nga ana tjetër, nuk ka arsye bindëse për kufizimin e qasjes në këshilla ligjore, 
Gjykata zbaton një shqyrtim shumë të rreptë për vlerësimin e saj të drejtësisë. Dështimi i qeverisë së 
paditur për të treguar arsye bindëse rëndon shumë në balancën kur vlerësohet drejtësia e 
përgjithshme e gjykimit dhe mund të kthejë balancën në favor të gjetjes së një shkeljeje të nenit 6 
§§ 1 dhe 3 (c). Në një rast të tillë, përgjegjësia do të jetë mbi Qeverinë që të demonstrojë bindshëm 
pse, në mënyrë të jashtëzakonshme dhe në rrethanat specifike të rastit, drejtësia e përgjithshme e 
gjykimit nuk është cenuar në mënyrë të pakthyeshme nga kufizimi i qasjes në këshilla ligjore 
(Ibrahimi dhe të tjerët kundër Mbretërisë së Bashkuar [GC], 2016, §§ 264-265; Dimitar Mitev kundër 
Bullgarisë, 2018, § 71). Në lidhje me këtë, Gjykata do t'i kushtojë vëmendje të veçantë ekzistencës së 
një vlerësimi të kufizimit të qasjes së ankuesit ndaj një avokati nga gjykatat vendase, ose mungesës 
së tij, dhe do të nxjerrë përfundimet e nevojshme prej tij (Bjarki H. Diego kundër Islandës, 2022, 
§§ 59 in fine dhe 60). 

467.  Në këtë kontekst, Gjykata merr parasysh gjithashtu privilegjin kundër vetë-inkriminimit dhe 
detyrën e autoriteteve për të informuar një ankues për këto të drejta (Ibrahimi dhe të tjerët kundër 
Mbretërisë së Bashkuar [GC], 2016, §§ 266-273).18 Aty ku qasja te një avokat është vonuar dhe kur i 
dyshuari nuk është njoftuar për të drejtën e ndihmës juridike, privilegjin kundër vetë-inkriminimit 
ose të drejtën për të heshtur, do të jetë edhe më e vështirë për Qeverinë të tregojë se procedura si e 
tërë ishte e drejtë (Beuze kundër Belgjikës [GC], 2018, § 146). Duhet të theksohet gjithashtu se një 
çështje nga këndvështrimi i privilegjit kundër vetëinkriminimit lind jo vetëm në rastin e rrëfimeve të 
vërteta apo vërejtjeve direkte inkriminuese, por edhe në lidhje me deklaratat që mund të 
konsiderohen se “ndikojnë në thelb” pozicionin e të akuzuarit (po aty., § 178). Kjo është veçanërisht 
e vërtetë në fushën e krimit kompleks, siç janë veprat penale komplekse financiare, ku natyra 
aktuale inkriminuese e deklaratave nuk mund të përcaktohet kaq qartë (Bjarki H. Diego kundër 
Islandës, 2022, § 57). 

468.  Në Beuze kundër Belgjikës [GC] (2018, §§ 144, 160-165) Gjykata konfirmoi se testi me dy faza, 
siç shtjellohet në Ibrahimi dhe të tjerët, zbatohet edhe për kufizimet e përgjithshme dhe të 
detyrueshme (në atë rast statutor). Megjithatë, në rrethana të tilla, Gjykata zbaton një shqyrtim 
shumë të rreptë për vlerësimin e saj të paanshëm dhe mungesa e arsyeve bindëse rëndon rëndë në 
ekuilibrin që mund të jetë kështu drejt gjetjes së shkeljes së nenit 6 §§ 1 dhe 3 (c) të Konventës. 

469.  Kur shqyrtohet procedura në tërësi, lista e mëposhtme jo shteruese e faktorëve duhet të 
merret parasysh, aty ku është e përshtatshme (Ibrahimi dhe të tjerët kundër Mbretërisë së Bashkuar 

 
18.  Shih seksionin E drejta për të heshtur dhe e drejta për të mos inkriminuar veten. 
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[GC], 2016, § 274; Beuze kundër Belgjikës [GC], 2018, § 150; Sitnevskiy dhe Chaykovskiy kundër 
Ukrainës, 2016, §§ 78-80): 

▪ Nëse ankuesi ishte veçanërisht i cenueshëm, për shembull, për shkak të moshës ose 
aftësisë së tij mendore; 

▪ Korniza ligjore që rregullon procedurat paraprake dhe pranueshmërinë e provave në 
gjykim, dhe nëse është respektuar; kur zbatohet një rregull përjashtues, është veçanërisht 
e pamundur që procedurat në tërësi të konsiderohen të padrejta; 

▪ Nëse ankuesi kishte mundësinë të kundërshtonte vërtetësinë e provave dhe të 
kundërshtonte përdorimin e tyre; 

▪ Cilësia e provës dhe nëse rrethanat në të cilat u morën, vënë në dyshim besueshmërinë 
ose saktësinë e tyre, duke marrë parasysh shkallën dhe natyrën e çdo detyrimi; 

▪ Kur provat janë marrë në mënyrë të jashtëligjshme, paligjshmëria në fjalë dhe, kur ajo 
rrjedh nga një shkelje e një neni tjetër të Konventës, natyra e shkeljes së gjetur; 

▪ Në rastin e një deklarate, natyrën e deklaratës dhe nëse ajo është tërhequr ose modifikuar 
menjëherë; 

▪ Përdorimi për të cilin u përdorën provat, dhe në veçanti nëse provat përbënin një pjesë 
integrale ose domethënëse të provave provuese mbi të cilat u bazua dënimi, dhe forca e 
provave të tjera në rast (shih më tej Brus kundër Belgjikës, 2021, §§ 34-36, ku Gjykata nuk 
pranoi se mbështetja në mjaftueshmërinë globale të provave për dënimin mund të 
zëvendësonte vlerësimin e përgjithshëm të drejtësisë në lidhje me një kufizim të 
pajustifikuar mbi të drejtën e qasjes së hershme në një avokat); 

▪ Nëse vlerësimi i fajit është kryer nga gjyqtarë profesionistë apo juristë porotë, dhe në 
rastin e këtyre të fundit përmbajtjen e ndonjë udhëzimi të jurisë; 

▪ Pesha e interesit publik në hetimin dhe dënimin e veprës së caktuar në fjalë; 

▪ Masa të tjera mbrojtëse procedurale përkatëse të ofruara nga ligji dhe praktika e 
brendshme. 

470.  Gjykata gjatë kryerjes së vlerësimit të saj të drejtësisë ka parasysh vlerësimin e bërë nga 
gjykatat vendase, mungesa e të cilit është prima facie e papajtueshme me kërkesat e një gjykimi të 
drejtë. Megjithatë, në mungesë të ndonjë vlerësimi të tillë, Gjykata duhet të vendosë vetë për 
drejtësinë e përgjithshme të procedurës. Për më tepër, në kryerjen e kësaj detyre, Gjykata nuk duhet 
të veprojë si gjykatë e shkallës së katërt duke vënë në pikëpyetje rezultatin e gjykimit ose duke u 
angazhuar në një vlerësim të fakteve dhe provave ose mjaftueshmërinë e këtyre të fundit që 
justifikojnë një dënim. Këto çështje, në përputhje me parimin e subsidiaritetit, janë fushë e gjykatave 
vendase (Kohen dhe të tjerët kundër Turqisë,* § 59) 

  Heqja dorë nga e drejta e qasjes në avokat 

471.  Çdo heqje dorë e supozuar nga e drejta e qasjes në një avokat duhet të plotësojë standardin e 
"heqjes dorë nga njohja dhe inteligjenca" në praktikën gjyqësore të Gjykatës (Ibrahimi dhe të tjerët 
kundër Mbretërisë së Bashkuar [GC], 2016, § 272; Pishchalnikov kundër Rusisë, 2009, § 77).19 Në 
zbatimin e këtij standardi, nënkuptohet që të dyshuarit duhet të jenë të vetëdijshëm për të drejtat e 
tyre, duke përfshirë të drejtën për të pasur një avokat (Ibrahimi dhe të tjerët kundër Mbretërisë së 
Bashkuar [GC], 2016, § 272; Rodionov kundër Rusisë, 2018, § 151). Masat mbrojtëse shtesë janë të 
nevojshme kur i akuzuari kërkon avokat, sepse nëse i akuzuari nuk ka avokat, ka shans më të vogël 
për t'u informuar për të drejtat e dikujt dhe, si pasojë, një mundësi më e vogël për t'i respektuar ato 
të drejta (Pishchalnikov kundër Rusisë, 2009, § 78). 

 
19.  Shih seksionin Konsiderata të përgjithshme të nenit 6 në aspektin e tij penal. 
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472.  Një i dyshuar nuk mund të konstatohet të ketë hequr dorë nga e drejta për ndihmë juridike 
nëse nuk ka marrë menjëherë informacion për këtë të drejtë pas arrestimit (Simeonovi kundër 
Bullgarisë [GC], 2017, § 118). Në mënyrë të ngjashme, në kontekstin e veprimeve procedurale të 
ndërmarra pa garancitë përkatëse procedurale, heqja dorë nga e drejta për një avokat duke 
nënshkruar një frazë të shtypur paraprakisht "Nuk kërkohet avokat" është me vlerë të diskutueshme 
për qëllimin e demonstrimit të karakterit të qartë të heqjes dorë nga një ankues (Bozkaya 
kundër Turqisë, 2017, § 48; Rodionov kundër Rusisë, 2018, § 155; kontrast me Sklyar kundër Rusisë, 
2017, §§ 22-25, ku ankuesi hoqi dorë qartazi nga e drejta e tij për një avokat në procesverbal). Një 
heqje dorë e mundshme e mëparshme, edhe nëse është bërë në mënyrë të vlefshme, nuk do të 
konsiderohet më e vlefshme nëse një ankues më pas ka bërë një kërkesë të qartë për të pasur një 
avokat (Artur Parkhomenko kundër Ukrainës, 2017, § 81). Për më tepër, nëse një ankues i është 
nënshtruar trajtimit çnjerëzor dhe degradues nga policia, nuk mund të konsiderohet se në rrethana 
të tilla ai ose ajo ka hequr dorë në mënyrë të vlefshme nga e drejta e tij për të pasur një avokat 
(Turbylev kundër Rusisë, 2015, § 96). 

473.  Në përgjithësi, Gjykata shpjegoi se ishte e vetëdijshme për vlerën provuese të dokumenteve të 
nënshkruara gjatë qëndrimit në paraburgim nga policia. Megjithatë, ajo theksoi se si me shumë 
garanci të tjera sipas nenit 6 të Konventës, ato nënshkrime nuk janë qëllim në vetvete dhe ato duhet 
të shqyrtohen në dritën e të gjitha rrethanave të lëndës. Përveç kësaj, përdorimi i një formule të 
shtypur të heqjes dorë mund të paraqesë një sfidë për të përcaktuar nëse teksti shpreh vendimin e 
lirë dhe të informuar të një të akuzuari për të hequr dorë nga e drejta e tij ose e saj për t'u ndihmuar 
nga një avokat (Akdağ kundër Turqisë, 2019, § 54). 

474.  Në çdo rast, në radhë të parë është detyra e gjykatës shqyrtuese të përcaktojë në mënyrë 
bindëse nëse rrëfimet dhe heqjet dorë nga ndihma juridike e ankuesit ishin ose jo vullnetare. Çdo e 
metë në lidhje me rrëfimet dhe heqjet dorë duhet të korrigjohet në mënyrë që procedurat në tërësi 
të konsiderohen të drejta. Dështimi për të shqyrtuar rrethanat që lidhen me heqjen dorë nga një 
ankues do të ishte e barabartë me privimin e ankuesit nga mundësia për të korrigjuar një situatë, në 
kundërshtim me kërkesat e Konventës (Türk kundër Turqisë, 2017, §§ 53-54; Rodionov kundër Rusisë, 
2018, § 167). 

475.  Megjithatë, kur heqja dorë nga e drejta e qasjes ndaj një avokati plotëson standardin e "heqjes 
dorë me dije dhe inteligjencë" në praktikën gjyqësore të Gjykatës, nuk do të ketë arsye për të 
dyshuar në drejtësinë e përgjithshme të procedurës penale kundër ankuesit (Šarkienė 
kundër Lituanisë (Aktv.), 2017, § 38; Sklyar kundër Rusisë, 2017, § 26). 

ii.  E drejta për një avokat të zgjedhur vetë 

476.  Një person i akuzuar për një vepër penale i cili nuk dëshiron të mbrohet personalisht duhet të 
jetë në gjendje t'i drejtohet ndihmës juridike të zgjedhur prej tij që në fazat fillestare të procedurës. 
Kjo rrjedh nga vetë formulimi i nenit 6 § 3 (c), i cili garanton se “çdokush i akuzuar për një vepër 
penale ka të drejtat minimale të mëposhtme: ... për të mbrojtur veten ... nëpërmjet ndihmës juridike 
të zgjedhur prej tij ...", dhe përgjithësisht njihet në standardet ndërkombëtare të të drejtave të 
njeriut si një mekanizëm për sigurimin e një mbrojtjeje efektive për të akuzuarin (Dvorski kundër 
Kroacisë [GC], 2015, § 78; Martin kundër Estonisë, 2013, §§ 90-93). Për më tepër, kjo e drejtë 
zbatohet gjithashtu në fazën e procedurës së gjykimit (Elif Nazan Şeker kundër Turqisë, 2022, § 50). 

477.  Megjithatë, e drejta e secilit të akuzuar për një vepër penale për t'u mbrojtur nga një mbrojtës i 
zgjedhur prej tij nuk është absolute (Meftah dhe të tjerët kundër Italisë [GC], 2002, § 45; Dvorski 
kundër Kroacisë [GC], 2015, § 79). Megjithëse, si rregull i përgjithshëm, zgjedhja e avokatit të të 
akuzuarit duhet të respektohet (Lagerblom kundër Suedisë, 2003, § 54), gjykatat kombëtare mund të 
anashkalojnë zgjedhjen e atij personi kur ka arsye relevante dhe të mjaftueshme për të vlerësuar se 
kjo është e nevojshme në interes të drejtësisë (Meftah dhe të tjerët kundër Italisë [GC], 2002, § 45; 
Dvorski kundër Kroacisë [GC], 2015, § 79 Croissant kundër Gjermanisë, 1992, § 29). Për shembull, 
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natyra e veçantë e procesit, e konsideruar në tërësi, mund të justifikojë avokatët specialistë që u 
rezervohet monopoli për të bërë përfaqësime gojore (Meftah dhe të tjerët kundër Italisë [GC], 2002, 
§ 47). Nga ana tjetër, fakti që zhvillohet procedura në mungesë nuk justifikon në vetvete caktimin e 
një avokati të ndihmës juridike në krahasim me sigurimin e të drejtës së mbrojtjes nga një avokat që 
zgjedh vetë (Lobzhanidze dhe Peradze kundër Gjeorgjisë, 2020, §§ 83-91). 

478.  Në këtë kontekst, Gjykata është shprehur se në ndryshim nga rastet që përfshijnë mohimin e 
qasjes në një avokat, ku zbatohet testi i "arsyeve bindëse", kërkesa më e butë e arsyeve "përkatëse 
dhe të mjaftueshme" duhet të zbatohet në situatat që ngrenë çështje më pak serioze të “mohimit të 
zgjedhjes”. Në raste të tilla, detyra e Gjykatës do të jetë të vlerësojë nëse, në dritën e procedurave 
në tërësi, të drejtat e mbrojtjes janë “prekur negativisht” në një masë të tillë që të minojë drejtësinë 
e tyre të përgjithshme (Dvorski kundër Kroacisë [GC], 2015, § 81; Atristain Gorosabel kundër Spanjës, 
2022, §§ 44-45). 

479.  Në veçanti, në hapin e parë, Gjykata vlerëson nëse është dëshmuar se ka pasur arsye relevante 
dhe të mjaftueshme për të anashkaluar ose penguar dëshirën e të pandehurit në lidhje me zgjedhjen 
e tij ose të saj të përfaqësimit ligjor. Kur nuk ekzistojnë arsye të tilla, Gjykata vazhdon të vlerësojë 
drejtësinë e përgjithshme të procedurës penale. Gjatë bërjes së vlerësimit të saj, Gjykata mund të 
ketë parasysh një sërë faktorësh, duke përfshirë natyrën e procesit dhe zbatimin e disa kërkesave 
profesionale; rrethanat që lidhen me caktimin e mbrojtësit dhe ekzistencën e mundësive për ta 
kundërshtuar këtë; efektiviteti i ndihmës së avokatit; nëse është respektuar privilegji i të akuzuarit 
kundër vetëinkriminimit; mosha e të akuzuarit; përdorimin e çdo deklarate të dhënë nga i akuzuari 
në kohën e lëndës nga gjykata; mundësia që i jepet të akuzuarit për të kundërshtuar vërtetësinë e 
provave dhe për të kundërshtuar përdorimin e tyre; nëse deklarata të tilla përbënin një element të 
rëndësishëm mbi të cilin bazohej dënimi; dhe fuqinë e provave të tjera në këtë rast (Dvorski kundër 
Kroacisë [GC], 2015, § 82; shih megjithatë, Stevan Petroviq kundër Serbisë, 2021, §§ 171-172, ku 
ankuesi nuk arriti të vërtetonte ankesën e tij në lidhje me mënyrën në të cilën kufizimi i qasjes ndaj 
një avokati të zgjedhur prej tij ndikonte në drejtësinë e përgjithshme të procedurës). 

d.  Ndihma Juridike 

480.  E drejta e tretë dhe e fundit e përfshirë në nenin 6 § 3 (c), e drejta për ndihmë juridike, i 
nënshtrohet dy kushteve, të cilat duhen konsideruar në mënyrë kumulative (Quaranta kundër 
Zvicrës, 1991, § 27). 

481.  Së pari, i akuzuari duhet të tregojë se i mungojnë mjetet e mjaftueshme për të paguar ndihmën 
juridike (Caresana kundër Mbretërisë së Bashkuar (Aktv.), 2000). Megjithatë, ai nuk duhet ta bëjë 
këtë "përtej çdo dyshimi"; mjafton që të ketë "disa indikacione" se është kështu ose, me fjalë të 
tjera, që mund të vërtetohet një "mungesë e indikacioneve të qarta për të kundërtën" (Pakelli 
kundër Gjermanisë, Raporti i Komisionit i 12 dhjetorit 1981, § 34; Tsonyo Tsonev kundër Bullgarisë 
(nr. 2), 2010, § 39). Për çdo rast, Gjykata nuk mund të zëvendësojë vetë gjykatat vendase për të 
vlerësuar gjendjen financiare të ankuesit në kohën konkrete, por në vend të kësaj duhet të shqyrtojë 
nëse ato gjykata, kur ushtrojnë fuqinë e tyre të vlerësimit në vlerësimin e provave, kanë vepruar në 
përputhje me nenin 6 § 1 (RD kundër Polonisë, 2001, § 45). 

482.  Së dyti, shtetet kontraktuese janë të detyruara të ofrojnë ndihmë juridike vetëm “aty ku këtë e 
kërkojnë interesat e drejtësisë” (Quaranta kundër Zvicrës, 1991, § 27). Kjo duhet të gjykohet duke 
marrë parasysh faktet e çështjes në tërësi, duke përfshirë jo vetëm situatën e krijuar në momentin e 
dhënies së vendimit për aplikimin për ndihmë juridike, por edhe marrjen në kohën kur gjykata 
kombëtare vendos për meritat e lëndës (Granger kundër Mbretërisë së Bashkuar, 1990, § 46). 

483.  Në përcaktimin nëse interesat e drejtësisë kërkojnë që një të akuzuari t'i sigurohet përfaqësim 
ligjor falas, Gjykata ka parasysh kritere të ndryshme, duke përfshirë seriozitetin e veprës penale dhe 
ashpërsinë e dënimit në fjalë. Në parim, kur privimi i lirisë është në rrezik, interesat e drejtësisë 
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kërkojnë përfaqësim ligjor (Benham kundër Mbretërisë së Bashkuar  [GC], 1996, § 61; Quaranta 
kundër Zvicrës, 1991, § 33; Zdravko Stanev kundër Bullgarisë, 2012, § 38). 

484.  Si kusht i mëtejshëm i testit “të kërkuar nga interesat e drejtësisë”, Gjykata konsideron 
kompleksitetin e lëndës (Quaranta kundër Zvicrës, 1991, § 34; Pham Hoang kundër Francës, 1992, 
§ 40; Twalib kundër Greqisë, 1998, § 53) si dhe situatën personale të të akuzuarit (Zdravko Stanev 
kundër Bullgarisë, 2012, § 38). Kërkesa e fundit shikohet veçanërisht në lidhje me aftësinë e të 
akuzuarit të caktuar për të paraqitur rastin e tij – për shembull, për shkak të mosnjohjes së gjuhës së 
përdorur në gjykatë dhe/ose sistemit të caktuar ligjor – nëse atij nuk i është dhënë ndihma ligjore 
(Quaranta kundër Zvicrës, 1991, § 35; Twalib kundër Greqisë, 1998, § 53). 

485.  Kur zbatohet kërkesa e "interesave të drejtësisë", testi nuk është nëse mungesa e ndihmës 
juridike ka shkaktuar "dëm aktual" në paraqitjen e mbrojtjes, por më pak i rreptë: nëse duket "e 
besueshme në rrethanat e veçanta" që avokati do të ishte një ndihmë (Artico kundër Italisë, 1980, 
§§ 34-35; Alimena kundër Italisë, 1991, § 20). 

486.  E drejta për ndihmë juridike është gjithashtu e rëndësishme për procedurën e ankesës 
(Shekhov kundër Rusisë, 2014, § 46; Volkov dhe Adamskiy kundër Rusisë, 2015, §§ 56-61). Në këtë 
kontekst, në përcaktimin nëse nevojitet ndihmë juridike, Gjykata merr parasysh në veçanti tre 
faktorë: (a) gjerësinë e pushtetit të gjykatave të apelit; (b) peshën e akuzave kundër ankuesve; dhe 
(c) ashpërsinë e dënimit me të cilin përballen (Mikhaylova kundër Rusisë, 2015, § 80). 

