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HYRJE 

Konventa për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut 
(Konventa Evropiane ose KEDNj),1 e cila është miratuar në Romë, më 4 
nëntor 1950, ka qenë një kthesë në aspektin e avancimit të të drejtave të 
njeriut jo vetëm në Evropë, por edhe në mbarë botën. Konventa Evropiane 
nuk ka qenë dokumenti i parë ndërkombëtar për të drejtat e njeriut. Dy 
vite më herët, gjegjësisht në dhjetor të vitit 1948,2 Organizata e Kombeve 
të Bashkuara kanë miratuar Deklaratën Universale për të Drejtat e Njeriut 
(DUDNj). Në preambulën e KEDNj-së thuhet se qëllimi i saj është ndërmarrja 
e ”hapave për zbatimin e përgjithshëm të disa të drejtave të parapara në 
Deklaratën Universale”.    

Përmes Konventës Evropiane u përparua mbrojtja e të drejtave të njeriut 
në dy mënyra kryesore. Kjo Konventë ishte traktati i parë i obligueshëm 
ligjërisht për të drejtat e  njeriut, ku nga shtetet nënshkruese kërkohet që 
t’i respektojnë dispozitat e saj. Çka është edhe më e rëndësishme, përmes 
kësaj Konvente është përcaktuar një mekanizëm i rëndësishëm i zbatimit, 
siç është Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut (Gjykata Evropiane ose 
GjEDNj).3 Gjatë periudhës më shumë se 50 vjeçare të ekzistencës së saj,4 
Gjykata ka luajtur një rol vendimtar në zbatimin e skemës së të drejtave të 
njeriut, të përcaktuar përmes Konventës Evropiane.  

Përmes Konventës Evropiane mbrohet një vistër i gjerë i të drejtave dhe 
lirive themelore të njeriut, duke përfshirë të drejtat bazë, siç janë e drejta në 
jetë dhe në liri, si dhe e drejta për gjykim të drejtë, për të mos iu nënshtruar 
torturës dhe diskriminimit, e drejta për lirinë e besimit fetar, bindjes, 
bashkimit, grumbullimit, si dhe e drejta e shprehjes. Përderisa nuk ekziston 
një hierarki formale në mesin e të drejtave të mbrojtura, Gjykata Evropiane 
vazhdimisht iu ka referuar rëndësisë thelbësore të lirisë së shprehjes si 
strumbullar kryesor i demokracisë, dhe njëkohësisht si bazë për mbrojtjen 
e të gjitha të drejtave dhe lirive të parapara në Konventë:

1  Miratuar më 4 nëntor 1950, E.T.S. nr. 5, ka hyrë në fuqi më 3 shtator 1953.
2  Rezoluta 217A (III) e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së, 10 shtator 1948.
3  Përmes KEDNj-së �llimisht u themeluan Komisioni Evropian për të Drejtat e Njeriut 

dhe Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut, por nëpërmjet Protokollit nr. 11 u futen 
në fuqi reforma të mëdha institucionale, duke përfshirë edhe shfuqizimin e Komisionit 
Evropian për të Drejtat e Njeriut.  

4  Anëtarët e parë të Gjykatës janë zgjedhur më 21 janar 1959.
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Liria e shprehjes përbën një nga shtyllat themelore të një shoqërie 
demokratike, është një nga kushtet bazë për përparimin e saj dhe për 
vetëpërmbushjen e çdo individi.5

Në Konventë parashihet që obligimi �llestar dhe kryesor i shteteve 
nënshkruese është mbrojtja e të drejtave që ato i garantojnë; në nenin 1 
parashihet:    

Palët kontraktuese ia sigurojnë secilit brenda juridiksionit të tyre të 
drejtat dhe liritë e përku�zuara në pjesën I të kësaj Konvente.   

Kjo qasje jo vetëm se është në përputhje me të drejtën ndërkombëtare, por 
gjithashtu pasqyron realitetin praktik të fuqizimit të të drejtave të njeriut. 
Siç ka theksuar Gjykata Evropiane në njërën prej rasteve të saj të para ku ka 
marrë vendim për lirinë e shprehjes:  

Gjykata nënvizon se instrumentet e mbrojtjes së të drejtave, të 
themeluara përmes Konventës, janë si shtesë e sistemeve shtetërore 
për mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Konventa �llimisht ia lë secilit 
shtet nënshkrues detyrën e sigurimit të të drejtave dhe lirive që i 
parasheh. [referencat nuk janë përfshirë]6

Në Konventë nuk përshkruhen modalitetet e caktuara se si do të duhej të 
bëhej kjo. Shtetet janë të lira t’i mbrojnë të drejtat ashtu siç dëshirojnë në 
përputhje me sistemet e tyre ligjore, historinë, mjedisin politik, trashëgiminë 
kulturore e madje edhe me gjendjen ekonomike të tyre. 

Kjo mbrojtje duhet të jetë e efektshme, andaj në Konventë parashihen një 
numër standardesh minimale lidhur me të drejtat e njeriut, të cilat duhet të 
sigurohen për ata që jetojnë brenda juridiksionit të secilit shtet nënshkrues.  

E drejta për lirinë e shprehjes, e cila mbrohet përmes nenit 10 të Konventës 
Evropiane, nuk është një e drejtë absolute. Qasja themelore e zbatuar në 
kuadër të nenit 10 është përku�zimi i lirisë së shprehjes në kuptim shumë 
të gjerë, ashtu që të përfshijë pothuajse çdo formë të akti të shprehjes, si 

5  Shih, për shembull, Lingens kundër Austrisë, 1986, Sener kundër Turqisë, 2000, Thoma 
kundër  Luksemburgut, 2001, Maronek kundër Sllovakisë, 2001 dhe Dichand e të tjerët 
kundër Austrisë, 2002.

6  Handyside kundër Mbretërisë së Bashkuar, 1976, § 48.
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dhe të përku�zojë shumë gjerësisht se çka përbën ndërhyrje në gëzimin 
e kësaj të drejte, duke futur kështu një mbrojtje mjaft të gjerë prima facie. 
Ndërhyrjet e caktuara në ushtrimin e kësaj të drejte arsyetohen sipas nenit 
10, kështu që shtetet nënshkruese mund të imponojnë ku�zime në këtë 
të drejtë në mënyrë legjitime, për shembull, në rastin e mbrojtjes së të 
drejtave të tjera me interes më të lartë, siç është siguria e shtetit.      

Testi për ku�zime të tilla, i paraparë në nenin 10 (2) është strikt dhe Gjykata 
e  zbaton atë në mënyrë rigoroze. Njëkohësisht, Gjykata ka njohur faktin 
se shtetet nënshkruese kanë një hapësirë të vetën të gjykimit me rastin e 
vlerësimit se si do ta ku�zojnë lirinë e shprehjes, të bazuar në faktorë, siç 
janëkultura dhe historia, si dhe sistemi i tyre ligjor. Gjykata ka përshkruar 
rolin e vet në shqyrtimin e ku�zimeve të shteteve në lirinë e shprehjes si 
në vijim:  

Shtetet nënshkruese kanë një hapësirë të caktuar të vlerësimit nëse 
ekziston një nevojë e tillë [për të ku�zuar lirinë e shprehjes], por kjo 
shkon në përputhje me mbikëqyrjen evropiane, duke marrë parasysh si  
legjislacionin, ashtu edhe vendimet përmes të cilave i njëjti zbatohet, 
madje duke përfshirë edhe ato të nxjerra nga një gjykatë e pavarur. 
Andaj, Gjykata ka kompetenca për të nxjerrë aktgjykimin e formës së 
prerë për atë nëse ‘ku�zimi’ është në pajtim me lirinë e shprehjes, e cila 
mbrohet përmes nenit 10.   

Gjatë ushtrimit të juridiksionit të saj mbikëqyrës, detyra e Gjykatës nuk 
është që të zë vendin e autoriteteve kompetente shtetërore, por që të 
shqyrtojë në bazë të nenit 10 vendimet që ato autoritete kanë nxjerrë në 
bazë të kompetencës së tyre për vlerësim... Në realizimin e këtij aktiviteti, 
Gjykata duhet të arsyetojë se autoritetet vendore kanë zbatuar 
standarde që kanë qenë në përputhje me parimet e nenit 10 dhe se ato 
janë mbështetur në një vlerësim të pranueshëm të fakteve relevante.7 

Me �alë të tjera, Gjykata do të ku�zohet vetëm në shqyrtimin e asaj nëse 
qasja në nivel shteti është në përputhje me të drejtën për lirinë e shprehjes. 
Rrjedhimisht, nuk do të hyjë në interpretimin e ligjeve vendore apo në 
vlerësimin se si janë zbatuar të njëjtat më shumë se sa që parashihet për 
nevojat e vlerësimit të nenit 10. 

7  Hertel kundër Zvicrës, 1998, § 46.
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Gjykata Evropiane për herë të parë ka shqyrtuar lirinë e shprehjes në rastin 
De Becker kundër Belgjikës, për të cilin është marrë vendimi në vitin 1962.8 
Gjatë 50 viteve  të kaluara që nga ajo kohë, Gjykatat kanë marrë vendime 
lidhur me nenin 10 për rreth 1000 raste, ku shpesh këto vendime kanë qenë 
të përcjellura edhe me nenet e tjera të Konventës. Ky numër kaq i madh 
vendimesh pasqyron një vlerësim dinamik dhe ndryshues të fushëveprimit 
dhe të natyrës së lirisë së shprehjes nga ana e Gjykatës.  Përmes 
jurisprudencës së Gjykatës, Konventa është një instrument ndryshues, i cili 
interpretohet karshikushteve dhe kuptueshmërisë së tanishme.   

Do të ishte një vlerësim i drejtë i punës së Gjykatës Evropiane të thuhej 
se fushëveprimi i mbrojtjes së lirisë së shprehjes në 50 vitet e fundit në 
përgjithësi është zgjeruar si për shkak të trajtimit të çështjeve të tjera 
lidhur me lirinë e shprehjes, ashtu dhe për shkak të një kuptueshmërie më 
të gjerë të natyrës së kësaj të drejte. Një shembull i mirë për këtë është 
qasja e Gjykatës për të drejtën në informim apo për të drejtën në qasje ndaj 
informatave të organeve publike. Përderisa në vendimet e mëhershme 
kjo e drejtë nuk është njohur,9 Gjykata kohëve të fundit ka zgjeruar 
kuptueshmërinë e saj të nenit 10, e cila tani përfshinë edhe këtë të drejtë.10 
Një rrjedhë e ngjashme mund të vërehet edhe lidhur me ku�zimet që 
kanë për qëllim të mbrojnë ndjeshmëritë fetare, ku në rastet e mëparshme 
ndjeshmërive të tilla u është dhënë më shumë peshë,11 ndërsa rastet e 
kohëve të fundit më shumë pasqyrojnë llojllojshmërinë e besimeve, duke 
përfshirë besimet jofetare që ekzistojnë në shoqëri, rëndësinë e debatit 
për këto çështje dhe nevojën për të lejuar kriticizmin ndaj institucioneve 
fetare.12

Një pjesë e madhe e shteteve nënshkruese kanë përfshirë Konventën 
Evropiane drejtpërsëdrejti në sistemet e tyre ligjore, kështu që, ajo përbën 
rregullat e tyre të brendshme ligjore, duke qenë kështu drejtpërdrejtë 
obliguese. Në këto shtete, teksti i Konventës apo i legjislacionit të saj 
përfshirës, si dhe praktika gjyqësore e Gjykatës Evropiane, mund të 
përmenden drejtpërsëdrejti gjatë procedurave shtetërore të shqyrtimit, 

8  Rasti më vonë është hequr nga lista, pasi që çështja ishte zgjidhur.
9  Shih, për shembull, Leander kundër Suedisë, 1987, dhe Gaskin kundër Mbretërisë së 

Bashkuar,  1989.
10  Shih Társaság A Szabadságjogokért kundër Hungarisë, 2009.
11  Shih, për shembull, Instituti Otto-Preminger- kundër Austrisë, 1987, dhe Wingrove 

kundër Mbretërisë së Bashkuar, 1996.
12  Shih, për shembull, Giniewski kundër Francës, 2006.
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duke përfshirë edhe para gjykatave. Pothuajse të gjitha shtetet evropiane 
kanë mbrojtje kushtetuese për lirinë e shprehjes. Formulimet e këtyre 
garancive kushtetuese ndryshojnë dhe shpesh dallojnë nga ato të cekura 
në nenin 10 të Konventës Evropiane. Njëkohësisht, autoritetet shtetërore, 
duke përfshirë gjykatat, janë të obliguara që të interpretojnë dhe zbatojnë 
mbrojtjet kushtetuese, për aq sa ato janë të arsyeshme, në mënyrën e cila 
më së miri i plotëson obligimet e tyre ndërkombëtare juridike. Kjo është 
mënyrë e rëndësishme, përmes së cilës avancohet përputhshmëria mes 
sistemeve juridike vendore dhe atyre ndërkombëtare. 

Përmes këtij Doracaku parashihet dhënia e udhëzimeve për palë të 
ndryshme me interes. Gazetarët dhe punonjësit e tjerë të medieve janë 
grupi kryesor i synuar, por grupet e tjera - duke përfshirë shoqërinë civile, 
juristët, zyrtarët, akademikët, deputetët e Kuvendit dhe vendimmarrësit 
e tjerë vendorë - gjithashtu do të mund ta përdorin. Në këtë Doracak 
përshkruhet mënyra, sipas së cilës Gjykata Evropiane ka interpretuar nenin 
10 të Konventës Evropiane. Shpresohet se, kjo do të jetë e dobishme për 
palë të ndryshme me interes në kuptimin e ofrimit të mundësisë për ta 
që të marrin më shumë parasysh standardet e krijuara nga Gjykata gjatë 
aktiviteteve të tyre të ndryshme.   
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VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM

Rëndësia e lirisë së shprehjes 

Neni 10 (1) i Konventës Evropiane garanton të drejtën në lirinë e shprehjes 
si më poshtë:  

Çdokush ka të drejt në lirinë e shprehjes. Kjo e drejtë përfshinë lirinë 
e pasjes së mendimit, si dhe të marrjes e dhënies së informatave dhe 
ideve pa ndërhyrje nga autoriteti publik dhe pavarësisht ku�jve. Ky 
nen nuk parandalon shtetet nga kërkimi i licencimit të ndërmarrjeve të 
transmetimit elektronik, televiziv apo të kinemasë.   

Siç është cekur më lartë, Gjykata vazhdimisht ka trajtuar lirinë e shprehjes 
si të drejtë themelore të njeriut, duke theksuar rëndësinë e saj jo vetëm si 
të tillë, por edhe si shtyllë bazike e demokracisë dhe e të drejtave të tjera 
të njeriut. Kjo pasqyrohet në paragra�n e mësipërm lidhur me atë se liria e 
shprehjes është bazë thelbësore e shoqërisë demokratike. Kjo pasqyrohet 
po ashtu edhe në thëniet e mëposhtme, të cilat Gjykata i ka përsëritur 
shpesh:

Thënë në përgjithësi, liria e debatit politik është mu në thelbin e konceptit 
të shoqërisë demokratike, i cili mbizotëron në Konventë.13

Dhe:

Në bazë të paragra�t 2 të nenit 10, vlen jo vetëm për “informatat” ose 
“idetë” që pranohen mirë apo që konsiderohen si joofenduese a si çështje 
indiferente, por edhe për ato që ofendojnë, shokojnë apo shqetësojnë. 
Të tilla janë kushtet e pluralizmit, tolerancës dhe mendjehapësisë, pa të 
cilat shoqëria demokratike nuk mund të ekzistojë.14

Gjykata po ashtu vazhdimisht iu ka referuar rolit të rëndësishëm, të luajtur 
nga mediet në kuptim të shndërrimit të lirisë së shprehjes në realitet:  
 

Mediet luajnë rol të rëndësishëm në shoqërinë demokratike. Edhe 
pse nuk duhet t’i kalojnë disa ku�, posaçërisht kur kemi të bëjmë me 

13  Shih, për shembull, Lingens kundër Austrisë, 1986, § 42.
14  Shih, për shembull, Handyside kundër Mbretërisë së Bashkuar, 1976, § 49.
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reputacionin dhe të drejtat e të tjerëve, detyra e tyre është që të ofrojnë 
informata dhe ide në përputhje me obligimet dhe përgjegjësitë e tyre 
lidhur me të gjitha çështjet e interesit publik. Mediet jo vetëm që kanë 
rolin e ofrimit të informatave dhe ideve të tilla, por edhe qytetarët kanë 
të drejtë që t’i marrin ato. Po të ishte ndryshe, mediet nuk do të mund 
të luanin rolin e tyre jetik të “kontrolluesit publik”. [referencat nuk janë 
përfshirë]15

Gjykata ka vënë theks të veçantë në mbrojtjen e deklaratave të natyrës 
politike, si dhe të deklaratave për çështje më të gjëra të interesit legjitim 
publik. Në rastet që janë të shumta për t’u cekur, Gjykata ka mbështetur të 
drejtën për kritikë të fuqishme dhe të hapur lidhur me keqbërjet, debatin 
politik dhe deklaratat që promovojnë llogaridhënien qeveritare.     

Fushëveprimi i së drejtës

Përmes nenit 10 mbrohen jo vetëm individët, por edhe entitetet juridike.16 
Në fakt, rasti i parë ku Gjykata konstatoi shkelje të së drejtës për liri të 
shprehjes, Sunday Times (nr. 1) kundër Mbretërisë së Bashkuar, 1979, ka 
përfshirë një botues të gazetës, Times Newspapers Limited, një entitet 
ky korporativ, si dhe gazetarë të ndryshëm. Mbrojtja përfshinë jo vetëm 
përmbajtjen e shprehjeve, por edhe mjetet për shpërndarjen e tyre. Siç ka 
deklaruar Gjykata: ”çfarëdo ku�zimi ndaj mjeteve [të shpërndarjes] domosdo 
ndërhynë në të drejtën e pranimit dhe dhënies së informatave”.17 Praktika 
gjyqësore e Gjykatës ka mbrojtur sisteme të ndryshme të shpërndarjes së 
informatave, duke përfshirë edhe ato gojore,18 të shtypura,19 transmetimet 
në radio,20 pikturat,21 përmes simboleve,22 �etushkave,23 demonstrimeve,24 
�lmave25, si dhe sistemet elektronike të informimit.26

15  Shih, për shembull, Thoma kundër Luksemburgut, 2001, § 5.
16  Autronic AG kundër Zvicrës, 1990, § 47.
17  Autronic AG kundër Zvicrës, 1990, § 47. Shih gjithashtu Oberschlick kundër Austrisë 

(Nr. 1), 1991, §57. 
18  Schöpfer kundër Zvicrës, 1998.
19  Handyside kundër Mbretërisë së Bashkuar, 1976. 
20  Groppera Radio AG dhe të tjerët kundër Zvicrës, 1990.
21  Müller dhe të tjerët kundër Zvicrës, 1988.
22  Fáber kundër Hungarisë, 2012.
23  Chorherr kundër Austrisë, 1993.
24  Piermont kundër Francës, 1995.
25  Instituti Otto-Preminger kundër Austrisë, 1994.
26  Times Newspapers Ltd kundër Mbretërisë së Bashkuar (nr. 1 dhe 2), 2009.
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Siç është cekur më lartë, përmes kësaj të drejte nuk mbulohen vetëm 
informatat dhe idetë që proklamohen gjerësisht, por edhe pikëpamjet 
më të rralla dhe qëndrimet që shumë njerëz mund t’i konsiderojnë si 
ofenduese. Në fakt, posaçërisht lidhur me këtë lloj shprehjesh, kjo e drejtë 
argumentohet të jetë më e rëndësishmja. E drejta e shprehjes po ashtu 
mbulon shprehjet komerciale.27

Veprimet e të gjitha organeve që janë pjesë e aparatit shtetëror 
përfshijnë përgjegjësinë e shtetit për të respektuar nenin 10. Lidhur me 
këtë, Gjykata ka konstatuar shkelje të së drejtës në rastet që përfshinin 
parlamentin (legjislativin), qeverinë, gjykatat, policinë, organet rregulluese 
dhe disiplinore dhe madje edhe kompani mediale shtetërore.28 Është 
përgjegjësi e shteteve veç e veç që të përcaktojnë se si do të plotësohen 
obligimet e tyre ndërkombëtare. Sido që të jetë, të gjitha palët shtetërore 
janë të obliguara të respektojnë këto të drejta, pavarësisht  rregullimeve 
ndërkombëtare kushtetuese, siç është ndarja e pushtetit në shtetin federal 
apo mbrojtja kushtetuese për pavarësinë e organeve, siç janë gjykatat dhe 
komisionet zgjedhore.    

Në anën tjetër, entitetet private nuk janë të mbuluara. Kjo gjithashtu vlen 
edhe për mediet private, ashtu siç është pasqyruar në citatin vijues:

Gjykata rithekson se, si rregull i përgjithshëme, gazetat private duhet të 
jenë të lira të ushtrojnë diskrecionin redaktues gjatë marrjes së vendimit 
për publikimin e artikujve, komenteve dhe letrave të parashtruara nga 
individët privatë apo madje edhe nga raportuesit dhe gazetarët e tyre. 
Obligimi i shtetit për të siguruar lirinë e shprehjes së individit nuk u jep 
qytetarëve apo organizatave private të drejtën e paku�zuar të qasjes 
në medie me qëllim të parashtrimit të mendimeve. [referencat nuk janë 
përfshirë]29

Gjykata gjithashtu ka konstatuar se të drejtat e parapara në nenin 10 të 
Konventës vlejnë “pavarësisht ku�jve”.30

Neni 10 jo vetëm që mbron të drejtat për lirinë e shprehjes, por edhe të 

27  Casado Coca kundër Spanjës, 1994.
28  Për pikën e fundit, shih Saliyev kundër Rusisë, 2010.
29  Saliyev kundër Rusisë, 2010, § 52.
30  Ekin Association kundër Francës, 2001, § 62.
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drejtën e pasjes së mendimit. Për shembull, sipas të drejtës ndërkombëtare, 
ashtu siç është paraparë në nenin 19 të Konventës Ndërkombëtare për të 
Drejtat Civile dhe Politike (KNDCP),31 e drejta e pasjes së mendimit është 
absolute. Sa i përket nenit 10 të Konventës Evropiane, nuk është e qartë 
nëse edhe ky nen e parasheh të njëjtën, pasi që neni 10 (2), ku parashihen 
ku�zimet, i referohet “ushtrimit të këtyre lirive”, dhe duket se mbulon të 
gjitha të drejtat e mbrojtura sipas nenit 10 (1).    

Obligimi për kërkimin e faljes paraqet shkelje të së drejtës për pasjen e 
mendimit për shkak se dikush obligohet të thotë diçka që dikush tjetër 
mund ta mos e besoj. Në rastin e vitit 2008 Kazakov kundër Rusisë, një ish-
epror ushtarak është gjobitur me 500 rubla dhe i është urdhëruar që të 
kërkoj falje për një deklaratë që është konstatuar të jetë shpifëse. GjEDNj 
ka pranuar gjobën si dënim, por lidhur me kërkimfaljen thuhet:

Sipas mendimit të Gjykatës, ta bësh dikë që ta tërheq mendimin e tij, 
duke pranuar gabimin, paraqet një deklaratë të dyshimtë, dhe nuk 
duket që të jetë e “nevojshme”.32

 
E drejta për lirinë e shprehjes gjithashtu parasheh të drejtën për të mos 
folur. Në rastin e K. kundër Austrisë, 1993, parashtruesi i kërkesës ishte 
burgosur për shkak të refuzimit për të dëshmuar në gjykimin e tij penal. 
Komisioni Evropian për të Drejtat e Njeriut konstatoi shkelje të së drejtës 
për liri të shprehjes në bazë të së drejtës së parashtruesit të kërkesës për 
të mos folur, edhe pse nuk ka konstatuar shkelje të së drejtës për gjykim të 
drejtë.33

31  Rezoluta e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së 2200A (XXI), 16 dhjetor 1966, e cila 
ka hyrë në fuqi më 23 mars 1976.

32  Kazakov kundër Rusisë, 2008, § 30. Nga ana tjetër, në rastet e tjera Gjykata duket se 
miraton idenë e kërkimit të faljes. Në rastin Cihan Öztürk kundër Turqisë, 2009, Gjykata 
ka deklaruar se: “Gjykatat vendore kanë mundur të marrin parasysh dënimet e tjera, 
siç është kërkimi i faljes ose publikimi i aktgjykimit të tyre, ku do të konstatohej se 
deklarata e tyre ka qenë shpifëse.”