487.  Pavarësisht nga rëndësia e një marrëdhënieje besimi midis avokatit dhe klientit, e drejta për t'u 
mbrojtur nga mbrojtësi "sipas zgjedhjes së dikujt" është domosdoshmërisht subjekt i disa kufizimeve 
kur bëhet fjalë për ndihmën juridike falas. Për shembull, gjatë caktimit të mbrojtësit, gjykatat duhet 
të kenë parasysh dëshirat e të akuzuarit, por këto mund të anashkalohen kur ka arsye relevante dhe 
të mjaftueshme për të vlerësuar se kjo është e nevojshme në interes të drejtësisë (Croissant kundër 
Gjermanisë, 1992, § 29; Lagerblom kundër Suedisë, 2003, § 54). Në mënyrë të ngjashme, neni 6 § 3 
(c) nuk mund të interpretohet si sigurim i të drejtës për të zëvendësuar avokatin mbrojtës publik (po 
aty., § 55). Për më tepër, interesat e drejtësisë nuk mund të konsiderohen se kërkojnë një dhënie 
automatike të ndihmës juridike sa herë që një person i dënuar, pa gjasa objektive për sukses, 
dëshiron të apelojë pasi të ketë marrë një gjykim të drejtë në shkallë të parë, në përputhje me nenin 
6 (Monnell dhe Morris kundër Mbretërisë së Bashkuar, 1985, § 67). 

e.  Asistenca ligjore praktike dhe efektive 

i.  Komunikimi konfidencial me një avokat 

488.  E drejta për ndihmë efektive juridike përfshin, ndër të tjera, të drejtën e të akuzuarit për të 
komunikuar privatisht me avokatin e tij. Vetëm në rrethana të jashtëzakonshme shteti mund të 
kufizojë kontaktin konfidencial ndërmjet një personi në paraburgim dhe mbrojtësit të tij 
(Sakhnovskiy kundër Rusisë [GC], 2010, § 102). Nëse një avokat nuk është në gjendje të bisedojë me 
klientin e tij dhe të marrë udhëzime konfidenciale prej tij pa mbikëqyrje, ndihma e tij humbet shumë 
nga dobia e saj (S. kundër Zvicrës, 1991, § 48; Brennan kundër Mbretërisë së Bashkuar, 2001, § 58). 
Çdo kufizim në marrëdhëniet ndërmjet klientëve dhe avokatëve, qoftë i qenësishëm apo i shprehur, 
nuk duhet të pengojë ndihmën juridike efektive për të cilën i pandehuri ka të drejtë (Sakhnovskiy 
kundër Rusisë [GC], 2010, § 102). 

489.  Shembuj të kufizimeve të tilla përfshijnë përgjimin e bisedave telefonike midis një të akuzuari 
dhe avokatit të tij (Zagaria kundër Italisë, 2007, § 36); kufizim obsesiv në numrin dhe kohëzgjatjen e 
vizitave të avokatëve tek të akuzuarit (Öcalan kundër Turqisë [GC], 2005, § 135); mungesa e 
privatësisë në video-konferencë (Sakhnovskiy kundër Rusisë [GC], 2010, § 104; Gorbunov dhe 
Gorbachev kundër Rusisë, 2016, § 37); mbikëqyrjen e intervistave nga organet e ndjekjes (Rybacki 
kundër Polonisë, 2009, § 58); vëzhgimin nga gjyqtari hetues i kontakteve të të paraburgosurit me 
mbrojtësin e tij (Lanz kundër Austrisë, 2002, § 52); mbikëqyrjen e komunikimit ndërmjet të akuzuarit 
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dhe avokatit në sallën e gjyqit (Khodorkovskiy dhe Lebedev kundër Rusisë, 2013, §§ 642-647), dhe 
pamundësinë për të komunikuar lirshëm me një avokat për shkak të kërcënimit të sanksionit (M 
kundër Holandës, 2017, § 92). 

490.  Kufizimet mund të vendosen në të drejtën e të akuzuarit për të komunikuar me avokatin e tij 
ose të saj jashtë seancës dëgjimore të një personi të tretë nëse ekziston një shkak i mirë, por një 
kufizim i tillë nuk duhet ta privojë të akuzuarin nga një seancë e drejtë (Öcalan kundër Turqisë [GC], 
2005, § 133). Një "kauzë e mirë" në këtë kontekst është një nga "arsyet bindëse" që justifikon atë 
kufizim (Moroz kundër Ukrainës, 2017, §§ 67-70). “Arsyet bindëse” mund të ekzistojnë kur është 
demonstruar bindshëm se masat që kufizojnë të drejtën e komunikimit konfidencial me një avokat 
kishin për qëllim parandalimin e rrezikut të marrëveshjes së fshehtë që lindte nga kontaktet e 
avokatit me ankuesin, ose në rast të çështjeve që lidhen me etikën profesionale të avokatit ose 
sjelljen e jashtëligjshme (S. kundër Zvicrës, 1991, § 49; Rybacki kundër Polonisë, 2009, § 59), duke 
përfshirë dyshimin për abuzim të konfidencialitetit dhe rrezikut për sigurinë (Khodorkovskiy dhe 
Lebedev kundër Rusisë, 2013, § 641). Sa i përket efektit të këtyre kufizimeve në drejtësinë e 
përgjithshme të procedurave, kohëzgjatja e zbatimit të tyre do të jetë një konsideratë e rëndësishme 
(Rybacki kundër Polonisë, 2009, § 61) dhe, sipas rastit, masën në të cilën deklaratat e marra nga një i 
akuzuar, i cili nuk kishte përfituar nga një komunikim konfidencial me një avokat, u përdorën në 
procedurë (Moroz kundër Ukrainës, 2017, § 72). 

ii.  Efektiviteti i ndihmës juridike 

491.  Neni 6 § 3 (c) parasheh të drejtën për ndihmë ligjore “praktike dhe efektive”. Thënë 
shkurtimisht, thjesht caktimi i një avokati të ndihmës juridike nuk siguron ndihmë efektive pasi 
avokati i caktuar mund të vdesë, të sëmuret rëndë, të pengohet për një periudhë të gjatë të veprojë 
ose t'i shmanget detyrave të tij (Artico kundër Italisë, 1980, § 33; Vamvakas kundër Greqisë (nr. 2), 
2015, § 36). 

492.  Megjithatë, një shtet kontraktues nuk mund të mbahet përgjegjës për çdo mangësi nga ana e 
një avokati të caktuar për qëllime të ndihmës juridike ose të zgjedhur nga i akuzuari (Lagerblom 
kundër Suedisë, 2003, § 56; Kamasinski kundër Austrisë, 1989, § 65). Për shkak të pavarësisë së 
profesionit të avokatit, sjellja e mbrojtjes është në thelb një çështje ndërmjet të pandehurit dhe 
përfaqësuesit të tij; Shteteve Kontraktuese u kërkohet të ndërhyjnë vetëm nëse një dështim nga 
avokati për të ofruar përfaqësim efektiv është i dukshëm ose u vihet mjaftueshëm në vëmendje 
(Imbrioscia kundër Zvicrës, 1993, § 41; Daud kundër Portugalisë, 1998, § 38). Përgjegjësia e shtetit 
mund të lindë kur një avokat thjesht nuk vepron për të akuzuarin (Artico kundër Italisë, 1980, §§ 33 
dhe 36) ose kur ai nuk arrin të përmbushë një kërkesë thelbësore procedurale që nuk mund të 
barazohet thjesht me një linjë mbrojtjeje të pavetëdijshme ose një defekt të thjeshtë argumentimi 
(Czekalla kundër Portugalisë, 2002, §§ 65 dhe 71). 

493.  Të njëjtat konsiderata në lidhje me efektivitetin e ndihmës juridike mund të zbatohen në 
mënyrë të jashtëzakonshme në kontekstin e një avokati të punësuar privatisht. Në Güveç kundër 
Turqisë (2009, § 131) Gjykata mori parasysh moshën e re të ankuesit (15 vjeç), peshën e veprave për 
të cilat ai akuzohej (kryerja e veprimtarive me qëllim të arritjes së shkëputjes së territorit kombëtar, 
të cilat në atë kohë dënoheshin me vdekje), pretendimet në dukje kontradiktore të ngritura kundër 
tij nga policia dhe një dëshmitar i prokurorisë, dështimi i dukshëm i avokatit të tij për ta përfaqësuar 
atë siç duhet (mospjesëmarrja në seanca të shumta) dhe mungesat e shumta të ankuesit në seanca. 
Në këto rrethana, Gjykata konstatoi se gjykata duhet të kishte reaguar urgjentisht për të siguruar 
përfaqësimin efektiv ligjor të ankuesit. 
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4.  Marrja në pyetje e dëshmitarëve (neni 6 § 3 (d)) 
 

Neni 6 § 3 (d) i Konventës 

“3.  Kushdo që akuzohet me një vepër penale gëzon të drejtat minimale si në vazhdim: 

... 

(d) të shqyrtojë ose të ketë shqyrtuar dëshmitarët kundër tij dhe të sigurojë pjesëmarrjen dhe 
dëgjimin e dëshmitarëve në emër të tij në kushte të njëjta si edhe dëshmitarët kundër tij;” 

Fjalët kyçe HUDOC 

I akuzuar për një vepër penale (6-3) – Të drejtat e mbrojtjes (6-3) 

Dëshmitarët (6-3-d) – Marrja në pyetje e dëshmitarëve (6-3-d) – Sigurimi i pranisë së dëshmitarëve (6-
3-d) – Të njëjtat kushte (6-3-d) 

 

494.  Garancitë në paragrafin 3 (d) të nenit 6 janë aspekte specifike të së drejtës për një gjykim të 
drejtë të përcaktuara në paragrafin 1 të kësaj dispozite dhe shqetësimi kryesor i Gjykatës sipas nenit 
6 § 1 është të vlerësojë drejtësinë e përgjithshme të procedurës penale. Në bërjen e këtij vlerësimi, 
Gjykata shikon procedurat në tërësi, duke përfshirë mënyrën në të cilën janë marrë provat, duke 
pasur parasysh të drejtat e mbrojtjes, por edhe interesat e publikut dhe të viktimave në ndjekjen e 
duhur dhe, ku është e nevojshme, për të drejtat e dëshmitarëve (Schatschaschwili kundër 
Gjermanisë [GC], 2015, §§ 100-101). 

a.  Kuptimi autonom i termit "dëshmitar" 

495.  Termi "dëshmitar" ka një kuptim autonom në sistemin e Konventës, pavarësisht nga 
klasifikimet sipas ligjit kombëtar (Damir Sibgatullin kundër Rusisë, 2012, § 45; SN kundër Suedisë, 
2002, § 45). Kur një deklarim mund të shërbejë në një shkallë materiale si bazë për një dënim, ai 
përbën provë për prokurorinë për të cilën zbatohen garancitë e parashikuara nga neni 6 §§ 1 dhe 3 
(d) të Konventës (Kaste dhe Mathisen kundër Norvegjisë, 2006, § 53; Lucà kundër Italisë, 2001, § 41). 
Kjo mund të përfshijë, për shembull, prova të ofruara nga një person në kontekstin e një parade 
identifikimi ose ballafaqimi ballë për ballë me një të dyshuar (Vanfuli kundër Rusisë, 2011, § 110). 

496.  Termi përfshin një të bashkëakuzuar (Trofimov kundër Rusisë, 2008, § 37; Oddone dhe Pecci 
kundër San Marinos, 2019, §§ 94-95), viktimat (Vladimir Romanov kundër Rusisë, 2008, § 97); 
ekspert (Doorson kundër Holandës, 1996, §§ 81-82) dhe oficerët e policisë (Ürek dhe Ürek 
kundër Turqisë, 2019, § 50). 

497.  Neni 6 § 3 (d) mund të zbatohet gjithashtu për provat dokumentare (Mirilashvili kundër Rusisë, 
2008, §§ 158-159; Chap Ltd kundër Armenisë, 2017, § 48), duke përfshirë raportet e përgatitura nga 
një oficer arrestues (Butkevich kundër Rusisë, 2018, §§ 98-99). 

b.  E drejta për të marrë në pyetje dëshmitarët 

i.  Parimet e përgjithshme 

498.  Duke qenë se pranueshmëria e provave është një çështje që duhet rregulluar nga ligji 
kombëtar dhe gjykatat kombëtare, shqetësimi i vetëm i Gjykatës sipas neneve 6 §§ 1 dhe 3 (d) të 
Konventës është të shqyrtojë nëse procedurat janë zhvilluar në mënyrë të drejtë (Al-Khawaja dhe 
Tahery kundër Mbretërisë së Bashkuar [GC], 2011, § 118). 

499.  Neni 6 §§ 1 dhe 3 (d) i Konventës përmban një supozim kundër përdorimit të provave 
thashetheme kundër një të pandehuri në procedurën penale. Përjashtimi i përdorimit të provave 
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thashetheme është gjithashtu i justifikuar kur ato prova mund të konsiderohen për të ndihmuar 
mbrojtjen (Thomas kundër Mbretërisë së Bashkuar (Aktv.), 2005). 

500.  Në bazë të nenit 6 § 3 (d), përpara se një i akuzuar të mund të dënohet, të gjitha provat kundër 
tij duhet të paraqiten normalisht në praninë e tij në një seancë dëgjimore publike me synimin e 
argumentimit të kundërshtimit. Përjashtimet nga ky parim janë të mundshme, por nuk duhet të 
cenojnë të drejtat e mbrojtjes, të cilat, si rregull, kërkojnë që të akuzuarit t'i jepet mundësia e duhur 
për të kundërshtuar dhe marrë në pyetje një dëshmitar kundër tij, qoftë kur ai dëshmitar bën 
deklaratë ose në një fazë të mëvonshme të procedurës (Al-Khawaja dhe Tahery kundër Mbretërisë 
së Bashkuar [GC], 2011, § 118; Hümmer kundër Gjermanisë, 2012, § 38; Lucà kundër Italisë, 2001, 
§ 39; Solakov kundër ish Republikës Jugosllave të Maqedonisë, 2001, § 57). Këto parime janë 
veçanërisht të vërteta kur përdoren deklaratat e dëshmitarëve të marra gjatë hetimeve policore dhe 
hetimeve gjyqësore në një seancë dëgjimore (Schatschaschwili kundër Gjermanisë [GC], 2015, 
§§ 104-105). 

501.  Sa i përket zbatueshmërisë në sistemet e ndryshme juridike të Shteteve Kontraktuese, dhe në 
veçanti në kontekstin e sistemeve të ligjit të zakonshëm dhe atij kontinental, Gjykata ka theksuar se 
megjithëse është e rëndësishme që ajo të ketë parasysh dallimet thelbësore në sistemet ligjore dhe 
procedurat, duke përfshirë qasje të ndryshme për pranueshmërinë e provave në gjykimet penale, në 
fund ajo duhet të zbatojë të njëjtin standard rishikimi sipas neneve 6 §§ 1 dhe 3 (d) pavarësisht nga 
sistemi ligjor nga i cili rrjedh një lëndë (Al-Khawaja dhe Tahery kundër Mbretërisë së Bashkuar [GC], 
2011, § 130; Schatschaschwili kundër Gjermanisë [GC], 2015, § 108). 

ii.  Mospjesëmarrja e dëshmitarëve në gjykim 

502.  Duke marrë parasysh rëndësinë e së drejtës për një administrim të drejtë të drejtësisë në një 
shoqëri demokratike, çdo masë që kufizon të drejtat e mbrojtjes duhet të jetë rreptësisht e 
nevojshme. Nëse një masë më pak kufizuese mund të mjaftojë, atëherë ajo masë duhet të zbatohet 
(Van Mechelen dhe të tjerët kundër Holandës, 1997, § 58). Mundësia që i akuzuari të përballet me 
një dëshmitar material në prani të gjyqtarit është një element i rëndësishëm i një gjykimi të drejtë 
(Tarău kundër Rumanisë, 2009, § 74; Graviano kundër Italisë, 2005, § 38). 

503.  Në Al-Khawaja dhe Tahery kundër Mbretërisë së Bashkuar [GC] (2011, §§ 119-147) Gjykata 
sqaroi parimet që duhen zbatuar kur një dëshmitar nuk merr pjesë në një gjykim publik. Këto parime 
mund të përmblidhen si më poshtë (Seton kundër Mbretërisë së Bashkuar, 2016, §§ 58-59; Dimoviq 
kundër Serbisë, 2016, §§ 36-40; TK kundër Lituanisë, 2018, §§ 95-96): 

(i) Gjykata duhet së pari të shqyrtojë çështjen paraprake nëse ka pasur një arsye të mirë për 
pranimin e provave të një dëshmitari që mungon, duke mbajtur parasysh që dëshmitarët, si rregull i 
përgjithshëm, duhet të japin dëshmi gjatë gjykimit dhe se duhet të bëhen të gjitha përpjekjet e 
arsyeshme për të siguruar pjesëmarrjen e tyre; 

(ii) Kur një dëshmitar nuk është marrë në pyetje në asnjë fazë të mëparshme të procedurës, lejimi i 
pranimit të një deklarate dëshmitari në vend të provave të drejtpërdrejta në gjykim duhet të jetë një 
masë e fundit; 

(iii) Pranimi si provë e deklaratave të dëshmitarëve që mungojnë rezulton në një disavantazh të 
mundshëm për të pandehurin penal, i cili, në parim, duhet të ketë një mundësi efektive për të 
kundërshtuar provat kundër tij. Në veçanti, ai duhet të jetë në gjendje të testojë vërtetësinë dhe 
besueshmërinë e provave të dhëna nga dëshmitarët, duke i pyetur ata gojarisht në praninë e tij, 
qoftë në kohën kur dëshmitari po bënte deklaratën ose në një fazë të mëvonshme të procedurës; 

(iv) Sipas “rregullit të vetëm ose vendimtar”, nëse dënimi i të pandehurit bazohet vetëm ose 
kryesisht në provat e ofruara nga dëshmitarët, të cilët i akuzuari nuk është në gjendje t'i marrë në 
pyetje në asnjë fazë të procedurës, të drejtat e tij të mbrojtjes kufizohen në mënyrë të padrejtë; 
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(v) Megjithatë, meqenëse neni 6 § 3 i Konventës duhet të interpretohet në një shqyrtim 
gjithëpërfshirës të drejtësisë së procedurës, rregulli i vetëm ose vendimtar nuk duhet të zbatohet në 
mënyrë jofleksibile; 

(vi) Në veçanti, kur një deklaratë thashetheme është prova e vetme ose vendimtare kundër një të 
pandehuri, pranimi i saj si provë nuk do të rezultojë automatikisht në shkelje të nenit 6 § 1. Në të 
njëjtën kohë, kur një dënim bazohet vetëm ose në mënyrë vendimtare në provat e dëshmitarëve që 
mungojnë, Gjykata duhet t'i vë procedurat në shqyrtim më të hollësishëm. Për shkak të rreziqeve të 
pranimit të provave të tilla, ajo do të përbënte një faktor shumë të rëndësishëm për të balancuar 
dhe një faktor që do të kërkonte faktorë të mjaftueshëm kundërbalancues, duke përfshirë 
ekzistencën e garancive të forta procedurale. Pyetja në secilin rast është nëse ekzistojnë faktorë të 
mjaftueshëm kundërbalancues, duke përfshirë masat që lejojnë të bëhet një vlerësim i drejtë dhe i 
duhur i besueshmërisë së atyre provave. Kjo do të lejonte që një dënim të bazohej në prova të tilla 
vetëm nëse ato janë mjaftueshëm të besueshme duke pasur parasysh rëndësinë e tyre për lëndën. 

504.  Këto parime janë sqaruar më tej në Schatschaschwili kundër Gjermanisë [GC] (2015, §§ 111-
131) në të cilin Gjykata konfirmoi se mungesa e arsyes së mirë për mospjesëmarrjen e një dëshmitari 
nuk mund të ishte, në vetvete, përfundimtare për mungesën e drejtësisë së një gjykimi, megjithëse 
mbeti një faktor shumë i rëndësishëm për t'u peshuar në ekuilibër kur vlerësohet drejtësia e 
përgjithshme, dhe një faktor që mund ta kthejë balancën në favor të gjetjes së një shkeljeje të nenit 
6 §§ 1 dhe 3(d). Për më tepër, Gjykata shpjegoi se duke qenë se shqetësimi i saj ishte të konstatonte 
nëse procedurat në tërësi ishin të drejta, ajo nuk duhet të shqyrtonte vetëm ekzistencën e faktorëve 
të mjaftueshëm kundërbalancues në rastet kur dëshmia e dëshmitarit në mungesë ishte baza e 
vetme ose vendimtare për dënimin e ankuesit, por edhe në rastet kur e kishte të paqartë nëse prova 
në fjalë ishte e vetme apo vendimtare, por megjithatë u bind se ajo kishte peshë të konsiderueshme 
dhe pranimi i saj mund të kishte penguar mbrojtjen. 

  Arsye e mirë për mospjesëmarrjen e një dëshmitari 

505.  Kërkesa që të ketë një arsye të mirë për mospjesëmarrjen e një dëshmitari është një çështje 
paraprake e cila duhet të shqyrtohet përpara se të merret parasysh nëse ajo provë ishte e vetme apo 
vendimtare. Kur dëshmitarët nuk marrin pjesë për të dhënë dëshmi të drejtpërdrejta, është e 
detyrueshme të pyetet nëse mungesa e tyre është e justifikuar (Al-Khawaja dhe Tahery kundër 
Mbretërisë së Bashkuar [GC], 2011, § 120; Gabrielyan kundër Armenisë, 2012, §§ 78, 81-84). Në këtë 
kontekst, megjithëse nuk është funksioni i Gjykatës të shprehë një opinion mbi rëndësinë e provave 
të prodhuara, dështimi për të justifikuar një refuzim për të marrë në pyetje ose për të thirrur një 
dëshmitar mund të çojë në një kufizim të të drejtave të mbrojtjes që është i papajtueshëm me 
garancitë e një gjykim të drejtë (Bocos-Cuesta kundër Holandës, 2005, § 72). 

506.  Për më tepër, ankuesit nuk i kërkohet të demonstrojë rëndësinë e paraqitjes personale dhe 
marrjes në pyetje të një dëshmitari të prokurorisë (Süleyman kundër Turqisë, 2020, § 92). Në parim, 
nëse prokuroria vendos se një person i caktuar është një burim i rëndësishëm informacioni dhe 
mbështetet në dëshminë e tij ose të saj në gjykim, dhe nëse dëshmia e atij dëshmitari përdoret nga 
gjykata për të mbështetur një vendim fajësie, ajo duhet të supozohet se paraqitja dhe pyetja e tij/saj 
personale janë të nevojshme (Keskin kundër Holandës, 2021, §§ 45, 55-56). 

507.  Megjithatë, siç është shpjeguar në rastin Schatschaschwili kundër Gjermanisë [GC] (2015, 
§ 113) mungesa e arsyes së mirë për mospjesëmarrjen e një dëshmitari nuk mund të ishte, në 
vetvete, përfundimtare për mungesën e drejtësisë së një gjykimi, megjithëse mbeti një faktor shumë 
i rëndësishëm për t'u peshuar në ekuilibër kur vlerësohet drejtësia e përgjithshme, dhe një faktor që 
mund ta kthejë balancën në favor të konstatimit të një shkeljeje të nenit 6 §§ 1 dhe 3(d). 

508.  Neni 6 § 1 lexuar së bashku me § 3 kërkon që Shtetet Kontraktuese të ndërmarrin hapa pozitivë 
për t'i mundësuar të akuzuarit të marrë në pyetje ose të ketë marrë në pyetje dëshmitarët kundër tij 
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(Trofimov kundër Rusisë, 2008, § 33; Sadak dhe të tjerët kundër Turqisë (nr. 1), 2001, § 67; Cafagna 
kundër Italisë, 2017, § 42). 

509.  Në rast se pamundësia për të marrë në pyetje dëshmitarët është për shkak të mungesës së 
tyre, autoritetet duhet të bëjnë një përpjekje të arsyeshme për të siguruar praninë e tyre (Karpenko 
kundër Rusisë, 2012, § 62; Damir Sibgatullin kundër Rusisë, 2012, § 51; Pello kundër Estonisë, 2007, 
§ 35; Bonev kundër Bullgarisë, 2006, § 43; Tseber kundër Republikës Çeke, 2012, § 48; Luçiq kundër 
Kroacisë, 2014, §§ 79-80). Nuk i takon Gjykatës të përpilojë një listë të masave specifike që gjykatat 
vendase duhet të kenë marrë në mënyrë që të kenë bërë të gjitha përpjekjet e arsyeshme për të 
siguruar pjesëmarrjen e një dëshmitari të cilin më në fund e konsideruan të paarritshëm. Megjithatë, 
është e qartë se ata duhet të kenë kërkuar në mënyrë aktive për dëshmitarin me ndihmën e 
autoriteteve vendase, përfshirë policinë dhe, si rregull, duhet të kenë përdorur ndihmën juridike 
ndërkombëtare kur një dëshmitar banonte jashtë vendit dhe mekanizma të tillë ishin në dispozicion. 
Për më tepër, nevoja për të gjitha përpjekjet e arsyeshme nga ana e autoriteteve për të siguruar 
pjesëmarrjen e dëshmitarit në gjykim nënkupton më tej një shqyrtim të kujdesshëm nga gjykatat 
vendase të arsyeve të dhëna për pamundësinë e dëshmitarit për të marrë pjesë në gjyq, duke pasur 
parasysh situatën specifike të secilit dëshmitar (Schatschaschwili kundër Gjermanisë [GC], 2015, 
§§ 121-122). 

510.  Megjithatë, impossibilium nulla est obligatio, me kusht që autoritetet nuk mund të akuzohen 
për mungesë zelli në përpjekjet e tyre për t'i dhënë të pandehurit një mundësi për të marrë në 
pyetje dëshmitarët në fjalë, mungesa e disponueshmërisë së dëshmitarëve si e tillë nuk e bën të 
nevojshme ndërprerjen e ndjekjes penale (Gossa kundër Polonisë, 2007, § 55; Haas kundër 
Gjermanisë (Aktv.), 2005; Calabrò kundër Italisë dhe Gjermanisë (Aktv.), 2002; Ubach Mortes kundër 
Andorrës (Aktv.), 2000; Gani kundër Spanjës, 2013, § 39). Për më tepër, në rastet kur një dëshmitar 
është fshehur dhe i është shmangur drejtësisë, gjykatat vendase përballen me një situatë ku, 
praktikisht, nuk kanë mjete për të gjetur një dëshmitar dhe do të ishte e tepruar dhe formaliste të 
detyrohen gjykatat vendase të marrin hapa përveç përpjekjeve të bëra tashmë nga autoritetet 
përkatëse brenda një kornize të posaçme ligjore për kërkimin e personave që i shmangen drejtësisë. 
Në raste të tilla, gjykata para se të konkludojë se ka një arsye të mirë për mospjesëmarrjen e një 
dëshmitari, duhet të bindet, në radhë të parë, që dëshmitari po i shmanget drejtësisë dhe, së dyti, se 
i pandehuri është i informuar për këtë në një mënyrë që jep mundësinë për të komentuar mbi masat 
e marra (Lobarev dhe të tjerët kundër Rusisë, 2020, §§ 33-34). 

511.  Nga këndvështrimi i gjykatës duhet të ekzistojë arsye e mirë për mungesën e një dëshmitari, 
domethënë gjykata duhet të ketë pasur arsye të mira faktike ose ligjore për të mos siguruar 
pjesëmarrjen e dëshmitarit në gjykim. Nëse ka pasur një arsye të mirë për mospjesëmarrjen e 
dëshmitarit në këtë kuptim, rrjedh se ka pasur një arsye ose justifikim të mirë që gjykata shqyrtuese 
të pranojë si provë deklaratat e paprovuara të dëshmitarit që mungon (Schatschaschwili kundër 
Gjermanisë [GC], 2015, § 119). 

512.  Ka një sërë arsyesh pse një dëshmitar mund të mos marrë pjesë në gjyq, të tilla si mungesa për 
shkak të vdekjes ose frikës (Mika kundër Suedisë (Aktv.), 2009, § 37; Ferrantelli dhe Santangelo 
kundër Italisë, 1996, § 52; Al-Khawaja dhe Tahery kundër Mbretërisë së Bashkuar [GC], 2011, §§ 120-
125), mungesa për arsye shëndetësore (Bobeş kundër Rumanisë, 2013, §§ 39-40; Vronchenko kundër 
Estonisë, 2013, § 58), ose paarritshmëria e dëshmitarit (Schatschaschwili kundër Gjermanisë [GC], 
2015, §§ 139-140; Luçiq kundër Kroacisë, 2014, § 80), duke përfshirë ndalimin e tij ose të saj jashtë 
vendit (Štefančič kundër Sllovenisë, 2012, § 39). Megjithatë, fakti që dëshmitari mungon në vendin 
ku po zhvillohet procedura nuk është në vetvete arsye e mjaftueshme për të justifikuar mungesën e 
tij/saj në gjykim (Gabrielyan kundër Armenisë, 2012, § 81). As fakti që dëshmitari jeton në një pjesë 
tjetër të të njëjtit vend nuk mjafton në vetvete për të justifikuar mungesën e tij ose të saj në gjykim 
(Faysal Pamuk kundër Turqisë, 2022, §§ 51-58, ku gjykata shqyrtuese përdori mundësinë e kërkimit 
të marrjes në pyetje të dëshmitarëve nga gjykatat e vendbanimit të tyre, nëse ata banonin diku 
tjetër nga vendi ku po zhvillohej gjykimi). 
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513.  Së fundi, konsiderata të ndryshme zbatohen në lidhje me marrjen në pyetje të dëshmitarëve 
dëshmues për kontroll, kur dëshmia e tyre është marrë nga prokuroria (Murtazaliyeva kundër Rusisë 
[GC], 2018, §§ 136-137). Dëshmitarët dëshmues veprojnë si vëzhgues asnjanës të një mase hetimore 
dhe, ndryshe nga dëshmitarët material, ata nuk pritet të kenë njohuri për rastin. Kështu, ata nuk 
dëshmojnë për rrethanat e rastit apo fajësinë apo pafajësinë e të pandehurve. Prandaj, pjesëmarrja 
e tyre në seancë do të jetë e nevojshme vetëm në raste të jashtëzakonshme, si p.sh. nëse gjykatat 
vendase mbështeten në deklaratat e tyre në mënyrë thelbësore ose se dëshmia e tyre në gjykatë 
mund të ndikojë ndryshe në rezultatin e procedurës penale kundër ankuesit (Shumeyev dhe të tjerët 
kundër Rusisë (Aktv.), 2015, § 37). Me fjalë të tjera, mungesa e dëshmitarëve dëshmues nga gjykimet 
penale nuk cenon garancitë e nenit 6 §§ 1 dhe 3 (d) të Konventës për aq sa dëshmia e tyre kufizohet 
në mënyrën e kryerjes së masave hetimore dhe në thelb janë prova të tepërta (Murtazaliyeva 
kundër Rusisë [GC], 2018, § 136). 

514.  Megjithatë, kur gjykata vendase i referohet posaçërisht deklaratave të dëshmitarëve dëshmues 
në dënimin e ankuesit dhe i rendit ato si elemente provash të ndara nga raportet përkatëse të 
policisë që këta dëshmitarë kanë vërtetuar, atëherë është e përshtatshme të shqyrtohet çështja e 
mospjesëmarrjes e atyre dëshmitarëve në gjykim dhe mbështetja në deklaratat e tyre para 
procedurës në dritën e parimeve Al-Khawaja dhe Tahery dhe Schatschaschwili (Garbuz kundër 
Ukrainës, 2019, § 40). Nga ana tjetër, kur mbrojtja synon të mbështetet në dëshminë e 
dëshmitarëve dëshmues, këta dëshmitarë duhet të konsiderohen si "dëshmitarë në emër" të 
mbrojtjes sipas kuptimit të nenit 6 § 3 (d) të Konventës (Murtazaliyeva kundër Rusisë [GC], 2018, 
§ 138).20 

  Rëndësia e deklaratës së dëshmitarit për dënimin 

515.  Një çështje në lidhje me pranimin në prova të deklaratave të dëshmitarëve që nuk morën pjesë 
në gjyq lind vetëm nëse deklarata e dëshmitarit është prova "e vetme" ose "vendimtare", ose ajo "ka 
pasur peshë të konsiderueshme" në dënimin e ankuesit (Seton kundër Mbretërisë së Bashkuar, 2016, 
§ 58; Sitnevskiy dhe Chaykovskiy kundër Ukrainës, 2016, § 125, ku deklarata e dëshmitarit nuk kishte 
ndonjë rëndësi të tillë). 

516.  "Prova e vetme” duhet kuptuar si e vetmja provë kundër të akuzuarit. Termi "vendimtare” 
duhet të kuptohen ngushtë si tregimi i provave të një rëndësie të tillë që ka të ngjarë të jetë 
përcaktuese e rezultatit të lëndës. Aty ku provat e paprovuara të një dëshmitari mbështeten nga 
prova të tjera vërtetuese, vlerësimi nëse është vendimtar do të varet nga forca e provave 
mbështetëse: sa më të forta të jenë provat vërtetuese, aq më pak ka gjasa që dëshmia e dëshmitarit 
që mungon të trajtohet si vendimtare. Provat që kanë "peshë të konsiderueshme" janë të tilla që 
pranimi i tyre mund të ketë penguar mbrojtjen (Schatschaschwili kundër Gjermanisë [GC], 2015, 
§§ 116 dhe 123). 

517.  Në këtë kontekst, duke qenë se nuk i takon Gjykatës të veprojë si gjykatë e shkallës së katërt, 
pikënisja e saj për përcaktimin e rëndësisë së deklaratës së dëshmitarit për dënimin e një ankuesi 
është vendimi i gjykatave vendase. Gjykata duhet të shqyrtojë vlerësimin e gjykatave vendase në 
dritën e standardeve të saj për vlerësimin e rëndësisë së deklaratës së dëshmitarit si provë dhe të 
vendosë nëse vlerësimi i peshës së provave nga gjykatat vendase ishte i papranueshëm ose arbitrar. 
Më tej, ajo duhet të bëjë vlerësimin e vet për peshën e provave të dhëna nga një dëshmitar që 
mungon nëse gjykatat vendase nuk kanë treguar qëndrimin e tyre për atë çështje ose nëse pozicioni 
i tyre nuk është i qartë (po aty., § 124). 

 
20.  Shih seksionin E drejta për të thirrur dëshmitarë për mbrojtjen. 
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  Faktorët kundërbalancues 

518.  Shtrirja e faktorëve kundërbalancues të nevojshëm në mënyrë që një gjykim të konsiderohet i 
drejtë do të varej nga pesha e provave të dëshmitarit që mungon. Sa më e rëndësishme të jetë 
prova, aq më shumë peshë duhet të kenë faktorët kundërbalancues në mënyrë që procedurat në 
tërësi të konsiderohen të drejta. Faktorët kundërbalancues duhet të lejojnë një vlerësim të drejtë 
dhe të duhur të besueshmërisë (po aty., § 116 dhe 125). 

519.  Në Schatschaschwili kundër Gjermanisë [GC] (2015, §§ 126-131, me referenca të mëtejshme) 
Gjykata identifikoi disa elementë që mund të jenë të rëndësishëm në këtë kontekst: 

▪ Nëse gjykatat vendase u janë qasur me kujdes provave të paprovuara të një dëshmitari që 
mungon, duke pasur parasysh faktin se këto prova kanë më pak peshë, dhe nëse ato dhanë 
arsyetim të detajuar se pse i konsideruan ato prova të besueshme, duke pasur parasysh 
gjithashtu prova të tjera në dispozicion (Przydział kundër Polonisë, 2016, § 53; Daştan kundër 
Turqisë, 2017, § 31). Çdo udhëzim i dhënë jurisë nga gjyqtari shqyrtues në lidhje me 
dëshmitë e dëshmitarëve që mungojnë është një konsideratë tjetër e rëndësishme (Simon 
Price kundër Mbretërisë së Bashkuar, 2016, § 130); 

▪ Ekzistenca e një video-incizimi të marrjes në pyetje të dëshmitarit që mungon në fazën e 
hetimit; 

▪ Disponueshmëria në gjykim e provave vërtetuese që mbështesin deklaratën e dëshmitarit të 
patestuar, siç janë deklaratat e bëra në gjyq nga persona të cilëve dëshmitari në mungesë i 
raportoi ngjarjet menjëherë pas ndodhjes së tyre; prova të mëtejshme faktike, prova mjeko-
ligjore dhe raporte të ekspertëve; ngjashmëria në përshkrimin e ngjarjeve nga dëshmitarët e 
tjerë, veçanërisht nëse dëshmitarë të tillë merren në pyetje në gjyq; 

▪ Mundësia që mbrojtja t'i parashtrojë pyetjet e veta dëshmitarit në mënyrë indirekte, për 
shembull me shkrim, gjatë gjykimit, ose, kur është e përshtatshme, në fazën paraprake të 
procedurës (Paić kundër Kroacisë, 2016, § 47). Megjithatë, konfrontimet para gjykimit të 
kryera përpara një hetuesi që nuk plotësonte kërkesat e pavarësisë dhe paanshmërisë, i cili 
kishte fuqinë kryesisht diskrecionale për të bllokuar pyetjet dhe në të cilat kërkuesit ishin të 
papërfaqësuar, nuk janë zëvendësim për marrjen në pyetje të dëshmitarëve në gjykatë të 
hapur (Chernika kundër Ukrainës, 2020, § 45); 

▪ Mundësia që ankuesi ose mbrojtësi të marrin në pyetje dëshmitarin gjatë fazës së hetimit. 
Këto seanca paragjyqësore janë një garanci e rëndësishme procedurale që mund të 
kompensojë pengesën me të cilën përballet mbrojtja për shkak të mungesës së një 
dëshmitari në gjykim (Palchik kundër Ukrainës, 2017, § 50). Për më tepër, Gjykata ka pranuar 
se në rrethana të jashtëzakonshme mund të ketë arsye për të dëgjuar dëshmi nga një 
dëshmitar në mungesë të personit kundër të cilit do të bëhet deklarata me kusht që avokati i 
tij të ishte i pranishëm gjatë marrjes në pyetje (Šmajgl kundër Sllovenisë, 2016, § 63). 
Megjithatë, mund të ketë gjithsesi rrethana kur vetëm përfshirja e avokatit mbrojtës mund 
të mos mjaftojë për të mbrojtur të drejtat e mbrojtjes dhe mungesa e një konfrontimi të 
drejtpërdrejtë midis një dëshmitari dhe të akuzuarit mund të sjellë një pengesë reale për 
këtë të fundit. Nëse një ballafaqim i drejtpërdrejtë i një ankuesi me dëshmitarin kundër tij 
ose saj ishte i nevojshëm, është një çështje që do të përcaktohet në faktet e çdo rasti në 
bazë të kritereve të Gjykatës për vlerësimin e drejtësisë së përgjithshme të proceseve sipas 
nenit 6 § 3 ( d) (Fikret Karahan kundër Turqisë, 2021, §§ 39-40); 

▪ Të pandehurit duhet t'i jepet mundësia të japë versionin e tij/saj të ngjarjeve dhe të hedhë 
dyshime mbi besueshmërinë e dëshmitarit që mungon. Megjithatë, kjo në vetvete nuk mund 
të konsiderohet si një faktor i mjaftueshëm kundërbalancues për të kompensuar pengesën 
nën të cilën ka punuar mbrojtja (Palchik kundër Ukrainës, 2017, § 48). Për më tepër, gjykatat 
vendase duhet të japin arsyetim të mjaftueshëm kur hedhin poshtë argumentet e paraqitura 
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nga mbrojtja (Prăjină kundër Rumanisë, 2014, § 58). Në lidhje me këtë, Gjykata nuk ka qenë 
e gatshme të pranojë një ekzaminim thjesht formal të mangësive në marrjen në pyetje të 
dëshmitarëve nga gjykatat më të larta vendase, kur arsyetimi i tyre mund të shihet se kërkon 
të vërtetojë procedurën e gabuar në vend që t'i jepet ankuesit ndonjë faktor 
kundërbalancues për të kompensuar pengesat në të cilat mbrojtja ka punuar përballë 
pamundësisë së saj për të marrë në pyetje një dëshmitar (Al Alo kundër Sllovakisë, 2022, 
§ 65). Gjithashtu, në disa raste, një mundësi efektive për të hedhur dyshime mbi 
besueshmërinë e dëshmisë së dëshmitarit që mungon mund të varet nga disponueshmëria 
për mbrojtjen e të gjithë materialit në dosje në lidhje me ngjarjet me të cilat lidhet deklarata 
e dëshmitarit (Yakuba kundër Ukrainës, 2019, §§ 49-51). 

520.  Duke pasur parasysh kuptimin autonom që i jepet termit "dëshmitar", parimet e mësipërme në 
lidhje me dëshmitarët në mungesë janë përkatësisht të rëndësishme në rastet e mungesës së 
dëshmitarëve. (Constantinides kundër Greqisë, 2016, §§ 37-52). Megjithatë, në këtë kontekst, 
Gjykata ka shpjeguar se roli i një eksperti mund të dallohet nga ai i një dëshmitari okular, i cili duhet 
t'i japë gjykatës kujtimin e tij personal për një ngjarje të caktuar. Për të analizuar nëse paraqitja 
personalisht e një eksperti në gjykim ishte e nevojshme, Gjykata udhëhiqet kryesisht nga parimet e 
parashikuara në konceptin e një "gjykimi të drejtë" sipas nenit 6 § 1 të Konventës, dhe në veçanti 
nga garancitë e "procedurave kundërshtuese" dhe "barazisë së armëve" (shih, për shembull, 
Kartoyev dhe të tjerët kundër Rusisë, 2021, §§ 74 dhe 81). Megjithatë, disa nga qasjet e Gjykatës për 
marrjen në pyetje personalisht të “dëshmitarëve” sipas nenit 6 § 3 (d) mund të zbatohen, mutatis 
mutandis, duke pasur parasysh ndryshimin në statusin dhe rolin e tyre (Danilov kundër Rusisë, 2020, 
§ 109). 

iii.  Kufizime të tjera në të drejtën për të marrë në pyetje dëshmitarët 

521.  Parimet e mësipërme në lidhje me dëshmitarët që mungojnë janë të zbatueshme në përputhje 
me rrethanat në raste të tjera në të cilat i pandehuri nuk ishte në gjendje të kundërshtonte 
ndershmërinë dhe besueshmërinë e provave të dëshmitarëve, duke përfshirë vërtetësinë dhe 
besueshmërinë e tyre, duke i marrë në pyetje dëshmitarët gojarisht në praninë e tij/saj, qoftë në 
kohën kur dëshmitari po bënte deklaratën ose në një fazë të mëvonshme të procedurës, ose kur 
dëshmitarët paraqiten para gjykatës, por parregullsitë procedurale e pengojnë ankuesin t'i marrë në 
pyetje (Chernika kundër Ukrainës, 2020, § 46). 

522.  Kjo mund të ketë të bëjë me pranimin në prova të deklaratave të bëra nga dëshmitarët, 
identiteti i plotë i të cilëve është i fshehur nga i akuzuari (dëshmi anonime) (Al-Khawaja dhe Tahery 
kundër Mbretërisë së Bashkuar [GC], 2011, § 127; Scholer kundër Gjermanisë, 2014, § 51; Balta dhe 
Demir kundër Turqisë, 2015, §§ 36-41; Asani kundër ish Republikës Jugosllave të Maqedonisë, 2018, 
§§ 36-37; Süleyman kundër Turqisë, 2020); dëshmitarët, duke përfshirë të bashkëakuzuarit, të cilët 
refuzojnë të dëshmojnë në gjyq ose t'u përgjigjen pyetjeve të mbrojtjes (Craxi kundër Italisë (nr. 1), 
2002, § 88; Vidgen kundër Holandës, 2012, § 42, në lidhje me të bashkëakuzuarit; Sofri dhe të tjerët 
kundër Italisë (Aktv.), 2003; Sievert kundër Gjermanisë, 2012, §§ 59-61, Cabral kundër Holandës, 
2018, § 33, Breijer kundër Holandës (Aktv.), 2018, §§ 32-33, në lidhje me dëshmitarët), dhe 
dëshmitarë të tjerë që merren në pyetje nën masat e veçanta të marrjes në pyetje që përfshijnë, për 
shembull, pamundësinë e mbrojtjes për të marrë pjesë në pyetjen e dëshmitarëve (Papadakis 
kundër ish Republikës Jugosllave të Maqedonisë, 2013, § 89) ose pamundësia që mbrojtja të ketë 
qasje në burimet mbi të cilat një dëshmitar bazoi njohuritë ose besimin e tij/saj (Donohoe kundër 
Irlandës, 2013, §§ 78-79). 

523.  Duhet të theksohet gjithashtu se parimet që lidhen me pranimin në prova të deklaratave të 
dëshmitarëve që mungojnë zbatohen për rastet kur rezultati i procedurës për të cilën ankohet nuk 
përfshin fajësinë ose pafajësinë, por rrethanat faktike të rëndësishme për ashpërsinë përfundimtare 
të dënimit. Kështu, kur dëshmia e dëshmitarit mund të ndikojë në rezultatin e lëndës së një ankuesi 
në lidhje me përcaktimin e ashpërsisë së dënimit, Gjykata do të vazhdojë të shqyrtojë nëse 
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pamundësia për të pyetur atë dëshmitar në cilëndo fazë të procesit e pengoi mbrojtjen e ankuesit 
deri në atë pikë sa ta bënte gjykimin kundër tij ose të saj në tërësi të padrejtë (Dodoja kundër 
Kroacisë, 2021, §§ 33-37). 

524.  Megjithatë, kur një dëshmitar bën një deklaratë në fazën paraprake të procedurës dhe më pas 
e tërheq atë ose pretendon për të mos pasur më kujtesë të fakteve kur merren në pyetje në gjykim, 
parimet që lidhen me dëshmitarët që mungojnë nuk do të zbatohen domosdoshmërisht. Me fjalë të 
tjera, ndryshimi i qëndrimit nga ana e një dëshmitari nuk krijon në vetvete nevojën për masa 
kompensuese. Në të vërtetë, Gjykata ka refuzuar të vlerësojë në mënyrë abstrakte që dëshmitë e 
dhëna nga një dëshmitar në gjykatë të hapur dhe me betim duhet të mbështeten gjithmonë në 
përparësi ndaj deklaratave të tjera të bëra nga i njëjti dëshmitar gjatë procedurës penale, madje as 
kur të dyja janë në konflikt. Në një situatë të tillë, Gjykata do të kërkojë të përcaktojë nëse 
procedurat në tërësi, duke përfshirë mënyrën në të cilën u morën provat, ishin të drejta (Vidgen 
kundër Holandës (Aktv.), 2019, §§ 38-41; Shiko gjithashtu Makeyan dhe të tjerët kundër Armenisë, 
2019, §§ 40-48).21 Për më tepër, në raste të tilla, garanci të tjera procedurale mund të jenë të 
rëndësishme, siç është, për shembull, parimi i barazisë së armëve ndërmjet prokurorisë dhe 
mbrojtjes në marrjen në pyetje të një dëshmitari që ka tërhequr deklaratën e tij ose të saj që ishte 
me rëndësi vendimtare për dënimin e ankuesit (Bonder kundër Ukrainës, 2019, §§ 79-81). 