33  K. kundër Austrisë, 1993, § 11. Gjykata ka hequr rastin nga lista për shkak se shteti i pa-
ditur, Austria, ka bërë reforma në procedurën penale. Shih gjithashtu Gillberg kundër 
Suedisë, 2012, ku Gjykata nuk ka eliminuar mundësinë e së drejtës negative për të 
folur, por gjithashtu morri vendimin se çështja do të duhej vendosur në kuadër të një 
rasti të duhur.   
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Atributet kryesore të së drejtës për liri të shprehjes

Pjesa më e madhe e rasteve para GjEDNj-së lidhur me lirinë e shprehjes 
kanë të bëjnë me ndërhyrjen në këtë të drejtë. Mbrojtja e të drejtave të 
parapara në nenin 10 në këto raste nganjëherë referohet si një obligim 
negativ i shtetit për shkak se në këto raste neni 10 ku�zon atë se çka mund 
të bëjë shteti (duke zvogëluar fushëveprimin e ku�zimeve që shtetet mund 
t’i bëjnë ndaj kësaj të drejte). Shembuj të kësaj janë ligjet, përmes të cilave 
ndalohen shprehjet apo masat e caktuara të ndërmarra nga autoritetet 
shtetërore lidhur me ku�zimin e kësaj të drejte, siç është shkarkimi i 
punonjësit publik apo refuzimi i dhënies së licencës për një gazetë.  

Po kështu, e drejta në lirinë e shprehjes parasheh obligimin pozitiv për 
shtetet që të mbrojnë këtë të drejtë në rrethana të caktuara. Në rastin Özgür 
Gündem kundër Turqisë, të vitit 2000, gazeta e paditësit i ishte nënshtruar 
sulmeve dhe presioneve të rënda sa që ai është detyruar ta mbyll gazetën. 
Gjykata konsideroi se shteti është drejtpërdrejt përgjegjës për veprat 
e caktuara të presioneve. Po ashtu, Gjykata konstatoi se në kuadër të 
rrethanave të caktuara, shtetet kanë obligim pozitiv që ta mbrojnë lirinë e 
shprehjes, duke deklaruar:     

Gjykata përkujton rëndësinë kryesore të lirisë së shprehjes si njëri prej 
parakushteve për një demokraci funksionale. Ushtrimi i mirë�lltë dhe i 
efektshëm i kësaj lirie nuk varet vetëm nga obligimi i shtetit që të mos 
ndërhyjë në të, por mund të parasheh edhe masa pozitive të mbrojtjes, 
madje edhe në aspektin e marrëdhënieve mes individëve. Në përcaktimin 
e asaj nëse ekziston obligimi pozitiv, duhet t’i kushtohet kujdes 
baraspeshimit të drejtë që duhet të bëhet mes interesit të përgjithshëm 
të bashkësisë dhe interesit të individit, i cili baraspeshim tentohet të 
arrihet në kuadër të tërë Konventës. Fushëveprimi i këtij obligimi pa 
dyshim se do të ndryshojë, duke pasur parasysh llojllojshmërinë e 
situatave në shtetet e ndryshme nënshkruese, vështirësitë në policimin e 
shoqërive moderne dhe zgjedhjet që duhet të bëhen lidhur me caktimin 
e prioriteteve dhe të resurseve. Ky obligim nuk duhet të interpretohet 
si një barrë e pamundshme apo joproporcionale ndaj autoriteteve. 
[referencat nuk janë përfshirë]34

34  Özgür Gündem kundër Turqisë, 2000, § 43. Shih gjithashtu Appleby kundër Mbretërisë 
së Bashkuar, 2003, § 39 dhe Fuentes Bobo kundër Spanjës, 2000, § 38.
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E drejta e lirisë së shprehjes më së shpeshti kuptohet se vlen edhe për 
të drejtën e dhënies së informatave dhe ideve, gjegjësisht të drejtën për 
t’u shprehur. Kjo natyrisht se është pjesë shumë e rëndësishme e kësaj 
të drejte, por garancia e paraparë në nenin 10 gjithashtu përfshinë të 
drejtën për të pranuar informata dhe ide. Për shembull, në rastin Autronic 
AG kundër Zvicrës, të vitit 1990, çështja ishte nëse të drejtat e lirisë së 
shprehjes të kompanisë paditëse ishin shkelur në rastin kur rregullatori i 
shtetit kishte refuzuar ta autorizonte atë për të marrë një transmetim nga 
jashtë vendit. Gjykata lehtë konstatoi se kishte pasur shkelje të së drejtës 
për liri të shprehjes përmes ku�zimit të mundësisë së paditësit për të marrë 
informata dhe ide. Ngjashëm me këtë, në rastin e vitit 2008 Khurshid Mustafa 
dhe Tarzibachi kundër Suedisë, Gjykata konstatoi se ka pasur shkelje të së 
drejtës për liri të shprehjes në bazë të refuzimit të pronarit, të mbështetur 
nga gjykatat suedeze, që t’ia mundësojë qiramarrësit instalimin e antenës 
satelitore jashtë banesës së tyre, prapë në bazë të asaj se ky veprim do të 
pengonte të drejtën e tyre për pranim të informatave. 

Çështja në rastin e vitit 1992 Open Door Counselling Ltd dhe Dublin Well 
Woman Centre Ltd kundër Irlandës kishte të bënte me shpërndarjen e 
informatave nga paditësit tek një grua shtatzënë lidhur me institucionet 
për kryerjen e abortit jashtë Irlandës. Përveç dy organizatave, në cilësinë 
e paditësit kanë qenë edhe dy gra, gjegjësisht znj. X dhe znj. Geraghty, të 
cilat deklaronin se e drejta e tyre për marrjen e informatave ishte shkelur. 
Gjykata nuk kishte pasur problem që të pajtohet me propozimin, si dhe në 
konstatimin e shkeljes së veçantë të së drejtës së këtyre paditësve në lirinë 
e shprehjes sipas kësaj baze.35

Një karakteristikë tjetër e lirisë së shprehjes është marrëdhënia e saj shumë 
e afërt me të drejtën për liri të grumbullimit. Në rastin e vitit 2008 Éva 
Molnár kundër Hungarisë, Gjykata deklaroi:

Gjykata gjithashtu thekson se njëri nga qëllimet e lirisë së grumbullimit 
është sigurimi i një forumi për debat publik dhe për një shprehje të hapur 
të protestës. Mbrojtja e shprehjes së mendimeve personale, e garantuar 
përmes nenit 10, është një nga objektivat e lirisë së grumbullimit të qetë, 
të paraparë në nenin 11.36

35  Open Door Counselling Ltd dhe Dublin Well Woman Centre Ltd kundër Irlandës, 1992, § 55.
36  Éva Molnár kundër Hungarisë, 2008, § 42. Shih gjithashtu Fáber kundër Hungarisë, 

2012.
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Në rastin e vitit 1991 Ezelin kundër Francës,37 Gjykata shkoi edhe më tej, 
duke sugjeruar që e drejta për lirinë e shprehjes, së paku brenda rrethanave 
të atij rasti, ishte “lex generalis lidhur me nenin 11”, e cila garantonte të 
drejtën për lirinë e grumbullimit, dhe se neni 11 ishte lex specialis.

Fjalimi i pambrojtur

Siç është cekur më lartë, neni 10 i Konventës Evropiane u lejon shteteve 
që të vendosin ku�zime të caktuara ndaj lirisë së shprehjes për të mbrojtur 
interesat e përgjithshme. Megjithatë, përtej kësaj, ekzistojnë disa raste ku 
�alimi madje edhe në rastet prima facie nuk garanton mbrojtjen në bazë të 
nenit 10. Në nenin 17 të Konventës thuhet se:  

Asgjë në këtë Konventë nuk mund të interpretohet si nënkuptuese 
për cilindo shtet, grup apo person lidhur me cilindo të drejtë për t’u 
angazhuar në çfarëdo aktiviteti apo për të realizuar çfarëdo vepre 
që ka për qëllim shkeljen e çfarëdo të drejte apo lirie të paraparë në 
këtë dokument apo ku�zimin e tyre në shkallë më të madhe sesa që 
parashihet në Konventë.   

Aktivitetet shprehimore që hyjnë brenda fushëveprimit të nenit 17 nuk 
mbrohen përmes nenit 10. Rrjedhimisht, në këto raste Gjykata nuk ka 
nevojë të angazhohet në analizën e asaj nëse ku�zimi i lirisë së shprehjes i 
zbatuar nga shteti i paditur arsyetohet në bazë të nenit 10(2).

Gjykata ka zbatuar nenin 17 kryesisht në kontekstin e �alimeve raciste, të 
cilat i ka konsideruar se rrezikojnë vlerat themelore të Konventës, siç është 
toleranca    dhe jodiskriminimi. Rasti i vitit 2007 Pavel Ivanov kundër Rusisë 
është tipik. Ky rast kishte të bënte me dënimin e parashtruesit të kërkesës  
për vepër penale lidhur me publikimin e një numri artikujsh, përmes të 
cilave portretizoheshin hebrenjtë si burim i së keqes në Rusi. Gjykata 
refuzoi kërkesën si të papranueshme, duke deklaruar:       

Gjykata nuk vë në dyshim frymën e dukshme antisemitike të 
pikëpamjeve të parashtruesit të kërkesës, dhe pajtohet me vlerësimin e 
bërë nga gjykatat vendore se ai përmes publikimeve të tij ka tentuar të 
nxisë urrejtje kundër popullit hebre. Një sulm i tillë i përgjithshëm dhe i 

37  Ezelin kundër Francës, 1991, § 35.
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theksuar ndaj një grupi etnik është në kundërshtim me vlerat themelore 
të Konventës, siç janë toleranca, paqja shoqërore dhe jodiskriminimi. 
Rrjedhimisht, Gjykata konstaton se në bazë të nenit 17 të Konventës, 
parashtruesi i kërkesës nuk mund të për�tojë nga mbrojtja e paraparë 
në nenin 10 të Konventës.      

Edhe pse rastet e gjuhës raciste kundër hebrenjve mbizotërojnë nenin 17/
ndërveprimi i aktiviteteve shprehimore, Gjykata gjithashtu ka zbatuar këtë 
rregull edhe tek llojet e tjera të gjuhës raciste. Për shembull, rasti i vitit 2004 
Norwood kundër Mbretërisë së Bashkuar, kishte të bënte me një poster 
që paraqiste Kullat Binjake në �akë, të cilat u shkatërruan në sulmet e 11 
shtatorit 2001. Në këtë poster ishte vendosur mbishkrimi “Islami jashtë 
Britanisë – Mbroni popullin britanik”. Gjykata vendosi se ky poster nuk 
mund të mbrohej përmes nenit 10, sepse hynte brenda fushëveprimit të 
nenit 17, ku thuhej:

Fjalët dhe pamjet në poster kanë paraqitur shprehje publike të sulmit 
ndaj të gjithë myslimanëve në Mbretërinë e Bashkuar. Një sulm i tillë i 
përgjithshëm dhe i theksuar ndaj një grupi fetar, përmes të cilit lidhet 
grupi si tërësi me veprën e rëndë të terrorizimit, nuk është në përputhje 
me vlerat e proklamuara dhe të garantuara brenda Konventës, siç janë 
toleranca, paqja shoqërore dhe jodiskriminimi. Paraqitja e posterit nga 
ana e parashtruesit të kërkesës ka përbërë një vepër brenda domethënies 
së nenit 17.      

Gjykata gjithashtu ka aplikuar nenin 17 në rastet e mohimit të holokaustit. 
Në rastin e vitit 2003 Garaudy kundër Francës, Gjykata konstatoi se libri që 
minimizonte holokaustin hynte brenda fushëveprimit të nenit 17. Në mes 
të tjerash, Gjykata kishte deklaruar:     

Nuk mund të ketë dyshime se mohimi i realitetit të fakteve historike 
të përcaktuara në mënyrë të qartë, siç është holokausti, ashti siç bënë 
parashtruesi i kërkesës në librin e tij, nuk përbënë hulumtim historik 
të barasvlershëm me kërkimin e së vërtetës ... Aktet e tilla nuk janë 
në përputhje me demokracinë dhe të drejtat e njeriut sepse shkelin të 
drejtat e të tjerëve. Propaguesit e tyre pa dyshim se kanë plane që hynë 
në kategorinë e qëllimeve të ndaluara përmes nenit 17 të Konventës.      
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Dhe në fund, neni 17 gjithashtu është shfrytëzuar për të mohuar mbrojtjen 
e nenit 10 ndaj një individi, i cili dëshironte të ringjallte partinë naciste në 
Gjermani. 38

Në pajtim me nenin 15 të Konventës, shtetet gjithashtu mund të derogojnë 
këto të drejta gjatë “luftës apo ndonjë emergjence tjetër publike, e cila 
kërcënon jetën e popullit të atij shteti”, por vetëm “në shkallën strikte e cila 
kërkohet në ku�zimet ndaj lirisë së shprehjes në bazë të situatës”. Shkalla 
deri ku neni 15 mund të arsyetojë ku�zimin e lirisë së shprehjes ende nuk 
është testuar plotësisht.    

38  Kühnen kundër Gjermanisë, 1988.
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2. MBROJTJA E POSAÇME

Debati për çështjet e interesit publik  

Gjatë viteve, Gjykata Evropiane ka vënë theks të madh në idenë që 
ku�zimet ndaj lirisë së shprehjes, të cilat prekin shprehjet për çështjet e 
interesit publik dhe që kuptohen në aspektin e gjerë, duhet t’i nënshtrohen 
arsyetimit të posaçëm. Në këtë aspekt, Gjykata ka deklaruar: “Fushëveprimi 
për ku�zimet ndaj �alimeve a debateve politike lidhur me çështjet e 
interesit publik është i vogël”.39 Kjo lidhet ngushtë me deklaratat e Gjykatës 
për rëndësinë e lirisë së shprehjes si një shtyllë e demokracisë dhe për 
rëndësinë e medieve në realizimin e efektshëm të lirisë së shprehjes.  

Deklaratat për politikanë mund të ku�zohen vetëm kur kjo është absolutisht 
e domosdoshme. Në rastin e parë për shpi�e, Gjykata ka deklaruar:      

Ku�jtë e kritikës së pranueshme janë … më të mëdha kur kemi të bëjmë 
me politikanë sesa kur kemi të bëjmë me individë privatë. Për dallim 
nga këta të fundit, të parët në mënyrë të paevitueshme dhe me vetëdije 
e vendosin vetën në një kontroll më të madh  për çdo �alë dhe vepër 
të tyre si nga ana e gazetarëve, ashtu edhe nga ana e qytetarëve në 
përgjithësi dhe, rrjedhimisht, duhet të tregojnë një shkallë më të madhe 
të tolerancës.40

Gjykata ka konstatuar se qeveritë duhet të tolerojnë edhe më shumë kritika 
sesa politikanët:  

Ku�jtë e kritikës së lejueshme janë më të gjerë kur kemi të bëjmë me 
qeverinë sesa kur ato kritika ndërlidhen me qytetarin privat apo madje 
edhe me politikanin. Në një sistem demokratik veprat apo lëshimet 
e qeverisë duhet t’i nënshtrohen kontrollit të rreptë jo vetëm nga 
autoritetet legjislative dhe gjyqësore, por edhe nga shtypi dhe opinioni 
i qytetarëve.41

Edhe pse rastet e mëhershme kanë përfshirë edhe politikanët, Gjykata më 
vonë e ka qartësuar se mbrojtja e shtuar gjithashtu vlen edhe për zyrtarët. 

39  Shih, për shembull, Dichand dhe të tjerët kundër Austrisë, 2002, § 38.
40  Lingens kundër Austrisë, 1986, § 42.
41  Castells kundër Spanjës, 1992, § 46.
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Në rastin e vitit 2001 Thoma kundër Luksemburgut, Gjykata deklaroi 
se debati për zyrtarët, që veprojnë në cilësinë e tyre zyrtare, gjithashtu 
mbulohet përmes standardit më të lartë të mbrojtjes:  
 

Shërbyesit civilë që veprojnë në cilësinë zyrtare i nënshtrohen, mu 
sikurse politikanët, ku�jve më të gjerë të kritikave të pranueshme sesa 
individët privatë.42

Gjykata ka qartësuar se kjo shkallë e rritur e mbrojtjes nuk vlen vetëm për 
debatin politik, por përfshinë edhe të gjitha çështjet e interesit publik, 
duke deklaruar se “nuk ka garanci” për dallimin mes këtyre të dyjave.43

Në rastin e vitit 2009 Cihan Öztürk kundër Turqisë, parashtruesi i kërkesës 
kishte publikuar komente kritike për mbrojtjen e objektit historik, ku ai vet 
kishte punuar si menaxher, duke u përqendruar në shpenzimin sekret të 
parave publike dhe çuarjen dëm të tyre lidhur me një projekt të restaurimit, 
i cili në fund ka dalë të jetë i pasuksesshëm dhe i cili rezultoi me rrënimin e 
pjesshëm të objektit. Gjykata ka dalë me konstatime në favor të mbrojtjes 
shumë të fuqishme të deklaratave, përmes të cilave shpërfaqen keqbërjet 
dhe korrupsioni i zyrtarëve:       

Në këtëj kontekst, Gjykata konstaton se përderisa në paragra�n 2 të 
nenit 10 të Konventës parashihet që liria e lëvizjes mund të ku�zohet 
me qëllim të mbrojtjes së reputacionit të të tjerëve, ligjet apo procedurat 
kundër shpi�eve nuk mund të arsyetohen nëse qëllimi apo efekti i 
tyre është parandalimi i kritikave legjitime të zyrtarëve publikë apo 
ekspozimi i keqbërjeve a korrupsionit të zyrtarëve.44

Korporatat e mëdha po ashtu duhet të tolerojnë një shkallë të lartë të 
kriticizmit:  

Kompanitë e mëdha publike në mënyrë të pashmangshme dhe me 
vetëdije i nënshtrohen kontrollit të hapur lidhur me veprat e tyre dhe, siç 
është rasti me drejtuesit e tyre, ku�jtë e kritikave të pranueshme janë më 
të gjerë kur kemi të bëjmë me kompani të tilla.45

42  Thoma kundër Luksemburgut, 2001, § 47.
43  Thorgeir Thorgeirson kundër Islandës, 1992, § 64.
44  Cihan Öztürk kundër Turqisë, 2009, § 32.
45  Steel dhe Morris kundër Mbretërisë së Bashkuar, 2005, § 94.
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Debati politik dhe debati për çështjet e interesit aktual janë format më të 
zakonshme të diskutimeve për çështjet e interesit publik, të cilat Gjykata 
është dashur t’i shqyrtojë, por ajo njëkohësisht ka theksuar edhe rëndësinë 
e debatit historik. Në rastin e vitit 2010 Fatullayev kundër Azerbajxhanit, 
parashtruesi i kërkesës ishte dënuar për shpi�e penale lidhur me paraqitjen 
e pikëpamjes për ngjarjet në luftën e Nagorno-Karabakh, e cila dallonte 
nga versioni zyrtar dhe e cila konsiderohej nga gjykatat vendore si shpifëse 
për ushtarët e Armatës së Azerbajxhanit dhe, në veçanti, për dy paditës 
individualë. Gjykata me këtë rast deklaroi:   

Gjykata thekson se është pjesë përbërëse e lirisë së shprehjes që të 
kërkohet e vërteta historike. Njëkohësisht, nuk është roli i Gjykatës 
që të jetë arbitër i çështjeve historike bazë që janë pjesë e debatit të 
vazhdueshëm mes historianëve dhe që formësojnë mendime lidhur me 
ngjarjet që kanë ndodhur, si dhe të bëjë interpretimin e tyre.46

Shumica e rasteve të cituara më lartë kanë të bëjnë me ankesa të 
paraqitura nga parashtruesit e kërkesave, ku thuhej se të drejtat e tyre 
të parapara në nenin 10 janë shkelur përmes shqiptimit të dënimeve 
ndaj tyre për shpërndarje të deklaratave shpifëse. Koncepti i “debatit në 
interes të përgjithshëm” gjithashtu është zbatuar edhe në kontekstin e 
ankesave, ku shteti i paditur nuk ka ofruar mbrojtje të mjaftueshme të 
privatësisë së parashtruesit të kërkesës në dritën e raportimeve bezdisëse 
të medieve. Në rastin e vitit 2012 Von Hannover kundër Gjermanisë (nr. 
2), familja Von Hannover është ankuar se ligjet e Gjermanisë nuk kanë 
paraparë mbrojtje të duhur të privatësisë së tyre, në veçanti kjo është 
bërë me rastin e mosmarrjes së vendimit gjyqësor kundër publikimit të 
mëtejmë të fotogra�ve të ndryshme të tyre. Gjykata në këtë rast paraqiti 
një analizë shumë të hollësishme për mënyrën  balancimit të së drejtës për 
liri të shprehjes dhe të privatësisë në raste të tilla, duke paraqitur një numër 
faktorësh që duhet të merren parasysh, nga të cilët i pari ishte si në vijim:    

Një kriter thelbësor ka të bëjë me kontributin e fotogra�ve apo të artikujve 
në gazeta për debatin e interesit të përgjithshëm. Përku�zimi se çka 
përbën subjektin e interesit të përgjithshëm do të varet nga rrethanat 
e rastit. Megjithatë, Gjykata e konsideron të dobishme që të thekson se 
ka pranuar praninë e një interesi të tillë jo vetëm kur publikimi kishte të 

46  Fatullayev kundër Azerbajxhanit, 2010, § 87.
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bënte me çështjet apo krimet politike, por edhe kur kishte të bënte me 
çështje të sportit apo të aktorëve. [referencat nuk janë përfshirë]47

Në një rast tjetër, Gjykata ka deklaruar:

Në rastet kur Gjykatës i është dashur të balancojë mbrojtjen e jetës 
private me lirinë e shprehjes, ka theksuar kontributin e fotogra�ve apo 
artikujve në gazeta për debatin e interesit të përgjithshëm.48

Roli i medieve

Në nenin 10 të Konventës Evropiane nuk përmenden shprehimisht gazetat, 
mediet apo gazetarët, por siç është cekur më lartë, Gjykata në raste të 
shpeshta ka pranuar rolin e rëndësishëm të medieve në kultivimin e debatit 
publik, në dhënien e qasjes qytetarëve në informata të rëndësishme të 
interesit publik, si dhe në ekspozimin e jokompetencës dhe keqbërjeve të 
zyrtarëve. Siç ka cekur Gjykata në njërin prej rasteve të saj të mëhershme, 
gjegjësisht në njërin prej citateve që është përsëritur shpesh që atëherë: 
“Për me tepër, liria e shtypit i jep qytetarëve njërën prej mënyrave më të 
mira për zbulimin dhe krijimin e mendimit të ideve dhe qëndrimeve të 
udhëheqësve politikë”.49

Rrjedhimisht, Gjykata ka shprehur dëshirën të ofrojë një shkallë të lartë të 
mbrojtjes për aktivitetet e medieve në bazë të nenit 10:  

Në rastet lidhur me mediet, shkalla vendore e vlerësimit përshkohet nga 
interesi i shoqërisë demokratike për ta siguruar lirinë e medieve dhe për 
ta ruajtur atë. Ngjashëm me këtë, ky interes do të çojë shumë peshë me 
rastin e përcaktimit që duhet të bëhet sipas paragra�t 2 të nenit 10 për 
atë nëse ku�zimi ka qenë proporcional me qëllimin legjitim të synuar.50 

Ekzistojnë një numër aspektesh të ndryshme lidhur me shkallë më të lartë 
të mbrojtjes. I pari është se mediet lejohen, së paku në disa rrethana, që të 
përdorin shprehje të fuqishme me rastin e raportimit:  

47  Von Hannover kundër Gjermanisë (nr. 2), 2012, § 109.
48  Eerikäinen dhe të tjerët kundër Finlandës, 2009, § 62.
49  Lingens kundër Austrisë, 1986, § 42.
50  Thoma kundër Luksemburgut, 2001, § 48.
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Liria e gazetarëve po ashtu parasheh mundësinë për një shkallë të 
ekzagjerimit apo madje edhe të provokimit.51

E dyta, nevoja e medieve që të marrin lajmin me kohë duhet të merret 
parasysh me rastin e baraspeshimit të kësaj me interesat  e tjera 
baraspeshuese:  

Lajmi është një mall që prishet, dhe vonesa në publikimin e tij, madje 
edhe për një periudhë të shkurtër, mund t’ia humb atij vlerën dhe 
interesimin.52

Gjithashtu, mediet jo domosdo mund të jenë përgjegjëse për deklaratat 
e dhëna nga të tjerët, shpërndarjen e të cilave ato e ndihmojnë. Derisa 
ato mund të kenë një shkallë përgjegjësie, për shembull, nëse përkrahin 
apo duken se përkrahin deklaratat e të tjerëve, në përgjithësi, kërkimi i 
përgjegjësisë prej tyre për deklaratat e të tjerëve nuk mund të arsyetohet:   

Dënimi i gazetarit për ndihmesën në shpërndarjen e deklaratës së bërë 
nga një person tjetër në një intervistë do të pengonte shumë kontributin 
e shtypit për diskutimet rreth çështjeve të interesit publik, dhe nuk do të 
duhej të parashihej, përveç nëse ka arsye shumë të forta për ta bërë një 
gjë të tillë.53

Edhe pse Gjykata në përgjithësi ka përdorur termin ‘shtyp’ në këto raste, roli 
i interesit publik që ka identi�kuar dhe mbrojtja e posaçme sipas nenit 10 
që rrjedh nga ai, nuk është e ku�zuar në mediet e shtypura. Në rastin e vitit 
2012 Centro Europa 7 S.R.L. dhe Di Stefano kundër Italisë, kontesti kishte të 
bënte me mjedisin e transmetimit televiziv, i cili dominohej nga një duopol 
i transmetuesit shtetëror dhe i kanaleve të Mediasetit të Berluskonit. Rasti 
kishte të bënte me refuzimin e ministrisë përkatëse që t’ia jep parashtruesit 
të kërkesës - një transmetuesi televiziv, frekuencat që i nevojiteshin për 
të �lluar transmetimin, edhe pse kishte marrë licencën për transmetim. 
Gjykata Evropiane ritheksoi porosinë e saj shpesh të përsëritur lidhur me 
rëndësinë e medieve në informimin e qytetarëve, duke shtuar:   

51  Prager dhe Oberschlick kundër Austrisë, 1995, § 38.
52  Observer dhe Guardian kundër Mbretërisë së Bashkuar, 1991, § 60.
53  Jersild kundër Danimarkës, 1994, § 35.
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Mediet audiuovizuele, siç janë radioja dhe televizioni, kanë rol 
veçanërisht të rëndësishëm në këtë aspekt. Për shkak të mundësisë së 
tyre për bartjen e porosive përmes zërit dhe fotogra�ve, mediet e tilla 
kanë efekt më të menjëhershëm dhe të fuqishëm sesa ato të shtypura. 
Funksioni i televizionit dhe radios si burime të njohura të argëtimit 
brenda intimitetit të shtëpisë së dëgjuesit apo të shikuesit edhe më 
shumë e fuqizon ndikimin e tyre.54

Megjithatë, liria e medieve nuk është absolute. Në veçanti, “mediet duhet 
të veprojnë në vullnet të mirë me qëllim të dhënies së informatave të 
sakta dhe të besueshme në përputhje me etikën e gazetarisë”.55 Në thelb, 
kjo do të thotë se gazetarët duhet të mbrohen sipas nenit 10, për aq sa 
ata veprojnë në përputhje me standardet profesionale, edhe në rastet kur 
japin kritika të fuqishme (qofshin madje edhe të pasakta).   

Në �alinë e fundit të nenit 10 (1) shprehimisht autorizohet licencimi i 
mënyrave të caktuara të shprehjes, ku përfshihet edhe transmetimi, dhe 
thuhet: “Ky nen nuk parasheh parandalimin e shteteve që të kërkojnë 
licencimin e ndërmarrjeve transmetuese, televizive apo të kinemasë.” 
Dispozita është përfshirë në një fazë të avancuar të punës përgatitore 
të Konventës, kryesisht për shkaqe teknike të ndërlidhura me dhënien 
e licencave. Gjykata e ka bërë të qartë se përderisa kjo masë mund të 
mundësojë futjen e ku�zimeve teknike, të cilat nuk i plotësojnë në mënyrë 
strikte standardet e nenit 10(2) përkitazi me ku�zimet rreth lirisë së 
shprehjes, në aspektet e tjera sistemet e licencimit duhet t’i plotësojnë ato 
standarde:      

Qëllimi i �alisë së tretë të nenit 10 § 1 (neni 10-1) të Konventës është 
qartësimi se shteteve u lejohet të kontrollojnë përmes sistemit të 
licencimit mënyrën sipas së cilës organizohet transmetimi në territoret e 
tyre, posaçërisht kur kemi të bëjmë me aspektet teknike të tij. Mirëpo, ky 
nen nuk parasheh që masat e licencimit nuk do t’i nënshtrohen kushteve 
të tjera të parapara në paragra�n 2 (neni 10-2), sepse kjo do të çonte në 
rezultate që do të ishin në kundërshtim me objektin dhe qëllimin e nenit   
(neni 10) të marra në përgjithësi.56

54  Centro Europa 7 S.R.L. dhe Di Stefano kundër Italisë, 2012, § 132.
55  Bladet Tromsø dhe Stensaas kundër Norvegjisë 1999, § 65.
56  Groppera Radio AG dhe të tjerët kundër Zvicrës, 1990, § 61.
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Përparimet teknike në më shumë se 20 vite qëkur është miratuar ky 
aktgjykim, e posaçërisht zgjerimi i mëtejmë i sistemeve kabllore dhe 
satelitore të distribuimit, si dhe zbulimi i televizionit digjital, kanë ndryshuar 
natyrën e sistemeve të licencimit në mënyrë thelbësore. Në veçanti, kjo ka 
ndodhur për shkak të zbutjes së mangësive që �llimisht kanë karakterizuar 
sistemin e distribuimit. Përkundër kësaj, ende mbetet nevoja e rregullimit 
të transmetimit me qëllim të sigurimit të llojllojshmërisë (shih më poshtë).    

Derisa mbrojtja më e lartë për lirinë e shprehjes më së shpeshti haset në 
rastet ku përfshihen mediet, natyrisht se nuk është e ku�zuar vetëm në 
këto raste. Kështu, rasti i vitit 2005 Steel dhe Morris kishte të bënte me 
kritikat kundër gjigantit të industrisë ushqimore McDonalds, të cilat i kishte 
bërë një grup i vogël jo i korporatizuar dhe jo�timprurës i quajtur London 
Greenpeace. Duke refuzuar pretendimet e shtetit të paditur se për arsye se 
ata nuk ishin gazetarë, parashtruesit e kërkesës nuk meritonin nivel më të 
lartë të mbrojtjes që u jepet medieve, Gjykata deklaroi:    

Megjithatë, Gjykata konsideron se në një shoqëri demokratike edhe 
grupet e vogla dhe joformale, siç është London Greenpeace, duhet 
të kenë mundësinë që t’i realizojnë aktivitetet e tyre në mënyrë të 
efektshme, dhe se ekziston interes i madh i qytetarëve që atyre grupeve 
dhe individëve t’u mundësohet që t’i kontribuojnë debatit publik 
përmes shpërndarjes së informatave dhe ideve për çështjet e interesit të 
përgjithshëm publik, siç janë shëndetësia dhe mjedisi.57

Rasti i vitit 2009 Társaság A Szabadságjogokért kundër Hungarisë kishte 
të bënte me refuzimin e Gjykatës Kushtetuese të Hungarisë që t’i jep 
qasje një organizate për të drejtat e njeriut në kërkesën për shqyrtim të 
disa dispozitave të Kodit penal, të cilat ishin parashtruar në Gjykatë nga 
një deputet i parlamentit. Gjykata Evropiane theksoi rolin e shoqërisë civile 
në kultivimin e debatit të hapur publik, duke e ndërlidhur atë me rolin e 
medieve:    

Lidhur me rastin në �alë, përgatitja e forumit për debat publik është bërë 
nga një organizatë joqeveritare. Qëllimi i aktiviteteve të parashtruesit 
të kërkesës rrjedhimisht mund të thuhet se ka qenë element thelbësor i 

57  Steel dhe Morris kundër Mbretërisë së Bashkuar, 2005, § 89. Shih gjithashtu Women 
on Waves kundër Portugalisë, 2007, Hertel kundër Zvicrës, 1998 dhe Open Door Coun-
selling Ltd dhe Dublin Well Woman Centre Ltd kundër Irlandës, 1992.
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debatit të informuar publik. Gjykata vazhdimisht ka theksuar kontributin 
e rëndësishëm të shoqërisë civile në diskutimet  publike. Parashtruesi i 
kërkesës është një shoqatë e përfshirë në një procedurë gjyqësore për 
të drejtat e njeriut që ka objektiva të ndryshme, duke përfshirë edhe 
mbrojtjen e lirisë së informacionit. Andaj, mund të karakterizohet si 
medie, pra si një kontrollues shoqëror.  [referencat nuk janë përfshirë]58

Në rastin që kishte të bënte me dënimin e senatorit spanjoll që përfaqësonte 
grupin politik Herri Batasuna , i cili përkrahte pavarësinë e Baskisë për 
shkak të kritikave shumë të ashpra të qeverisë, Gjykata gjithashtu theksoi 
rëndësinë e mbrojtjes së lirisë së shprehjes të përfaqësuesve të zgjedhur:  

Derisa liria e shprehjes është e rëndësishme për të gjithë, posaçërisht 
është e rëndësishme për një përfaqësues të zgjedhur të popullit. Ai 
përfaqëson zgjedhësit e tij, tërheq vëmendjen tek preokupimet e tyre 
dhe mbron interesat e tyre. Rrjedhimisht, ndërhyrjet në lirinë e shprehjes 
të deputeti të opozitës në parlament, siç është parashtruesi i kërkesës, 
kërkojnë një shqyrtim më të thukët të Gjykatës.59

Komentet për rastin e lartcekur janë bërë jashtë parlamentit, por në rastet 
e tjera Gjykata ka mbështetur parimin e privilegjit absolut për �alimet në 
parlament.60

58  Társaság A Szabadságjogokért kundër Hungarisë, 2009, § 27.
59  Castells kundër Spanjës, 1992, § 42.
60  Shih, për shembull, A. Kundër Mbretërisë së Bashkuar, 2003.
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3. DETYRAT E POSAÇME 

Paragra� i dytë i nenit 10 që ka të bëjë me ku�zimet e lirisë së shprehjes, i 
referohet “detyrave dhe përgjegjësive” të ndërlidhura me ushtrimin e asaj 
të drejte. Në të shumtën e rasteve, Gjykata ka bërë vlerësimin e legjitimitetit 
të këtij ku�zimi në bazë të kontekstit. Njëkohësisht, dhe siç është cekur më 
lartë, aktorë të caktuar shoqërorë - kryesisht mediet, por edhe të tjerët që 
raportojnë në interes të qytetarëve - kanë mbrojtje të posaçme sipas nenit 
10 për shkak të rëndësisë së asaj mbrojtjeje për demokracinë. Në rastet 
e tjera, Gjykata është dashur ta trajtojë çështjen nëse do të ishte legjitim 
shqiptimi i ku�zimeve më të mëdha në të drejtat e parapara në nenin 10 
për individë të caktuar për shkak të pozitës së tyre të veçantë në shoqëri.  
 
Në një nga rastet më të hershme të vitit 1976 Engel dhe të tjerët kundër 
Holandës, Gjykata ka vlerësuar legjitimitetin e ndalesës për publikimin 
dhe shpërndarjen nga ana e ushtarëve të dokumentit, ku kritikoheshin 
eprorët e tyre. Nuk ka dyshim se ndalesa e shprehjes së tillë për qytetarët e 
rëndomtë do të shkelte të drejtën për liri të shprehjes. Megjithatë, në këtë 
rast Gjykata ka konstatuar se nuk ka pasur shkelje, duke marrë parasysh se 
ata kanë qenë ushtarë, dhe ka theksuar se:  

Në këto rrethana, Gjykata Supreme Ushtarake mund të ketë pasur arsye 
të bazuara mirë për të konsideruar se ata kishin tentuar të rrezikojnë 
disiplinën ushtarake dhe se ka qenë e nevojshme që të shqiptohet 
dënimi me qëllim të parandalimit të prishjes së rendit.61

Në rastin e vitit 1992 Hadjianastassiou kundër Greqisë, një ushtarak ishte 
dënuar për dhënien e informatave teknike të një arme një kompanie 
private në këmbim të parave. Në konstatimin se kjo nuk kanë qenë shkelje 
e së drejtës së tij për liri të shprehjes, Gjykata ka deklaruar:  

Është e nevojshme të merren parasysh kushtet e posaçme të jetës 
ushtarake dhe “detyrat” e “përgjegjësitë” speci�ke të pjesëtarëve të 
forcave të armatosura. Parashtruesi i kërkesës, si ushtarak i KETA-s që 
ka qenë përgjegjës për programin eksperimental të predhave, ka qenë i 
obliguar të ushtrojë diskrecion për çdo gjë që ka pasur të bëjë me detyrat 
e tij. [referencat nuk janë përfshirë]62

61  Engel dhe të tjerët kundër Holandës, 1976, § 101.
62  Hadjianastassiou kundër Greqisë, 1992, § 46.
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Gjykata ka marrë vendim tjetër në rastin e vitit 1994 Vereinigung 
demokratischer Soldaten Österreichs dhe Gubi kundër Austrisë, që 
kishte të bënte me refuzimin e autoriteteve ushtarake të Austrisë që 
t’ua shpërndajnë një publikim të caktuar ushtarëve, edhe pse ata kishin 
shpërndarë publikime të tjera, dhe më pastaj kishte të bënte me dhënien e 
urdhrit për parashtruesin e kërkesës që të ndalojë së shpërndari publikimin. 
Në konstatimin e shkeljes së të drejtës për liri të shprehjes, madje edhe 
në refuzimin e shpërndarjes së publikimit, Gjykata theksoi se diskutimi i 
ideve duhet të tolerohet në ushtri, mu siç duhet të tolerohet edhe në 
fushat e tjera të jetës demokratike. Publikimi nuk ka nxitur ushtarët për 
sjellje të paligjshme e as për mosdëgjueshmëri, por ka kërkuar që ushtarët 
të shfrytëzojnë sistemet juridike për ankesa në mënyrë që t’i trajtojnë 
shqetësimet e tyre: 

Asnjëra nga temat e publikimit der Igel të dorëzuara si dëshmi nuk ka 
rekomanduar mosdëgjueshmërinë apo dhunën, e as që ka vënë në 
pyetje dobinë e ushtrisë. Në fakt, shumica e temave paraqesin ankesat, 
japin propozime për reforma apo inkurajojnë lexuesit që të �llojnë 
procedura juridike lidhur me ankesat ose parashtresat e tyre. Megjithatë, 
përkundër tonit të tyre të shpeshtë polemik, nuk duket se kanë kaluar 
ku�jtë e asaj që është e lejueshme në kontekstin e diskutimit të thjeshtë 
të ideve, që duhet të tolerohet në një ushtri të një shteti demokratik, mu 
ashtu siç duhet të jetë në shoqërinë, të cilës i shërben ajo ushtri.63

Çështja e obligimeve të posaçme të shërbyesve civilë është ngritur para 
Gjykatës në disa raste. Në rastin e vitit 1986 Kosiek kundër Gjermanisë, 
çështja ka qenë nëse është legjitim refuzimi i punësimit si shërbyes civil 
i dikujt që ishte anëtar i njohur i një partie politike me orientim të majtë. 
Qeveria konstatoi se partia politike kishte “qëllime të dëmshme ndaj 
Kushtetutës”, kështu që parashtruesi i kërkesës nuk kishte plotësuar 
kushtet për të qenë shërbyes civil, ku njëri prej këtyre kushteve ishte 
besnikëria ndaj Kushtetutës. Në vendimin e saj Gjykata konstatoi se nuk 
ka pasur shkelje të së drejtës për liri të shprehjes për shkak se vlerësimi i 
qeverisë për aktivitetet politike ishte bërë thjeshtë për të vlerësuar nëse 
parashtruesi i kërkesës kishte plotësuar kushtet për të qenë shërbyes civil. 

63  Vereinigung demokratischer Soldaten Österreichs dhe Gubi kundër Austrisë, 1994, § 
38.
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Në rastin tjetër të vitit 1995 Vogt kundër Gjermanisë, Dhoma e Lartë e 
Gjykatës duket se ka ndryshuar qëndrimin e saj të mëhershëm. Vogt është 
pushuar nga puna në shkollë ku ajo jepte mësim për shkak të dyshimit 
lidhur me respektimin besnikërisë politike, përmes së cilës kërkohet që të 
gjithë shërbyesit civilë “të shkëputen pa ekuivoke nga grupet që sulmojnë 
dhe që denigrojnë shtetin dhe sistemin ekzistues kushtetues”. Kjo është 
bazuar në faktin se ajo ka qenë aktiviste e Partisë Komuniste të Gjermanisë, 
nga e cila ajo ka refuzuar të shkëputet. Gjykata ka pranuar se shtetet 
demokratike kanë të drejtë të kërkojnë besnikëri nga shërbyesit civilë të 
tyre.  

Gjykata gjithashtu ka theksuar se natyra absolute e detyrës sipas ligjit 
gjerman, dhe fakti se ajo detyrë nuk është imponuar në demokracitë e 
tjera evropiane:   

Këtë detyrë e ka çdo shërbyes civil, pavarësisht funksionit apo rangut të 
tij. Kjo nënkupton se çdo shërbyes civil, cilido që të jetë mendimi i tij për 
çështjen, pa dykuptimësi duhet të distancohet nga të gjitha grupet dhe 
lëvizjet, për të cilat autoritetet kompetente konsiderojnë se shkojnë në 
dëm të Kushtetutës. Në këtë rast nuk bëhen dallime mes vendpunimit 
dhe jetës private; ky obligim ekziston në çdo kontekst.64

Në konstatimin e shkeljes së të drejtës për liri të shprehjes në një rast të 
ngritur para saj, Gjykata theksoi se pozita e Vogtit nuk ka pasur të bëjë me 
sigurinë, se ajo nuk është akuzuar për tentim të ndikimit ndaj nxënësve me 
idetë e saj politike, se ajo ka besuar se pikëpamjet e saj politike kanë qenë 
në përputhje me kushtetutën dhe se masa ka pasur efekt shumë të rëndë 
ndaj saj.   

Një çështje e ngjashme u ngrit në rastin e vitit 1999 Rekvényi kundër 
Hungarisë, e cila gjithashtu u vendos nga Dhoma e Lartë e Gjykatës. 
Në atë rast bëhej �alë për një amendament kushtetues, përmes së 
cilit ndaloheshin pjesëtarët e forcave të armatosura, të policisë dhe të 
shërbimeve të sigurimit që të anëtarësohen në ndonjë parti politike 
dhe që të angazhohen në ndonjë aktivitet politik. Gjykata nënvizoi se 
në një shtet demokratik është legjitime të pritet që forca policore të jetë 
politikisht neutrale, duke marrë parasysh “rolin e policisë në shoqëri”. Në 

64  Vogt kundër Gjermanisë, 1995, § 59.
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mbështetjen e këtij ku�zimi, Gjykata vuri theksin edhe në historinë politike 
të kohëve të fundit në Hungari, ku nga pjesëtarët e policisë dhe të ushtrisë 
pritej që të jenë anëtarë të partisë, e cila ka udhëhequr me vendin për 40 
vite. Edhe pse Gjykata shprehimisht nuk ka bërë dallime me rastin Vogt, 
duket se dallimet në vendimet rreth këtyre dy rasteve kryesisht janë bazuar 
në afërsinë relative të së kaluarës jodemokratike të Hungarisë, si dhe në 
natyrën e funksionit të shërbimit civil në �alë.65

Detyrat e posaçme, edhe pse të nënshtruara ndaj ku�zimeve, për profesione 
të caktuara mund të jenë legjitime. Në rastin e vitit 2008, Frankowicz kundër 
Polonisë, mjeku i parashtruesit të kërkesës kishte publikuar një hulumtim 
që i referohej rastit speci�k dhe kishte diskredituar mjekët që kishin trajtuar 
pacientin në �alë. Sipas rregullave të përgjithshme, mjekët ndaloheshin 
që të kritikojnë mjekët e tjerë. Gjykata pranoi ekzistimin e nevojës për një 
shkallë të diskrecionit tek llojet e caktuara të profesionistëve.       

Në kontekstin e juristëve dhe të anëtarëve të Odës së Avokatëve, ku 
natyra e posaçme e profesionit që ka ushtruar  parashtruesi i kërkesës 
duhet të merret parasysh gjatë vlerësimit nëse ku�zimi ndaj së drejtës së 
parashtruesit të kërkesës ka qenë si rezultat i nevojës imediate. Mjekët 
gjithashtu gëzojnë një marrëdhënie të posaçme me pacientët e tyre, e cila 
bazohet në besim, kon�dencialitet dhe bindje që mjeku do të shfrytëzojë 
të gjitha njohuritë dhe mjetet në dispozicion për ta siguruar mirëqenien 
e pacientit. Kjo mund të nënkuptojë nevojën për ta ruajtur solidaritetin 
në mesin e kolegëve të profesionit. Nga ana tjetër, Gjykata konsideron se 
pacienti ka të drejtë të konsultohet me mjekun tjetër me qëllim të marrjes 
së mendimit të dytë lidhur me trajtimin të cilit ai i është nënshtruar dhe të 
pres një vlerësim të drejt e objektiv të veprimeve të mjekut të tij.66

Megjithatë, natyra absolute e ndalimit, pavarësisht neutralitetit dhe 
motivimit të tij politik, e ka bërë atë jolegjitim:   

Ky interpretim i rreptë i dhënë nga gjykatat disiplinore i së drejtës së vendit 
për ta ndaluar çdo shprehje kritike në profesionin mjekësor nuk është 
në pajtueshmëri me të drejtën e lirisë së shprehjes (shih rastin Stambuk, 
cituar më lartë, § 50). Kjo qasje ndaj çështjes së shprehjes së një mendimi 

65  Shih gjithashtu Otto kundër Gjermanisë, 2005.
66  Frankowicz kundër Polonisë, 2008, § 49. Shih gjithashtu Heinisch kundër Gjermanisë, 

2011.
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kritik të një kolegu, madje edhe në kontekstin e profesionit mjekësor,  
rrezikon dekurajimin e profesionistëve mjekësorë që pacientëve të tyre 
t’u japin mendime objektive rreth gjendjes shëndetësore dhe trajtimit 
që ata marrin, gjë që do ta rrezikonte qëllimin themelor të profesionit të 
mjekut - që është mbrojtja e shëndetit dhe jetës së pacientëve.67

Rasti i vitit 2009 Wille kundër Lihtenshtajnit kishte të bënte me një vlerësim 
të të drejtave të gjyqtarëve për t’u shprehur. Në atë rast, parashtruesi 
i kërkesës, që ishte një gjyqtar i lartë, gjatë një ligjërate kishte elaboruar 
lidhur me mendimin e tij se Gjykata Kushtetuese ishte kompetente për të 
vendosur rreth “interpretimit të Kushtetutës në rast të mosmarrëveshjes së 
princit (qeverisë) dhe Diet (parlamentit)”. Si reagim, princi kishte publikuar 
një letër të hapur duke thënë se ai nuk do ta ricaktonte parashtruesin e 
kërkesës në asnjë detyrë publike. Gjykata ka pranuar se,

Prej zyrtarëve publikë që shërbejnë në gjyqësor mund të pritet që ata të 
tregojnë përmbajtje në ushtrimin e lirisë së tyre të shprehjes në të gjitha ato 
raste ku autoriteti dhe paanshmëria e gjyqësorit mund të vihen në pikëpyetje.68

Gjykata gjithashtu ka theksuar se:

Gjykata pranon se ligjërata e parashtruesit të kërkesës, pasi që kishte të 
bënte me çështjet e së drejtës kushtetuese, më konkretisht, me çështjen 
nëse njëri nga sovranët e shtetit mund t’i nënshtrohej juridiksionit të 
gjykatës kushtetuese, pashmangshmërisht kishte implikime politike. 
Gjykata konsideron se çështjet që kanë të bëjnë me të drejtën kushtetuese, 
për nga natyra e tyre, kanë implikime politike. Megjithatë, Gjykata nuk 
mund të konstaton se vetëm ky element ka parandaluar parashtruesin 
e kërkesës për dhënien e çfarëdo deklarate për këtë çështje.69

Gjykata gjithashtu vuri në pah se pikëpamja e parashtruesit të kërkesës 
nuk ishte e paarsyeshme sepse, në mes  tjerash, gëzonte përkrahje të 
gjerë. Për më tepër, nuk kishte indikacione se pikëpamja e parashtruesit të 
kërkesës kishte çfarëdo ndikimi në punën e tij të gjyqtarit, apo se ai kishte 
vepruar në ndonjë mënyrë tjetër në mënyrë negative lidhur me cilëndo 
prej detyrave të tij. Rrjedhimisht, ku�zimi nuk është arsyetuar.70

67  Frankowicz kundër Polonisë, 2008, § 51.
68  Wille kundër Lihtenshtajnit, 2009, § 64.
69  Wille kundër Lihtenshtajnit, 2009, § 67.
70  Shih gjithashtu Albayrak kundër Turqisë, 2008.
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4. OBLIGIMET POZITIVE

Siç është cekur më lartë, e drejta për liri të shprehjes ashtu siç është e 
garantuar sipas nenit 10 të Konventës Evropiane, nuk vendos ndonjë 
limitim në ku�zimet që shtetet mund t’i parashohin në ushtrimin e 
kësaj të drejte (garancitë negative), por gjithashtu, në disa raste, fton 
shtetet që të ndërmarrin masa pozitive për mbrojtjen e kësaj të drejte. 
Gjykata shprehimisht i është referuar obligimeve pozitive në kontekstin e 
përgjegjësisë së shtetit në parandalimin e sulmeve ndaj gazetarëve dhe 
të tjerëve që ushtrojnë të drejtën e tyre për liri të shprehjes. Por ekzistojnë 
edhe një numër rrethanash të tjera ku Gjykata, qoftë në mënyrë të shprehur 
apo të nënkuptuar, ka njohur obligimet pozitive të shteteve.  