  Dëshmitarët anonimë 

525.  Ndërsa problemet e ngritura nga dëshmitarët anonimë dhe ata që mungojnë nuk janë identike, 
të dyja situatat nuk janë të ndryshme në parim, pasi secila rezulton në një disavantazh të mundshëm 
për të pandehurin. Parimi themelor është që i pandehuri në një proces penal duhet të ketë një 
mundësi efektive për të kundërshtuar provat kundër tij (Al-Khawaja dhe Tahery kundër Mbretërisë 
së Bashkuar [GC], 2011, § 127; Asani kundër ish Republikës Jugosllave të Maqedonisë, 2018, § 33). 

526.  Në veçanti, Gjykata ka konstatuar se kufizimet e sakta në aftësinë e mbrojtjes për të sfiduar një 
dëshmitar në procedurë ndryshojnë në të dy rastet (dëshmitarët anonimë dhe ata që mungojnë). 
Dëshmitarët që mungojnë paraqesin problemin se rrëfimet e tyre nuk mund t'i nënshtrohen 
ekzaminimit në kërkim nga avokatët mbrojtës. Megjithatë, identitetet e tyre janë të njohura për 
mbrojtjen, e cila është në gjendje të identifikojë ose hetojë çdo motiv për falsifikim. Nga ana tjetër, 
dëshmitarët anonimë për të cilët nuk dihen detaje për identitetin apo prejardhjen e tyre, paraqesin 
një problem tjetër: mbrojtja përballet me vështirësinë e të qenit në gjendje t'i paraqesë dëshmitarit, 
dhe në fund jurisë, ndonjë arsye që dëshmitari mund të ketë për të gënjyer. Megjithatë, në praktikë, 
ndodhin disa zbulime të cilat ofrojnë materiale për pyetje të tërthortë. Shtrirja e zbulimit ka një 
ndikim në shtrirjen e pengesave me të cilat përballet mbrojtja. Kështu, duke pasur parasysh 
shqetësimin themelor në të dy llojet e lëndëve, Gjykata ka marrë vazhdimisht një qasje të ngjashme 
në kontekstin e dëshmitarëve anonimë me atë që ka ndjekur në lëndët që përfshijnë dëshmitarë në 
mungesë. (po aty., § 36). 

527.  Përdorimi i deklaratave të bëra nga dëshmitarët anonimë për të dënuar nuk është në asnjë 
rrethanë i papajtueshëm me Konventën (Doorson kundër Holandës, 1996, § 69; Van Mechelen dhe të 
tjerët kundër Holandës, 1997, § 52; Krasniki kundër Republikës Çeke, 2006, § 76). 

528.  Ndonëse neni 6 nuk kërkon në mënyrë eksplicite që të merren parasysh interesat e 
dëshmitarëve, jeta, liria ose siguria e tyre e personit mund të vihet në rrezik, si në rastin e interesave 
që përgjithësisht përfshihen në kuadër të nenit 8 të Konventës. Shtetet kontraktuese duhet të 
organizojnë procedurat e tyre penale në mënyrë që këto interesa të mos cenohen në mënyrë të 
pajustifikueshme. Prandaj, parimet e një gjykimi të drejtë kërkojnë që në rastet e duhura interesat e 
mbrojtjes të balancohen me ato të dëshmitarëve ose viktimave të thirrur për të dëshmuar (Doorson 
kundër Holandës, 1996, § 70; Van Mechelen dhe të tjerët kundër Holandës, 1997, § 53). 

 
21.  Shih seksionin Administrimi i provave. 
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529.  Autoritetet vendase duhet të kenë paraqitur arsye relevante dhe të mjaftueshme për të 
mbajtur sekret identitetin e disa dëshmitarëve (Doorson kundër Holandës, 1996, § 71; Visser kundër 
Holandës, 2002, § 47; Sapunarescu kundër Gjermanisë (Aktv.), 2006; Dzelili kundër Gjermanisë 
(Aktv.), 2009; Scholer kundër Gjermanisë, 2014, §§ 53-56). 

530.  Praktika gjyqësore e Gjykatës tregon se është më e zakonshme që dëshmitarët të kenë një frikë 
të përgjithshme për të dëshmuar, në vend që kjo frikë t'i atribuohet drejtpërdrejt kërcënimeve të 
bëra nga i pandehuri ose agjentët e tij. Për shembull, në shumë raste, frika i atribuohet famës së të 
pandehurit ose bashkëpunëtorëve të tij. Prandaj, nuk ka asnjë kërkesë që frika e një dëshmitari t'i 
atribuohet drejtpërdrejt kërcënimeve të bëra nga i pandehuri në mënyrë që ai dëshmitar të 
përjashtohet nga paraqitja e provave në gjykim. Për më tepër, frika nga vdekja ose lëndimi i një 
personi tjetër ose nga humbja financiare janë të gjitha konsideratat relevante për të përcaktuar nëse 
një dëshmitari duhet t'i kërkohet të japë dëshmi gojore. Megjithatë, kjo nuk do të thotë se çdo frikë 
subjektive e dëshmitarit do të mjaftojë. Gjykata duhet të kryejë hetimet e duhura për të përcaktuar, 
së pari, nëse ka apo jo arsye objektive për këtë frikë, dhe së dyti, nëse këto arsye objektive 
mbështeten me prova (Al-Khawaja dhe Tahery kundër Mbretërisë së Bashkuar [GC], 2011, § 124; 
Balta dhe Demir kundër Turqisë, 2015, § 44). 

531.  Gjykata ka vendosur gjithashtu se balancimi i interesave të mbrojtjes kundër argumenteve në 
favor të ruajtjes së anonimitetit të dëshmitarëve ngre probleme të veçanta nëse dëshmitarët në fjalë 
janë anëtarë të forcave të policisë së shtetit. Megjithëse interesat e tyre - dhe në të vërtetë ato të 
familjeve të tyre - gjithashtu meritojnë mbrojtje sipas Konventës, duhet pranuar se pozicioni i tyre 
është deri në një farë mase i ndryshëm nga ai i një dëshmitari të painteresuar ose një viktimë. Ata 
kanë një detyrë të përgjithshme bindjeje ndaj autoriteteve ekzekutive të shtetit dhe zakonisht kanë 
lidhje me prokurorinë; vetëm për këto arsye përdorimi i tyre si dëshmitarë anonimë duhet të 
përdoret vetëm në rrethana të jashtëzakonshme. Nga ana tjetër, Gjykata ka pranuar se, me kusht që 
të respektohen të drejtat e mbrojtjes, mund të jetë legjitime që autoritetet policore të dëshirojnë të 
ruajnë anonimitetin e një agjenti të vendosur në aktivitete të fshehta për mbrojtjen e tij ose të 
familjes së tij dhe për të mos dëmtuar dobinë e tij për operacionet e ardhshme (Van Mechelen dhe 
të tjerët kundër Holandës, 1997, §§ 56-57; Bátěk dhe të tjerët kundër Republikës Çeke, 2017, § 46; 
Van Wesenbeeck kundër Belgjikës, 2017, §§ 100-101). 

532.  Nëse ruhet anonimiteti i dëshmitarëve të prokurorisë, mbrojtja do të përballet me vështirësi të 
cilat normalisht nuk duhet t'i përfshijë procedurat penale. Në raste të tilla, pengesa me të cilën 
përballet mbrojtja duhet të balancohet mjaftueshëm nga procedurat e ndjekura nga autoritetet 
gjyqësore (Doorson kundër Holandës, 1996, § 72; Van Mechelen dhe të tjerët kundër Holandës, 1997, 
§ 54; Haas kundër Gjermanisë (Aktv.), 2005; Asani kundër ish Republikës Jugosllave të Maqedonisë, 
2018, § 37). 

  Dëshmitarë në rastet e abuzimit seksual 

533.  Procedurat penale në lidhje me veprat seksuale shpesh konceptohen si një sprovë nga viktima, 
veçanërisht kur kjo e fundit përballet pa dëshirë me të pandehurin. Këto veçori janë edhe më të 
theksuara në një rast që përfshin një të mitur. Në vlerësimin nëse i akuzuari ka pasur një gjykim të 
drejtë, duhet të merret parasysh e drejta për respektimin e jetës private të viktimës së supozuar. 
Prandaj, në procedurat penale lidhur me abuzimin seksual, mund të merren masa të caktuara me 
qëllim të mbrojtjes së viktimës, me kusht që këto masa të mund të pajtohen me ushtrimin adekuat 
dhe efektiv të të drejtave të mbrojtjes. Në sigurimin e të drejtave të mbrojtjes, autoriteteve 
gjyqësore mund t'u kërkohet të marrin masa që kundërpeshojnë pengesën nën të cilën operon 
mbrojtja (Aigner kundër Austrisë, 2012, § 37; D. kundër Finlandës, 2009, § 43; F dhe M kundër 
Finlandës, 2007, § 58; Accardi dhe të tjerët kundër Italisë (Aktv.), 2005; SN kundër Suedisë, 2002, 
§ 47; Vronchenko kundër Estonisë, 2013, § 56). 
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534.  Duke pasur parasysh veçoritë e procedurave penale në lidhje me veprat seksuale, neni 6 § 3 (d) 
nuk mund të interpretohet se kërkon në të gjitha rastet që pyetjet të bëhen drejtpërdrejt nga i 
akuzuari ose mbrojtësi i tij ose i saj nëpërmjet marrjes në pyetje ose me mjete të tjera (SN kundër 
Suedisë, 2002, § 52; WS kundër Polonisë, 2007, § 55). Në lidhje me këtë, Gjykata është shprehur se 
meqenëse një konfrontim i drejtpërdrejtë midis të pandehurve të akuzuar për vepra penale të 
dhunës seksuale dhe viktimave të tyre të supozuara rrezikon traumatizimin e mëtejshëm të viktimës, 
marrja në pyetje personale nga të pandehurit duhet t'i nënshtrohet vlerësimit më të kujdesshëm nga 
gjykatat kombëtare, varësisht sa intime janë pyetjet (Y. kundër Sllovenisë, 2015, § 106; Shiko 
gjithashtu RB kundër Estonisë, 2021, në lidhje me pjesëmarrjen në procedurën e një 4-vjeçari të 
viktimë e dyshuar e abuzimit seksual nga një prind). 

535.  Megjithatë, kjo nuk do të thotë se masat në lidhje me mbrojtjen e viktimave, veçanërisht 
mospjesëmarrja e një dëshmitari për të dhënë dëshmi në gjyq, janë të zbatueshme automatikisht 
për të gjitha procedurat penale në lidhje me veprat seksuale. Duhet të ketë arsye relevante të 
paraqitura nga autoritetet vendase për zbatimin e masave të tilla dhe sa i përket mundësisë së 
përjashtimit të dëshmitarit nga dhënia e dëshmisë për shkak të frikës, gjykata shqyrtuese duhet të 
bindet që të gjitha alternativat e disponueshme, si anonimiteti i dëshmitarit dhe masat e tjera të 
veçanta, do të ishin të papërshtatshme ose të pamundura (Al-Khawaja dhe Tahery kundër 
Mbretërisë së Bashkuar [GC], 2011, § 125; Lučić kundër Kroacisë, 2014, § 75). 

536.  I akuzuari duhet të jetë në gjendje të vëzhgojë sjelljen e dëshmitarëve në pyetje dhe të 
kundërshtojë deklaratat dhe besueshmërinë e tyre (Bocos-Cuesta kundër Holandës, 2005, § 71; PS 
kundër Gjermanisë, 2001, § 26; Accardi dhe të tjerët kundër Italisë (Aktv.), 2005; SN kundër Suedisë, 
2002, § 52). 

537.  Shikimi i një video-regjistrimi të një rrëfimi dëshmitar nuk mund të konsiderohet vetëm si një 
mbrojtje e mjaftueshme e të drejtave të mbrojtjes kur autoritetet nuk i dhanë asnjë mundësi për t'i 
bërë pyetje një personi që bën rrëfimin (D. kundër Finlandës, 2009, § 50; A.L. kundër Finlandës, 2009, 
§ 41). 

  Dëshmitarët që refuzojnë të dëshmojnë në gjykatë 

538.  Në disa raste, refuzimi i një dëshmitari për të dhënë një deklaratë ose për t'iu përgjigjur 
pyetjeve në gjykatë mund të justifikohet duke pasur parasysh natyrën e veçantë të pozicionit të 
dëshmitarit në procedurë. Ky do të jetë rasti, për shembull, nëse një i bashkëakuzuar përdor të 
drejtën e tij për mbrojtje kundër vetë-inkriminimit (Vidgen kundër Holandës, 2012, § 42). E njëjta gjë 
vlen për një ish-bashkë-të dyshuar që refuzon të japë një deklaratë ose t'u përgjigjet pyetjeve në 
seancë si dëshmitar (Sievert kundër Gjermanisë, 2012, §§ 59-61), ose një ish-bashkë-të dyshuar që 
po përballet me akuzat e dëshmisë së rreme për përpjekjen për të ndryshuar deklaratën e tij 
fillestare duke fajësuar ankuesin (Cabral kundër Holandës, 2018, § 34). Për më tepër, kjo mund të 
ketë të bëjë me një dëshmitare e cila është mbështetur në privilegjin e dëshmisë për të mos 
dëshmuar në gjyq për shkak të marrëdhënies së saj me një nga të bashkëakuzuarit (Sofri dhe të tjerët 
kundër Italisë (Aktv.), 2003) ose një dëshmitar që refuzoi të jepte një deklaratë për shkak të frikës 
nga hakmarrja (Breijer kundër Holandës (Aktv.), 2018, §§ 32-33). 

539.  Në secilin prej këtyre rasteve, Gjykata duhet të vlerësojë nëse procedurat në tërësi ishin të 
drejta dhe nëse ekzistonte mundësia për të vënë në provë deklaratën inkriminuese të një dëshmitari 
në mënyrë që të bindet se pengesa e mbrojtjes ishte kompensuar nga masa efektive 
kundërbalancuese (Sievert kundër Gjermanisë, 2012, § 67; Cabral kundër Holandës, 2018, § 37; 
Breijer kundër Holandës (Aktv.), 2018, § 35). 

c.  E drejta për të thirrur dëshmitarë për mbrojtjen 

540.  Si rregull i përgjithshëm, u takon gjykatave kombëtare të vlerësojnë provat para tyre, si dhe 
rëndësinë e provave që të pandehurit kërkojnë të paraqesin. Neni 6 § 3(d) ua lë atyre, përsëri si 
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rregull i përgjithshëm, të vlerësojnë nëse është e përshtatshme të thërrasin dëshmitarë. Kjo nuk 
kërkon pjesëmarrjen dhe marrjen në pyetje të çdo dëshmitari në emër të të akuzuarit; qëllimi i tij 
thelbësor, siç tregohet nga fjalët "në të njëjtat kushte", është "barazia e armëve" e plotë në këtë 
çështje (Perna kundër Italisë [GC], 2003, § 29; Murtazaliyeva kundër Rusisë [GC], 2018, § 139; 
Solakov kundër ish Republikës Jugosllave të Maqedonisë, 2001, § 57). 

541.  Neni 6 nuk i jep të akuzuarit të drejtën e pakufizuar për të siguruar paraqitjen e dëshmitarëve 
në gjykatë. Normalisht u takon gjykatave vendase të vendosin nëse është e nevojshme apo e 
këshillueshme të merret në pyetje një dëshmitar (SN kundër Suedisë, 2002, § 44; Accardi dhe të 
tjerët kundër Italisë (Aktv.), 2005). Megjithatë, kur një gjykatë shqyrtuese miraton kërkesën për të 
thirrur një dëshmitar mbrojtës, ajo është e detyruar të marrë masa efektive për të siguruar praninë e 
dëshmitarëve në seancë (Polufakin dhe Chernyshev kundër Rusisë, 2008, § 207) të paktën duke 
lëshuar një thirrje ose duke urdhëruar policinë të detyrojë një dëshmitar të paraqitet në gjykatë 
(Murtazaliyeva kundër Rusisë [GC], 2018, § 147). 

542.  Mund të ketë rrethana të jashtëzakonshme që mund ta shtyjnë Gjykatën të arrijë në 
përfundimin se mosmarrja në pyetje e një personi si dëshmitar ishte e papajtueshme me Nenin 6 
(Murtazaliyeva kundër Rusisë [GC], 2018, § 148; Dorokhov kundër Rusisë, 2008, § 65; Popov kundër 
Rusisë, 2006, § 188; Bricmont kundër Belgjikës, 1989, § 89; Pereira Cruz dhe të tjerët kundër 
Portugalisë, 2018, §§ 220-232, në lidhje me refuzimin nga një gjykatë apeli për të marrë në pyetje 
një dëshmitar të mbrojtjes që kishte tërhequr deklaratën e tij inkriminuese kundër ankuesit). 

543.  Nuk mjafton që një i pandehur të ankohet se nuk i është lejuar të marrë në pyetje disa 
dëshmitarë; ai duhet, përveç kësaj, të mbështesë kërkesën e tij duke shpjeguar pse është e 
rëndësishme që dëshmitarët në fjalë të dëgjohen dhe provat e tyre duhet të jenë të nevojshme për 
të vërtetuar të vërtetën dhe të drejtat e mbrojtjes (Perna kundër Italisë [GC], 2003, § 29; Băcanu dhe 
SC «R» SA kundër Rumanisë, 2009, § 75). Nëse deklarata e dëshmitarëve që ankuesi dëshironte të 
thërriste nuk mund të ndikonte në rezultatin e gjykimit të tij/saj, nuk lind asnjë problem sipas 
neneve 6 §§ 1 dhe 3 (d) nëse kërkesa për të dëgjuar dëshmitarë të tillë refuzohet nga gjykatat 
vendase (Kapustyak kundër Ukrainës, 2016, §§ 94-95). 

544.  Kur një kërkesë e një të pandehuri për të marrë në pyetje dëshmitarët nuk është shqetësuese, 
është mjaftueshëm e arsyetuar, është e rëndësishme për objektin e akuzës dhe mund të ketë 
forcuar pozicionin e mbrojtjes apo edhe të çojë në lirimin e tij/saj, autoritetet vendase duhet të japin 
arsyet përkatëse për rrëzimin e një kërkese të tillë (Vidal kundër Belgjikës, 1992, § 34; Polyakov 
kundër Rusisë, 2009, §§ 34-35; Sergej Afanasyev kundër Ukrainës, 2012, § 70; Topić kundër Kroacisë, 
2013, § 42). 

545.  Duke pasur parasysh konsideratat e mësipërme në praktikën e tij gjyqësore, në Murtazaliyeva 
kundër Rusisë [GC], 2018 (§ 158) Gjykata ka formuluar testin e mëposhtëm me tre drejtime për 
vlerësimin nëse e drejta për të thirrur një dëshmitar për mbrojtjen sipas nenit 6 § 3 (d) është 
respektuar: (1) nëse kërkesa për të marrë në pyetje një dëshmitar ishte mjaftueshëm e arsyetuar 
dhe relevante për objektin e akuzës; (2) nëse gjykatat vendase e kanë shqyrtuar rëndësinë e asaj 
dëshmie dhe kanë dhënë arsye të mjaftueshme për vendimin e tyre për të mos marrë në pyetje një 
dëshmitar në gjykim; dhe (3) nëse vendimi i gjykatave vendase për të mos marrë në pyetje një 
dëshmitar cenoi drejtësinë e përgjithshme të procedurës. 

546.  Në lidhje me elementin e parë, Gjykata vendosi se është e nevojshme të shqyrtohet nëse 
dëshmia e dëshmitarëve ishte e aftë të ndikonte në rezultatin e një gjykimi ose mund të pritej në 
mënyrë të arsyeshme të forconte pozicionin e mbrojtjes. “Mjaftueshmëria” e arsyetimit të 
propozimeve të mbrojtjes për të dëgjuar dëshmitarët do të varet nga vlerësimi i rrethanave të një 
rasti të caktuar, duke përfshirë dispozitat e zbatueshme të ligjit të brendshëm, fazën dhe ecurinë e 
procedurës, linjat e arsyetimit dhe strategjitë e ndjekura nga palët dhe sjelljen e tyre procedurale (po 
aty., §§ 160-161). 
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547.  Sa i përket elementit të dytë të testit, Gjykata shpjegoi se përgjithësisht rëndësia e dëshmisë 
dhe mjaftueshmëria e arsyeve të paraqitura nga mbrojtja në rrethanat e rastit do të përcaktojnë 
fushën dhe nivelin e detajeve të vlerësimit të gjykatave vendase për nevojën që të sigurohet prania 
dhe marrja në pyetje e një dëshmitari. Prandaj, sa më të forta dhe më të rënda të jenë argumentet e 
paraqitura nga mbrojtja, aq më i afërt duhet të jetë shqyrtimi dhe aq më bindës duhet të jetë 
arsyetimi i gjykatave vendase nëse ato refuzojnë kërkesën e mbrojtjes për të marrë në pyetje një 
dëshmitar (po aty., § 166). 

548.  Në lidhje me vlerësimin e përgjithshëm të drejtësisë si elementi i tretë i testit, Gjykata theksoi 
se pajtueshmëria me kërkesat e një gjykimi të drejtë duhet të shqyrtohet në çdo rast duke pasur 
parasysh zhvillimin e procesit në tërësi dhe jo në bazë të një shqyrtim të izoluar të një aspekti të 
veçantë ose një incidenti të veçantë. Ndërsa konkluzionet sipas dy hapave të parë të atij testi në 
përgjithësi do të ishin fuqimisht treguese nëse procedurat ishin të drejta, nuk mund të përjashtohet 
që në disa raste, pa dyshim të jashtëzakonshëm, konsideratat e drejtësisë mund të garantonin 
përfundimin e kundërt (po aty., §§ 167-168). 

549.  Në Kikabidze kundër Gjeorgjisë, 2021, §§ 56-60, Gjykata shqyrtoi një situatë ku kërkesa e 
mbrojtjes për të pranuar listën e dëshmitarëve që do të thirreshin në emër të mbrojtjes në provë u 
refuzua për arsye procedurale sepse mbrojtja kishte paraqitur listën pas skadimit të afatit përkatës 
kohor. Rezultati de fakto i atij vendimi ishte se gjatë gjykimit të jurisë – i futur në rendin ligjor të 
brendshëm pak përpara gjykimit në rastin e ankuesit – nuk u dëgjua asnjë dëshmitar i vetëm në 
emër të mbrojtjes. Gjykata konstatoi se gjendja e punëve ishte shqetësuese, veçanërisht duke pasur 
parasysh natyrën e objektit të lëndës penale (vrasje e rëndë e kryer në burg në praninë e rreth 
shtatëdhjetë të burgosurve), mungesën e provave të tjera përveç dëshmitarëve, dhe faktin se lënda 
u vendos nga një juri. Prandaj, Gjykata vlerësoi se, nga pikëpamja e kërkesave të Konventës për 
gjykim të drejtë dhe të drejtës së ankuesit për të siguruar pjesëmarrjen dhe marrjen në pyetje të 
dëshmitarëve në emër të tij në të njëjtat kushte si dëshmitarët kundër tij, vendimi për përjashtimin e 
të gjithë dëshmitarëve të propozuar nga mbrojtja duhej të motivohej nga arsye të rënda që shkonin 
përtej çështjes së respektimit të një afati procedural nga ana e ankuesit. Mbi faktet e lëndës, Gjykata 
konstatoi se refuzimi i listës së dëshmitarëve të mbrojtjes nga kryetari i trupit gjykues në tërësinë e 
saj rezultoi nga një zbatim i ngurtë dhe kufizues i ligjit të brendshëm në dëm të ankuesit, gjë që ishte 
veçanërisht shqetësuese duke pasur parasysh mungesën e praktikës gjyqësore të vendosur pas 
zbatimit të reformës kardinale të procedurës penale pak përpara gjykimit të ankuesit (shih, në të 
kundërt, Rusishvili kundër Gjeorgjisë,* §§ 49-52). 