E drejta në informim

Gjykata Evropiane ka nxjerrë një numër vendimesh dhe aktgjykimesh për 
të drejtën në qasje në informatë, të cilën e kanë organet publike, apo për të 
drejtën në informatë.71 Në rastet e saj të mëhershme, Gjykata vazhdimisht 
ka refuzuar që të jep qasje në informatë në bazë të së drejtës për liri të 
shprehjes, ashtu siç garantohet sipas nenit 10. Interpretimi i mëposhtëm 
i fushëveprimit të nenit 10 nga rasti i vitit 1987 Leander kundër Suedisë, 
paraqitet drejtpërdrejt apo përmendet si referencë në të gjitha këto raste:    

E drejta për liri të pranimit të informatave në thelb ndalon qeverinë që 
të vendos ku�zime ndaj personit në pranimin e informatave, të cilat 
të tjerët do të kishin dëshirë apo do të ishin të gatshëm t’ia jepnin. Në 
rrethana të tilla, në nenin 10 nuk parashihet që individi të ketë të drejtë 
në qasje në informatë...e as që parasheh  obligimin ndaj qeverisë që t’ia 
jep...informatën individit. 72

Duke përdorur �alët “në rrethanat siç janë ato të rastit në �alë”, Gjykata nuk 
ka eliminuar plotësisht mundësinë e së drejtës në informatë sipas nenit 10. 
Megjithatë, këto raste kanë të bëjnë me një vistër të gjerë të modeleve të 
ndryshme të fakteve, kështu që nëse merren të gjitha së bashku, refuzimi 

71  Shih, për shembull, Leander kundër Suedisë, 1987, Gaskin kundër Mbretërisë së 
Bashkuar, 1989, Guerra dhe të tjerët kundër Italisë, 1998, McGinley dhe Egan kundër 
Mbretërisë së Bashkuar, 1998, Odièvre kundër Francës, 2003, dhe Sîrbu dhe të tjerët 
kundër Moldavisë, 2004.

72  Leander kundër Suedisë, 1987, § 74.
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i së drejtës sipas nenit 10 për t’iu qasur informatës për të gjitha këto raste, 
dukej se paraqiste një pengesë të madhe për pretendimet e tilla.

Megjithatë, Gjykata nuk ka refuzuar të njoh të drejtën për qasje në 
informata në të gjitha këto raste. Në disa prej tyre, Gjykata ka konstatuar 
se mohimi i qasjes në informatën në �alë ishte shkelje e së drejtës në jetë 
private dhe familjare, e cila garantohet përmes nenit 8 të Konventës. Në të 
shumtën e këtyre rasteve, Gjykata ka konstatuar se nuk ka pasur ndërhyrje 
në të drejtën për respekt ndaj jetës private dhe familjare, por se në nenin 8 
parashihej obligimi pozitiv për shtetet që të sigurojnë respektimin e atyre 
të drejtave:  

Edhe pse qëllimi i nenit 8 është mbrojtja e individit kundër ndërhyrjes 
arbitrare nga autoritetet publike, përmes tij nuk bëhet vetëm detyrimi 
i shtetit që të abstenojë nga një ndërhyrje e tillë: përveç këtij aktiviteti 
kryesisht negativ, mund të ketë edhe obligime pozitive që kanë të bëjnë 
me respektimin e efektshëm për jetën private apo familjare.73

Ky obligim pozitiv në disa prej këtyre rasteve ka përfshirë dhënien e qasjes 
në informata.  

Në vendimin e vitit 2006 në rastin Sdruženi Jihočeské Matky kundër 
Republikës Çeke, Gjykata ka dhënë sinjal se mund të ishte e gatshme të 
ndryshojë qasjen e saj. Në atë rast, Gjykata konstatoi se refuzimi i dhënies 
së qasjes në informatë ka paraqitur ndërhyrje në të drejtën për liri të 
shprehjes, e cila mbrohet përmes nenit 10. Gjykata në fund kishte refuzuar 
kërkesën si të papranueshme për shkak se mosdhënia e informatave 
qartazi ishte arsyetuar sipas nenit 10(2). 

Gjykata përfundoi tranzicionin që kishte �lluar me rastin e vitit 2009 
Matky me rastin Társaság A Szabadságjogokért kundër Hungarisë. Është 
interesant të thuhet se shteti i paditur në këtë rast, Hungaria, madje as që e 
ka kontestuar pretendimin se në nenin 10 parashihet që shtetet të ofrojnë 
qasje në informata të autoriteteve publike, duke u ku�zuar kështu vetëm 
në argumentimin se mosdhënia e informatës ishte ku�zim i arsyeshëm i 
lirisë së shprehjes në përputhje me nenin 10(2).     

73  Guerra dhe të tjerët kundër Italisë, 1998, § 58.
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Rasti kishte të bënte me kërkesën e një OJQ-je për qasje në një kërkesë 
të deputetit të parlamentit për shqyrtim nga Gjykata Kushtetuese të 
amendamenteve të caktuara të Kodit penal. Gjykata Kushtetuese kishte 
refuzuar dhënien e informatave, dhe kur ky refuzim ishte s�duar në 
gjykatat vendore, ky kundërshtim ishte mbështetur, edhe pse deri në atë 
kohë Gjykata Kushtetuese kishte marrë vendimin për çështjen dhe kishte 
publikuar përmbledhjen e kërkesës së bashku me vlerësimin e dispozitave.   

Arsyetimi për rastin në �alë ishte disi i tërthortë në kuptimin e njohjes së të 
drejtës në informatë. Gjykata ka çuar përpara një teori lidhur me këtë, ku 
thuhej se monopoli i shtetit ndaj kësaj informate do të thoshte se refuzimi 
i dhënies së të njëjtës një OJQ-je që punonte në interesin publik ishte i 
barasvlershëm me futjen e censurës së tërthortë në medie, posaçërisht 
me vendosjen e pengesave në aftësinë  e medieve për grumbullimin e 
informatave. Gjykata më ketë rast ka deklaruar:

Konsideron se në rastin në �alë kemi të bëjmë me ndërhyrje - në bazë 
të kompetencës për censurim të monopolit informativ - në ushtrimin e 
funksioneve të kontrolluesit shoqëror, siç janë mediet, e jo me mohimin 
e së drejtës së përgjithshme për qasje në dokumentet zyrtare.74

Në rastin tjetër të mëvonshëm të vitit 2009, Kenedi kundër Hungarisë, 
Gjykata vetëm shkurtimisht trajtoi çështjen nëse në nenin 10 garantohet 
e drejta për qasje në informatë që mbahet nga autoritetet publike gjatë 
marrjes së vendimit dhe konstatimit se ka pasur ndërhyrje, duke sugjeruar 
se ka ecur në drejtim të pranimit se liria e shprehjes përfshinë edhe të 
drejtën në informatë:   

Gjykata thekson se qasja në burimet origjinale dokumentare për qëllime 
të hulumtimeve legjitime historike ishte element thelbësor i ushtrimit të 
së drejtës të parashtruesit të kërkesës për liri të shprehjes.75

Mbetet të shihet se si Gjykata do të zhvillojë jurisprudencën e saj lidhur 
me të drejtën në informatë. Sido që të jetë, shihet qartazi se ky është njëri 
prej obligimeve pozitive të shtetit sipas nenit 10, edhe pse Gjykata nuk ka 
përdorur këtë term me rastin e marrjes së vendimit për këto raste. Dhënia 
e efektit të duhur për këtë të drejtë kërkon nga shtetet që të miratojnë 

74  Társaság A Szabadságjogokért kundër Hungarisë, 2009, § 36.
75  Kenedi kundër Hungarisë, 2009, § 43.
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legjislacion të posaçëm për të drejtën në informatë, të krijojnë sisteme 
të brendshme për të siguruar ofrimin me kohë të informatave atyre që i 
kërkojnë ato, si dhe dhënie proaktive të informatave.   

Mbrojtja e burimeve

E drejta e gazetarëve për të mbrojtur burimet e tyre të besueshme të 
informatave është aspekt i rëndësishëm i së drejtës për liri të shprehjes. 
Edhe pse praktika gjyqësore e Gjykatës lidhur me këtë nuk i referohet 
obligimeve pozitive, në praktikë shtetet kanë nevojë të krijojnë rregulla 
dhe procedura të posaçme për të mbrojtur besueshmërinë e burimit, 
kështu që me të drejtë mund të përshkruhet si obligim pozitiv.  

Rasti kryesor i Gjykatës Evropiane lidhur me mbrojtjen e burimeve të 
informacionit është rasti i vitit 1996 Goodwin kundër Mbretërisë së 
Bashkuar. Në vitin 1989, Goodwin tentoi të publikonte një artikull në bazë 
të informatave të besueshme që kishte pranuar nga një burim i besueshëm 
lidhur me vështirësitë �nanciare të një kompanie. Informata është nxjerrë 
nga një plan �nanciar kon�dencial i kompanisë, dhe supozohej se ishte 
vjedhur. Duke u frikësuar nga humbja e besimit të kreditorëve, furnizuesve 
dhe konsumatorëve të kompanisë, kompania ka marrë vendimin gjyqësor, 
përmes të cilit ku�zohej publikimi. Përmes këtij urdhri nga Goodwin po 
ashtu kërkohej që të paraqesë burimin anonim të kompanisë, “në interes 
të drejtësisë”, duke marrë parasysh interesin e deklaruar të kompanisë për 
ngritjen e procedurës ligjore kundër burimit të informatës.    

Para Gjykatës Evropiane,  Goodwin ka argumentuar se gazetari duhet të 
detyrohet të zbulojë burimin kon�dencial të informatës në rrethana “të 
jashtëzakonshme” kur rrezikohen interesat “jetike” publike ose individuale. 
Në atë rast, pasi që kompania tanimë kishte vendimin gjyqësor, përmes 
të cilit ndalohej publikimi, Goodwin argumentonte se nuk ekzistonte një 
rrethanë e tillë. Gjykata në thelb u pajtua me Goodwin, duke u përqendruar 
në rëndësinë e ofrimit të mbrojtjes për mediet në përgjithësi, dhe për 
burimet e informacionit të gazetarëve në veçanti.  

Mbrojtja e burimeve të informatave të gazetarëve është një nga kushtet 
themelore të lirisë së medieve... Pa një mbrojtje të tillë, burimet e 
informacioneve mund të pengohen në ofrimin e ndihmës medieve gjatë 
informimit të qytetarëve për çështjet e interesit publik. Si rrjedhojë, roli 
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jetik i medieve në cilësinë e kontrolluesit publik mund të rrezikohet, dhe 
aftësia e medieve për dhënien e informatave të sakta dhe të besueshme 
mund të ndikohet negativisht. Duke pasur parasysh rëndësinë e 
mbrojtjes së burimeve të informatave të gazetarëve për lirinë e medieve 
në një shoqëri demokratike dhe efektin e mundshëm të keq që ka urdhri 
për zbulimin e burimit të informacionit në ushtrimin e asaj lirie, një masë 
e tillë nuk mund të jetë në përputhje me nenin 10 të Konventës, përveç 
nëse nuk arsyetohet nga një rrethanë më e lartë që është në interesin 
publik.76

Praktika gjyqësore e mëpastajme ka zgjeruar këtë mbrojtje përtej urdhrave 
të drejtpërdrejtë për zbulimin e burimeve të informacionit, dhe përfshinte 
edhe bastisjet dhe kon�skimin e materialit nga policia, gjë e cila mund të 
çonte në identi�kimin e burimit kon�dencial të informacionit. Në rastin e 
vitit 2003  Roemen dhe Schmit kundër Luksemburgut, bëhej �alë për një 
artikull lidhur me një ministër, i cili bazohej në një dokument kon�dencial të 
shpalosur. Në kuadër të hetimeve për bërjen publike të dokumentit, policia 
ka bastisur shtëpitë dhe vendpunimet e parashtruesve të kërkesës, por nuk 
ka gjetur dëshmi lidhur me burimin e pretenduar të informacionit. Gjykata 
nuk kishte problem që të konstatoj se ka pasur ndërhyrje në të drejtën 
për liri të shprehjes, pasi që bastisjet janë bërë me qëllim të identi�kimit 
të burimit. Në marrjen e vendimit se ndërhyrja nuk ka qenë e arsyeshme, 
në mes tjerash Gjykata ka theksuar se zgjidhjet e tjera të mundshme për 
gjetjen e informacionit nuk ishin shterrur. Gjykata gjithashtu vuri në pah 
ashpërsinë e theksuar të këtij lloji të veprimit:   

Gjykata konsideron se madje edhe kur janë joproduktive, bastisjet e bëra 
me qëllim të zbulimit të burimit të informatave të gazetarit janë një masë 
më drastike sesa urdhri për zbulimin e identitetit të burimit të informacionit. 
Kjo ndodh për arsye se hetuesit që kanë bastisur vendpunimin e gazetarit 
kanë ardhur të paparalajmëruar dhe të armatosur, si dhe kanë pasur 
urdhërbastisjet me kompetenca shumë të gjëra hetuese, ku kanë pasur qasje 
në tërë dokumentacionin e gazetarit.77

Në rastin e vitit 2005  Nordisk Film & TV A/S kundër Danimarkës, parashtruesi 
i kërkesës kishte bërë xhirime të fshehta për pedo�lët në Danimarkë, tek të 

76  Goodwin kundër Mbretërisë së Bashkuar, 1996, § 39.
77  Roemen dhe Schmit kundër Luksemburgut, 2003, § 57. Shih gjithashtu Ernst dhe të 

tjerët kundër Belgjikës, 2003, dhe Tillak kundër Belgjikës, 2007.
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cilat policia ka kërkuar të ketë qasje me qëllim të ndjekjes penale të një 
individi  (“Mogens”), i cili ishte akuzuar për pedo�li. Gjykatat daneze dhanë 
urdhrin, por duke e ku�zuar atë vetëm në materialet që drejtpërsëdrejti 
lidheshin me ndjekjen penale të “Mogens”. Gjykata Evropiane dalloi këtë rast 
nga rastet e saj të mëparshme, duke theksuar se në këtë rast nuk ka pasur 
bashkëpunim nga “Mogens”, i cili ishte xhiruar vjedhurazi. Rrjedhimisht, 
fakti se nga parashtruesi i kërkesës më pastaj do të mund të kërkohej t’ia 
jep informacionin policisë nuk do të ndikonte në aftësinë e tij që ta merr 
informatën, për dallim nga burimet kon�denciale. Gjykata ka pranuar se 
mund të ketë raste ku aktiviteti i tillë do të mund të inicionte mbrojtjen 
sipas nenit 10, por ky nuk ka qenë një rast i tillë, kështu që kërkesa është 
konsideruar e papranueshme.  

Rasti i vitit 2007 Voskuil kundër Holandës është një rast tjetër i zbulimit të 
burimit të informatave. Në këtë rast, parashtruesit të kërkesës i ishte dhënë 
informata nga një burim i besueshëm nga policia, përmes së cilës hidheshin 
dyshime ndaj pretendimeve zyrtare të policisë lidhur me atë se si janë 
zhvilluar hetimet që kanë çuar në ngritjen e akuzave penale kundër palëve 
të treta. Gjykatat e Holandës kanë urdhëruar parashtruesin e ankesës që të 
zbulojë burimin e tij në bazë të interesit të drejtësisë, të palës së tretë, si dhe 
në bazë të interesit të shtetit në përcaktimin nëse këto pretendime ishin të 
vërteta apo jo, gjë e cila ka pasur peshë më të madhe se interesi i lirisë së 
shprehjes në këtë rast. Gjykata Evropiane ka hedhur poshtë pretendimin 
e shtetit ku cekej interesi i drejtësisë, duke theksuar se shteti kishte arritur 
të bindte të akuzuarin (por në dukje, duke fshehur mundësinë që e vërteta 
mund të ketë zhvlerësuar akuzat). Lidhur me interesit e tjera të ngritura në 
këtë rast, Gjykata ka deklaruar:

Në njërën anë Gjykata kupton shqetësimin e qeverisë për efektet e 
mundshme të çfarëdo sugjerimi për ekzistimin e padrejtësive tek 
autoritetet publike, posaçërisht nëse ato janë të rrejshme. Nga ana 
tjetër, ka pikëpamjen se në një shtet demokratik, ku ka sundim të ligjit, 
përdorimi i metodave jo të duhura nga ana e autoriteteve publike është 
mu ajo çështje për të cilën qytetarët kanë të drejtë të informohen.78

Rasti i kohëve të fundit për mbrojtjen e burimeve të informacionit, për të 
cilën Dhoma e lartë e Gjykatës ka marrë vendimin është rasti i vitit 2010 

78  Voskuil kundër Holandës, 2007, § 70.
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Sanoma Uitgevers B.V. kundër Holandës. Në këtë rast, gazetarët që punonin 
për kompaninë që ka parashtruar kërkesën kanë fotografuar një garë të 
paligjshme në rrugë, ku pretendohet se ata janë zotuar që të mos zbulojnë 
identitetin e asnjë pjesëmarrësi. Nën kërcënimin e bastisjes, policia ia 
doli të merrte nga parashtruesi i kërkesës një CD-ROM, ku gjendeshin 
edhe fotogra�të. CD-ROM-i më vonë është kthyer, por kërkesa që kopjet 
e mbetura te policia të shkatërrohen dhe dëshmitë të mos përdoren 
është refuzuar. Gjykata Evropiane ka konstatuar se edhe pse nuk ka pasur 
bastisje, rasti kishte të bënte me aktivitet që ka qenë analog me zbulimin e 
detyrueshëm të burimit të informacionit, kështu që ka pasur ndërhyrje në 
lirinë e shprehjes. Në fund, vendimi për rastin është arritur në bazë të asaj 
se qasja e policisë në marrjen e CD-ROM-it nuk ka mundësuar vlerësim të 
pavarur të asaj nëse zbulimi i informacionit është dashur të bëhet apo jo, 
me ç’rast shkelej kushti që ku�zimet në lirinë e shprehjes duhet të jenë të 
parapara me ligj.   

Thënë në përgjithësi, jurisprudenca demonstron një model shumë të 
qëndrueshëm të respektimit nga Gjykata të së drejtës së gazetarëve për të 
mbrojtur burimet e tyre të besueshme të informacionit.  

Llojllojshmëria e medieve

Gjykata Evropiane shpesh ka theksuar rëndësinë e llojllojshmërisë së 
medieve me qëllim të plotësimit të së drejtës së qytetarëve për marrjen e 
informatave, gjë e cila varet nga pasja e qasjes së qytetarëve në informata 
dhe ide të ndryshme. Siç ka deklaruar Gjykata në rastin e vitit 1993 
Informationsverein Lentia dhe të tjerët kundër Austrisë:

Gjykata ka theksuar shpesh rolin themelor të lirisë së shprehjes në një 
shoqëri demokratike, posaçërisht kur ky rol përmes medieve shërben për 
dhënien e informatave dhe ideve të interesit të përgjithshëm, të cilat për 
më tepër qytetarët kanë të drejtë t’i pranojnë. Një veprim i tillë nuk mund 
të kryhet me sukses nëse nuk është i bazuar në parimin e pluralizmit, 
garantuesi kryesor i të cilit është shteti. Ky koment vlen posaçërisht për 
mediet audiovizuele, programet e të cilave shpesh kanë përhapje të 
gjerë të transmetimit. [referencat nuk janë përfshirë]79

79  Informationsverein Lentia dhe të tjerët kundër Austrisë, 1993, § 38.
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Në rastin e vitit 2012 Centro Europa 7 S.R.L. dhe Di Stefano kundër Italisë, 
Dhoma e lartë e Gjykatës ka elaboruar më në hollësi këtë ide.

129. Që në �llim Gjykata e konsideron si të duhur të rekapitulon parimet 
e përgjithshme të përcaktuara në praktikën e saj gjyqësore lidhur me 
pluralizmin në mediet audio-vizuale. Ashtu siç ka theksuar shpesh, nuk 
mund të ketë demokraci pa pluralizëm. Demokracia bazohet në lirinë e 
shprehjes. Andaj, është në thelb të demokracisë që të lejojë propozimin 
dhe debatimin e programeve të ndryshme politike, madje edhe të atyre 
që vejnë në pikëpyetje mënyrën e organizmit aktual të shtetit, me kusht 
që ato të mos dëmtojnë vet demokracinë.   

130. Lidhur me këtë, Gjykata thekson se për të siguruar një pluralizëm të 
vërtetë në sektorin e medieve audio-vizuale në shoqërinë demokratike, 
nuk mjafton sigurimi i ekzistencës së disa kanaleve ose mundësia 
teorike që operatorët e mundshëm t’i qasen tregut në mënyrë që të 
garantohet llojllojshmëria e përmbajtjes së programit në përgjithësi, 
duke pasqyruar sa më shumë që është e mundur llojllojshmërinë e 
mendimeve në shoqëri, që është edhe synimi i programeve.  

133. Situata ku një grup i fuqishëm ekonomik apo politik në shoqëri 
lejohet të ketë pozitë dominuese ndaj medieve audio-vizuale, duke 
ushtruar kështu dominim ndaj transmetuesve dhe duke ua ku�zuar 
lirinë e tyre redaktuese, rrezikon rolin themelor të lirisë së shprehjes në 
shoqëri demokratike, ashtu siç parashihet në nenin 10 të Konventës, në 
veçanti aty ku transmetuesit shërbejnë për të dhënë informata dhe ide të 
interesit të përgjithshëm, të cilat, për më tepër, qytetarët kanë të drejtë t’i 
marrin. Kjo po ashtu vlen edhe në rastet kur pozita dominuese mbahet 
nga shteti apo transmetuesi publik. Kështu, Gjykata ka konsideruar që 
për shkak të natyrës së tij ku�zuese, sistemi i licencimit, përmes të cilit 
i mundësohet transmetuesit publik monopoli ndaj frekuencave në 
dispozicion nuk mund të arsyetohet, përveç nëse demonstrohet se ka 
nevojë urgjente për një gjë të tillë.   

134. Gjykata vë re se për një sektor kaq të ndjeshëm, siç janë mediet 
audio-vizuale, përveç detyrës së mosndërhyrjes, shteti ka edhe obligimin 
pozitiv që të miratojë kornizë të duhur legjislative dhe administrative 
për të garantuar pluralizëm të efektshëm (shih paragra�n 130 më lartë). 
Kjo është posaçërisht e dëshirueshme kur, siç ndodh edhe në rastin e 
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tanishëm, sistemi shtetëror audiovizuel karakterizohet me duopol.  

Duke pasur këtë parasysh, duhet të theksohet se në Rekomandimin  CM/
Rec(2007)2 për pluralizmin dhe llojllojshmërinë e përmbajtjeve mediale 
(shih paragra�n 72 më lartë) Komisioni i ministrave ka ritheksuar se “me 
qëllim të mbrojtjes dhe avancimit aktiv të shprehjeve pluraliste të ideve 
dhe mendimeve, si dhe të llojllojshmërisë kulturore, shtetet anëtare 
duhet të përshtatin kornizat rregullative ekzistuese, në veçanti lidhur 
me pronësinë e medieve, si dhe të përshtatin çfarëdo mase rregulluese 
dhe �nanciare me qëllim të garantimit të transparencës së medieve 
dhe të pluralizmit strukturor, si dhe të diversitetit të përmbajtjeve të 
shpërndara”.      [referencat nuk janë përfshirë]

Ky rast ishte motivuar nga refuzimi i qeverisë që t’ia ndaj një transmetuesi 
të licencuar frekuencat që i nevojiteshin për �llimin e transmetimit, duke 
e njoftuar atë se nuk do të mund ta bënte një gjë të tillë për një periudhë 
më të gjatë se dhjetë vite. Rasti kishte të bënte me tregun televiziv, i cili 
dominohej nga transmetuesi shtetëror dhe nga kanalet e kompanisë 
Mediaset të Berluskonit.      

Parimi i llojllojshmërisë gjithashtu është elaboruar në rastin e vitit 2009 
Manole dhe të tjerët kundër Moldavisë, 2009:

Gjykata ka konsideruar se në fushën e transmetimit audiovizuel, parimet 
e lartcekura obligojnë shtetin që të sigurojë që së pari qytetarët të kenë 
qasje përmes televizionit dhe radios në informata të paanshme e të 
sakta, si dhe të kenë mundësi për dhënien e mendimeve dhe komenteve, 
të cilat në mes  tjerash do të pasqyronin diversitetin e këndvështrimeve 
politike në vend dhe, së dyti, që gazetarët dhe profesionistët e tjerë që 
punojnë në mediet audiovizuele të mos pengohen nga dhënia e këtyre 
informatave dhe komenteve. Zgjidhja e mënyrave, përmes së cilave do 
të arrihen këto qëllime, duhet të ndryshojë në bazë të kushteve vendore 
dhe, rrjedhimisht, bie në kuadër të hapësirë së vlerësimit të shtetit.80

Në realizimin e obligimeve të tij për avancimin e pluralizmit dhe 
llojllojshmërisë në medie, shteti duhet të themelojë sisteme të caktuara 
rregulluese, siç është krijimi i sistemit të licencimit për transmetuesit 
dhe sigurimi që shumëllojshmëria të jetë kriteri kryesor për ndarjen e 
80  Manole dhe të tjerët kundër Moldavisë, 2009, § 100.
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licencave të transmetimit. Shikuar nga një aspekt, kjo mund të shihet si 
vendosje e ku�zimeve në lirinë e transmetuesve   – qoftë në atë aspiruese 
apo ekzistuese – për dhënien e informatave dhe ideve. Në këtë drejtim, 
ndjekja e objektivave të shumëllojshmërisë mund të vëjë kundër njëra-
tjetrës lirinë e dëgjuesve dhe të shikuesve për të marrë informata dhe ide 
dhe të drejtën e  pronarëve të tyre për t’i dhënë ato. Është me rëndësi të 
ceket se kjo është çështje e balancimit të dy aspekteve të ndryshme të së 
drejtës për liri të shprehjes - njëri pozitiv dhe tjetri negativ - dhe nuk është 
çështje e vlerësimit të ku�zimit të kësaj të drejte. Në raste të tilla, nuk është 
i udhës zbatimi i testit trepjesësh për ku�zime, pasi që ‘drejtimi’ në të cilin 
ato zbatohen dhe, rrjedhimisht, rezultati i rastit do të varen nga ajo se kush 
e ka ngritur rastin (pra, dëgjuesit dhe shikuesit apo pronarët e informatës). 
Qartazi shihet se kjo nuk do të ishte mënyrë e duhur.       

Në rastin e vitit 1993 Informationsverein Lentia dhe të tjerët kundër 
Austrisë kishim të bënim me pretendimin e Austrisë se monopoli i 
transmetuesit publik, që kishte mbetur në vend, nuk ishte ku�zim në 
lirinë e shprehjes që do të shkonte në kundërshtim me nenin 10. Gjykata 
menjëherë kishte refuzuar pretendimin e qeverisë se �alia e tretë e nenit 
10 lidhur me licencimin jepte liri të plotë në themelimin e monopolit 
publik si një sistem të licencimit, duke e bërë të qartë se sistemi i licencimit 
do të duhej të kalonte nëpër një kontroll lidhur me ku�zimin e lirisë së 
shprehjes. Duke u përgjigjur në pretendimin e shtetit se monopoli publik 
ishte e vetmja mënyrë për avancimin e vlerave të rëndësishme në procesin 
e transmetimit, duke përfshirë “objektivitetin dhe paanshmërinë e 
raportimit, diversiteti i mendimeve, programimi i balancuar dhe pavarësia 
e personave dhe organeve përgjegjëse për programe”, Gjykata theksoi 
rëndësinë e diversitetit (në citatin e cekur më lartë) dhe pastaj deklaroi:        

Nga të gjitha mënyrat e sigurimit që këto vlera të respektohen, monopoli 
publik është njëra prej mënyrave që paraqet ku�zimet më të mëdha në 
lirinë e shprehjes, gjegjësisht pamundësinë e plotë të transmetimit pos 
përmes stacionit shtetëror dhe, në disa raste, në një shkallë shumë të 
ku�zuar, përmes stacionit lokal kabllor.81

Pasojat e kësaj ishin se Austrisë i është dashur ta krijojë një sistem për 
licencimin e transmetuesve privatë.82

81  Informationsverein Lentia dhe të tjerët kundër Austrisë, 1993, § 39.
82  Shih gjithashtu Radio ABC kundër Austrisë, 1997, dhe Tele 1 Privatfernsehgesellschaft 
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Gjykata Evropiane ka sjellë vetëm disa vendime lidhur me natyrën e sistemit 
të licencimit për transmetuesit privatë. Në rastin e cekur më lartë të vitit 
2012 Centro Europa 7 S.R.L. dhe Di Stefano kundër Italisë, Gjykata dha në 
hollësi disa nga parimet udhëheqëse, përmes së cilave do të avancohej 
shumëllojshmëria. Megjithatë, ajo mori vendimin për këtë rast më shumë 
në baza teknike,  duke cekur se ligji në këtë fushë nuk ka qenë mjaft preciz 
për t’ia mundësuar parashtruesit të kërkesës që të parashikoj “pikën në të 
cilën mund t’i jepen frekuencat dhe gatishmërinë e tij për t’ia �lluar punës 
në aktivitetin për të cilin i është dhënë licenca”.83

Në rastin e vitit 2007 Glas Nadezhda Eood dhe Elenkov kundër Bullgarisë, 
parashtruesi i kërkesës ka aplikuar për një licencë lokale të radios si përgjigje 
në ftesën për aplikime të bërë nga rregullatori i transmetimeve. Aplikacioni 
i tij është refuzuar pa ndonjë arsye të dhënë, edhe pse në vendim janë cekur 
kriteret, në bazë të të cilave rregullatori ka menduar se aplikacioni “nuk i ka 
plotësuar kushtet”; Gjykata Evropiane konstatoi se vet kriteret kanë kaluar 
pjesën e testit të paraparë me ligj. Megjithatë, për shkak se seancat janë 
mbajtur sekrete, dhe parashtruesit të kërkesës nuk i janë dhënë arsyet për 
refuzimin e aplikacionit të tij për licencë, procesi nuk ka dhënë  “garanci të 
mjaftueshme kundër arbitraritetit”, duke mos plotësuar kështu standardin 
e paraparë me ligj.84

Në rastin e vitit 2009 Manole dhe të tjerët kundër Moldavisë kishim të bënim 
me pavarësinë e transmetuesit publik dhe me ankesat e parashtruesve 
të kërkesës se ata ishin shkarkuar apo degraduar nga pozitat e tyre në 
kompaninë publike të transmetimit për shkak të ndërhyrjes politike. 
Gjykata konsideroi se nuk ishte domosdo e nevojshme për shtetet që të 
krijojnë transmetues publik, por:   

Në rastet kur shteti vendosë të krijojë sistemin e transmetimit publik, kjo 
rrjedh nga parimet e cekura më lartë se ligji dhe praktikat vendore duhet 
të garantojnë se sistemi ofron shërbim pluralist. Në veçanti kjo vlen 
kur stacionet private janë ende të dobëta që të ofrojnë një alternativë 
të mirë�lltë, dhe organizata publike apo shtetërore është rrjedhimisht 
transmetuesi i vetëm apo dominant brenda vendit a regjionit. Për 
funksionimin e duhur të demokracisë është e domosdoshme që të 

mbH kundër Austrisë, 2000.
83  Centro Europa 7 S.R.L. dhe Di Stefano kundër Italisë, 2012, § 154.n
84  Shih gjithashtu Meltex Ltd dhe Mesrop Movsesyan kundër Armenisë, 2008.
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transmetojë lajme, informata dhe komente  të paanshme, të pavarura 
dhe të balancuara, si dhe të ofrojë një forum për diskutime publike, ku 
mund të shprehen pikëpamjet dhe mendimet brenda një spektri sa më 
të gjerë të mundshëm.85

Gjykata gjithashtu i referohet shumë edhe Rekomandimit nr. R(96)10 të 
Këshillit të Evropës për “Garantimin e pavarësisë së shërbimit publik të 
transmetimit”, i cili, siç nënkuptohet nga emërtimi, përcakton parimet për 
mbrojtjen e pavarësisë së transmetuesve publikë. Në këtë vazhdë Gjykata 
ka ardhur në përfundim:

Si përmbledhje, duke pas parasysh monopolin virtual të TRM-së në 
transmetimin audiovizuel në Moldavi, Gjykata konstaton se autoritetet 
shtetërore nuk kanë respektuar obligimin e tyre pozitiv. Korniza legjislative 
në periudhën në �alë kishte mangësi sepse nuk parashihte garanci të 
mjaftueshme për kontrollin e menaxhmentit të lartë të TRM-së dhe, 
rrjedhimisht, të politikës së tij redaktuese, nga organi politik i qeverisë.86

Ky rast ka implikime shumë të rëndësishme për shërbimin e transmetimit 
publik sepse vërteton pretendimin shpesh të bërë nga burimet autoritative 
se sipas ligjeve për të drejtat e njeriut ky shërbim duhet të jetë i pavarur 
nga qeveria.   
 
Sulmet 

Në një numër rastesh, Gjykata Evropiane ka konstatuar se shtetet kanë 
obligim pozitiv për t’i mbrojtur personat që janë në rrezik nga sulmet �zike 
dhe sulmet e  tjera për ushtrimin e së drejtës së tyre të lirisë së shprehjes. 
Rasti prijës është ai Özgür Gündem kundër Turqisë, i vitit 2000. Në atë 
rast, pavarësisht shumë sulmeve të rënda ndaj gazetës si parashtruese e 
kërkesës, dhe thirrjeve të vazhdueshme për mbrojtje të saj, bërë shtetit., 
gjykata ka arritur të identi�kojë vetëm një rast ku mbrojta ishte e dobishme. 
Prokurorë të ndryshëm kishin ndërmarrë hapa për t’i hetuar disa prej 
sulmeve, por gjykata kishte konstatuar se ajo nuk mjaftonte, gjë që ishte 
shumë e drejtë meqë sulmet kishin bërë që gazeta të mbyllej.  Gjykata 
gjithashtu e kishte hedhur poshtë arsyetimin e shtetit për veprimet e bëra 
bazuar në pretendimin e tij se gazeta e mbështeste terrorizmin:

85  Manole dhe të tjerët kundër Moldavisë, 2009, § 101.
86  Manole dhe të tjerët kundër Moldavisë, 2009, § 111.
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Gjykata i ka marrë parasysh paraqitjet e qeverisë lidhur me bindjen e 
saj të fuqishme se Özgür Gündem dhe sta� i saj e mbështesnin PKK dhe 
vepronin si mjet propagandues i saj. Kjo, edhe nëse është e vërtetë, nuk 
është arsyetim për mosmarrjen e hapave efektivë për të zhvilluar hetime 
dhe, aty ku është e nevojshme, për të ofruar mbrojtje kundër veprimeve 
të paligjshme që përfshijnë dhunën.87

Një rast tjetër i vitit 2010 Dink kundër Turqisë, kishte të bënte me vrasjen 
e autorit të njohur, Fırat Dink, i njohur me emrin artistik Hrant Dink, në një 
kohë kur kundër tij ishte duke u zhvilluar procedurë gjyqësore lidhur me 
pretendimet për  denigrimin e turqizmës, që �llimisht ishte kërkuar prej një 
grupi nacionalist. Gjykata konstatoi se procedurat gjyqësore në vazhdim e 
sipër kundër Dink, të kombinuara me mungesën e mbrojtjes për të, ishin 
ndërhyrje në të drejtën e tij për lirinë e të shprehurit.88

Obligimet e tjera pozitive 

Gjykata i ka identi�kuar edhe një numër obligimesh të tjera pozitive nga 
neni 10. Në rastin Steel dhe Morris kundër Mbretërisë së Bashkuar, 2005, 
parashtruesit e kërkesave ishin angazhuar në kriticizëm të fuqishëm të 
zinxhirit të gjigandit ushqimor McDonalds, që me sukses i kishte paditur 
për shpi�e në gjykatat britanike. Gjykata Evropiane nuk kishte shkuar deri 
aty sa për t’i përjashtuar rastet e shpi�eve prej kompanive të mëdha: 

Gjykata nuk është e mendimit se fakti që paditësi në këtë rast ishte 
një  kompani e madhe multinacionale në parim duhet t’ia privojë një 
të drejtë për mbrojtje kundër akuzave shpifëse apo të parasheh që nga 
parashtruesit e kërkesës nuk është dashur të kërkohej që ta dëshmonin 
të vërtetën e deklaratave të dhëna.89

Megjithatë, po të siguroheshin ato masa, ekzistonte nevoja për mbrojtjen 
hapësirës për debate publike rreth operacioneve të këtyre kompanive. 
Duke e pasur parasysh ndërlikueshmërinë e ligjit për shpi�e në Mbretërinë 
e Bashkuar, kjo kërkoi prej shtetit që parashtruesve të kërkesës t’u sigurohet 
ndihmë juridike: 

87  Özgür Gündem kundër Turqisë, 2000, § 45.
88  Dink kundër Turkey, 2010, § 108.
89  Steel and Morris kundër  Mbretërisë së Bashkuar, 2005, § 94.
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Nëse, megjithatë, një shtet vendos që t’ia sigurojë ndonjë korporate 
një masë të tillë, është thelbësore, për mbrojtjen e interesave 
kundërbalancuese për të shprehur të lirë dhe për debat të hapur, që të 
sigurohet masa e drejtësisë procedurale dhe e barazisë së mjeteve.… 
Pabarazia e mjeteve dhe vështirësitë në të cilat parashtruesit e 
kërkesave kanë punuar gjithashtu janë domethënëse për vlerësimin e 
proporcionalitetit të ndërhyrjes sipas nenit 10…. Mungesa e drejtësisë 
procedurale dhe e barazisë kanë bërë që në këtë rast të shkelet neni 10.90

Në rastin e vitit 2000 Bobo kundër Spanjës, 2000, gjykata ishte ballafaquar 
me një situatë ku një drejtor i programit televiziv ishte shkarkuar nga detyra 
për shkak se ai kishte bërë komentime që ishin konsideruar ofenduese nga 
disa udhëheqës të stacionit televiziv. Qeveria kishte argumentuar se ajo 
ishte çështje e së drejtës private mes parashtruesit të kërkesës dhe stacionit 
televiziv. Gjykata e kishte kundërshtuar atë argumentim, duke theksuar 
se shteti mund të kishte obligime pozitive për sigurimin e mbrojtjes së 
të drejtave mes palëve private, dhe kishte konstatuar se shkarkimi ishte 
ndërhyrje në lirinë e të shprehurit në kuadër të nenit 10 të Konventës 
Evropiane.

Gjykata gjithashtu i ka refuzuar pretendimet e obligimeve pozitive. Në 
rastin e vitit 2003 Appleby kundër Mbretërisë së Bashkuar, parashtruesit e 
ankesave kishin argumentuar se shteti kishte obligim pozitiv për mbrojtjen 
e së drejtës së tyre për shpërndarjen e �etushkave në një qendër tregtare 
private. Gjykata nuk ka konstatuar një obligim të tillë, duke theksuar se 
ata mund t’i qasen pronarëve të dyqaneve individuale për shpërndarjen e 
�etushkave nëpër dyqanet e tyre dhe se 3,200 persona kishin bërë peticion 
në mbështetje të rastit të tyre, që sugjeron se ata kishin qenë mjaft efektivë 
në shpërndarjen e porosive.91

1. Ku�zimet – Shqyrtime të përgjithshme

Qasja e përgjithshme për mbrojtjen e lirisë së shprehjes sipas Konventës 
Evropiane është sigurimi i mbrojtjes së gjerë për të gjitha aktivitetet 
shprehimore. Gjykata gjithashtu ka krijuar një kuptueshmëri mjaft të gjerë 
për atë se çka përbën ndërhyrje në lirinë e shprehjes. Qasja e gjykatës ishte 

90  Steel dhe Morris kundër  Mbretërisë së Bashkuar, 2005, § 95.
91  Appleby kundër  Mbretërisë së Bashkuar, 2003, § 48.
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që ta konstatojë si ndërhyrje ndonjë aktivitet të shtetit që e ka efektin e 
drejtpërdrejtë apo të tërthortë të ku�zimit, pengimit apo rëndimit të 
ndonjë aktiviteti shprehimor. 

Në harmoni me këtë qasje, gjykata ka konstatuar ndërhyrje jo vetëm kur 
ligji parasheh ku�j civil apo penal lidhur me atë se çka mund të thuhet, por 
edhe në rastet e sanksionimeve disiplinore,92 ndalimeve të librave93 apo 
refuzimit të autorizimit të videove për transmetim komercial,94 shqiptimit 
të masave të përkohshme për publikime,95 shkarkimit të punonjësve96 si 
dhe kur kreu i shtetit jep deklaratë se ai nuk do ta caktonte një individ,97 
përjashtimit të dikujt prej ndonjë territori,98 refuzimit për licencimin e 
ndonjë transmetuesi99 apo dhënien e frekuencave, pas licencimit,100 
refuzimit për mbrojtjen e burimeve kon�denciale të gazetarëve101 apo 
kryerës së ndonjë bastisje/kontrolli që mund të shpije në identi�kimin 
e atyre burimeve,102 refuzimit për dhënien e kombësisë/shtetësisë,103 
refuzimit të lejimit të anijes protestuese në ujëra territoriale,104 si dhe, në 
një rast, mosmundësimit të gazetarit për sigurimin e qasjes në Davos gjatë 
Forumit Botëror për Ekonomi.105

Njëkohësisht, neni 10 lejon ku�zime të caktuara mbi lirinë e shprehjes për 
mbrojtjen e interesave të caktuara thelbësore. Neni 10(2) i Konventës i 
parasheh parametrat e ku�zimeve legjitime:

Ushtrimi i këtyre lirive, meqë ai ngërthen në vete detyra dhe përgjegjësi, 
mund t’i nënshtrohet formaliteteve, kushteve, ku�zimeve apo 
ndëshkimeve të parapara me ligj dhe të nevojshme në shoqërinë 
demokratike, në interesa të sigurisë kombëtare, integritetit territorial apo 

92  Engel dhe të  tjerët kundër Holandës, 1976.
93  Handyside kundër  Mbretërisë së Bashkuar, 1976.
94  Wingrove kundër  Mbretërisë së Bashkuar, 1996.
95  Sunday Times (nr. 1) kundër Mbretërisë së Bashkuar, 1979.
96  Vogt kundër Gjermanisë, 1995.
97  Wille kundër Lihtenshtajnit, 1999.
98  Piermont kundër Francës, 1995.
99  Informationsverein Lentia dhe të tjerët kundër Austrisë, 1993.
100  Centro Europa 7 S.R.L. dhe Di Stefano kundër Italisë, 2012.
101  Goodwin kundër Mbretërisë së Bashkuar, 1996.
102  Roemen dhe Schmit kundër Luksemburgut, 2003.
103  Petropavlovskis kundër Letonisë, 2008.
104  Women on Waves dhe të tjerët kundër Portugalisë, 2009.
105  Gsell kundër Zvicrës, 2009.
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sigurisë publike, për parandalimin e prishjes së rendit apo të krimit, për 
mbrojtjen e shëndetit apo të moralit, për mbrojtjen e reputacionit apo 
të drejtave të të tjerëve, për parandalimin e dhënies së informatave që 
mirren në besueshmëri, apo për ruajtjen e autoritetit dhe paanshmërisë 
së gjyqësorit.

Neni 10(2) i autorizon shtetet për shqiptimin e ku�zimeve në përputhje  
me dispozitat e tij, por nuk e kërkon një gjë të tillë nga to. Andaj shtetet 
e kanë një masë diskrecioni për të vendosur  nëse do t’i shqiptojnë 
ku�zimet dhe deri në çfarë shkalle ata i shqiptojnë ku�zimet për mbrojtjen 
e interesave të ndryshme të parapara në nenin 10(2). Ndonëse ekziston një 
masë e ngjashmërisë, në praktikë, në mesin e shteteve evropiane në këtë 
fushë, ekzistojnë edhe dallime domethënëse, në veçanti në fushat siç është 
mbrojtja e moralit. Shtetet gjithashtu gëzojnë një masë të diskrecionit 
prokurorial për të vendosur rreth asaj se a të zbatohen ku�zime kombëtare 
juridike mbi lirinë e të shprehurit dhe se kur të zbatohen ato ku�zime. Në 
shumë shtete, për shembull, autoritetet kanë prirje t’i injorojnë shprehjet 
e të folurit të urrejtjes, në bazë të asaj se ndjekja penale e përgjegjësve 
në të vërtetë do të bënte më shumë dëm sesa dobi, për shembull përmes 
sigurimit të një platforme më të gjerë për përhapjen e të folurit racist. 

Neni 10(2) parasheh test në tri pjesë për vlerësimin e ku�zimeve mbi lirinë 
e shprehjes, si në vijim:

1. Ku�zimi duhet të parashihet me ligj.
2. Ku�zimi duhet ta mbrojë njërin prej interesave të parapara në nenin 

10(2).
3. Ku�zimi duhet të jetë “i nevojshëm në shoqërinë demokratike” për 

mbrojtjen e atij interesi.

Gjykata ka dhënë deklarata të shpeshta rreth nevojës së interpretimit nga 
afër të këtyre rregullave, në kuptimin të asaj që vetëm ku�zimet shumë të 
arsyeshme mbi lirinë e të shprehurit të lejohen, shpesh duke cekur:

Liria e shprehjes, siç parashihet në nenin 10, i nënshtrohet një numri  
përjashtimesh që, megjithatë, duhet të interpretohen nga afër dhe 
nevojshmëria për secilin ku�zim duhet të caktohet bindshëm.106

106  Observer and Guardian kundër  Mbretërisë së Bashkuar, 1991, § 59.
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Në bazë të testit trepjesësh, shteti duhet të dëshmojë se ku�zimi i lirisë së 
shprehjes i përmbushë të gjitha ato tri pjesë tëtestit. Dështimi nga njëra 
anë e shfuqizon ku�zimin. Në shumë raste, gjykata i ka tejkaluar disa pjesë 
të testit, dhe përqendrohet vetëm në atë pjesë ku një ku�zim i caktuar 
ka shumë mundësi të mos përmbushet. Në rastet e tjera, gjykata, pas 
konstatimit të mospërmbushjes së një pjese të testit, nuk i merr parasysh 
pjesët në vijim, për arsye se kjo është e pamjaftueshme. 

Rregullimi (?) me ligj 

Kushti që ku�zimet rreth lirisë së shprehjes të rregullohen me ligj e paraqet 
rëndësinë e së drejtës dhe idesë se vetëm legjislativi, si organ i zgjedhur në 
mënyrë demokratike, duhet ta ketë kompetencën për caktimin e masave 
që e ku�zojnë këtë të drejtë themelore. Legjislacioni primar qartazi e 
përmbushë këtë rregull, dhe gjykata ka konstatuar se legjislacioni sekondar, 
i autorizuar prej legjislacionit primar, e përmbushë standardin e kërkuar. 