5.  Interpretimi (neni 6 § 3 (e)) 
 

Neni 6 § 3 (e) i Konventës 

“3.  Kushdo që akuzohet me një vepër penale gëzon të drejtat minimale si në vazhdim: 

... 

(e) të ketë ndihmë pa pagesë të një përkthyesi nëse nuk e kupton ose flet gjuhën e përdorur në 
gjykatë.” 

Fjalët kyçe HUDOC 

I akuzuar për një vepër penale (6-3) – Të drejtat e mbrojtjes (6-3) 

Ndihma me përkthim falas (6-3-e) 

 

550.  Kërkesat e paragrafit 3 (e) të nenit 6 duhet të shihen si aspekte të veçanta të së drejtës për një 
gjykim të drejtë të garantuar nga paragrafi 1. Kështu, Gjykata shqyrton ankesat në lidhje me 
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interpretimin efektiv sipas të dyja dispozitave të marra së bashku (Baytar kundër Turqisë, 2014, 
§ 48). 

551.  Është e rëndësishme që i dyshuari të jetë i vetëdijshëm për të drejtën e interpretimit, që do të 
thotë se duhet të njoftohet për një të drejtë të tillë kur “akuzohet për vepër penale” (Wang kundër 
Francës, 2022, §§ 73-78). Ky njoftim duhet të bëhet në një gjuhë që ankuesi e kupton (Vizgirda 
kundër Sllovenisë, 2018, §§ 86-87). 

552.  Ashtu si ndihma e një avokati, ajo e një përkthyesi duhet të ofrohet që në fazën e hetimit, 
përveç rastit kur tregohet se ka arsye bindëse për të kufizuar këtë të drejtë. Në mungesë të 
interpretimit, nëse një i akuzuar ishte në gjendje të bënte zgjedhje të informuara gjatë procedurës, 
mund të vihet në dyshim. Prandaj, defektet fillestare në interpretim mund të krijojnë pasoja për të 
drejta të tjera dhe mund të dëmtojnë drejtësinë e procedurës në tërësi (Baytar kundër Turqisë, 
2014, §§ 50, 54-55). 

a.  Nëse i akuzuari "nuk mund të kuptojë ose flasë gjuhën e përdorur në gjykatë" 

553.  E drejta për ndihmë falas të një përkthyesi zbatohet ekskluzivisht në situatat kur i akuzuari nuk 
mund të kuptojë ose të flasë gjuhën e përdorur në gjykatë (K. kundër Francës, Vendimi i Komisionit i 
7 dhjetorit 1983; Baytar kundër Turqisë, 2014, § 49). Një i akuzuar që e kupton atë gjuhë nuk mund 
të insistojë në shërbimet e një përkthyesi për ta lejuar atë të kryejë mbrojtjen e tij në një gjuhë 
tjetër, duke përfshirë një gjuhë të një pakice etnike, anëtar i së cilës ai është (Bideault 
kundër Francës, Vendimi i Komisionit i 9 dhjetorit 1987; Lagerblom kundër Suedisë, 2003, § 62). 

554.  Fakti që një i pandehur zotëron gjuhën e procedurës ose, siç mund të jetë rasti, një gjuhë të 
tretë në të cilën përkthimi është lehtësisht i disponueshëm, në vetvete nuk duhet ta pengojë atë 
individ të përfitojë nga përkthimi në një gjuhë që ai ose ajo kupton mjaft mirë për të ushtruar 
plotësisht të drejtën e tij/saj për mbrojtje (Vizgirda kundër Sllovenisë, 2018, § 83). 

555.  Kur i akuzuari përfaqësohet nga një avokat, në përgjithësi nuk do të jetë e mjaftueshme që 
avokati i të akuzuarit, por jo i akuzuari, të dijë gjuhën e përdorur në gjykatë. Interpretimi i 
procedurës kërkohet pasi e drejta për një gjykim të drejtë, e cila përfshin të drejtën për të marrë 
pjesë në seancë, kërkon që i akuzuari të jetë në gjendje të kuptojë procesin dhe të informojë 
avokatin e tij për çdo pikë që duhet të bëhet në mbrojtje të tij (Kamasinski kundër Austrisë, 1989, 
§ 74; Cuscani kundër Mbretërisë së Bashkuar, 2002, § 38). 

556.  Neni 6 § 3 (e) nuk mbulon marrëdhëniet ndërmjet të akuzuarit dhe avokatit mbrojtës të tij, por 
zbatohet vetëm për marrëdhëniet ndërmjet të akuzuarit dhe gjyqtarit (X. v. Austria, Vendimi i 
Komisionit i 29 majit 1975). Megjithatë, pamundësia e një ankuesi për të komunikuar me avokatin e 
tij ose të saj për shkak të kufizimeve gjuhësore mund të shkaktojë një çështje sipas nenit 6 §§ 3 (c) 
dhe (e) të Konventës (Lagerblom kundër Suedisë, 2003, §§ 61-64; Pugžlys kundër Polonisë, 2016, 
§§ 85-92). 

557.  E drejta për përkthyes mund të hiqet, por ky duhet të jetë vendim i të akuzuarit, jo i avokatit të 
tij (Kamasinski kundër Austrisë, 1989, § 80). 

b.  Elementet e mbrojtura të procedurës penale 

558.  Neni 6 § 3 (e) garanton të drejtën për ndihmën falas të një përkthyesi për përkthimin ose 
interpretimin e të gjitha dokumenteve ose deklaratave në proces, të cilat është e nevojshme që i 
akuzuari t'i kuptojë ose t'i ketë dhënë në gjuhën e gjykatës për të pasur dobinë e një gjykimi të drejtë 
(Luedicke, Belkacem dhe Koç kundër Gjermanisë, 1978, § 48; Ucak kundër Mbretërisë së Bashkuar 
(Aktv.), 2002; Hermi kundër Italisë [GC], 2006, § 69; Lagerblom kundër Suedisë, 2003, § 61). 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-147468
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-216926
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-216926
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-185306
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-185306
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-147468
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-74176
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-147468
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-76848
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-76848
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-60884
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-185306
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57614
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-60643
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-60643
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-70000
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-60884
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-163662
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57614
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57530
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-22168
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-77543
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-60884


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

Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut 111/135 Rishikimi i fundit: 31.08.2022 

559.  Neni 6 § 3 (e) zbatohet jo vetëm për deklaratat gojore të bëra në seancën e gjykimit, por edhe 
për materialet dokumentare dhe procedurat paragjyqësore (Kamasinski kundër Austrisë, 1989, § 74; 
Hermi kundër Italisë [GC], 2006, § 70; Baytar kundër Turqisë, 2014, § 49). 

560.  Megjithatë, nuk shkon aq larg sa të kërkojë një përkthim me shkrim të të gjithë artikujve të 
provave me shkrim ose dokumenteve zyrtare në procedurë (Kamasinski kundër Austrisë, 1989, § 74). 
Për shembull, mungesa e një përkthimi me shkrim të një vendimi nuk sjell në vetvete shkelje të nenit 
6 § 3 (e) (po aty., § 85). Teksti i nenit 6 § 3 (e) i referohet një “përkthyesi me gojë”, jo një “përkthyesi 
me shkrim”. Kjo sugjeron që ndihma gjuhësore gojore mund të plotësojë kërkesat e Konventës 
(Hermi kundër Italisë [GC], 2006, § 70; Husain kundër Italisë (Aktv.), 2005). 

561.  Si përmbledhje, ndihma për interpretim e ofruar duhet të jetë e tillë që t'i mundësojë të 
pandehurit të ketë njohuri për lëndën kundër tij dhe të mbrohet, veçanërisht duke qenë në gjendje 
të paraqesë para gjykatës versionin e tij ose të saj të ngjarjeve (Hermi kundër Italisë [GC], 2006; 
Kamasinski kundër Austrisë, 1989, § 74; Güngör kundër Gjermanisë (Aktv.), 2002; Protopapa kundër 
Turqisë, 2009, § 80; Vizgirda kundër Sllovenisë, 2018, § 79). 

c.  Ndihmë "falas" 

562.  Detyrimi për të ofruar ndihmë “falas” nuk varet nga mjetet e të akuzuarit; shërbimet e një 
përkthyesi për të akuzuarin janë në vend të kësaj një pjesë e lehtësive të kërkuara nga një shtet në 
organizimin e sistemit të tij të drejtësisë penale. Megjithatë, një i akuzuar mund të akuzohet për një 
përkthyes të siguruar për të në një seancë dëgjimore ku ai nuk merr pjesë (Fedele kundër Gjermanisë 
(Aktv.), 1987). 

563.  Shpenzimet e interpretimit nuk mund të kërkohen më pas nga i akuzuari (Luedicke, Belkacem 
dhe Koç kundër Gjermanisë, 1978, § 46). Të lexohet neni 6 § 3 (e) si lejimi i gjykatave vendase që të 
detyrojnë një të dënuar të mbulojë këto shpenzime do të përbënte kufizimin në kohë të përfitimit të 
nenit (po aty., § 42; Işyar kundër Bullgarisë, 2008, § 45; Öztürk kundër Gjermanisë, 1984, § 58). 

d.  Kushtet e interpretimit 

564.  Detyrimi i autoriteteve kompetente nuk kufizohet në caktimin e një përkthyesi, por, nëse ato 
vihen në dijeni në rrethana të veçanta, mund të shtrihet edhe në një shkallë kontrolli të mëvonshëm 
mbi rregullsinë e përkthimit. Kështu, dështimi i gjykatave vendase për të shqyrtuar pretendimet për 
shërbimet joadekuate të një përkthyesi mund të çojë në shkelje të nenit 6 § 3 (e) të Konventës (Knox 
kundër Italisë, 2019, §§ 182-187). 

565.  Megjithatë, nuk është e përshtatshme të parashtrohen kushte të hollësishme sipas nenit 6 
§ 3 (e) në lidhje me metodën me të cilën mund të sigurohen përkthyes për të ndihmuar personat e 
akuzuar. Një përkthyes nuk është pjesë e gjykatës ose tribunalit sipas kuptimit të nenit 6 § 1 dhe nuk 
ka asnjë kërkesë formale për pavarësi ose paanshmëri si të tillë. Shërbimet e përkthyesit duhet t'i 
ofrojnë të akuzuarit ndihmë efektive në kryerjen e mbrojtjes së tij dhe sjellja e përkthyesit nuk duhet 
të jetë e një natyre të tillë që të cenojë drejtësinë e procedurës (Ucak kundër Mbretërisë së Bashkuar 
(Aktv.), 2002). 

e.  Detyrimi për të identifikuar nevojat për interpretim 

566.  Verifikimi i nevojës së ankuesit për lehtësim përkthimi është një çështje që gjyqtari duhet ta 
përcaktojë në konsultim me ankuesin, veçanërisht nëse ai është vënë në dijeni për vështirësitë e 
avokatit në komunikimin me ankuesin. Gjyqtari duhet të sigurojë veten se mungesa e një përkthyesi 
nuk do të paragjykonte përfshirjen e plotë të ankuesit në një çështje me rëndësi vendimtare për të 
(Cuscani kundër Mbretërisë së Bashkuar, 2002, § 38). 

567.  Ndërsa është e vërtetë se sjellja e mbrojtjes është në thelb një çështje midis të pandehurit dhe 
avokatit mbrojtës të tij (Kamasinski kundër Austrisë, 1989, § 65; Stanford kundër Mbretërisë së 
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Bashkuar, 1994, § 28), kujdestarët përfundimtarë të drejtësisë së procedurave – duke përfshirë, ndër 
aspekte të tjera, mungesën e mundshme të përkthimit ose interpretimit për një të pandehur 
joshtetas – janë gjykatat vendase (Cuscani kundër Mbretërisë së Bashkuar, 2002, § 39; Hermi kundër 
Italisë [GC], 2006, § 72; Katritsch kundër Francës, 2010, § 44). 

568.  Njohuritë gjuhësore të të pandehurit janë jetike dhe gjykata duhet gjithashtu të shqyrtojë 
natyrën e veprës penale për të cilën akuzohet i pandehuri dhe çdo komunikim që i drejtohet atij nga 
autoritetet vendase, në mënyrë që të vlerësojë nëse ato janë mjaft komplekse për të kërkuar një 
njohuri të hollësishme të gjuhës së përdorur në gjykate (Hermi kundër Italisë [GC], 2006, § 71; 
Katritsch kundër Francës, 2010, § 41; Şaman kundër Turqisë, 2011, § 30; Güngör kundër Gjermanisë 
(Aktv.), 2002). 

569.  Në mënyrë të veçantë, është detyrë e autoriteteve të përfshira në procedurë, veçanërisht 
gjykatave vendase, të konstatojnë nëse drejtësia e gjykimit kërkon ose nevojitet caktimi i një 
përkthyesi për të ndihmuar të pandehurin. Kjo detyrë nuk kufizohet në situatat kur i pandehuri i huaj 
bën një kërkesë të qartë për interpretim. Gjykata ka vendosur se duke pasur parasysh vendin e 
spikatur që ka e drejta për një gjykim të drejtë në një shoqëri demokratike, detyrimi lind sa herë që 
ka arsye për të dyshuar se i pandehuri nuk është mjaftueshëm i aftë në gjuhën e procedurës, për 
shembull nëse ai ose ajo nuk është as shtetas dhe as banor i vendit në të cilin po zhvillohet 
procedura. Gjithashtu lind kur parashihet të përdoret një gjuhë e tretë për përkthim. Në rrethana të 
tilla, kompetenca e të pandehurit në gjuhën e tretë duhet të konstatohet përpara se të merret 
vendimi për përdorimin e saj për qëllime interpretimi (Vizgirda kundër Sllovenisë, 2018, § 81). 

570.  Nuk i takon Gjykatës të përcaktojë në asnjë detaj masat e sakta që duhet të ndërmerren nga 
autoritetet vendase me synimin për të verifikuar njohuritë gjuhësore të një të pandehuri që nuk 
është mjaftueshëm i aftë në gjuhën e procedurës. Në varësi të faktorëve të ndryshëm, si natyra e 
veprës penale dhe komunikimet që i drejtohen të pandehurit nga autoritetet vendase, një numër 
pyetjesh të hapura mund të jenë të mjaftueshme për të përcaktuar nevojat gjuhësore të të 
pandehurit. Megjithatë, Gjykata i kushton rëndësi shënimit në procesverbal çdo procedure të 
përdorur dhe vendimi të marrë në lidhje me verifikimin e nevojave për përkthim, njoftimin e të 
drejtës për një përkthyes dhe ndihmën e ofruar nga përkthyesi, si përkthimi me gojë ose 
përmbledhja gojore e dokumenteve, në mënyrë që të shmanget çdo dyshim në këtë drejtim të 
ngritur më vonë gjatë procedurës (po aty., § 85). 

571.  Duke pasur parasysh nevojën që e drejta e garantuar nga neni 6 § 3(e) të jetë praktike dhe 
efektive, detyrimi i autoriteteve kompetente nuk kufizohet në caktimin e një përkthyesi, por nëse 
ato vihen në dijeni në rrethana të veçanta, gjithashtu mund të shtrihet në një shkallë të kontrollit të 
mëvonshëm mbi korrektësinë e interpretimit të dhënë (Kamasinski kundër Austrisë, 1989, § 74; 
Hermi kundër Italisë [GC], 2006, § 70; Protopapa kundër Turqisë, 2009, § 80). 

VII.  Efekti ekstra-territorial i nenit 6 
572.  Konventa nuk kërkon që Palët Kontraktuese të imponojnë standardet e saj mbi shtetet ose 
territoret e treta (Drozd dhe Janousek kundër Francës dhe Spanjës, 1992, § 110). Si rregull, Palët 
Kontraktuese nuk janë të detyruara të verifikojnë nëse një gjykim që do të mbahet në një shtet të 
tretë pas ekstradimit, për shembull, do të ishte në përputhje me të gjitha kërkesat e nenit 6. 

A.  Mohimi flagrant i drejtësisë 

573.  Sipas jurisprudencës së Gjykatës, megjithatë, një çështje mund të lindë në mënyrë të 
jashtëzakonshme sipas nenit 6 si rezultat i një vendimi ekstradimi ose dëbimi në rrethana kur individi 
do të rrezikonte të pësonte një mohim flagrant të një gjykimi të drejtë, p.sh. një mohim flagrant të 
drejtësisë, në shtetin kërkues. Ky parim u parashtrua për herë të parë në Soering kundër Mbretërisë 
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së Bashkuar (1989, § 113) dhe më pas është konfirmuar nga Gjykata në një numër rastesh 
(Mamatkulov dhe Askarov kundër Turqisë [GC], 2005, §§ 90-91; Al-Saadoon dhe Mufdhi kundër 
Mbretërisë së Bashkuar, 2010, § 149; Ahorugeze kundër Suedisë, 2011, § 115; Othman (Abu Katada) 
kundër Mbretërisë së Bashkuar, 2012, § 258). 

574.  Termi "mohim flagrant i drejtësisë" është konsideruar sinonim i një gjykimi që është haptazi në 
kundërshtim me dispozitat e nenit 6 ose me parimet e mishëruara në të (Sejdovic kundër Italisë [GC], 
2006, § 84; Stoichkov kundër Bullgarisë, 2005, § 56; Drozd dhe Janousek kundër Francës dhe Spanjës, 
1992, § 110). Edhe pse nuk është kërkuar ende që të përkufizohet termi më i saktë, Gjykata 
megjithatë ka treguar se disa forma të padrejtësisë mund të përbëjnë një mohim flagrant të 
drejtësisë. Këto kanë përfshirë: 

▪ dënim në mungesë pa asnjë mundësi të mëvonshme për një përcaktim të ri të meritave të 
akuzës (Einhorn kundër Francës (Aktv.), 2001, § 33; Sejdovic kundër Italisë [GC], 2006, § 84; 
Stoichkov kundër Bullgarisë, 2005, § 56); 

▪ një gjykim i cili ka natyrë përmbledhëse dhe i zhvilluar me një shpërfillje të plotë të të 
drejtave të mbrojtjes (Bader dhe Kanbor kundër Suedisë, 2005, § 47); 

▪ paraburgimi pa asnjë qasje në një gjykatë të pavarur dhe të paanshme për të shqyrtuar 
ligjshmërinë e paraburgimit (Al-Moayad kundër Gjermanisë (Aktv.), 2007, § 101); 

▪ refuzimi i qëllimshëm dhe sistematik i qasjes tek një avokat, veçanërisht për një individ të 
ndaluar në një vend të huaj (po aty.); 

▪ përdorimi në procedurë penale i deklaratave të marra si rezultat i trajtimit të një të 
dyshuari ose të një personi tjetër në kundërshtim me nenin 3 (Othman (Abu Katada) 
kundër Mbretërisë së Bashkuar, 2012, § 267; El Haski kundër Belgjikës, 2012, § 85); 

▪ gjykimi para një komisioni ushtarak që nuk ofronte garanci për paanshmërinë e pavarësisë 
së ekzekutivit, nuk kishte legjitimitet sipas ligjit kombëtar dhe ndërkombëtar, ku ekzistonte 
një probabilitet mjaft i lartë për pranimin e provave të marra nën torturë në gjykimet para 
komisionit (Al Nashiri kundër Polonisë, 2014, §§ 565-569; Husejn (Ebu Zubejde) 
kundër Polonisë, 2014, §§ 555-561; Al Nashiri kundër Rumanisë, 2018, §§ 719-722). 

575.  U deshën më shumë se njëzet vjet nga aktgjykimi Soering kundër Mbretërisë së Bashkuar 
(1989) – domethënë, deri në aktvendimin e Gjykatës në vitin 2012 në rastin e Othman (Abu Katada) 
kundër Mbretërisë së Bashkuar, 2012 – që Gjykata të konstatonte për herë të parë se një ekstradim 
ose dëbim në fakt do të shkelte nenin 6. Kjo tregon, siç vërehet edhe nga shembujt e dhënë në 
paragrafin e mësipërm, se testi i "mohimit flagrant të drejtësisë" është një test i rreptë. Një mohim 
flagrant i drejtësisë shkon përtej parregullsive të thjeshta ose mungesës së masave mbrojtëse në 
procedurat e gjykimit, të tilla që mund të rezultojnë në shkelje të nenit 6 nëse ndodh brenda vetë 
Shtetit Kontraktues. Ajo që kërkohet është një shkelje e parimeve të një gjykimi të drejtë të 
garantuar nga neni 6, i cili është aq themelor sa çon në një anulim, ose shkatërrim të vetë thelbit, të 
së drejtës së garantuar nga ai nen (Ahorugeze kundër Suedisë, 2011, § 115; Othman (Abu Katada) 
kundër Mbretërisë së Bashkuar, 2012, § 260). 

B.  “Rreziku real”: standardi dhe barra e provës 

576.  Kur shqyrtohet nëse një ekstradim ose dëbim do të përbënte një mohim flagrant të drejtësisë, 
Gjykata vlerëson se i njëjti standard dhe barra e provës duhet të zbatohen si në shqyrtimin e 
ekstradimeve dhe dëbimeve sipas nenit 3. Rrjedhimisht, i takon ankuesit të paraqesë prova të afta 
për të provuar se ka arsye thelbësore për të besuar se, nëse largohet nga një Shtet Kontraktues, ai 
do të ekspozohej ndaj një rreziku real për t'iu nënshtruar një mohimi flagrant të drejtësisë. Kur 
paraqiten prova të tilla, i takon Qeverisë që të largojë çdo dyshim në lidhje me të (Saadi 
kundër Italisë [GC], 2008, § 129; JK dhe të tjerët kundër Suedisë [GC], 2016, § 91; Ahorugeze kundër 
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Suedisë, 2011, § 116; Othman (Abu Katada) kundër Mbretërisë së Bashkuar, 2012, §§ 272-280; El 
Haski kundër Belgjikës, 2012, § 86). 

577.  Për të përcaktuar nëse ekziston rreziku i një mohimi flagrant të drejtësisë, Gjykata duhet të 
shqyrtojë pasojat e parashikueshme të dërgimit të ankuesit në vendin pritës, duke pasur parasysh 
situatën e përgjithshme atje dhe rrethanat e tij personale (Saadi kundër Italisë [GC], 2008, § 130; Al-
Saadoon dhe Mufdhi kundër Mbretërisë së Bashkuar, 2010, § 125). Ekzistenca e rrezikut duhet të 
vlerësohet kryesisht duke iu referuar atyre fakteve që ishin të njohura ose duhet të ishin të njohura 
për shtetin kontraktues në kohën e dëbimit (Saadi kundër Italisë [GC], 2008, § 133; Al-Saadoon dhe 
Mufdhi kundër Mbretërisë së Bashkuar, 2010, § 125). Megjithatë, kur dëbimi ose transferimi ka 
ndodhur tashmë në datën në të cilën ajo shqyrton lëndën, Gjykata nuk pengohet të marrë parasysh 
informacionin që del në dritë më pas (Mamatkulov dhe Askarov kundër Turqisë [GC], 2005, § 69; JK 
dhe të tjerët kundër Suedisë [GC], 2016, § 83; Al-Saadoon dhe Mufdhi kundër Mbretërisë së 
Bashkuar, 2010, § 149). 