Gjykata ka pranuar se rregullat e së drejtës ndërkombëtare gjithashtu 
mund të merren për bazë për ta përmbushur këtë pjesë të testit.107 

Në jurisprudencën e saj shumë të hershme, gjykata ka pranuar se rregullat 
e së drejtës zakonore gjithashtu mund t’i përmbushin kushtet e caktuara 
me ligj. Gjykata ishte shumë e vetëdijshme rreth implikimeve të rënda të 
mospranimit të kësaj, duke theksuar se, për shtetet që bazohen në të drejtën 
zakonore, mospranimi do “të godiste mu në rrënjët e sistemit juridik të atij 
shteti”108 Në rastin Glas Nadezhda Eood dhe Elenkov kundër  Bullgarisë, 
2007, ligji për të cilin ata ishin ankuar përbëhej prej disa kriteresh për 
vlerësimin e aplikacioneve konkurruese për licencë transmetimi, që ishin 
futur në fuqi prej rregullatorit të transmetuesve, dhe kundër të cilave ishin 
dhënë pikë. Sistemi, megjithatë, ishte paraparë në legjislacionin primar, 
dhe gjykata nuk e vëri në diskutim çështjen se ky lloj instrumenti ishte 
cilësuar si ligj.

Gjykata e përmblodhi me kujdes jurisprudencën e saj për këtë çështje në 
rastin Sanoma Uitgevers B.V. kundër Holandës, 2010, si në vijim:

107  Groppera Radio AG dhe të tjerët kundër Zvicrës, 1990, § 68.
108  Sunday Times (Nr. 1) kundër  Mbretërisë së Bashkuar, 1979, § 47.
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Për sa u përket �alëve “në përputhje me ligjin” dhe “përshkruar me ligj” 
që paraqiten në nenet 8 deri 11 të Kushtetutës, Gjykata konstaton se ajo 
gjithmonë e ka kuptuar termin “ligj” së kuptimin e tij “thelbësor”, jo në 
atë “formal”; ka përfshirë si “ligjin e shkruar”, që përfshinë statutet më të 
ulëta për nga niveli dhe masat rregullative që ndërmerren prej organeve 
profesionale rregullative sipas kompetencave të tyre të pavarura për 
bërjen e rregullave të cilat u janë deleguar prej parlamentit, ashtu edhe 
ligjin e pashkruar. “Ligji” duhet të kuptohet se përfshinë si ligjin statutor 
ashtu edhe “ligjin” e bërë prej gjyqtarëve. Si përmbledhje, “ligji” është 
dispozita në fuqi ashtu siç e kanë interpretuar gjykatat kompetente. 
[referencat janë hequr]109

Kriteri i përshkruar me ligj ka implikime përtej kërkesës së thjeshtë që një 
ku�zim të përcaktohet me ligj. Ligji gjithashtu duhet t’i përmbushë disa 
standarde të caktuara të cilësisë. Këto janë zhvilluar përmes jurisprudencës 
së gjykatës dhe janë të përmbledhura mirë në vendimin e kohëve të fundit 
të dhomës kryesore në vendimin për rastin Centro Europa 7 S.R.L. dhe Di 
Stefano kundër Italisë, 2012, si në vijim:

141. Një prej kushteve që rrjedh prej shprehjes “e rregulluar me ligj” 
është parashikueshmëria. Andaj, një normë nuk mund të konsiderohet 
si “ligj” përveç nëse është e formuluar me precizitet të mjaftueshëm për 
t’ia mundësuar qytetarëve rregullimin e sjelljeve të tyre; ato duhet ta 
kenë mundësinë – nëse është e nevojshme me këshilla të duhura – që 
t’i  parashohin, deri në një masë të arsyeshme në kuadër të rrethanave, 
pasojat që mund t’i ngërthen në vete një veprim i caktuar. Ato pasoja nuk 
duhet të jetë të parashikueshme me siguri absolute: përvoja dëshmon 
se kjo është e paarritshme. Prapë, edhe pse siguria është shumë e 
dëshirueshme, ajo mund të sjellë me vete ngurtësi të skajshme, dhe ligji 
duhet ta ketë mundësinë të jetë në hap me rrethanat e ndryshueshme. 
Rrjedhimisht, shumë ligje në mënyrë të pashmangshme janë të shprehura 
me terme të cilat, në një masë të madhe apo më të vogël, janë të paqarta 
dhe interpretimi dhe zbatimi i të cilave janë çështje të praktikës.  

142. Niveli i precizitetit që legjislacioni i vendit kërkohet ta ketë 
-  që asnjëherë nuk mund ta parashohë çdo rastisje – në një masë të 
konsiderueshme varet prej përmbajtjes së ligjit në �alë, fusha të cilën ka 
për qëllim ta mbulojë dhe numri dhe statusi i atyre që iu drejtohet. 

109  Sanoma Uitgevers B.V. kundër Holandës, 2010, § 83.
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143. Në veçanti, rregulli është “i parashikueshëm” kur ai siguron një 
masë të mbrojtjes kundër ndërhyrjeve arbitrare nga ana e autoriteteve 
publike dhe kundër zbatimit të tepruar të ndonjë ku�zimi në dëm të 
cilësdo palë. [referencat nuk janë përfshirë]

Në rastin Sunday Times (nr. 1) kundër Mbretërisë së Bashkuar, 1979, 
gjykata kishte ndjekur konkluzionin e saj të përgjithshëm se rregullat 
e së drejtës zakonore në parim e përmbushin pjesën e përshkruar me 
ligj të testit përmes vlerësimit nëse, faktikisht, rregullat që vlenin në atë 
rast e përmbushnin kriterin e parashikueshmërisë. Ajo konstatoi se ato e 
përmbushnin atë kriter, në veçanti për shkak se ato i ishin nënshtruar një 
interpretimi gjyqësor relativisht gjithëpërfshirës.110

Rasti Rekvényi kundër Hungarisë, 1999, kishte të bënte me një kundërshtim 
të dispozitave kushtetuese që parashihnin se forcat e armatosura, policët 
dhe disa forca të tjera të sigurisë “nuk duhet të angazhohen për asnjë 
aktivitet politik”. Gjykata Evropiane konstatoi se: “Për shkak të natyrës së 
përgjithshme të dispozitave kushtetuese, niveli i precizitetit që ato duhet 
ta kenë mund të jetë më i ulët sesa për legjislacionin tjetër.”111 Duke pasur 
parasysh se për interpretimin e këtyre dispozitave ekzistonte një kornizë 
më e detajuar vendore juridike, ato e kanë përmbushur kushtin për t’u 
përshkruar me ligj.

Në rastin Gaweda kundër Polonisë, 2002, gjykatat e vendit e kishin 
refuzuar regjistrimin e dy  revistave, në bazë të asaj se titujt e tyre 
ishin “në kundërshtim me realitetin”. Të dy titujt ishin Revista Mujore 
Sociale dhe Politike –Tribunë e Moralit Evropian [The Social and 
Political Monthly – A European Moral Tribune] dhe Gjermania – Armike 
mijëvjeçare e Polonisë [Germany – a Thousand-year-old Enemy of 
Polonisë]. Ata ishin bazuar në një dispozitë në ligj e cila e ndalonte 
regjistrimin nëse ai nuk ishte në përputhje me rregulloret në fuqi apo  
“me gjendjen faktike të çështjeve”. Gjykata Evropiane ka vërejtur se gjykatat 
e vendit,

kanë nxjerrë prej nocionit  “në kundërshtim me realitetin”... një 
kompetencë për refuzimin e regjistrimit ku ato mendojnë se një titull 
nuk e përmbushë testin e së vërtetës, pra, se titujt e propozuar të 

110  Sunday Times (Nr. 1) kundër  Mbretërisë së Bashkuar, 1979, §§ 50-53.
111  Rekvényi kundër Hungarisë, 1999, § 34.
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revistave e përçojnë një pamje të rreme... [Kjo], së pari, është jo e duhur 
nga pikëpamja e lirisë së shtypit. Titulli i revistës nuk është deklaratë, 
meqë funksioni i tij në themel është identi�kimi i revistës së caktuar në 
tregun e shtypit për lexuesit e tanishëm dhe të ardhshëm. Së dyti, ky 
interpretim do ta kërkonte një dispozitë legjislative e cila në mënyrë 
të qartë i autorizon gjykatat për të bërë një gjë të tillë. Shkurtimisht, 
interpretimi i dhënë prej gjykatave ka nxitur kritere të reja, që nuk mund 
të parashiheshin në bazë të tekstit që i speci�konte situatat në të cilat 
regjistrimi i titullit mund të refuzohej.112

Si rezultat, ku�zimi nuk e përmbushi pjesën e testit të përshkruar me ligj 
kështu që nuk ishte legjitim (gjykata nuk vazhdoi me shqyrtimin e pjesëve 
të testit në atë rast).

Nevoja për ku�zimin e diskrecionit të zyrtarëve për zbatimin e ligjit, i lë të 
kuptohet në citimin e sipërm prej rastit Centro Europa 7 S.R.L. dhe Di Stefano 
kundër Italisë, 2012, bazohet në konsiderata mjaft të dukshme. Në veçanti, 
nëse zyrtarët kanë shumë diskrecion për zbatimin e ligjit, rregullat nuk do 
të jenë të parashikueshme. Përveç kësaj, dhënia e diskrecionit të tepërt u 
jep zyrtarëve një kompetencë kuazi legjislative, gjë që nuk është e duhur 
në rastin e ku�zimit të lirisë së shprehjes. Në rastin Glas Nadezhda Eood 
dhe Elenkov kundër Bullgarisë, 2007, Gjykata Evropiane e ka shqyrtuar me 
hollësi këtë aspekt të pjesës së përshkruar me ligj të testit:

Ligji i vendit gjithashtu duhet të sigurojë një masë të mbrojtjes juridike 
kundër ndërhyrjeve arbitrare të autoriteteve publike në të drejtat e 
garantuara me këtë Konventë. Në çështjet që prekin të drejtat themelore 
do të ishte në kundërshtim me sundimin e ligjit, një prej parimeve 
themelore të shoqërive demokratike në Konventë, që diskrecioni 
juridik dhënë ekzekutivit të shprehet në kuptim të fuqisë së papenguar. 
Rrjedhimisht, ligji duhet me qartësi të mjaftueshme ta tregojë 
fushëveprimin e çdo diskrecioni të tillë dhe mënyrën e pranisë së tij. Ai 
gjithashtu duhet të parasheh mbrojtje adekuate dhe efektive kundër 
keqpërdorimit, që në raste të caktuara mund të përfshijë procedurat për 
veri�kim efektiv nga ana e gjykatave. [referencat nuk janë përfshirë]113

112  Gaweda kundër Polonisë, 2002, § 43.
113  Glas Nadezhda Eood dhe Elenkov kundër Bullgarisë, 2007, § 46.
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Në atë rast, gjykata konstatoi se ndonëse disa prej kritereve që janë 
përdorur nga rregullatori për vlerësimin e aplikacioneve konkurruese për 
licencë transmetimi ishin “tejet subjektive”, ato ishin mjaftë të qasshme dhe 
precize për t’u cilësuar si të përshkruara me ligj, meqë ishte e nevojshme 
që rregullatorit t’i lejohej një masë e diskrecionit në këtë fushë. Megjithatë, 
një instrument kyç për parandalimin e zbatimit arbitrar të këtyre rregullave 
ishte mundësia e shqyrtimit efektiv prej gjykatave të vendit të ushtrimit të 
diskrecionit nga ana e gjykatës. Meqë rregullatori nuk ia kishte siguruar 
parashtruesit të kërkesës qasjen në procesin e vendimmarrjes, i cili ishte 
mbajtur në fshehtësi, apo arsyet thelbësore pse kërkesa e tij për licencë 
nuk kishte qenë e suksesshme, mundësia e shqyrtimit efektiv nuk  ishte 
mundësuar mjaftueshëm, dhe kështu që pjesa e përshkruar me ligj e testit 
nuk ishte përmbushur. 

Në rastin Sanoma Uitgevers B.V. kundër Holandës, 2010, çështja ishte 
sekuestrimi që policia ia kishte bërë një materiali që kishte efekt analog 
për ekspozimin e një burimi kon�dencial të grupit mediatik që ishte 
parashtrues i kërkesës. Gjykata Evropiane u përqendrua  në nevojën për 
kryerjen e një shqyrtimi të pavarur para autorizimit të atij sekuestrimit:

Gjykata është në dijeni se për autoritetet e ndjekjes penale mund të mos 
jetë e praktikueshme për t’i theksuar arsyet e elaboruara për urdhrat 
apo kërkesat urgjente. Në situata të tilla një shqyrtim i pavarur, i kryer 
së paku para qasjes dhe përdorimit të materialeve të marra, duhet 
të jetë i mjaftueshëm për të përcaktuar nëse ngrihet ndonjë çështje 
e kon�dencialitetit, dhe nëse po, atëherë për të përcaktuar nëse në 
rrethanat e caktuara të rastit interesi publik i ngritur prej autoriteteve të 
hetuesisë apo të ndjekjes penale është më i rëndësishëm sesa interesi i 
përgjithshëm publik i mbrojtjes së burimit. Është e qartë, sipas mendimit 
të gjykatës, se ndërmarrja e ndonjë shqyrtimi të pavarur që kryhet pas 
dorëzimit të materialit që mund t’i tregojë ato burime do ta rrezikonte 
mu esencën e së drejtës së kon�dencialitetit.114

Në atë rast, prokurori e kishte kërkuar një mendim gjyqësor rreth çështjes. 
Megjithatë, kjo procedurë ishte diskrecionale dhe gjyqtari nuk kishte 
kompetencë për ta parandaluar kon�skimin për shkak se mendimi i tij 
ishte thjeshtë këshillëdhënës. Në një situatë të tillë, gjykata konstatoi se 
rregullat nuk e kishin përmbushur standardin e përshkruar me ligj.

114  Sanoma Uitgevers B.V. kundër Holandës, 2010, § 91.
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Qëllimet legjitime

Pjesa e dytë e testit për ku�zimet lidhur me lirinë e shprehjes është se 
ku�zimi duhet të kërkojë një qëllim apo interes legjitim. Është e qartë, si 
prej formulimit të nenit 10(2), ashtu edhe prej jurisprudencës së gjykatës, 
se lista e interesave që gjinden në nenin 10(2) është përjashtuese në kuptim 
të asaj se asnjë tjetër nuk konsiderohet të jetë e duhur.

Interesat speci�ke të paraqitura në nenin 10(2) mund të ndahen si në vijim:
•	 Siguria	kombëtare	dhe	integriteti	territorial;	
•	 Siguria	publike	dhe	parandalimi	i	prishjes	së	rendit	apo	i	krimit;
•	 Mbrojtja	e	shëndetit;
•	 Mbrojtja	e	moralit;	
•	 Mbrojtja	e	reputacionit	apo	të	të	drejtave	të	të	tjerëve;	
•	 Parandalimi	 i	 dhënies	 së	 informatave	 që	 merren	 në	 mirëbesim;	 dhe	

ruajtja e autoritetit dhe paanshmërisë së gjyqësorit.

Mund të theksohet se kjo është një listë jashtëzakonisht e gjerë e interesave; 
të drejtat e të tjerëve, për shembull, mbulojnë një varg të gjerë të interesave 
potenciale. Përveç kësaj, gjykata ka pasur tendencë që fushëveprimit të 
këtyre interesave t’i bënte një interpretim të gjerë. Për shembull, në rastin 
Engel dhe të tjerët kundër Holandës, 1976, gjykata konstatoi se koncepti i 
“rendit publik” mbulonte një varg situatash:

Koncepti i ‘rendit’ nuk i referohet vetëm rendit publik apo ‘ordre public’ 
… Ai gjithashtu e mbulon edhe rendin që duhet të mbizotërojë brenda 
kornizave të një grupi speci�k të veçantë. Kjo është, për shembull, kur, siç 
është rasti i forcave të armatosura, mungesa e rendit në atë grup mund 
të ketë pasoja mbi rendin në tërë shoqërinë.115

Gjykata i ka vendosur shumë pak raste të nenit 10 në bazë të kësaj pjese 
të testit, që padyshim nuk e ka përmbushur rolin e saj si mjet për ku�zimin 
e fushëveprimit të ku�zimeve të lejueshme ndaj lirisë së shprehjes. Një 
shembull i këtij rasti është ai Casado Coca kundër Spanjës, 1994, që kishte 
të bënte me ndalimin e avokatëve nga reklamimi i punës së tyre. Gjatë 
vlerësimit të asaj se nëse ku�zimi i ka shërbyer qëllimit legjitim, gjykata ka 
theksuar:

115  Engel dhe të tjerët kundër Holandës, 1976, § 98.
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Gjykata nuk ka asnjë arsye për të dyshuar se rregullat e avokatisë ndaj 
të cilave është ngritur ankesë ishin përcaktuar për t’i mbrojtur interesat 
e qytetarëve me sigurimin e respektit ndaj anëtarëve të avokatisë. Në 
lidhje me këtë, duhet të merret parasysh natyra e posaçme e profesionit 
që praktikohet prej pjesëtarëve të avokatisë; në cilësinë e tyre si zyrtarë 
të gjykatës ata për�tojnë prej një të drejte ekskluzive si audiencë dhe 
prej imunitetit ndaj procesit juridik në lidhje me përfaqësimet e tyre 
verbale të rasteve nëpër gjykata, por sjellja e tyre duhet të jetë diskrete, e 
ndershme dhe e dinjitetshme.116

Gjykata i referohet interesave të shumta, por dështon të bëjë një ndërlidhje 
të duhur të atyre interesave me çështjet në shqyrtim e sipër të rastit (duke 
theksuar, për shembull, se si reklamimi do ta rrezikonte ndershmërinë e 
avokatëve) ose të tregojë se si këto futen në listën e qëllimeve të parapara 
në nenin 10(2) (ngase ka dallim mes “interesave të publikut” dhe asaj që 
mbrohet me nenin 10(2), përkatësisht “të drejtave të të tjerëve”).

E nevojshme në shoqëri demokratike 

Në praktikë, shumica dërmuese e rasteve të cilat vendosen nga Gjykata 
Evropiane vendosen në bazë të pjesës së tretë të testit rreth ku�zimeve, 
përkatësisht përmes një shqyrtimi nëse, pas marrjes parasysh të të gjitha 
rrethanave, ku�zimi është i nevojshëm në një shoqëri demokratike. 

Gjykata tani e përfshinë një version të parimeve për udhëheqjen e 
vlerësimit të saj rreth nevojshmërisë, të cilat dalin mu prej jurisprudencës 
së saj të hershme në shumicën e vendimeve të saj:

Gjykata ka theksuar se përderisa mbiemri “i nevojshëm/necessary”, 
në kuadër të kuptimit të nenit 10(2) (neni 10-2), nuk është sinonim 
i �alës “i domosdoshëm”, e as nuk e ka �eksibilitetin e shprehjeve si “i 
pranueshëm”, “i zakonshëm”, “i dobishëm” apo “i dëshirueshëm” ai 
nënkupton praninë e “një nevoje sociale urgjente”.117

Për sa i përket vlerësimit të asaj nëse masat ishin të nevojshme për ta 
trajtuar një ‘nevojë sociale urgjente’, gjykata shpeshherë ka theksuar:

116  Casado Coca kundër Spanjës, 1994, § 46.
117  Shih, për shembull, Sunday Times (nr. 1) kundër Mbretërisë së Bashkuar, 1979, § 59.
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Në veçanti, gjykata duhet të përcaktojë nëse arsyet e cekura prej 
autoriteteve shtetërore për arsyetimin e ndërhyrjes ishin ‘relevante dhe 
të mjaftueshme’ dhe nëse masa e ndërmarrë ishte ‘në proporcion me 
qëllimet legjitime të ndjekura’.... Për ta bërë këtë, gjykata duhet ta bindë 
veten se autoritetet shtetërore, duke e bazuar veten në një vlerësim të 
pranueshëm të fakteve relevante, kanë zbatuar standarde të cilat ishin 
në përputhshmëri me parimet e parapara në nenin 10. [referencat nuk 
janë përfshirë]118

Termi ‘relevant’ zakonisht përdoret për ta vlerësuar shkallën në të cilën 
arsyet e arsyetojnë logjikshëm ku�zimin, ndërsa termi ‘i mjaftueshëm’ 
përdoret për të vlerësuar nëse kanë barrë të mjaftueshme për ta bërë një 
gjë të tillë. Gjithashtu, kushti i ‘proporcionalitetit’ përdoret për të vlerësuar 
nëse masat e ndërmarra dhe veçanërisht sanksionet apo mjetet juridike të 
shqiptuara, korrespondojnë me dëmin e bërë ndaj lirisë së shprehjes.    

Përtej këtyre deklaratave të dobishme, por mbi të gjitha mjaft të 
përgjithshme, pyetja se çka cilësohet si e nevojshme në një shoqëri 
demokratike varet shumë prej të gjitha rrethanave të rastit. Detajet lidhur 
me këtë më së miri trajtohen përmes shqyrtimit të fushave të ndryshme të 
ku�zimit mbi lirinë e shprehjes, siç është paraqitur më poshtë.

Hapësira e vlerësimit

Doktrina e hapësirës së vlerësimit e Gjykatës Evropiane është ngushtë e 
lidhur me çështjen e nevojës. Siç është theksuar më parë, kjo doktrinë iu 
jep shteteve një shkallë të caktuar të diskrecionit për të përcaktuar se a 
ekziston nevoja sociale urgjente, dhe nëse po, për t’i përcaktuar masat që 
shtetet i ndërmarrin për trajtimin e asaj nevoje. Gjykata e ka zhvilluar këtë 
doktrinë në �llim të praktikës së saj gjyqësore. Andaj në rastin e vitit 1976 
Handyside kundër Mbretërisë së Bashkuar, i cili kishte të bënte me çështjen 
morale të akuzave për gjëra të turpshme, gjykata ka theksuar:

Rrjedhimisht, neni 10 para. 2 (neni 10-2) ua lë shteteve kontraktuese një 
hapësirë vlerësimi. Kjo hapësirë i jepet si legjislatorit të vendit (“përshkruar 
me ligj”) ashtu edhe organeve, mes të tjerash gjyqësore, të cilat thirren për 
interpretimin dhe zbatimin e ligjeve në fuqi. [referencat nuk janë përfshirë]119

118  Cump�n� dhe Maz�re kundër Rumanisë, 2004, § 90
119  Handyside kundër  Mbretërisë së Bashkuar, 1976, § 48.
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Kjo doktrinë shërben për një numër arsyesh, përfshirë për ta pranuar 
se, së paku në lidhje me qëllimet e caktuara legjitime nga neni 10(2), ka 
disa arsye, ku më kryesori është morali. Shtetet evropiane kanë vlera të 
ndryshme themelore, përmes të cilave arsyetohet trajtimi diferencial. 
Doktrina gjithashtu i merr parasysh sistemet e ndryshme juridike në shtetet 
evropiane, si dhe qasjet e ndryshme për trajtimin e çështjeve që mund të 
ngrihen në shtetet me sistem të njëjtë juridik. 

Arsyetimi kryesor për hapësirën e vlerësimit është se së paku në rastet që 
nuk kanë të bëjnë me �alime politike, autoritetet shtetërore qëndrojnë në 
pozitë më të mirë për të vendosur për atë se cila mund të jetë përgjigja e 
duhur ndaj �alimeve që mendohen të jenë të dëmshme:

Në raste të tilla, autoritetet shtetërore, për shkak të kontaktit të tyre të 
drejtpërdrejt dhe të vazhdueshëm me forcat themelore të shteteve të 
veta, në parim janë në pozitë më të mirë sesa gjyqtari ndërkombëtar për 
dhënien e mendimit rreth “nevojës” së një “ku�zimi” apo “ndëshkimi” 
me qëllim të përmbushjes së qëllimeve legjitime të ndjekura. [referencat 
nuk janë përfshirë]120

S�dë për gjykatën ka qenë krijimi i një baraspeshe të duhur mes rolit të saj 
për të siguruar që shtetet t’i përmbushin obligimet e tyre nga neni 10, duke 
i marrë parasysh rrethanat vendore:

Megjithatë, neni 10 para. 2 (neni 10-2) nuk iu jep shteteve kontraktuese 
kompetencë të paku�zuar të vlerësimit. Gjykata, e cila, së bashku 
me Komisionin, është përgjegjëse për të siguruar përmbushjen e 
angazhimeve të atyre shteteve (neni 19), ka kompetencë për ta dhënë 
vendimin përfundimtar rreth asaj nëse “ku�zimi” apo “ndëshkimi” 
është i barazueshëm me lirinë e shprehjes, e garantuar me nenin 10. 
Andaj, hapësira e vlerësimit e shtetit të caktuar shkon paralelisht me një 
mbikëqyrje evropiane.121

 
Dhe:

Kjo nuk nënkupton se mbikëqyrja e gjykatës ku�zohet në vërtetimin 
e asaj se nëse ndonjë shtet i paditur e ka ushtruar diskrecionin e tij në 

120  Mouvement rawlien suisse kundër Zvicrës, 2012, § 63.
121  Handyside kundër  Mbretërisë së Bashkuar, 1976, § 49.



57Udhëzues për interpretimin dhe domethënien e nenit 10 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut 

mënyrë të arsyeshme, të kujdesshme dhe në mirëbesim. Edhe një shtet 
kontraktues që vepron ashtu i nënshtrohet kontrollit të gjykatës lidhur 
me përputhshmërinë e sjelljes së shtetit me zotimet që ka marrë sipas 
Konventës.122

Gjykata vendosi shumë herët se fushëveprimi i hapësirës së vlerësimit 
është më i gjerë në disa fusha dhe më i ngushtë në disa të tjera. Andaj rasti 
i vitit 1979 Sunday Times (nr. 1) kundër Mbretërisë së Bashkuar, që kishte të 
bënte me një procedurë për mospër�llje nga gjykata, ishte bazuar në një 
gazetë që kishte raportuar rreth çështjes së foshnjave thalidomide gjersa 
çështja ishte duke u gjykuar nëpër gjykatat e Britanisë. Gjykata Evropiane 
ka theksuar:

Përsëri, fushëveprimi i hapësirës vendore të vlerësimit nuk është identik 
për sa i përket secilit qëllim të paraqitur në nenin 10 (2). Rasti Handyside 
kishte të bënte me “mbrojtjen e moralit”. Pikëpamja e shteteve 
kontraktuese rreth “kushteve të moralit”, e shqyrtuar nga Gjykata, 
“ndryshon herë pas herë dhe prej një vendi në tjetrin, posaçërisht në 
kohërat e tanishme”, dhe “autoritetet shtetërore në parim janë në pozitë 
më të mirë se gjykatësi ndërkombëtar për të dhënë një mendim për 
përmbajtjen e saktë të këtyre kushteve” (p. 22, para. 48). Mu e njëjta nuk 
mund të thuhet për nocionin më objektiv të “autoritetit” të gjyqësorit. 
Ligji vendor dhe praktikat e shteteve nënshkruese tregojnë një masë 
mjaft thelbësore të aspekteve të përbashkëta në këtë fushë. Kjo është 
pasqyruar në një numër dispozitash të Konventës, duke përfshirë nenin 
6 , të cilat nuk kanë ekuivalent sa i përket “moralit”. Rrjedhimisht, në këtë 
rast mbikëqyrja më e theksuar evropiane korrespondon me kompetencë 
më të vogël  diskrecionare të vlerësimit.123

Gjykata vazhdimisht u ka dhënë shteteve një hapësirë më të madhe të 
vlerësimit në fushat e mbrojtjes së moralit dhe të ndjeshmërisë së besimit 
fetar. Andaj në rastin e vitit 1996 Wingrove kundër Mbretërisë së Bashkuar, 
gjykata e kishte kon�rmuar ndalesën e një video të shkurtë, e cila ishte 
menduar se i ofendonte të krishterët, duke theksuar: “Hapësira më e madhe 
e vlerësimit është në dispozicion të shteteve kontraktuese për rregullimin 
e lirisë së shprehjes lidhur me çështjet që kanë mundësi t’i ofendojnë 
bindjet e brendshme personale nga fusha e moralit, apo, në veçanti, e 

122  Sunday Times (Nr. 1) kundër Mbretërisë së Bashkuar, 1979, § 59.
123  Sunday Times (Nr. 1) kundër  Mbretërisë së Bashkuar, 1979, § 59.
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besimit fetar.”124 Gjykata gjithashtu ka vërtetuar hapësirë më të madhe të 
vlerësimit lidhur me �alimet komerciale. Rasti i Markt Intern Verlag GmbH 
dhe Klaus Beermann kundër Gjermanisë, 1989, kishte të bënte me një masë 
të përkohshme që ia ndalonte revistës tregtare, si parashtruese e kërkesës, 
përsëritjen e pretendimeve të saj kundër një kompanie të caktuar. Për 
kon�rmimin e ndalesës, gjykata iu kishte referuar hapësirës për vlerësim 
si në vijim:

Një hapësirë e tillë e vlerësimit është tejet e rëndësishme për çështjet 
ekonomike dhe, në veçanti, në një fushë aq të ndërlikuar dhe të 
luhatshme si ajo e konkurrencës jolojale.125

Në fund, gjykata ka pranuar se shtetet duhet të kenë një lloj �eksibiliteti 
për vlerësimin e nivelit të dëmeve në rastet ku përfshihet të shprehurit të 
cilat në mënyrë legjitime mund të sanksionohen në pajtim me nenin 10:

Autoritetet kompetente shtetërore janë në pozitë më të mirë sesa 
Gjykata Evropiane për vlerësimin e çështjes, andaj në këtë drejtim ato 
duhet të gëzojnë një hapësirë më të gjerë të vlerësimit.126

Në anën tjetër, gjykata ka mbajtur hapësirën e vlerësimit të përshkruar 
në rastet si Sunday Times (nr. 1) kundër Mbretërisë së Bashkuar, 1979, 
i cili kishte të bënte me diskutime rreth çështjeve të interesit publik. Në 
rastin e Giniewski kundër Francës, 2006, gjykata ishte përballë me një 
akuzë për shpi�e kundër një grupi të personave në bazë të fesë së tyre. 
Gjykata Evropiane ka pranuar se rasti kishte të bënte me ndjeshmërinë 
fetare, kështu që ai i nënshtrohej një hapësire më të madhe të vlerësimit. 
Njëkohësisht:

Duke i marrë parasysh ndikimet dëmtuese të një doktrine të caktuar, 
artikulli në �alë i kishte kontribuar një diskutimi të arsyeve të ndryshme 
të mundshme prapa shfarosjes së hebrenjve në Evropë, një çështje e 
interesit publik të padiskutueshëm në ndonjë shoqëri demokratike. 
Në çështje të tilla, ku�zimet e lirisë së shprehjes duhet të interpretohen 
në mënyrë të saktë. Ndonëse çështja e ngritur në këtë rast ka të bëjë 

124  Wingrove kundër  Mbretërisë së Bashkuar, 1996, § 58. Shih edhe Otto-Preminger-Insti-
tut kundër Austrisë, 1994.

125  Markt Intern Verlag GmbH dhe Klaus Beermann kundër Gjermanisë, 1989, § 33.
126  Tolstoy Miloslavsky kundër  Mbretërisë së Bashkuar, 1995, § 48.
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me një doktrinë të kon�rmuar prej Kishës Katolike, dhe meqë është 
çështje e besimit fetar, një analizë e artikullit në �alë tregon se ai nuk 
përmban sulme ndaj besimeve fetare si i tillë, por një pikëpamje të cilën 
parashtruesi i kërkesës dëshiron ta shprehë si gazetar dhe historian. Në 
lidhje me këtë, gjykata e konsideron esenciale në një shoqëri demokratike 
që debatet rreth shkaqeve të akteve të rëndësisë së posaçme për krimet 
kundër njerëzimit duhet të bëhen lirshëm.127

Me �alë  tjera në atë rast, nevoja për debate të hapura rreth çështjeve të 
interesit publik ka mbizotëruar ndaj ndjeshmërive fetare në kuptimin e 
vlerësimit të fushëveprimit të hapësirës së vlerësimit.  

Një diskutim interesant rreth fushëveprimit të hapësirës së vlerësimit 
gjendet në rastin TV Vest As & Rogaland Pensjonistparti kundër Norvegjisë, 
2008, i cili kishte të bënte me një ndalesë mbi reklamat televizive politike 
të paguara, një çështje mbi të cilën ka divergjenca të konsiderueshme 
në praktikë nëpër shtetet e Evropës. Për shkak se rasti kishte të bënte 
me reklamat politike, gjykata ka konstatuar se ai nuk ishte mbuluar me 
hapësirën më të madhe të vlerësimit që zakonisht zbatohet për rastet e 
shprehjes komerciale. Gjykata e ka refuzuar pohimin e qeverisë se ai kishte 
gëzuar hapësirë të vlerësimit gjatë vendosjes se si të baraspeshohet liria e 
shprehjes dhe mbajtjes së duhur të zgjedhjeve, duke theksuar se ndalesa 
ishte zbatuar si gjatë ashtu edhe jashtë periudhave të zgjedhjeve. Gjykata 
kishte pranuar se praktika e ndryshme evropiane mbi këtë ishte në favor të 
hapësirës më të madhe të vlerësimit, por ajo gjithashtu ka theksuar:

Gjykata nuk e ka të mundur ta ketë të njëjtin mendim me shumicën e 
gjykatës supreme se rasti aktual kishte më shumë ngjashmëri me rastin 
Murphy sesa me rastin Vogt (shih paragrafët 60-61 të aktgjykimit të 
gjykatës supreme, cituar në paragra�n 20 më lartë). Në të kundërtën, 
ajo pajtohet me pakicën (shih paragrafët 80-81 të aktgjykimit të 
gjykatës supreme, cituar në paragra�n 21 më lartë) se natyra politike 
e reklamave që ishin ndaluar bën thirrje për një shqyrtim të rreptë nga 
ana e gjykatës dhe një në vlerësim korrespondues nacional të hapësirës 
lidhur me nevojën e ku�zimeve. [referencat nuk janë përfshirë]128

127  Giniewski kundër Francës, 2006, § 51.
128  TV Vest As & Rogaland Pensjonistparti kundër Norvegjisë, 2008, § 64.
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Është vështirë që të nxirren konkluzione shumë precize rreth mënyrës se si 
gjykata e ka përdorur doktrinën e hapësirës së vlerësimit, përveç theksimit 
të fushave ku ajo konsiderohet të jetë më e gjerë dhe më e ngushtë. 
Nganjëherë duket sikurse gjykata e përdor doktrinën në mënyrë mjaft 
�eksibile, varësisht prej vendimit që ajo dëshiron të jap lidhur me rastin e 
caktuar.

Dënimet

Gjykata Evropiane konsideron se edhe kur �alimi mund të sanksionohet 
në mënyrë legjitime në përputhje me nenin 10(2), dënimet e tepruara si të 
vetme mund të shkelin të drejtën e lirisë së shprehjes, pjesërisht për shkak 
të efektit trishtues të atyre dënimeve. Rasti Tolstoy Miloslavsky kundër 
Mbretërisë së Bashkuar, 1995, kishte të bënte me një shpi�e shumë serioze 
e cila çoi në imponimin e dëmshpërblimit në vlerë prej 1,500,000 £, tri 
herë më të lartë se sa vendimi i mëparshëm. Ndonëse pranoi se një lloj 
i dënimit ishte i përshtatshëm, Gjykata u shpreh se “dëmshpërblimi dhe 
dënimi qartazi përbëjnë një ndërhyrje në ushtrimin [e] së drejtës së lirisë së 
shprehjes.”129 Si rezultat, ato duhet të arsyetoheshin në përputhje me testin 
trepjesësh për ku�zime të tilla. 

Në përputhje me qasjen e saj afatgjate të analizës së domosdoshmërisë, 
Gjykata u shpreh se çdo sanksion i shqiptuar për shpi�e duhet të mbajë 
një “marrëdhënie të arsyeshme të proporcionalitetit të dëmit të shkaktuar 
ndaj reputacionit” dhe se kjo duhet të speci�kohet në ligjet kombëtare 
mbi shpi�en.130 Gjykata konstatoi se shpërblimi nuk i plotëson standardet 
e domosdoshme, pavarësisht nga hapësira e gjerë e vlerësimit që gëzon 
shteti i paditur, për shkak të natyrës krejtësisht të tepruar të dëmshpërblimit 
aktual dhe të faktit se sistemi ligjor vendor kishte mungesë të mekanizmave 
për të trajtuar shpërblimet e tepruara.131

Komisioni Evropian për të Drejtat e Njeriut u shpreh se e drejta e 
kundërpërgjigjes është një reagim i duhur dhe i ku�zuar ndaj deklaratave 

129  Tolstoy Miloslavsky kundër Mbretërisë së Bashkuar, 1995, § 35.
130  Tolstoy Miloslavsky kundër Mbretërisë së Bashkuar, 1995, § 49.
131  Contrast Independent News dhe Media dhe Independent Newspapers Ireland Limited 

kundër Irlandës, 2005, u vendos vetëm pak pas rastit Miloslavsky, në të cilin Gjykata 
Evropiane u shpreh se një dëmshpërblim në vlerë prej 300,000 £ IR nuk ishte shkelje e 
së drejtës së lirisë së shprehjes, pjesërisht për shkak të nivelit të ndryshëm të kontrollit 
të apelit mbi lartësinë e shpërblimit.
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shpifëse.132 Kjo e drejtë është e paraparë me standardet evropiane133 dhe 
mund të shihet si një mënyrë relativisht joimponuese dhe e drejtpërdrejtë 
e adresimit të deklaratave shpifëse. Gjykata ka shkuar edhe më tutje 
duke u shprehur se në rrethana të caktuara individët kanë të drejtë të 
kundërpërgjigjen si pjesë e së drejtës së tyre të lirisë së shprehjes:

Gjykata konsideron se në rastin konkret ka lindur një detyrim pozitiv për 
shtetin për të mbrojtur të drejtën e parashtruesit të kërkesës për lirinë e 
shprehjes, së pari duke siguruar se ai kishte një mundësi të arsyeshme 
për të ushtruar të drejtën e tij të kundërpërgjigjes duke paraqitur një 
reagim për botim në gazetë, dhe së dyti se ai kishte një mundësi për 
të kundërshtuar refuzimin e gazetës (shih më lartë “ligjin përkatës 
ndërkombëtar dhe vendor”).134

Vlera e së drejtës së kundërpërgjigjes dhe e mjeteve juridike është theksuar 
në rastin Hachette Filipacchi kundër Francës, 2007, i cili kishte të bënte me 
botimin e fotogra�së së trupit të viktimës së vrarë nga ana e një reviste. 
Gjykata Evropiane e la në fuqi vendimin e gjykatave franceze, në të cilin 
kërkohej që revista të botoj një deklaratë me efektin se fotogra�a ishte 
botuar pa lejen e familjes së viktimës, dhe se familja konsideronte se kjo 
ishte ndërhyrje në jetën e tyre private. Në këtë mënyrë, Gjykata vuri në 
dukje se kjo këshillë juridike ishte më pak e bezdisshme se ajo që �llimisht 
kishte kërkuar familja në këtë rast, gjegjësisht kon�skimin e të gjitha 
kopjeve të revistës.

Ligji penal është potencialisht një nga mjetet më ndërhyrëse pas-
shprehimore të (?) trajtimit të gjuhës së dëmshme, si nga vet natyra e tij, 
ashtu edhe nga mundësia e rezultimit me sanksione penale. Në rastin e 
vitit 1992 Castells kundër Spanjës,  parashtruesi i kërkesës, në atë kohë 
senator i grupit politik Herri Batasuna, i cili përkrahte pavarësinë e shtetit 
bask, kishte botuar një artikull gazete i cili përmbante kritika të fuqishme 
ndaj qeverisë spanjolle. Ai ishte dënuar me burgim me kusht, ndonëse 
u ndalua nga Gjykata Supreme. Lidhur me çështjen e sanksionit penal, 
Gjykata Evropiane ka deklaruar:

132  Shih, për shembull, Ediciones Tiempo S.A. kundër Spanjës, 1989.
133  Shih Rezolutën (74) 26 të Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës mbi të drejtën 

e kundërpërgjigjes – pozitës së individëve në lidhje me stazhin, të miratuar më 2 korrik 
1974.

134  Melnychuk kundër Ukrainës, 2005.
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Pozita dominuese që ka qeveria e bënë të nevojshme që ajo të përmbahet 
gjatë marrjes së vendimeve në procedurat penale, posaçërisht kur 
ka mjete të tjera në dispozicion për t’iu kundërpërgjigjur sulmeve dhe 
kritikave të paarsyetuara të kundërshtarëve të saj në media.135

Në rastin Lingens, një rast tjetër i shpi�es, dënimi penal përbëhej nga një 
gjobë relativisht e vogël, por Gjykata vërejti se edhe ky lloj i dënimit do të 
mund të ushtroj një efekt armiqësor mbi lirinë e shprehjes:

Edhe pse gjoba e shqiptuar autorit nuk e ndaloi atë nga të shprehurit e tij, 
ajo megjithatë përbënte një lloj censure, e cila ka të ngjarë ta dekurajojë 
atë për të bërë kritika të tilla në të ardhmen.... Në kontekstin e debatit 
politik një dënim i tillë ka gjasë të pengojë gazetarët për të kontribuar 
në diskutimin publik të çështjeve që ndikojnë në jetën në komunitet. 
Në të njëjtën mënyrë, një dënim si ky ka të ngjarë që të pengojë shtypin 
në kryerjen e detyrave të tij si ofrues i informacionit dhe mbikëqyrës 
publik.136

Në një rast të vitit 2004 të zgjidhur nga Dhoma e lartë, Gjykata vendosi 
ku�zime edhe më të rrepta mbi shqiptimin e sanksioneve penale, duke 
deklaruar:

Edhe pse dënimi në parim është një çështje për gjykatat kombëtare, 
Gjykata konsideron se shqiptimi i një dënimi me burgim për shtypin 
për një vepër penale do të ishte në pajtueshmëri me lirinë e shprehjes së 
gazetarëve të garantuar me nenin 10 të Konventës vetëm në rrethana të 
jashtëzakonshme, sidomos kur të drejtat e tjera themelore janë dëmtuar 
seriozisht, si për shembull në rastin e gjuhës së urrejtjes ose nxitjes për 
dhunë.137

Në mënyrë të ngjashme, në rastin e vitit 2004 Cumpǎnǎ dhe Mazǎre 
kundër Rumanisë, i cili përfshinte një dënim për shpi�e, Gjykata deklaroi:

Rrethanat e rastit në �alë – një rast klasik i shpi�es së një individi në 
kontekstin e një debati mbi çështjen e interesit publik legjitim – nuk 

135  Castells kundër Spanjës, 1992, § 46.
136  Lingens kundër Austrisë, 1986, § 44. Shih gjithashtu Barthold kundër Republikës Fed-

erale të Gjermanisë, 1985. 
137  Cumpănă dhe Mazăre kundër Rumanisë, 2004, § 115.
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paraqitën asnjë arsyetim çfarëdo qoftë për shqiptimin e dënimit me 
burg.138

Në rastin Obukhova kundër Rusisë, 2009, çështja kishte të bëjë me një 
urdhër kundër botimit të çfarëdo informacioni në lidhje me një aksident 
me makinë ku përfshihej një gjyqtar dhe një gazetare/parashtruese e 
kërkesës, si dhe çfarëdo informacioni në lidhje me çështjen juridike që 
kishte ndodhur. Gjyqtari kishte nisur procedurat gjyqësore të shpi�es 
kundër parashtrueses së kërkesës në bazë të pohimeve të saj të botuara 
mbi ndikimin e padrejtë gjyqësor në këtë rast. Gjykata u shpreh se ndërsa 
mund të ketë ndonjë argument për ku�zimin e komenteve të mëtejshme 
mbi çështjen e caktuar të ndikimit, që është sjell para gjykatave, nuk ka 
pasur urdhër për të imponuar një ku�zim të tillë të gjerë për çdo raportim 
rreth aksidentit ose procedurës gjyqësore.

Gjykata është shprehur se imponimi i ku�zimeve të mëparshme për 
botimin, duke mos e përjashtuar krejtësisht nga neni 10, duhet të trajtohen 
me dyshimin më të madh:

Gjykata ka theksuar se derisa neni 10 nuk e ndalon imponimin e 
ku�zimeve të mëparshme për botimin, rreziqet e natyrshme në ku�zimet 
e mëparshme janë të tilla që kërkojnë një shqyrtim më të kujdesshëm 
nga ana e gjykatës. Kjo veçanërisht vlen sa i përket medieve, pasi që 
lajmi është një mall që prishet, dhe vonesa e publikimit të tij, madje 
edhe për një periudhë të shkurtër, mund t’ia heq tërë vlerën e lajmit dhe 
interesin për të.139

Regjimet paraprake të autorizimit për themelimin e revistave periodike janë 
të papranueshme në një demokraci, dhe është e vështirë të imagjinohet që 
një regjim i tillë mund të konsiderohet në pajtueshmëri me nenin 10. Edhe 
më e vërtetë është çështja për regjimet të cilat kërkojnë nga mediat – e 
shtypura ose të transmetuara – për të dorëzuar materialin tek censuruesi 
para botimit të tyre.

Rasti i vitit 2002 Gaweda kundër Polonisë, siç theksohet më lartë, përfshinë 
refuzimin për të regjistruar dy revista periodike bazuar në titujt e propozuar 
të tyre. Në konstatimin se rregulli nuk është paraparë me ligj, Gjykata vërejti 

138  Cumpǎnǎ dhe Mazǎre kundër Rumanisë, 2004, § 116.
139  Mosley kundër Mbretërisë së Bashkuar, 2011, § 117.
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se refuzimi për të regjistruar titujt në thelb përbënte një formë të censurës 
paraprake, duke deklaruar:

Gjykata konsideron se, edhe pse neni 10 i Konventës nuk ndalon 
imponimin e ku�zimeve  paraprake mbi botimet (shih paragra�n 35 
më lartë), ligji përkatës duhet të ofrojë një tregues të qartë të rrethanave 
kur ku�zimet e tilla janë të lejueshme, dhe aq më tepër, kur pasojat e 
ku�zimit të tillë janë për të bllokuar botimin e plotë të revistës periodike, 
si në rastin në �alë. Kjo është kështu për shkak të rrezikut të mundshëm 
që ku�zimet paraprake, për nga natyra e tyre, paraqesin për lirinë e 
shprehjes të garantuara me nenin 10.140

Me �alë të tjera, në këtë rast, Gjykata zbatoi standardin më të lartë të 
shqyrtimit lidhur me ku�zimin paraprak të pjesës së testit të përcaktuar 
me ligj për ku�zimet në lirinë e shprehjes.

Në rastin e vitit 2004 Cumpǎnǎ dhe Mazǎre kundër Rumanisë, që përfshinte 
një dënim për shpi�e, gjykatat vendore shqiptuan një dënim me burg për 
parashtruesit e kërkesës (shih më lartë citatin e Gjykatës Evropiane mbi 
këtë çështje) dhe gjithashtu ua ndaluan parashtruesve të kërkesës që për 
një vit të punojnë si gazetarë. Gjykata e përjashtoi në tërësi këtë lloj të 
dënimit, të cilin dënim e pa si një lloj të ku�zimit paraprak, duke deklaruar:

Gjykata konsideron se, duke ua ndaluar parashtruesve të kërkesës që 
të punojnë si gazetarë si një masë parandaluese e një fushëveprimi të 
gjerë, edhe pse vetëm për  një afati kohor, gjykatat vendore kishin rënë 
në kundërshtim me parimin se shtypi duhet të jetë në gjendje për të 
kryer rolin e një mbikëqyrësi publik në një shoqëri demokratike.141

Në rastin e vitit 2001 Ekin Association kundër Francës, Gjykata u përball 
me një pushtet më të gjerë, të ushtruar nga një ministër, për të shqiptuar 
një ndalim në tërë Francën për qarkullimin e ndonjë dokumenti të huaj, të 
cilin ai e kishte zbatuar ndaj një libri të botuar nga shoqata parashtruese 
e kërkesës. Gjykata u shpreh se kjo ishte shkelje e nenit 10, duke vënë në 
dukje se nuk kishte asgjë në përmbajtjen e librit e cila do të arsyetonte një 
veprim të tillë. Për të ardhur në këtë përfundim, Gjykata vendosi theksin mbi 
nevojën e kontrollit mbi ushtrimin e një diskrecioni të tillë, duke deklaruar 

140  Gaweda kundër Polonisë, 2002, § 40.
141  Cumpǎnǎ dhe Mazǎre kundër Rumanisë, 2004, § 119.
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se për të qenë kjo e ligjshme, “nevojitet një kornizë ligjore, duke siguruar 
një kontroll të rreptë mbi fushëveprimin e ndalimeve dhe një shqyrtim 
efektiv gjyqësor për të parandaluar çdo keqpërdorim të pushtetit.”142 Në 
këtë rast, meqë shqyrtimi gjyqësor ishte ex post facto, shqyrtimi nuk 
ishte automatik dhe mori një kohë jashtëzakonisht të gjatë (nëntë vite në 
rastin në �alë), nuk ishte  konsideruar se përbënë një kontroll efektiv mbi 
ushtrimin e diskrecionit.