578.  Së fundi, në kuadër të një urdhër-arresti evropian (EAW-UAE) ndërmjet shteteve anëtare të BE-
së, Gjykata ka vendosur se në rastet në të cilat shteti nuk kishte asnjë hapësirë manovrimi në 
zbatimin e ligjit të BE-së, është aplikuar parimi i "mbrojtjes ekuivalente" , siç është zhvilluar në 
praktikën gjyqësore të Gjykatës (Bosphorus Airlines Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi kundër Irlandës 
[GC], 2005, §§ 149-158; Avotiņš kundër Letonisë [GC], 2016, §§ 115-116). Ky është rasti kur 
mekanizmat e njohjes reciproke kërkojnë që gjykata të supozojë se respektimi i të drejtave 
themelore nga një shtet tjetër anëtar ka qenë i mjaftueshëm. Siç parashihet nga korniza EAW, 
gjykata vendase është e privuar nga diskrecioni në këtë çështje, duke çuar në aplikimin automatik të 
prezumimit të ekuivalencës. Megjithatë, çdo supozim i tillë mund të kundërshtohet në rrethanat e 
një rasti të caktuar. Edhe duke marrë parasysh, në frymën e komplementaritetit, mënyrën se si 
funksionojnë mekanizmat e njohjes reciproke dhe në veçanti qëllimin e efektivitetit që ata ndjekin, 
Gjykata duhet të verifikojë që parimi i njohjes reciproke nuk zbatohet automatikisht dhe mekanikisht 
në dëm të te drejtave themelore (Pirozzi kundër Belgjikës, 2018, § 62). 

579.  Në këtë frymë, kur gjykatat e një shteti që është edhe Palë Kontraktuese e Konventës dhe shtet 
anëtar i Bashkimit Evropian, thirren të zbatojnë një mekanizëm njohjeje reciproke të vendosur nga 
ligji i BE-së, siç është EAW, ato duhet të japin plotësisht efekt në atë mekanizëm ku mbrojtja e të 
drejtave të Konventës nuk mund të konsiderohet qartësisht e mangët. Megjithatë, nëse para tyre 
ngrihet një ankesë serioze dhe e argumentuar se mbrojtja e një të drejte të Konventës ka qenë 
haptazi e mangët dhe kjo situatë nuk mund të korrigjohet nga ligji i BE-së, ata nuk mund të 
përmbahen nga shqyrtimi i ankesës vetëm me arsyetimin se janë duke zbatuar ligjin e BE-së. Në 
raste të tilla, ato duhet të zbatojnë ligjin e BE-së në përputhje me kërkesat e Konventës (po aty., 
§§ 63-64). 
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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 
përfundua 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 
Kolegji i Dhomës së Madhe, vendimi i Dhomës nuk merr formë të prerë dhe si rrjedhojë nuk ka efekt 
juridik; është vendimi i mëpasshëm i Dhomës së Madhe 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. Të gjitha versionet gjuhësore të disponueshme për rastet e cituara janë 
të qasshme nëpërmjet butonit "Versionet e gjuhës" në HUDOC bazën e të dhënave, një buton i cili 
mund të gjendet pasi të klikoni mbi lidhjen e rastit. 
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Craxi kundër Italisë (nr. 1), nr. 34896/97, 5 dhjetor 2002 
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Danilov kundër Rusisë, nr. 88/05, 1 dhjetor 2020 
Daştan kundër Turqisë, nr. 37272/08, 10 tetor 2017 
Daud kundër Portugalisë, 21 prill 1998, Raportet e aktgjykimeve dhe aktvendimeve 1998-II 
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Doorson kundër Holandës, 26 mars 1996, Raportet e aktgjykimeve dhe aktvendimeve 1996-II 
Dorado Baúlde kundër Spanjës (Aktv.), nr. 23486/12, 1 shtator 2015 
Dorokhov kundër Rusisë, nr. 66802/01, 14 shkurt 2008 
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Döry kundër Suedisë, nr. 28394/95, 12 nëntor 2002 
Dowsett kundër Mbretërisë së Bashkuar, nr. 39482/98, GJEDNJ 2003-VII 
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Dragojević kundër Kroacisë, nr. 68955/11, 15 janar 2015 
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Drassich kundër Italisë, nr. 25575/04, 11 dhjetor 2007 
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Dubois kundër Francës, nr. 52833/19, 28 prill 2022 
Dubus S.A. kundër Francës, nr. 5242/04, 11 qershor 2009 
Dvorski kundër Kroacisë [GC], nr. 25703/11, GJEDNJ 2015 
Dzelili kundër Gjermanisë (Aktv.), nr. 15065/05, 29 shtator 2009 
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Eckle kundër Gjermanisë, 15 korrik 1982, seria A nr. 51 
Edwards dhe Lewis kundër Mbretërisë së Bashkuar [GC], nr. 39647/98 dhe 40461/98, GJEDNJ 2004-X 
Eftimov kundër ish Republikës Jugosllave të Maqedonisë, nr. 59974/08, 2 korrik 2015 
Sigurður Einarsson dhe të tjerët kundër Islandës, nr. 39757/15, 4 qershor 2019 
Einhorn kundër Francës (Aktv.), nr. 71555/01, GJEDNJ 2001-XI 
El Haski kundër Belgjikës, nr. 649/08, 25 shtator 2012 
El Kaada kundër Gjermanisë, nr. 2130/10, 12 nëntor 2015 
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Engel dhe të tjerët kundër Holandës, 8 qershor 1976, seria A nr. 22 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57465
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58061
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-171804
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57467
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196887
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57682
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57469
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-142504
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-208757
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-69078
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-155188
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-92175
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210486
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-181387
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-164314
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-111205
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57807
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210687
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-182745
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-66424
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-138919
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57972
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-157557
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-85079
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-86052
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-60737
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61174
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193083
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-150298
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-178175
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-83919
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57774
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-216927
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-92992
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-158266
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-95240
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57476
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-67226
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-155719
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193494
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-22159
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-113445
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-158492
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-216158
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-94072
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57479


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

Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut 121/135 Rishikimi i fundit: 31.08.2022 

Erdogan kundër Turqisë, nr. 14723/89, Vendimi i Komisionit i 9 korrikut 1992, Vendimet dhe 
Raportet 73 

Erduran dhe Em Export Dış Tic A.Ş. kundër Turqisë, nr. 25707/05 dhe 28614/06, 20 nëntor 2018 
Ergin kundër Turqisë (nr. 6), nr. 47533/99, GJEDNJ 2006-VI (ekstrakte) 
Erkapić kundër Kroacisë, nr. 51198/08, 25 prill 2013 
Eshonkulov kundër Rusisë, nr. 68900/13, 15 janar 2015 
Eurofinacom kundër Francës (Aktv.), nr. 58753/00, GJEDNJ 2004-VII 
Evaggelou kundër Greqisë, nr. 44078/07, 13 janar 2011 
Ezeh dhe Connors kundër Mbretërisë së Bashkuar [GC], nr. 39665/98 dhe 40086/98, 9 tetor 2003, 

GJEDNJ 2003-X 

—F— 
F dhe M kundër Finlandës, nr. 22508/02, 17 korrik 2007 
Faig Mammadov kundër Azerbajxhanit, nr. 60802/09, 26 janar 2017 
Fakailo (Safoka) dhe të tjerët kundër Francës, nr. 2871/11, 2 tetor 2014 
Falk kundër Holandës (Aktv.), nr. 66273/01, GJEDNJ 2004-XI 
Falzarano kundër Italisë (Aktv.), nr. 73357/14, 15 qershor 2021 
Famulyak kundër Ukrainës (Aktv.), nr. 30180/11, 26 mars 2019 
Fariz Ahmadov kundër Azerbajxhanit, nr. 40321/07, 14 janar 2021 
Farzaliyev kundër Azerbajxhanit, nr. 29620/07, 28 maj 2020 
Fatullayev kundër Azerbajxhanit, nr. 40984/07, 22 prill 2010 
Faysal Pamuk kundër Turqisë, nr. 430/13, 18 janar 2022 
Fazliyski kundër Bullgarisë, nr. 40908/05, 16 prill 2013 
Fedele kundër Gjermanisë (Aktv.), nr. 11311/84, 9 dhjetor 1987 
Fejde kundër Suedisë, 29 tetor 1991, seria A nr. 212-C 
Felix Guţu kundër Republikës së Moldavisë, nr. 13112/07, 20 tetor 2020 
Ferrantelli dhe Santangelo kundër Italisë, 7 gusht 1996, Raportet e aktgjykimeve dhe aktvendimeve 

1996-III 
Ferrazzini kundër Italisë [GC], nr. 44759/98, GJEDNJ 2001-VII 
Fey kundër Austrisë, 24 shkurt 1993, seria A nr. 255-A 
Filat kundër Republikës së Moldavisë, nr. 11657/16, 7 dhjetor 2021 
Filippini kundër San Marinos (Aktv.), nr. 10526/02, 28 gusht 2003 
Findlay kundër Mbretërisë së Bashkuar, 25 shkurt 1997, Raportet e aktgjykimeve dhe aktvendimeve 

1997-I 
Fischer kundër Austrisë (Aktv.), nr. 27569/02, GJEDNJ 2003-VI 
Fleischner kundër Gjermanisë, nr. 61985/12, 3 tetor 2019 
Flisar kundër Sllovenisë, nr. 3127/09, 29 shtator 2011 
Foucher kundër Francës, 18 mars 1997, Raportet e aktgjykimeve dhe aktvendimeve 1997-II 
Frâncu kundër Rumanisë, nr. 69356/13, 13 tetor 2020 
Frumkin kundër Rusisë, nr. 74568/12, 5 janar 2016 
Fruni kundër Sllovakisë, nr. 8014/07, 21 qershor 2011 
Funke kundër Francës, 25 shkurt 1993, seria A nr. 256-A 
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G.B. kundër Francës, nr. 44069/98, GJEDNJ 2001-X 
G.C.P. kundër Rumanisë, nr. 20899/03, 20 dhjetor 2011 
G.I.E.M. S.R.L. dhe të tjerët kundër Italisë (meritat) [GC], nr. 1828/06 dhe 2 të tjerë, 28 qershor 2018 
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Galstyan kundër Armenisë, nr. 26986/03, 15 nëntor 2007 
Gani kundër Spanjës, nr. 61800/08, 19 shkurt 2013 
Garbuz kundër Ukrainës, nr. 72681/10, 19 shkurt 2019 
García Hernández kundër Spanjës, nr. 15256/07, 16 nëntor 2010 
García Ruiz kundër Spanjës [GC], nr. 30544/96, GJEDNJ 1999-I 
Garycki kundër Polonisë, nr. 14348/02, 6 shkurt 2007 
Gast dhe Popp kundër Gjermanisë, nr. 29357/95, GJEDNJ 2000-II 
Geerings kundër Holandës, nr. 30810/03, GJEDNJ 2007-III 
Gelenidze kundër Gjeorgjisë, nr. 72916/10, 7 nëntor 2019 
George-Laviniu Ghiurău kundër Rumanisë, nr. 15549/16, 16 qershor 2020 
Gestur Jónsson dhe Ragnar Halldór Hall kundër Islandës [GC], nr. 68273/14 dhe 68271/14, 22 dhjetor 

2020 
Giosakis kundër Greqisë (nr. 3), nr. 5689/08, 3 maj 2011 
Goddi kundër Italisë, 9 prill 1984, seria A nr. 76 
Gogitidze dhe të tjerët kundër Gjeorgjisë, nr. 36862/05, 12 maj 2015 
Goktepe kundër Belgjikës, nr. 50372/99, 2 qershor 2005 
Gorbunov dhe Gorbachev kundër Rusisë, nr. 43183/06 dhe 27412/07, 1 mars 2016 
Gorgievski kundër Ish Republikës Jugosllave të Maqedonisë, nr. 18002/02, 16 korrik 2009 
Gorgiladze kundër Gjeorgjisë, nr. 4313/04, 20 tetor 2009 
Gossa kundër Polonisë, nr. 47986/99, 9 janar 2007 
Gómez de Liaño y Botella kundër Spanjës, nr. 21369/04, 22 korrik 2008 
Gómez Olmeda kundër Spanjës, nr. 61112/12, 29 mars 2016 
Grădinar kundër Moldavisë, nr. 7170/02, 8 prill 2008 
Gradinger kundër Austrisë, 23 tetor 1995, seria A nr. 328-C 
Grande Stevens dhe të tjerët kundër Italisë, nr. 18640/10 dhe 4 të tjerë, 4 mars 2014 
Granger kundër Mbretërisë së Bashkuar, 28 mars 1990, seria A nr. 174 
Graviano kundër Italisë, nr. 10075/02, 10 shkurt 2005 
Grayson dhe Barnham kundër Mbretërisë së Bashkuar, nr. 19955/05 dhe 15085/06, 23 shtator 2008 
Grba kundër Kroacisë, nr. 47074/12, 23 nëntor 2017 
Gregačević kundër Kroacisë, nr. 58331/09, 10 korrik 2012 
Grieves kundër Mbretërisë së Bashkuar [GC], nr. 57067/00, GJEDNJ 2003-XII (ekstrakte) 
Gröning kundër Gjermanisë (Aktv.), nr. 71591/17, 20 tetor 2020 
Guðmundur Andri Ástráðsson kundër Islandës [GC], nr. 26374/18, 1 dhjetor 2020 
Guérin kundër Francës [GC], 29 korrik 1998, Raportet e aktgjykimeve dhe aktvendimeve 1998-V 
Guisset kundër Francës, nr. 33933/96, GJEDNJ 2000-IX 
Gülağacı kundër Turqisë (Aktv.), nr. 40259/07, 13 prill 2021 
Güngör kundër Gjermanisë (Aktv.), nr. 31540/96, 24 janar 2002 
Gurguchiani kundër Spanjës, nr. 16012/06, 15 dhjetor 2009 
Gürkan kundër Turqisë, nr. 10987/10, 3 korrik 2012 
Gutsanovi kundër Bullgarisë, nr. 34529/10, GJEDNJ 2013 (ekstrakte) 
Güveç kundër Turqisë, nr. 70337/01, GJEDNJ 2009 (ekstrakte) 

—H— 
H. dhe J. kundër Holandës (Aktv.), nr. 978/09 dhe 992/09, 13 nëntor 2014 
Haarde kundër Islandës, nr. 66847/12, 23 nëntor 2017 
Haas kundër Gjermanisë (Aktv.), nr. 73047/01, 17 nëntor 2005 
Habran dhe Dalem kundër Belgjikës, nr. 43000/11 dhe 49380/11, 17 janar 2017 
Hadjianastassiou kundër Greqisë, 16 dhjetor 1992, seria A nr. 252 
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Hamer kundër Belgjikës, nr. 21861/03, GJEDNJ 2007-V (ekstrakte) 
Hanif dhe Khan kundër Mbretërisë së Bashkuar, nr. 52999/08 dhe 61779/08, 20 dhjetor 2011 
Hanu kundër Rumanisë, nr. 10890/04, 4 qershor 2013 
Harabin kundër Sllovakisë, nr. 58688/11, 20 nëntor 2012 
Harutyunyan kundër Armenisë, nr. 36549/03, GJEDNJ 2007-III 
Hasáliková kundër Sllovakisë, nr. 39654/15, 24 qershor 2021 
Hauschildt kundër Danimarkës, 24 maj 1989, seria A nr. 154 
Haxhia kundër Shqipërisë, nr. 29861/03, 8 tetor 2013 
Heaney dhe McGuinness kundër Irlandës, nr. 34720/97, GJEDNJ 2000-XII 
Heglas kundër Republikës Çeke, nr. 5935/02, 1 mars 2007 
Henri Rivière dhe të tjerët kundër Francës, nr. 46460/10, 25 korrik 2013 
Henryk Urban dhe Ryszard Urban kundër Polonisë, nr. 23614/08, 30 nëntor 2010 
Hermi kundër Italisë [GC], nr. 18114/02, GJEDNJ 2006-XII 
Hernández Royo kundër Spanjës, nr. 16033/12, 20 shtator 2016 
Hokkeling kundër Holandës, nr. 30749/12, 14 shkurt 2017 
Holm kundër Suedisë, 25 nëntor 1993, seria A nr. 279-A 
Horvatić kundër Kroacisë, nr. 36044/09, 17 tetor 2013 
Hümmer kundër Gjermanisë, nr. 26171/07, 19 korrik 2012 
Husain kundër Italisë (Aktv.), nr. 18913/03, GJEDNJ 2005-III 
Husayn (Abu Zubaydah) kundër Polonisë, nr. 7511/13, 24 korrik 2014 
Hüseyin Turan kundër Turqisë, nr. 11529/02, 4 mars 2008 
Huseyn dhe të tjerët kundër Azerbajxhanit, nr. 35485/05 dhe 3 të tjerët, 26 korrik 2011 

—I— 
I.A. kundër Francës, 23 shtator 1998, Raportet e aktgjykimeve dhe aktvendimeve 1998-VII 
I.H. dhe të tjerët kundër Austrisë, nr. 42780/98, 20 prill 2006 
Iasir kundër Belgjikës, nr. 21614/12, 26 janar 2016 
Iancu kundër Rumanisë, nr. 62915/17, 23 shkurt 2021 
Ibrahim dhe të tjerët kundër Mbretëria e Bashkuar [GC], nr. 50541/08 dhe 3 të tjerët, 13 shtator 

2016 
İbrahim Öztürk kundër Turqisë, nr. 16500/04, 17 shkurt 2009 
Idalov kundër Rusisë [GC], nr. 5826/03, 22 maj 2012 
Iglin kundër Ukrainës, nr. 39908/05, 12 janar 2012 
Ignat kundër Rumanisë, nr. 17325/16, 9 nëntor 2021 
Igual Coll kundër Spanjës, nr. 37496/04, 10 mars 2008 
Igor Pascari kundër Republika e Moldavisë, nr. 25555/10, 30 gusht 2016 
Ilgar Mammadov kundër Azerbajxhanit (nr. 2), nr. 919/15, 16 nëntor 2017 
Imbrioscia kundër Zvicrës, 24 nëntor 1993, seria A nr. 275 
Incal kundër Turqisë, 9 qershor 1998, Raportet e Aktgjykimeve dhe Aktvendimeve 1998-IV 
Banka Ndërkombëtare për Tregti dhe Zhvillim AD dhe të tjerët kundër Bullgarisë, nr. 7031/05, 2 

qershor 2016 
Iprahim Ülger kundër Turqisë, nr. 57250/00, 29 korrik 2004 
Ismoilov dhe të tjerët kundër Rusisë, nr. 2947/06, 24 prill 2008 
Istrate kundër Rumanisë, nr. 44546/13, 13 prill 2021 
Işyar kundër Bullgarisë, nr. 391/03, 20 nëntor 2008 

—J— 
J.K. Dhe të tjerët kundër Suedisë [GC], nr. 59166/12, 23 gusht 2016 
J.M. dhe të tjerët kundër Austrisë, nr. 61503/14 dhe 2 të tjerë, 1 qershor 2017 
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Jalloh kundër Gjermanisë [GC], nr. 54810/00, GJEDNJ 2006-IX 
Janatuinen kundër Finlandës, nr. 28552/05, 8 dhjetor 2009 
Janosevic kundër Suedisë, nr. 34619/97, GJEDNJ 2002-VII 
Jasiński kundër Polonisë, nr. 30865/96, 20 dhjetor 2005 
Jasper kundër Mbretërisë së Bashkuar [GC], nr. 27052/95, 16 shkurt 2000 
Jhangiryan kundër Armenisë, nr. 44841/08 dhe 63701/09, 8 tetor 2020 
Johansen kundër Gjermanisë, nr. 17914/10, 15 shtator 2016 
John Murray kundër Mbretërisë së Bashkuar [GC], 8 shkurt 1996, Raportet e aktgjykimeve dhe 

aktvendimeve 1996-I 
Jorgic kundër Gjermanisë, nr. 74613/01, GJEDNJ 2007-III 
Josseaume kundër Francës, nr. 39243/10, 8 mars 2012 
Judge kundër Mbretërisë së Bashkuar (Aktv.), nr. 35863/10, 8 shkurt 2011 
Juha Nuutinen kundër Finlandës, nr. 45830/99, 24 prill 2007 
Julius Kloiber Schlachthof GmbH dhe të tjerët kundër Austrisë, nr. 21565/07 dhe 3 të tjerë, 4 prill 

2013 
Júlíus Þór Sigurþórsson kundër Islandës, nr. 38797/17, 16 korrik 2019 
Jussila kundër Finlandës [GC], nr. 73053/01, GJEDNJ 2006-XIV 

—K— 
K kundër Francës, nr. 10210/82, Vendimi i Komisionit 7 dhjetor 1983, Vendimet dhe Raportet 35 
Kaçiu dhe Kotorri kundër Shqipërisë, nr. 33192/07 dhe 33194/07, 25 qershor 2013 
Kadagishvili kundër Gjeorgjisë, nr. 12391/06, 14 maj 2020 
Kalēja kundër Letonisë, nr. 22059/08, 5 tetor 2017 
Kamasinski kundër Austrisë, 19 dhjetor 1989, seria A nr. 168 
Kamenos kundër Qipros, nr. 147/07, 31 tetor 2017 
Kangers kundër Letonisë, nr. 35726/10, 14 mars 2019 
Kapetanios dhe të tjerët kundër Greqisë, nr. 3453/12 dhe 2 të tjerë, 30 prill 2015 
Kapustyak kundër Ukrainës, nr. 26230/11, 3 mars 2016 
Karimov dhe të tjerët kundër Azerbajxhanit, nr. 24219/16 dhe 2 të tjerët, 22 korrik 2021 
Fikret Karahan kundër Turqisë, nr. 53848/07, 16 mars 2021 
Karaman kundër Gjermanisë, nr. 17103/10, 27 shkurt 2014 
Karelin kundër Rusisë, nr. 926/08, 20 shtator 2016 
Karpenko kundër Rusisë, nr. 5605/04, 13 mars 2012 
Karrar kundër Belgjikës, nr. 61344/16, 31 gusht 2021 
Kartoyev dhe të tjerët kundër Rusisë, nr. 9418/13 dhe 2 të tjerët, 19 tetor 2021 
Kasatkin kundër Rusisë (Aktv.), nr. 53672/14, 22 qershor 2021 
Kashlev kundër Estonisë, nr. 22574/08, 26 prill 2016 
Kasparov dhe të tjerët kundër Rusisë, nr. 21613/07, 3 tetor 2013 
Kaste dhe Mathisen kundër Norvegjisë, nr. 18885/04 dhe 21166/04, GJEDNJ 2006-XIII 
Kart kundër Turqisë [GC], nr. 8917/05, GJEDNJ 2009 (ekstrakte) 
Katritsch kundër Francës, nr. 22575/08, 4 nëntor 2010 
Kemal Coşkun kundër Turqisë, nr. 45028/07, 28 mars 2017 
Kereselidze kundër Gjeorgjisë, nr. 39718/09, 28 mars 2019 
Kerman kundër Turqisë, nr. 35132/05, 22 nëntor 2016 
Kerr kundër Mbretërisë së Bashkuar (Aktv.), nr. 63356/00, 23 shtator 2003 
Keskin kundër Holandës, nr. 2205/16, 19 janar 2021 
Khalfaoui kundër Francës, nr. 34791/97, GJEDNJ 1999-IX 
Khan kundër Mbretërisë së Bashkuar, nr. 35394/97, GJEDNJ 2000-V 
Khlyustov kundër Rusisë, nr. 28975/05, 11 korrik 2013 
Khodorkovskiy dhe Lebedev kundër Rusisë, nr. 11082/06 dhe 13772/05, 25 korrik 2013 
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Khodorkovskiy dhe Lebedev kundër Rusisë (nr.2), nr. 42757/07 dhe 51111/07, 14 janar 2020 
Khudobin kundër Rusisë, nr. 59696/00, GJEDNJ 2006-XII (ekstrakte) 
Khuzhin dhe të tjerët kundër Rusisë, nr. 13470/02, 23 tetor 2008 
Kikabidze kundër Gjeorgjisë, nr. 57642/12, 16 nëntor 2021 
Kilin kundër Rusisë, nr. 10271/12, 11 maj 2021 
Klimentyev kundër Rusisë, nr. 46503/99, 16 nëntor 2006 
Klouvi kundër Francës, nr. 30754/03, 30 qershor 2011 
Knox kundër Italisë, nr. 76577/13, 24 janar 2019 
Kobiashvili kundër Gjeorgjisë, nr. 36416/06, 14 mars 2019 
Kohen dhe të tjerët kundër Turqisë,* nr. 66616/10, 7 qershor 2022 
Kok kundër Holandës (Aktv.), nr. 43149/98, 4 korrik 2000 
Kolesnikova kundër Rusisë, nr. 45202/14, 2 mars 2021 
König kundër Gjermanisë, 28 qershor 1978, seria A nr. 27 
Konstas kundër Greqisë, nr. 53466/07, 24 maj 2011 
Kontalexis kundër Greqisë, nr. 59000/08, 31 maj 2011 
Kormev kundër Bullgarisë, nr. 39014/12, 5 tetor 2017 
Krasniki kundër Republikës Çeke, nr. 51277/99, 28 shkurt 2006 
Kremzow kundër Austria, 21 shtator 1993, seria A nr. 268-B 
Krestovskiy kundër Rusisë, nr. 14040/03, 28 tetor 2010 
Kriegisch kundër Gjermanisë (Aktv.), nr. 21698/06, 23 nëntor 2010 
Kristiansen kundër Norvegjisë, nr. 1176/10, 17 dhjetor 2015 
Kröcher dhe Möller kundër Zvicrës, nr. 8463/78, Vendimi i Komisionit i 9 korrikut 1981, Vendimet dhe 

Raportet 26 
Krombach kundër Francës, nr. 29731/96, GJEDNJ 2001-II 
Kulikowski kundër Polonisë, nr. 18353/03, 19 maj 2009 
Kuopila kundër Finlandës, nr. 27752/95, 27 prill 2000 
Kuzmina dhe të tjerët kundër Rusisë, nr. 66152/14 dhe 8 të tjerë, 20 prill 2021 
Kyprianou kundër Qipros [GC], nr. 73797/01, GJEDNJ 2005-XIII 

—L— 
Labergère kundër Francës, nr. 16846/02, 26 shtator 2006 
Lacadena Calero kundër Spanjës, nr. 23002/07, 22 nëntor 2011 
Lagerblom kundër Suedisë, nr. 26891/95, 14 janar 2003 
Lagutin dhe të tjerët kundër Rusisë, nr. 6228/09 dhe 4 të tjerë, 24 prill 2014 
Lähteenmäki kundër Estonisë, nr. 53172/10, 21 qershor 2016 
Lala kundër Holandës, 22 shtator 1994, seria A nr. 297-A 
Lamatic kundër Rumanisë, nr. 55859/15, 1 dhjetor 2020 
Lambin kundër Rusisë, nr. 12668/08, 21 nëntor 2017 
Larrañaga Arando dhe të tjerët kundër Spanjës (Aktv.), no. 73911/16 dhe 2 të tjerë, 25 qershor 2019 
Lazu kundër Republikës së Moldavisë, nr. 46182/08, 5 korrik 2016 
Lanz kundër Austrisë, nr. 24430/94, 31 janar 2002 
Laska dhe Lika kundër Shqipërisë, nr. 12315/04 dhe 17605/04, 20 prill 2010 
Lauko kundër Sllovakisë, 2 shtator 1998,Raportet e aktgjykimeve dhe aktvendimeve 1998-VI 
Lavents kundër Letonisë, nr. 58442/00, 28 nëntor 2002 
Layijov kundër Azerbajxhanit, nr. 22062/07, 10 prill 2014 
Leas kundër Estonisë, nr. 59577/08, 6 mars 2012 
Legillon kundër Francës, nr. 53406/10, 10 janar 2013 
Lena Atanasova kundër Bullgarisë, nr. 52009/07, 26 janar 2017 
Lhermitte kundër Belgjikës [GC], nr. 34238/09, 29 nëntor 2016 
Liblik dhe të tjerët kundër Estonia, nr. 173/15 dhe 5 të tjerë, 28 maj 2019 
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Lilian Erhan kundër Republikës së Moldavisë,* nr. 21947/16, 5 korrik 2022 
Lilly France S.A. kundër Francës (Aktv.), nr. 53892/00, 3 dhjetor 2002 
Lobarev dhe të tjerët kundër Rusisë, nr. 10355/09 dhe 5 të tjerë, 28 janar 2020 
Lobzhanidze dhe Peradze kundër Gjeorgjisë, nr. 21447/11 dhe 35839/11, 27 shkurt 2020 
Löffler kundër Austrisë, nr. 30546/96, 3 tetor 2000 
Lucà kundër Italisë, nr. 33354/96, GJEDNJ 2001-II 
Lučić kundër Kroacisë, nr. 5699/11, 27 shkurt 2014 
Luedicke, Belkacem dhe Koç kundër Gjermanisë, 28 nëntor 1978, seria A nr. 29 
Loizides kundër Qipros,* nr. 31029/15, 5 korrik 2022 
Lundkvist kundër Suedisë (Aktv.), nr. 48518/99, GJEDNJ 2003-XI 
Lutz kundër Gjermanisë, 25 gusht 1987, seria A nr. 123 
Lysyuk kundër Ukrainës, nr. 72531/13, 14 tetor 2021 

—M— 
M kundër Holandës, nr. 2156/10, 25 korrik 2017 
M.T.B. Kundër Turqisë, nr. 147081/06, 12 qershor 2018 
Maaouia kundër Francës [GC], nr. 39652/98, GJEDNJ 2000-X 
Maciszewski dhe të tjerët kundër Polonisë (Aktv.), nr. 65313/13 et al., 23 qershor 2020 
Maestri dhe të tjerët kundër Italisë, nr. 20903/15 dhe 3 të tjerët, 8 korrik 2021 
Magee kundër Mbretërisë së Bashkuar, nr. 28135/95, GJEDNJ 2000-VI 
Magnitskiy dhe të tjerët kundër Rusisë, nr. 32631/09 dhe 53799/12, 27 gusht 2019 
Makeyan dhe të tjerët kundër Armenisë, nr. 46435/09, 5 dhjetor 2019 
Makhfi kundër Francës, nr. 59335/00, 19 tetor 2004 
Maktouf dhe Damjanović kundër Bosnjës dhe Hercegovinës  [GC], nr. 2312/08 dhe 34179/08, GJEDNJ 

2013 
Malige kundër Francës, 23 shtator 1998, Raportet e aktgjykimeve dhe aktvendimeve 1998-VII 
Malininas kundër Lituanisë, nr. 10071/04, 1 korrik 2008 
Malofeyeva kundër Rusisë, nr. 36673/04, 30 maj 2013 
Mamatkulov dhe Askarov kundër Turqisë [GC], nr. 46827/99 dhe 46951/99, GJEDNJ 2005-I 
Mamič kundër Sllovenisë (nr. 2), nr. 75778/01, GJEDNJ 2006-X (ekstrakte) 
Marčan kundër Kroacisë, nr. 40820/12, 10 korrik 2014 
Marcello Viola kundër Italisë, nr. 45106/04, GJEDNJ 2006-XI (ekstrakte) 
Marcos Barrios kundër Spanjës, nr. 17122/07, 21 shtator 2010 
Maresti kundër Kroacisë, nr. 55759/07, 25 qershor 2009 
Marguš kundër Kroacisë [GC], nr. 4455/10, GJEDNJ 2014 
Marilena-Carmen Popa kundër Rumanisë, nr. 1814/11, 18 shkurt 2020 
Marinoni kundër Italisë, nr. 27801/12, 18 nëntor 2021 
Marpa Zeeland B.V. dhe Metal Welding B.V. kundër Holandës, nr. 46300/99, GJEDNJ 2004-X 

(ekstrakte) 
Martin kundër Estonisë, nr. 35985/09, 30 maj 2013 
Martin kundër Mbretërisë së Bashkuar, nr. 40426/98, 24 tetor 2006 
Martínez Agirre dhe të tjerët kundër Spanjës (Aktv.), nr. 75529/16 dhe 79503/16, 25 qershor 2019 
Martinie kundër Francës [GC], nr. 58675/00, GJEDNJ 2006-VI 
Matanović kundër Kroacisë, nr. 2742/12, 4 prill 2017 
Matijašević kundër Serbisë, nr. 23037/04, 19 shtator 2006 
Matijašić kundër Kroacisë (Aktv.), nr. 38771/15, 8 qershor 2021 
Matis kundër Francës (Aktv.), nr. 43699/13, 6 tetor 2015 
Mattick kundër Gjermanisë (Aktv.), nr. 62116/00, GJEDNJ 2005-VII 
Mattoccia kundër Italisë, nr. 23969/94, GJEDNJ 2000-IX 
Matyjek kundër Polonisë, nr. 38184/03, 24 prill 2007 
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Matytsina kundër Rusisë, nr. 58428/10, 27 mars 2014 
Mariusz Lewandowski kundër Polonisë, nr. 66484/09, 3 korrik 2012 
Mayzit kundër Rusisë, nr. 63378/00, 20 janar 2005 
McFarlane kundër Irlandës [GC], nr. 31333/06, 10 shtator 2010 
Medenica kundër Zvicrës, nr. 20491/92, GJEDNJ 2001-VI 
Meftah dhe të tjerët kundër Francës [GC], nr. 32911/96 dhe 2 të tjerë, GJEDNJ 2002-VII 
Mehmet Ali Eser kundër Turqisë, nr. 1399/07, 15 tetor 2019 
Mehmet Duman kundër Turqisë, nr. 38740/09, 23 tetor 2018 
Mehmet Zeki Çelebi kundër Turqisë, nr. 27582/07, 28 janar 2020 
Melgarejo Martinez de Abellanosa kundër Spanjës, nr. 11200/19, 14 dhjetor 2021 
Melich dhe Beck kundër Republikës Çeke, nr. 35450/04, 24 korrik 2008 
Melin kundër Francës, 22 qershor 1993, seria A nr. 261-A 
Meng kundër Gjermanisë, nr. 1128/17, 16 shkurt 2021 
Mergen dhe të tjerët kundër Turqisë, nr. 44062/09 dhe 4 të tjerë, 31 maj 2016 
Mežnarić kundër Kroacisë, nr. 71615/01, 15 korrik 2005 
Micallef kundër Maltës [GC], nr. 17056/06, GJEDNJ 2009 
Mieg de Boofzheim kundër Francës (Aktv.), nr. 52938/99, GJEDNJ 2002-X 
Mika kundër Suedisë (Aktv.), nr. 31243/06, 27 janar 2009 
Mikhail Mironov kundër Rusisë, nr. 58138/09, 6 tetor 2020 
Mikhaylova kundër Rusisë, nr. 46998/08, 19 nëntor 2015 
Mikolajová kundër Sllovakisë, nr. 4479/03, 18 janar 2011 
Milachikj kundër Maqedonisë së Veriut, nr. 44773/16, 14 tetor 2021 
Milasi kundër Italisë, 25 qershor 1987, seria A nr. 119 
Milinienė kundër Lituanisë, nr. 74355/01, 24 qershor 2008 
Miljević kundër Kroacisë, nr. 68317/13, 25 qershor 2020 
Miller dhe të tjerët kundër Mbretërisë së Bashkuar, nr. 45825/99 dhe 2 të tjerë, 26 tetor 2004 
Miminoshvili kundër Rusisë, nr. 20197/03, 28 qershor 2011 
Minelli kundër Zvicrës, 25 mars 1983, seria A nr. 62 
Mircea kundër Rumanisë, nr. 41250/02, 29 mars 2007 
Mirčetić kundër Kroacisë, nr. 30669/15, 22 prill 2021 
Mirilashvili kundër Rusisë, nr. 6293/04, 11 dhjetor 2008 
Mitrov kundër Ish Republikës Jugosllave të Maqedonisë, nr. 45959/09, 2 qershor 2016 
Mityanin dhe Leonov kundër Rusisë, nr. 11436/06 dhe 22912/06, 7 maj 2019 
Monedero Angora kundër Spanjës (Aktv.), nr. 41138/05, GJEDNJ 2008 
Monnell dhe Morris kundër Mbretërisë së Bashkuar, 2 mars 1987; seria A nr. 115 
Montcornet de Caumont kundër Francës (Aktv.), nr. 59290/00, GJEDNJ 2003-VII 
Montera kundër Italisë (Aktv.), nr. 64713/01, 9 korrik 2002 
Moiseyev kundër Rusisë, nr. 62936/00, 9 tetor 2008 
Moreira Ferreira kundër Portugalisë (nr. 2) [GC], nr. 19867/12, 11 korrik 2017 
Morice kundër Francës [GC], nr. 29369/10, GJEDNJ 2015 
Moroz kundër Ukrainës, nr. 5187/07, 2 mars 2017 
Moullet kundër Francës (Aktv.), nr. 27521/04, 13 shtator 2007 
Mtchedlishvili kundër Gjeorgjisë, nr. 894/12, 25 shkurt 2021 
Mucha kundër Sllovakisë, nr. 63703/19, 25 nëntor 2021 
Müller kundër Gjermanisë, nr. 54963/08, 27 mars 2014 
Müller-Hartburg kundër Austrisë, nr. 47195/06, 19 shkurt 2013 
Mulosmani kundër Shqipërisë, nr. 29864/03, 8 tetor 2013 
Murtazaliyeva kundër Rusisë [GC], nr. 36658/05, 18 dhjetor 2018 
Mustafa kundër Bullgarisë, nr. 1230/17, 28 nëntor 2019 
Mustafa (Abu Hamza) kundër Mbretërisë së Bashkuar (Aktv.), nr. 31411/07, 18 janar 2011 
Mustafa Tunç dhe Fecire Tunç kundër Turqisë [GC], nr. 24014/05, 14 prill 2015 
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Nagmetov kundër Rusisë [GC], nr. 35589/08, 30 mars 2017 
Nakhmanovich kundër Rusisë, nr. 55669/00, 2 mars 2006 
Natsvlishvili dhe Togonidze kundër Gjeorgjisë, nr. 9043/05, GJEDNJ 2014 (ekstrakte) 
Natunen kundër Finlandës, nr. 21022/04, 31 mars 2009 
Navalnyy kundër Rusisë [GC], nr. 29580/12 dhe 4 të tjerët, 15 nëntor 2018 
Navalnyy dhe Gunko kundër Rusisë, nr. 75186/12, 10 nëntor 2020 
Navalnyy dhe Ofitserov kundër Rusisë, nr. 46632/13 dhe 28671/14, 23 shkurt 2016 
Navone dhe të tjerët kundër Monakos, nr. 62880/11 dhe 2 të tjerë, 24 tetor 2013 
Nechay kundër Ukrainës, nr. 15360/10, 1 korrik 2021 
Nechiporuk dhe Yonkalo kundër Ukrainës, nr. 42310/04, 21 prill 2011 
Negulescu kundër Rumanisë, nr. 11230/12, 16 shkurt 2021 
Nejdet Şahin dhe Perihan Şahin kundër Turqisë [GC], nr. 13279/05, 20 tetor 2011 
Nemtsov kundër Rusisë, nr. 1774/11, 31 korrik 2014 
Nerattini kundër Greqisë, nr. 43529/07, 18 dhjetor 2008 
Nešťák kundër Sllovakisë, nr. 65559/01, 27 shkurt 2007 
Neumeister kundër Austrisë, 27 qershor 1968, seria A nr. 8 
Nevzlin kundër Rusisë, nr. 26679/08, 18 janar 2022 
Nicholas kundër Qipros, nr. 63246/10, 9 janar 2018 
Nicoleta Gheorghe kundër Rumanisë, nr. 23470/05, 3 prill 2012 
Niedermeier kundër Gjermanisë (Aktv.), nr. 37972/05, 3 shkurt 2009 
Nikitin kundër Rusisë, nr. 50178/99, GJEDNJ 2004-VIII 
Ninn-Hansen kundër Danimarkës (Aktv.), nr. 28972/75, GJEDNJ 1999-V 
Niţulescu kundër Rumanisë, nr. 16184/06, 22 shtator 2015 
Nortier kundër Holandës, 24 gusht 1993, seria A nr. 267 
Nurmagomedov kundër Rusisë, nr. 30138/02, 7 qershor 2007 

—O— 
O. kundër Norvegjisë, nr. 29327/95, GJEDNJ 2003-II 
O’Donnell kundër Mbretërisë së Bashkuar, nr. 16667/10, 7 prill 2015 
O’Halloran dhe Francis kundër Mbretërisë së Bashkuar [GC], nr. 15809/02 dhe 25624/02, 

GJEDNJ 2007-VIII 
O’Neill kundër Mbretërisë së Bashkuar (Aktv.), nr. 14541/15, 8 janar 2019 
OAO Neftyanaya Kompaniya Yukos kundër Rusisë, nr. 14902/04, 20 shtator 2011 
Oberschlick kundër Austrisë (nr. 1), 23 maj 1991, seria A nr. 204 
Öcalan kundër Turqisë [GC], nr. 46221/99, GJEDNJ 2005-IV 
Öcalan kundër Turqisë (Aktv.), nr. 5980/07, 6 korrik 2010 
Oddone dhe Pecci kundër San Marinos, nr. 26581/17 dhe 31024/17, 17 tetor 2019 
Oleksandr Volkov kundër Ukrainës, nr. 21722/11, GJEDNJ 2013 
Omar kundër Francës, 29 korrik 1998, Raportet e aktgjykimeve dhe aktvendimeve 1998-V 
Otegi Mondragon dhe të tjerët kundër Spanjës, nr. 4184/15 dhe 4 të tjerët, 6 nëntor 2018 
Otegi Mondragon dhe të tjerët kundër Spanjës (Aktv.), nr. 4184/15, 3 nëntor 2015 
Othman (Abu Qatada) kundër Mbretërisë së Bashkuar, nr. 8139/09, GJEDNJ 2012 
Özmurat İnşaat Elektrik Nakliyat Temizlik San. ve Tic. Ltd. Şti. kundër Turqisë, nr. 48657/06, 28 

nëntor 2017 
Öztürk kundër Gjermanisë, 21 shkurt 1984, seria A nr. 73 
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—P— 
P.G. dhe J.H. Kundër Mbretërisë së Bashkuar, nr. 44787/98, GJEDNJ 2001-IX 
P.K. kundër Finlandës (Aktv.), nr. 37442/97, 9 korrik 2002 
P.S. kundër Gjermanisë, nr. 33900/96, 20 dhjetor 2001 
Paci kundër Belgjikës, nr. 45597/09, § 85, 17 prill 2018 
Padin Gestoso kundër Spanjës (Aktv.), nr. 39519/98, GJEDNJ 1999-II (ekstrakte) 
Padovani kundër Italisë, 26 shkurt 1993, seria A nr. 257-B 
Paić kundër Kroacisë, nr. 47082/12, 29 mars 2016 
Paixão Moreira Sá Fernandes kundër Portugalisë, nr. 78108/14, 25 shkurt 2020 
Pakelli kundër Gjermanisë, 25 prill 1983, seria A nr. 64 
Paksas kundër Lituanisë [GC], nr. 34932/04, GJEDNJ 2011 (ekstrakte) 
Palchik kundër Ukrainës, nr. 16980/06, 2 mars 2017 
Pandjikidze dhe të tjerët kundër Gjeorgjisë, nr. 30323/02, 27 tetor 2009 
Pandy kundër Belgjikës, nr. 13583/02, 21 shtator 2006 
Papadakis kundër ish- Republikës Jugosllave të Maqedonisë, nr. 50254/07, 26 shkurt 2013 
Papon kundër Francës (Aktv.), nr. 54210/00, GJEDNJ 2001-XII 
Papon kundër Francës (nr. 2), nr. 54210/00, GJEDNJ 2002-VII 
Paraponiaris kundër Greqisë, nr. 42132/06, 25 shtator 2008 
Parlov-Tkalčić kundër Kroacisë, nr. 24810/06, 22 dhjetor 2009 
Pasquini kundër San Marinos (nr. 2), nr. 23349/17, 20 tetor 2020 
Pastörs kundër Gjermanisë, nr. 55225/14, 3 tetor 2019 
Paulikas kundër Lituanisë, nr. 57435/09, 24 janar 2017 
Paunović kundër Serbisë, nr. 54574/07, 3 dhjetor 2019 
Pedersen dhe Baadsgaard kundër Danimarkës [GC], nr. 49017/99, GJEDNJ 2004‑XI 
Pélissier dhe Sassi kundër Francës [GC], nr. 25444/94, GJEDNJ 1999-II 
Pelladoah kundër Holandës, 22 shtator 1994, seria A nr. 297-B 
Pello kundër Estonisë, nr. 11423/03, 12 prill 2007 
Penev kundër Bullgarisë, 20494/04, 7 janar 2010 
Peñafiel Salgado kundër Spanjës (Aktv.), nr. 65964/01, 16 prill 2002 
Pereira Cruz dhe të tjerët kundër Portugalisë, nr. 56396/12 dhe 3 të tjerë, 26 qershor 2018 
Perez kundër Francës [GC], nr. 47287/99, GJEDNJ 2004-I 
Perna kundër Italisë [GC], nr. 48898/99, GJEDNJ 2003-V 
Peša kundër Kroacisë, nr. 40523/08, 8 prill 2010 
Pescador Valero kundër Spanjës, nr. 62435/00, GJEDNJ 2003-VII 
Peter Armstrong kundër Mbretërisë së Bashkuar, nr. 65282/09, 9 dhjetor 2014 
Petyo Petkov kundër Bullgarisë, nr. 32130/03, 7 janar 2010 
Pfeifer dhe Plankl kundër Austrisë, 25 shkurt 1992, seria A nr. 227 
Pham Hoang kundër Francës, 25 shtator 1992, seria A nr. 243 
Phillips kundër Mbretërisë së Bashkuar, nr. 41087/98, GJEDNJ 2001-VII 
Pierre-Bloch kundër Francës, 21 tetor 1997, Raportet e aktgjykimeve dhe aktvendimeve 1997-VI 
Piersack kundër Belgjikës, 1 tetor 1982, seria A nr. 53 
Pirozzi kundër Belgjikës, nr. 21055/11, 17 prill 2018 
Pishchalnikov kundër Rusisë, nr. 7025/04, 24 shtator 2009 
Pişkin kundër Turqisë, nr. 33399/18, 15 dhjetor 2020 
Planka kundër Austrisë, nr. 25852/94, Vendimi i komisionit i datës 15 maj 1996 
Poitrimol kundër Francës, 23 nëntor 1993, seria A nr. 277-A 
Poletan dhe Azirovik kundër Ish-Republikës Jugosllave të Maqedonisë, nr. 26711/07 dhe 2 të tjerë, 

12 maj 2016 
Polufakin dhe Chernyshev kundër Rusisë, nr. 30997/02, 25 shtator 2008 
Polyakh dhe të tjerët kundër Ukrainës, nr. 58812/15 dhe 4 të tjerët, 17 tetor 2019 
Polyakov kundër Rusisë, nr. 77018/01, 29 janar 2009 
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Poncelet kundër Belgjikës, nr. 44418/07, 30 mars 2010 
Popov kundër Rusisë, nr. 26853/04, 13 korrik 2006 
Popovici kundër Moldavisë, nr. 289/04 dhe 41194/04, 27 nëntor 2007 
Poppe kundër Holandës, nr. 32271/04, 24 mars 2009 
Posokhov kundër Rusisë, nr. 63486/00, GJEDNJ 2003-IV 
Prade kundër Gjermanisë, nr. 7215/10, 3 mars 2016 
Prăjină kundër Rumanisë, nr. 5592/05, 7 janar 2014 
Previti kundër Italisë (Aktv.), nr. 45291/06, 8 dhjetor 2009 
Priebke kundër Italisë (Aktv.), nr. 48799/99, 5 prill 2001 
Prina kundër Rumanisë (Aktv.), nr. 37697/13, 8 shtator 2020 
Produkcija Plus Storitveno podjetje d.o.o. kundër Sllovenisë, nr. 47072/15, 23 tetor 2018 
Protopapa kundër Turqisë, nr. 16084/90, 24 shkurt 2009 
Przydział kundër Polonisë, nr. 15487/08, 24 maj 2016 
Pugžlys kundër Polonisë, nr. 446/10, 14 qershor 2016 
Pullar kundër Mbretërisë së Bashkuar, 10 qershor 1996, Raportet e aktgjykimeve dhe aktvendimeve 

1996-III 
Pullicino kundër Maltës (Aktv.), nr 45441/99, 15 qershor 2000 
Putz kundër Austrisë, 22 shkurt 1996, Raportet e aktgjykimeve dhe aktvendimeve 1996-I 

—Q— 
Quaranta kundër Zvicrës, 24 maj 1991, seria A nr. 205 

—R— 
R. kundër Belgjikës, nr. 15957/90, Vendimi i Komisionit i 30 marsit 1992, Vendimet dhe Raportet 72 
R. kundër Mbretërisë së Bashkuar (Aktv.), nr. 33506/05, 4 janar 2007 
R.B. kundër Estonisë, nr. 22597/16, 22 qershor 2021 
R.D. kundër Polonisë, nr. 29692/96 dhe 34612/97, 18 dhjetor 2001 
R.S. kundër Gjermanisë (Aktv.), nr. 19600/15, 28 mars 2017 
Radio France dhe të tjerët kundër Francës, nr. 53984/00, GJEDNJ 2004-II 
Raimondo kundër Italisë, 22 shkurt 1994, seria A nr. 281-A 
Ramanauskas kundër Lituanisë [GC], nr. 74420/01, GJEDNJ 2008 
Ramanauskas kundër Lituanisë (nr. 2), nr. 55146/14, 20 shkurt 2018 
Ramda kundër Francës, nr. 78477/11, 19 dhjetor 2017 
Ramos Nunes de Carvalho e Sá kundër Portugalisë [GC], nr. 55391/13 dhe 2 të tjerët, 6 nëntor 2018 
Rasmussen kundër Polonisë, nr. 38886/05, 28 prill 2009 
Ravnsborg kundër Suedisë, 23 mars 1994, seria A nr. 283-B 
Raza kundër Bullgarisë, nr. 31465/08, 11 shkurt 2010 
Razvozzhayev kundër Rusisë dhe Ukrainës dhe Udaltsov kundër Rusisë, nr. 75734/12 dhe 2 të tjerët, 

19 nëntor 2019 
Refah Partisi (The Welfare Party) dhe të tjerët kundër Turqisë (Aktv.), nr. 41340/98 dhe 3 të tjerë, 

3 tetor 2000 
Reichman kundër Francës, nr. 50147/11, 12 korrik 2016 
Reinhardt dhe Slimane-Kaïd kundër Francës, 31 mars 1998, Raportet e aktgjykimeve dhe 

aktvendimeve 1998-II 
Remli kundër Francës, 23 prill 1996, Raportet e Aktgjykimeve dhe Aktvendimeve 1996-II 
Richert kundër Polonisë, nr. 54809/07, 25 tetor 2011 
Riepan kundër Austrisë, nr. 35115/97, GJEDNJ 2000-XII 
Ringeisen kundër Austrisë, 16 korrik 1971, seria A nr. 13 
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Ringvold kundër Norvegjisë, nr. 34964/97, GJEDNJ 2003-II 
Rodionov kundër Rusisë, nr. 9106/09, 11 dhjetor 2018 
Romenskiy kundër Rusisë, nr. 22875/02, 13 qershor 2013 
Rook kundër Gjermanisë, nr. 1586/15, 25 korrik 2019 
Rostomashvili kundër Gjeorgjisë, nr. 13185/07, 8 nëntor 2018 
Rouille kundër Francës, nr. 50268/99, 6 janar 2004 
Rowe dhe Davis kundër Mbretërisë së Bashkuar [GC], nr. 28901/95, GJEDNJ 2000-II 
Rudnichenko kundër Ukrainës, nr. 2775/07, 11 korrik 2013 
Ruiz Torija kundër Spanjës, 9 dhjetor 1994, seria A nr. 303-A 
Rupa kundër Rumanisë (nr. 1), nr. 58478/00, 16 dhjetor 2008 
Rushiti kundër Austrisë, nr. 28389/95, 21 mars 2000 
Rusishvili kundër Gjeorgjisë,* nr. 15269/13, 30 qershor 2022 
Rutkowski dhe të tjerët kundër Polonisë, nr. 72287/10 dhe 2 të tjerët, 7 korrik 2015 
Rybacki kundër Polonisë, nr. 52479/99, 13 janar 2009 
Rywin kundër Polonisë, nr. 6091/06 dhe 2 të tjerë, 18 shkurt 2016 

—S— 
S. kundër Zvicrës, 28 nëntor 1991, seria A nr. 220 
S.C. IMH Suceava S.R.L. kundër Rumanisë, nr. 24935/04, 29 tetor 2013 
S.N. kundër Suedisë, nr. 34209/96, GJEDNJ 2002-V 
Saadi kundër Italisë [GC], nr. 37201/06, GJEDNJ 2008 
Saccoccia kundër Austrisë (Aktv.), nr. 69917/01, 5 korrik 2007 
Sadak dhe të tjerët kundër Turqisë (nr. 1), nr. 29900/96 dhe 3 të tjerë, GJEDNJ 2001-VIII 
Şahiner kundër Turqisë, nr. 29279/95, 25 shtator 2001 
Sainte-Marie kundër Francës, 16 dhjetor 1992, seria A nr. 253-A 
Sakhnovskiy kundër Rusisë [GC], nr. 21272/03, 2 nëntor 2010 
Sakit Zahidov kundër Azerbajxhanit, nr. 51164/07, 12 nëntor 2015 
Salabiaku kundër Francës, 7 tetor 1988, seria A nr. 141-A 
Salduz kundër Turqisë [GC], nr. 36391/02, GJEDNJ 2008 
Şaman kundër Turqisë, nr. 35292/05, 5 prill 2011 
Sampech kundër Italisë (Aktv.), nr. 55546/09, 19 maj 2015 
Sanader kundër Kroacisë, nr. 66408/12, 12 shkurt 2015 
Sancaklı kundër Turqisë, nr. 1385/07, 15 maj 2018 
Sandu kundër Republikës së Moldavisë, nr. 16463/08, 11 shkurt 2014 
Sapunarescu kundër Gjermanisë (Aktv.), nr. 22007/03, 11 shtator 2006 
Saric kundër Danimarkës (Aktv.), nr. 31913/96, 2 shkurt 1999 
Šarkienė kundër Lituanisë (Aktv.), nr. 51760/10, 27 qershor 2017 
Sassi dhe Benchellali kundër Francës, nr. 10917/15 dhe 10941/15, 25 nëntor 2021 
Saunders kundër Mbretërisë së Bashkuar [GC], 17 dhjetor 1996, Raportet e aktgjykimeve dhe 

aktvendimeve 1996-VI 
Sawoniuk kundër Mbretërisë së Bashkuar (Aktv.), nr. 63716/00, GJEDNJ 2001‑VI 
Schatschaschwili kundër Gjermanisë [GC], nr. 9154/10, GJEDNJ 2015 
Schenk kundër Zvicrës, 12 korrik 1988, seria A nr. 140 
Schmautzer kundër Austrisë, 23 tetor 1995, seria A nr. 328-A 
Schmid-Laffer kundër Zvicrës, nr. 41269/08, 16 qershor 2015 
Schneider kundër Francës (Aktv.), nr. 49852/06, 30 qershor 2009 
Scholer kundër Gjermanisë, nr. 14212/10, 18 dhjetor 2014 
Schwarzenberger kundër Gjermanisë, nr. 75737/01, 10 gusht 2006 
Sejdovic kundër Italisë [GC], nr. 56581/00, GJEDNJ 2006-II 
Sekanina kundër Austrisë, 25 gusht 1993, seria A nr. 266-A 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-60933
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-188271
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-120512
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-194614
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-187363
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61559
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58496
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-122187
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57909
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-90222
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58742
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218078
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-155815
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-90592
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-161037
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57709
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-127388
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-127388
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-60564
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-85276
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-81869
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-59594
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-59666
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57794
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-101568
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-158490
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57570
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-89893
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-104355
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-155448
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-151039
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-182847
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-140773
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-76933
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-21998
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-175943
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-213828
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58009
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-5878
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-159566
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57572
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57945
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-155189
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-93691
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-148641
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-76708
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-72629
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57842


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

Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut 132/135 Rishikimi i fundit: 31.08.2022 

Seleznev kundër Rusisë, nr. 15591/03, 26 qershor 2008 
Seliwiak kundër Polonisë, nr. 3818/04, 21 korrik 2009 
Sepil kundër Turqisë, nr. 17711/07, 12 nëntor 2013 
Sequieira kundër Portugalisë (Aktv.), nr. 73557/01, GJEDNJ 2003-VI 
Sergey Afanasyev kundër Ukrainës, nr. 48057/06, 15 nëntor 2012 
Serrano Contreras kundër Spanjës (nr. 2), nr. 2236/19, 26 tetor 2021 
Seton kundër Mbretërisë së Bashkuar, nr. 55287/10, 31 mars 2016 
Shabelnik kundër Ukrainës (nr. 2), nr. 15685/11, 1 qershor 2017 
Shannon kundër Mbretërisë së Bashkuar (Aktv.), nr. 67537/01, GJEDNJ 2004-IV 
Shekhov kundër Rusisë, nr. 12440/04, 19 qershor 2014 
Shorazova kundër Maltës, nr. 51853/19, 3 mars 2022 
Shulepova kundër Rusisë, nr. 34449/03, 11 dhjetor 2008 
Shumeyev dhe të tjerët kundër Rusisë (Aktv.), nr. 29474/07 dhe 2 të tjerët, 22 shtator 2015 
 Sibgatullin kundër Rusisë, nr. 32165/02, 23 prill 2009 
Sidabras dhe Diautas kundër Lituanisë (Aktv.), nr. 55480/00 dhe 59330/00, 1 korrik 2003 
Sievert kundër Gjermanisë, nr. 29881/07, 19 korrik 2012 
Sigríður Elín Sigfúsdóttir kundër Islandës, nr. 41382/17, 25 shkurt 2020 
Silickienė kundër Lituanisë, nr. 20496/02, 10 prill 2012 
Simeonovi kundër Bullgarisë [GC], nr. 21980/04, 12 maj 2017 
Simon Price kundër Mbretërisë së Bashkuar, nr. 15602/07, 15 shtator 2016 
Şimşek, Andiç dhe Boğatekin kundër Turqisë (Aktv.), nr. 75845/12 et al., 17 mars 2020 
Sipavičius kundër Lituanisë, nr. 49093/99, 21 shkurt 2002 
Sîrghi kundër Rumanisë, nr. 19181/09, 24 maj 2016 
Sitnevskiy dhe Chaykovskiy kundër Ukrainës, nr. 48016/06 dhe 7817/07, 10 nëntor 2016 
Škaro kundër Kroacisë, nr. 6962/13, 6 dhjetor 2016 
Sklyar kundër Rusisë, nr. 45498/11, 18 korrik 2017 
Škrlj kundër Kroacisë, nr. 21835/06, 11 korrik 2019 
Słomka kundër Polonisë, nr. 68924/12, 6 dhjetor 2018 
Šmajgl kundër Sllovenisë, nr. 29187/10, 4 tetor 2016 
Sociedade de Construções Martins & Vieira, Lda., dhe të tjerët kundër Portugalisë, nr. 56637/10 dhe 

5 të tjerët, 30 tetor 2014 
Soering kundër Mbretërisë së Bashkuar, 7 korrik 1989, seria A nr. 161 
Solakov kundër Ish Republikës Jugosllave të Maqedonisë, nr. 47023/99, GJEDNJ 2001-X 
Sofri dhe të tjerët kundër Italisë (Aktv.), nr. 37235/97, GJEDNJ 2003-VIII 
Soytemiz kundër Turqisë, nr. 57837/09, 27 nëntor 2018 
Spînu kundër Rumanisë, nr. 32030/02, 29 prill 2008 
Sršen kundër Kroacisë (Aktv.), nr. 30305/13, 22 janar 2019 
Stanford kundër Mbretërisë së Bashkuar, 23 shkurt 1994, seria A nr. 282-A 
Starokadomskiy kundër Rusisë (nr. 2), nr. 27455/06, 13 mars 2014 
Štefančič kundër Sllovenisë, nr. 18027/05, 25 tetor 2012 
Steininger kundër Austrisë, nr. 21539/07, 17 prill 2012 
Stepanyan kundër Armenisë, nr. 45081/04, 27 tetor 2009 
Stephens kundër Maltës (nr. 3), nr. 35989/14, 14 janar 2020 
Stevan Petrović kundër Serbisë, nr. 6097/16 dhe 28999/19, 20 prill 2021 
Stirmanov kundër Rusisë, nr. 31816/08, 29 janar 2019 
Štitić kundër Kroacisë, nr. 29660/03, 8 nëntor 2007 
Stoichkov kundër Bullgarisë, nr. 9808/02, 24 mars 2005 
Stojkovic kundër Francës dhe Belgjikës, nr. 25303/08, 27 tetor 2011 
Stoimenov kundër Ish Republikës Jugosllave të Maqedonisë, nr. 17995/02, 5 prill 2007 
Stow dhe Gai kundër Portugalisë (Aktv.), nr. 18306/04, 4 tetor 2005 
Šubinski kundër Sllovenisë, nr. 19611/04, 18 janar 2007 
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Suhadolc kundër Sllovenisë (Aktv.), nr. 57655/08, 17 maj 2011 
Suküt kundër Turqisë (Aktv.), nr. 59773/00, 11 shtator 2007 
Süleyman kundër Turqisë, nr. 59453/10, 17 nëntor 2020 
Sutter kundër Zvicrës, 22 shkurt 1984, seria A nr. 74 
Suuripää kundër Finlandës, nr. 43151/02, 12 janar 2010 
Svanidze kundër Gjeorgjisë, nr. 37809/08, 25 korrik 2019 
Svinarenko dhe Slyadnev kundër Rusisë [GC], nr. 32541/08 dhe 43441/08, GJEDNJ 2014 (ekstrakte) 
Szabó kundër Suedisë (Aktv.), nr. 28578/03, 27 qershor 2006 

—T— 
T.K. kundër Lituanisë, nr. 114000/12, 12 qershor 2018 
Tabaï kundër Francës (Aktv.), nr. 73805/01, 17 shkurt 2004 
Talmane kundër Letonisë, nr. 47938/07, 13 tetor 2016 
Tarău kundër Rumanisë, nr. 3584/02, 24 shkurt 2009 
Tatishvili kundër Rusisë, nr. 1509/02, GJEDNJ 2007-I 
Taxquet kundër Belgjikës [GC], nr. 926/05, GJEDNJ 2010 
Tchokhonelidze kundër Gjeorgjisë, no. 31536/07, 28 qershor 2018 
Teixeira de Castro kundër Portugalisë, 9 qershor 1998, Raportet e aktgjykimeve dhe aktvendimeve 

1998-IV 
Telfner kundër Austrisë, nr. 33501/96, 20 mars 2001 
Tempel kundër Republikës Çeke, nr. 44151/12, 25 qershor 2020 
Teodor kundër Rumanisë, nr. 46878/06, 4 qershor 2013 
Teslya kundër Ukrainës, nr. 52095/11, 8 tetor 2020 
Thiam kundër Francës, nr. 80018/12, 18 tetor 2018 
Thomann kundër Zvicrës, 10 qershor 1996, Raportet e aktgjykimeve dhe aktvendimeve 1996-III 
Thomas kundër Mbretërisë së Bashkuar (Aktv.), nr. 19354/02, 10 maj 2005 
Tierce dhe të tjerët kundër San Marinos, nr. 24954/94 dhe 2 të tjerë, GJEDNJ 2000-IX 
Tikhonov dhe Khasis kundër Rusisë, nr. 12074/12 dhe 16442/12, 16 shkurt 2021 
Tirado Ortiz dhe Lozano Martin kundër Spanjës (Aktv.), nr. 43486/98, GJEDNJ 1999-V 
Toeva kundër Bullgarisë (Aktv.), nr. 53329/99, 9 shtator 2004 
Tolmachev kundër Estonisë, nr. 73748/13, 9 korrik 2015 
Tonkov kundër Belgjikës, nr. 41115/14, 8 mars 2022 
Topić kundër Kroacisë, nr. 51355/10, 10 tetor 2013 
Tortladze kundër Gjeorgjisë, nr. 42371/08, 18 mars 2021 
Trepashkin kundër Rusisë (nr. 2), nr. 14248/05, 16 dhjetor 2010 
Trofimov kundër Rusisë, nr. 1111/02, 4 dhjetor 2008 
Trubić kundër Kroacisë (Aktv.), nr. 44887/10, 2 tetor 2012 
Truten kundër Ukrainës, nr. 18041/08, 23 qershor 2016 
Tsalkitzis kundër Greqisë (nr. 2), nr. 72624/10, 19 tetor 2017 
Tseber kundër Republikës Çeke, nr. 46203/08, 22 nëntor 2012 
Tsonyo Tsonev kundër Bullgarisë (nr. 2), nr. 2376/03, 14 janar 2010 
Turbylev kundër Rusisë, nr. 4722/09, 6 tetor 2015 
Türk kundër Turqisë, nr. 22744/07, 5 shtator 2017 
Turyev kundër Rusisë, nr. 20758/04, 11 tetor 2016 
Twalib kundër Greqisë, 9 qershor 1998, Raportet e aktgjykimeve dhe aktvendimeve 1998-IV 
Twomey, Cameron dhe Guthrie kundër Mbretërisë së Bashkuar (Aktv.), nr. 67318/09 dhe 22226/12, 

28 maj 2013 
Tychko kundër Rusisë, nr. 56097/07, 11 qershor 2015 
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—U— 
Ubach Mortes kundër Andorrës (Aktv.), nr. 46253/99, GJEDNJ 2000-V 
Ucak kundër Mbretërisë së Bashkuar (Aktv.), nr. 44234/98, 24 janar 2002 
Üçdağ kundër Turqisë, nr. 23314/19, 31 gusht 2021 
Urazbayev kundër Rusisë, nr. 13128/06, 8 tetor 2019 
Ürek dhe Ürek kundër Turqisë, nr. 74845/12, 30 korrik 2019 

—V— 
V. kundër Finlandës, nr. 40412/98, 24 prill 2007 
V. Kundër Mbretërisë së Bashkuar [GC], nr. 24888/94, GJEDNJ 1999-IX 
Vacher kundër Francës, 17 dhjetor 1996, Raportet e aktgjykimeve dhe aktvendimeve 1996-VI 
Valeriy Lopata kundër Rusisë, nr. 19936/04, 30 tetor 2012 
Vamvakas kundër Greqisë (nr. 2), nr. 2870/11, 9 prill 2015 
Van de Hurk kundër Holandës, 19 prill 1994, seria A nr. 288 
Van Geyseghem kundër Belgjikës [GC], nr. 26103/95, GJEDNJ 1999-I 
Van Mechelen dhe të tjerët kundër Holandës, 23 prill 1997, Raportet e aktgjykimeve dhe 

aktvendimeve 1997-III 
Van Wesenbeeck kundër Belgjikës, nr. 67496/10 dhe 52936/12, 23 maj 2017 
Vanfuli kundër Rusisë, nr. 24885/05, 3 nëntor 2011 
Vanyan kundër Rusisë, nr. 53203/99, 15 dhjetor 2005 
Vardan Martirosyan kundër Armenisë, nr. 13610/12, 15 qershor 2021 
Varela Geis kundër Spanjës, nr. 61005/09, 5 mars 2013 
Vasenin kundër Rusisë, nr. 48023/06, 21 qershor 2016 
Västberga Taxi Aktiebolag dhe Vulic kundër Suedisë, nr. 36985/97, 23 korrik 2002 
Vaudelle kundër Francës, nr. 35683/97, GJEDNJ 2001-I 
Vayiç kundër Turqisë, nr. 18078/02, GJEDNJ 2006-VIII (ekstrakte) 
V.C.L. dhe A.N. Kundër Mbretërisë së Bashkuar, nr. 77587/12 dhe 74603/12, 16 shkurt 2021 
Vera Fernández-Huidobro kundër Spanjës, nr. 74181/01, 6 janar 2010 
Verhoek kundër Holandës (Aktv.), nr. 54445/00, 27 janar 2004 
Veselov dhe të tjerët kundër Rusisë, nr. 23200/10 dhe 2 të tjerët, 11 shtator 2012 
Vidal kundër Belgjikës, 22 prill 1992, seria A nr. 235-B 
Vidgen kundër Holandës, nr. 29353/06, 10 korrik 2012 
Vidgen kundër Holandës (Aktv.), nr. 68328/17, 8 janar 2019 
Viorel Burzo kundër Rumanisë, nr. 75109/01 dhe 12639/02, 30 qershor 2009 
Virgil Dan Vasile kundër Rumanisë, nr. 35517/11, 15 maj 2018 
Visser kundër Holandës, nr. 26668/95, 14 shkurt 2002 
Vizgirda kundër Sllovenisë, nr. 59868/08, 28 gusht 2018 
Vladimir Romanov kundër Rusisë, nr. 41461/02, 24 korrik 2008 
Volkov dhe Adamskiy kundër Rusisë, nr. 7614/09 dhe 30863/10, 26 mars 2015 
Vronchenko kundër Estonisë, nr. 59632/09, 18 korrik 2013 
Vyacheslav Korchagin kundër Rusisë, nr. 12307/16, 28 gusht 2018 
Vyerentsov kundër Ukrainës, nr. 20372/11, 11 prill 2013 

—W— 
Wang kundër Francës, nr. 83700/17, 28 prill 2022 
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