Në një rast tjetër të vitit 2004, Éditions Plon kundër Francës, çështja kishte 
të bënte me një libër Le Grand Secret, i cili ishte shkruar nga një gazetar dhe 
dikush që kishte shërbyer si mjek i ish-presidentit francez Mitterand, dhe 
i cili kishte të bënte me problemet shëndetësore të Mitterand, një temë e 
disa debateve në Francë pas vdekjes së tij. Gjykata u shpreh se një urdhër 
i përkohshëm kundër botimit të mëtejshëm, së bashku me dëmet civile, 
ishin të ligjshme. Një urdhër i përhershëm, megjithatë, ishte i tepruar:

Pasi detyra e kon�dencialitetit është shkelur, duke i dhënë rëndësi 
sanksioneve penale (dhe disiplinore) kundër personit përgjegjës, duhet 
të merret parasysh kalimi i kohës kur bëhet vlerësimi nëse një masë e tillë 
si ndalimi i librit – masë e cila në rastin në �alë ishte njëlloj e përgjithshme 
dhe absolute – ishte në pajtueshmëri me lirinë e shprehjes.143

Kështu, kalimi i kohës arriti të shfuqizoj ndalimin e botimit të mëtejshëm, 
në veçanti duke marrë parasysh natyrën e interesit publik për përmbajtjen 
e librit. 

1. Ku�zimet – interesat e veçanta

Pjesa e domosdoshme e testit, siç u theksua më lartë, është pjesa ku vendoset 
për shumicën e rasteve në lidhje me ku�zimet e lirisë së shprehjes. Pavarësisht 
kësaj, pjesa e mësipërme në lidhje me domosdoshmërinë është më e shkurtra 
në mesin e atyre që fokusohen në testin trepjesësh. Arsyeja për këtë është se, 
përveç disa deklaratave shumë të përgjithshme lidhur me atë se si analizat e 
domosdoshme duhet të kryhen, analiza kryesore e domosdoshmërisë bëhet 
mbi bazën e rasteve veç e veç Ky paragraf përshkruan se si Gjykata është marrë 
me lloje të ndryshme të interesave të cilët mund të arsyetojnë ku�zimet në 
lirinë e shprehjes, siç përcaktohet në nenin 10(2).

142  Ekin Association kundër Francës, 2001, § 58.
143  Éditions Plon kundër Francës, 2004, § 53.
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Siguria kombëtare

Interesi i parë i radhitur në nenin 10(2), i cili mund të arsyetojë një ku�zim 
në lirinë e shprehjes, është siguria kombëtare. Siguria kombëtare është 
një fushë e vështirë, sepse në qoftë se siguria është vërtetë e kërcënuar, 
atëherë është e kërcënuar edhe e tërë mënyra e jetës sonë, duke përfshirë 
demokracinë dhe të drejtat e njeriut. Në anën tjetër, siguria kombëtare ka 
qenë historikisht e keqpërdorur nga qeveritë si arsyetim për të ku�zuar 
�alën e lirë. Gjithashtu është shumë vështirë për gjykatat për të vlerësuar 
kërcënimet ndaj sigurisë kombëtare, të cilat në një masë të madhe janë 
jashtë fushës së njohurisë dhe ekspertizës së tyre. Kjo është edhe më tepër 
e komplikuar nga fakti që gjykatat priren të jenë mjaft të kujdesshme në 
këtë fushë, sepse ato dëshirojnë të shmangin krijimin e çfarëdo rreziku 
ndaj sigurisë kombëtare. Në përgjithësi kjo ka rezultuar në një nivel të 
lartë të respektit nga ana e gjykatave ndaj kërkesave zyrtare në këtë lëmi. 
Pavarësisht kësaj, Gjykata Evropiane në kuadër të jurisprudencës së saj ka 
ushtruar mbikëqyrje të plotë mbi deklaratat e qeverisë për kërcënimet 
ndaj sigurisë kombëtare.

Pjesa më e madhe e rasteve që kanë të bëjnë me sigurinë kombëtare të 
cilat janë vendosur nga Gjykata kanë ardhur nga Turqia dhe, në shumicën 
dërrmuese të atyre rasteve, Gjykata ka gjetur shkelje të së drejtës së lirisë 
së shprehjes. Megjithatë, një numër i rasteve kanë ardhur gjithashtu edhe 
nga vendet e tjera. Një nga rastet e para që kishte të bëjë me sigurinë 
kombëtare dhe i cili u vendos nga Gjykata ishte rasti i vitit 1991 Observer 
dhe Guardian kundër Mbretërisë së Bashkuar. Këto dy gazeta, parashtruese 
të kërkesës, njoftuan se kishin për qëllim të publikojnë pjesë nga Spycatcher, 
një libër nga Peter Wright, i cili ishte agjent i inteligjencës në pension, në 
të cilin përfshihej një raport i veprimeve të supozuara të paligjshme nga 
shërbimi britanik i inteligjencës dhe agjentët e tij. Prokurori i përgjithshëm 
britanik shkoi në gjykatë për të kërkuar urdhra të përhershëm kundër 
publikimit të ekstrakteve nga libri. Në korrik të vitit 1986, gjykatat dhanë 
urdhra të përkohshëm për të ndaluar publikimin deri sa të bëhet vendosja 
përfundimtare e çështjes së urdhrave të përhershëm. Në korrik të vitit 1987, 
libri u publikua në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe kopjet u bënë të 
disponueshme në Mbretërinë e Bashkuar. Urdhri i përkohshëm kundër 
publikimit në Mbretërinë e Bashkuar mbeti në fuqi deri në muajin tetor të 
vitit 1988, kur gjykatat britanike refuzuan të japin urdhrat e përhershëm.
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Gjykata Evropiane u shpreh se urdhrat ishin justi�kuar para publikimit në 
Shtetet e Bashkuara, por pasi që libri u bë i disponueshëm në përgjithësi, 
nuk kishte ndonjë justi�kim për t’i mbajtur ato. Gjykata kishte posaçërisht 
dyshime ndaj deklaratave të ndryshuara të qeverisë në lidhje me nevojën 
për ato urdhra:

Gjykata vëren se në këtë drejtim, rasti i Prokurorit të Përgjithshëm, duke 
adoptuar �alët e gjykatësit Scott, pësoi “një metamorfozë kurioze”.... 
Në këtë mënyrë, qëllimi i urdhrave në promovimin e e�kasitetit dhe 
reputacionit të Shërbimit të Sigurisë u bë i ku�zuar, veçanërisht sa i 
përket: ruajtjes së besimit të palëve të treta në atë shërbim; duke bërë të 
qartë se publikimi i paautorizuar i kujtimeve nga ish-anëtarët e tij nuk 
do të tolerohej; dhe duke frenuar të tjerët të cilët mund të joshen që të 
ndjekin hapat e z. Wright. 

Gjykata këto qëllime nuk i konsideron si të mjaftueshme për të arsyetuar 
vazhdimësinë e ndërhyrjes për të cilën është parashtruar ankesa.144

Sa i përket sugjerimit të arsyeshëm, rasti qëndron në atë se edhe nëse 
zbulimi i ndonjë informate mund të dëmtojë sigurinë kombëtare, nuk 
ka më rrezik për sigurinë kombëtare pasi që informacioni të jetë bërë i 
disponueshëm.

Një situatë e ngjashme u ngrit edhe në rastin e vitit 1995 Vereniging 
Weekblad Bluf! kundër Holandës, i cili kishte të bëjë me kon�skimin e një 
gazete javore që përmbante një raport të fshehtë gjashtëvjeçar të shërbimit 
holandez të sigurisë rreth çështjeve të brendshme, i cilin ndër të tjerash i 
referohej veprimtarive të partisë komuniste dhe lëvizjes antinukleare. She� 
i shërbimit përkatës pranoi se, të marra veçmas, çështjet e mbuluara nga 
raporti nuk përbënin sekret shtetëror, por se, të marra së bashku, ato do 
të ekspozonin veprimtaritë e shërbimit dhe metodat operacionale. Gazeta 
kishte shtypur përsëri kopjet në mënyrë të fshehtë dhe i kishte shpërndarë 
ato një ditë pasi që ishin kon�skuar origjinalet e shtypura.

Në rend të parë Gjykata nuk ishte e bindur që ishte e nevojshme që ky lloj 
materiali të mbahej sekret, duke deklaruar:

144  Observer dhe Guardian kundër Mbretërisë së Bashkuar, 1991, § 69.
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Lirisht mund të shtrohet pyetja nëse informacioni në raport ishte 
mjaft i ndjeshëm për të justi�kuar parandalimin e shpërndarjes së tij. 
Në kohën e kon�skimit dokumenti në �alë ishte gjashtë vjet i vjetër. 
Për më tepër, ai ishte i një natyre mjaft të përgjithshme, dhe vet she� i 
shërbimit të sigurisë në vitin 1987 kishte pranuar se pjesë të ndryshme 
të informacionit, të marra veçmas, më nuk ishin sekrete shtetërore 
(shih paragra�n 9 më lartë). Së fundi, raporti ishte shënuar thjesht si 
“Kon�dencial”, që paraqet një shkallë të ulët të fshehtësisë.145

Sido që të jetë, fakti se një numër i madh i kopjeve tashmë kishin qarkulluar 
do të thotë se informacioni nuk kishte më natyrën e vet të ndjeshme.

Në rastin e vitit 2008 Leroy kundër Francës, një karikaturist ishte dënuar 
penalisht për miratimin e terrorizmit me anë të një karikature, e cila 
përshkruante sulmet e 11 shtatorit 2001, dhe e cila ishte publikuar vetëm 
disa ditë pas ngjarjes, me titullin “Ne të gjithë e ëndërruam atë … Hamasi 
e bëri atë” (Në frëngjisht: “Nous en avions tous rêvé ... le Hamas l’a fait””). 
Gjykata vlerësoi dënimin në dritën e aktiviteteve të autoriteteve franceze 
në luftën e tyre kundër terrorizmit, si dhe të nevojës për kujdes të veçantë 
gjatë vlerësimit të shprehjes artistike. Gjatë konstatimit se dënimi nuk ishte 
shkelje e nenit 10, Gjykata mori në konsideratë kohën kur është publikuar 
karikatura, që do të thotë se ajo ka mundur të nxiste dhunën dhe në këtë 
mënyrë të rrezikonte rendin publik.

Siç u theksua më lartë, shumica e rasteve që kanë të bëjnë me sigurinë 
kombëtare të Turqisë rezultuan në gjetjen e shkeljes së të drejtës së lirisë 
së shprehjes. Shumica e këtyre rasteve përfshinin dënimet sipas ligjit 
turk për përhapjen e propagandës seperatiste apo propagandës kundër 
pandashmërisë së shtetit, për propagandim të �alorit të urrejtjes (zakonisht 
për veprimtaritë siç është përkrahja e solidaritetit apo kulturës kurde) ose 
për promovimin e organizatave ilegale. Disa përfshijnë lloje të tjera të 
dënimeve, të tilla si ato për nxitje për t’iu shmangur shërbimit ushtarak.146

Gjykata ka theksuar një numër të faktorëve kyç në rastet në të cilat ka 
gjetur shkelje të së drejtës për lirinë e shprehjes. Në disa raste, Gjykata ka 
theksuar se �alimi kritik nuk përbënte nxitje për dhunë. Citatet në vazhdim 
janë marrë nga rastet të cilat përfshijnë llojet më të rënda të deklaratave:

145  Vereniging Weekblad Bluf! kundër Holandës, 1995, § 41.
146 Shih, për shembull, Ergin kundër Turqisë (Nr. 6), 2006.
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Është gjithashtu e vërtetë që intervistat kritike (shih paragra�n 13 më 
lartë) përmbanin kritika të ashpra kundër autoriteteve turke siç është 
deklarata se “terroristi i vërtetë është Republika e Turqisë”. Për Gjykatën, 
megjithatë, ky është më shumë një re�ektim i qëndrimit të ashpër të 
një ane të kon�iktit, sesa një thirrje për dhunë. ... Në tërësi, përmbajtja 
e artikujve nuk mund të interpretohet si e aftë për të nxitur dhunë të 
mëtejshme.147

Dhe:

Edhe pse disa fragmente nga poemat për nga toni duken shumë agresive 
dhe thërrasin për përdorim të dhunës, Gjykata konsideron që fakti se për 
nga natyra ato ishin artistike dhe me ndikim të ku�zuar, i bëri ato një 
thirrje më pak për kryengritje sesa një shprehje të shqetësimit të thellë 
përballë një situate të vështirë politike.148

Gjykata ka marrë parasysh një sërë faktorësh kur ka vendosur se deklaratat 
kritikuese në këto raste nuk nxisin dhunën. Ato përfshijnë gjuhën aktuale 
të deklaratave, qëllimin e qartë të autorit, formën në të cilin deklaratat 
janë shpërndarë (siç është përmes librave apo gojarisht para një turme), 
formën që deklaratat kanë marrë (e tillë si poezia), nëse deklaratat kanë 
qenë në lidhje me çështjen e interesit publik si dhe kush i ka shpërndarë 
ato (autori, i cili mund të dëshiroj të nxisë dhunë apo mediat, të cilat kanë 
një përgjegjësi për të raportuar për publikun).

Në disa raste, Gjykata ka theksuar se mediet kanë të drejtë të intervistojnë 
pjesëtarët e grupit terrorist dhe të paraqesin qëndrimet e tyre, dhe publiku 
në të vërtetë ka të drejtë të pranojë këtë informacion. Kështu, rasti i vitit 
1999 Sürek dhe Özdemir kundër Turqisë, kishte të bëjë me një intervistë 
me udhëheqësin e Partisë së Punës të Kurdistanit (PPK), një organizatë 
e jashtëligjshme. Gjykata përsëriti se ku�jtë e kritikës së pranueshme 
në lidhje me qeverinë janë të gjera dhe se ajo duhet të përmbahet nga 
përdorimi i masave penale për të ku�zuar �alën. Gjykata gjithashtu theksoi 
se intervistimi i një pjesëtari të PPK-së ishte i pranueshëm:

147  Sürek kundër Turqisë (Nr. 4), 1999, § 58.
148  Karataş kundër Turqisë, 1999, § 52.
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Gjykata vëren në rend të parë se fakti që intervistat kritike ishin dhënë 
nga një udhëheqës i një organizate të ndaluar, vetvetiu, nuk mund të 
justi�kojë ndërhyrjen në të drejtën e lirisë së shprehjes së parashtruesit të 
kërkesës; në mënyrë të barabartë edhe për faktin se intervistat përmbanin 
kritika mjaftë të ashpra ndaj politikës zyrtare dhe komunikonin 
qëndrimin e njëanshëm të prejardhjes dhe përgjegjësisë për trazirat 
në Turqinë juglindore. Ndërsa është e qartë nga �alët e përdorura në 
intervista se mesazhi ishte ai i papajtueshmërisë dhe i refuzimit për të 
bërë kompromis me autoritetet për sa kohë objektivat e PPK-së nuk janë 
realizuar, tekstet e marra si një tërësi nuk mund të konsiderohet se nxisin 
dhunën ose urrejtjen. … Intervistat kishin një përmbajtje interesante që 
lejonte publikun të ketë një pasqyrë  të qartë në psikologjinë e atyre që 
janë forca lëvizëse prapa kundërshtimit të politikës zyrtare në Turqinë 
juglindore dhe të vlerësojë interesat e përfshira në kon�ikt. Autoritetet 
vendase në rastin konkret nuk arritën për të marrë parasysh në mënyrë 
të mjaftueshme të drejtën e publikut për të qenë i informuar nga një 
perspektivë e ndryshme mbi gjendjen në Turqinë juglindore, pavarësisht 
se sa e pakëndshme ajo perspektivë mund të jetë për ata.149

Në rastet e tjera, Gjykata, ka përkrahur dënimet penale mbi bazën e 
sigurisë publike në kontekstin turk. Në rastin e vitit 1997 Zana kundër 
Turqisë, parashtruesi i kërkesës kishte shprehur përkrahjen e tij për 
“lëvizjen çlirimtare kombëtare të PPK-së” dhe ka deklaruar se edhe pse ai 
nuk ishte në favor të masakrës, “secili mund të bëjë gabime, edhe PKK-ja 
vret gratë dhe fëmijët gabimisht.” Gjykata u shpreh se nuk ka pasur shkelje 
të së drejtës së lirisë së shprehjes duke deklaruar:

Në ato rrethana, përkrahja e dhënë PPK-së – të përshkruar si “lëvizje 
çlirimtare kombëtare” – nga ish-kryebashkiaku i Diyarbakır, qyteti më 
i rëndësishëm në Turqinë juglindore, në një intervistë të botuar në të 
përditshmen më të madhe kombëtare, duhet të konsiderohet që ka të 
ngjarë të përkeqësojë situatën edhe ashtu shpërthyese në atë rajon.150

Në mënyrë të ngjashme, në rastin Sürek kundër Turqisë (nr. 3), 1999, 
Gjykata vërejti se artikulli e ndërlidhte veten me PPK-në dhe përfshinte 
thirrje të drejtpërdrejtë për të përdorur forcën e armatosur për të 
promovuar pavarësinë e Kurdistanit. Për më tepër, artikulli ishte botuar në 

149  Sürek dhe Özdemir kundër Turqisë, 1999, § 61.
150  Zana kundër Turqisë, 1997, § 60.
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Turqinë juglindore, ku kishte raste të shumta të dhunës së frymëzuar nga 
separatizmi, dhe në këtë mënyrë kjo mund të shihet si në gjendje për të 
nxitur dhunë të mëtejshme:

Në të vërtetë mesazhi i cili i komunikohet lexuesit është se mbështetja e 
dhunës është një masë e domosdoshme dhe e justi�kuar e vetëmbrojtjes 
përballë agresorit…. Gjykata thekson se fakti që “informacioni” ose 
“idetë” fyejnë, tronditin ose shqetësojnë nuk mjafton për të justi�kuar 
atë ndërhyrje (shih paragra�n 36 më lartë). Ajo çfarë përbënë çështjen 
në rastin në �alë, megjithatë, është nxitje për dhunë.151

Fakti që parashtruesi i kërkesës personalisht nuk e lidh veten me pikëpamjet 
e shprehura nuk ishte i mjaftueshëm për të shfuqizuar dënimin penal të tij.

Dallimi më i rëndësishëm ndërmjet rasteve ku Gjykata ka gjetur shkelje 
dhe atyre ku nuk ka gjetur, duket se është vlerësimi i Gjykatës për qëllimin 
e parashtruesit të kërkesës. Në ato raste kur është protestuar kundër 
padrejtësisë, madje në një mënyrë të fuqishme dhe të papërmbajtur apo 
për të informuar publikun në lidhje me situatën, Gjykata ka gjetur shkelje 
të së drejtës së lirisë së shprehjes. Ndërsa e kundërta, kur qëllimi duket se 
ka qenë nxitja e të tjerëve për dhunë, atëherë Gjykata nuk ka gjetur një 
shkelje të tillë.

Rendi publik

Gjykata në një numër të rasteve ka trajtuar çështjen e lirisë së shprehjes 
në kontekst të demonstratave. Në rastin Chorherr kundër Austrisë, 1993, 
parashtruesi i kërkesës ishte duke shpërndarë �etushka me të cilat bënte 
thirrje për një referendum për blerjen e avionëve luftarakë dhe mbante një 
shenjë të madhe me të njëjtën porosi gjatë një ceremonie për përkujtimin 
e përvjetorit të 50-të dhe 40-të, respektivisht, të përfundimit të Luftë 
së Dytë Botërore, dhe neutralitetit të Austrisë, si dhe për rekrutimin e 
rekrutëve të rinj. Shenja të cilën e bartte parashtruesi i kërkesës bllokoi 
pamjen e disa spektatorëve dhe kjo rezultoi me shkaktimin e një trazire. 
Policia arrestoi parashtruesin e kërkesës dhe pastaj pas marrjes në pyetje e 
liroi atë. Parashtruesi i kërkesës argumentoi se një qasje më pak ku�zuese 
do të ishte nëse kërkohej nga ai të largojë shenjën. Megjithatë Gjykata, e 

151  Sürek kundër Turqisë (Nr. 3), 1999, § 40.
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zgjedhur për të treguar respekt për mjetet e zgjedhura nga autoritetet në 
këtë rast, konstatoi se nuk ka pasur shkelje të së drejtës së lirisë së shprehjes. 

Gjykata mori një pozitë më të fuqishme në rastet e mëvonshme të Vajnai 
kundër Hungarisë, 2008, dhe Yılmaz dhe Kılıç kundër Turqisë, 2008, duke 
gjetur shkelje në të dyja rastet. Në rastin e parë, parashtruesi i kërkesës 
ishte urdhëruar që të heqë një yll pesëcepësh, i cili ishte simbol i ndaluar i 
lëvizjes ndërkombëtare të punëtorëve, gjë të cilën ai e bëri. Si rrjedhojë, ai 
megjithatë u dënua për veprën penale të shfaqjes së një simboli totalitar. 
Në gjetjen e shkeljes së nenit 10, Gjykata bëri dallimin e rastit Rekvényi 
kundër Hungarisë, 1999, (shih më lartë) mbi bazën se parashtruesi i kërkesës 
ishte politikan e jo zyrtar policor, dhe fakti se kalimi i kohës ka udhëhequr 
drejt forcimit të demokracisë Hungareze, së bashku me anëtarësimin në 
Bashkimin Evropian.

Gjykatës nuk i kishin bërë përshtypje pretendimet e qeverisë rreth rendit 
publik:

Sa i përket qëllimit për të parandaluar trazirat, Gjykata vëren se Qeveria 
nuk i është referuar ndonjë rasti kur një rrezik aktual apo i largët i trazirave 
të shkaktuara nga shfaqja publike e yllit të kuq kishte lindur në Hungari. 
Sipas mendimit të Gjykatës, kontrolli i një rreziku thjeshtë spekulativ, si 
masë parandaluese për mbrojtjen e demokracisë, nuk mund të shihet 
si një “nevojë e ngutshme shoqërore”. Në çdo rast,  pavarësisht nga 
ndalimi në �alë, ekziston një numër i veprave penale të sanksionuara 
me ligjin Hungarez, të cilat kanë për qëllim shtypjen e trazirave publike, 
edhe në qoftë se ato do të provokoheshin nga përdorimi i yllit të kuq 
(shih paragra�n 15 më lartë).152

Gjykata gjithashtu nuk ishte e bindur mbi nevojën për të shtypur simbolet 
madje edhe të totalitarizmit:

Sa i përket lidhjes midis ndalimit të yllit të kuq dhe ideologjisë totalitare, 
në themel ofenduese, Gjykata thekson se përhapja e mundshme e kësaj 
ideologjie, sado e pakëndshme të jetë, nuk mund të jetë arsyeja e vetme 
për të ku�zuar atë me anë të një sanksioni penal.153

152  Vajnai kundër Hungarisë, 2008, § 55.
153  Vajnai kundër Hungarisë, 2008, § 56.
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Së fundi, Gjykata nuk ishte dakord se ndjenjat e të tjerëve ndaj paraqitjes 
(së yllit) do të arsyetonin ndalimin e tij:

Sigurisht, Gjykata është në dijeni se terrori sistematik i përdorur për të 
konsoliduar sundimin komunist në disa shtete, përfshirë Hungarinë, 
mbetet një mbresë serioze në mendjen dhe zemrën e Evropës. Gjykata 
pranon se paraqitja e një simboli i cili ishte i gjithëpranishëm gjatë 
sundimit të këtyre regjimeve mund të krijojë ankth në mesin e ish-
viktimave si dhe tek të afërmit e tyre, të cilët me të drejtë mund t’i shohin 
ato si paraqitje mosrespektuese. Ajo megjithatë konsideron se ndjenjat 
e tilla, ndonëse të kuptueshme, nuk munden të vetme të caktojnë ku�jtë 
e lirisë së shprehjes.154

Në rastin e vitit 2008 Yılmaz dhe Kılıç kundër Turqisë, Gjykata u shpreh se 
nuk mund të arsyetoheshin dënimet penale ndaj parashtruesve të kërkesës, 
të cilëve u ishin dhënë dënime afatgjata me burgim për pjesëmarrje në 
një demonstratë të paligjshme dhe që kishin shfaqur përkrahje për një 
organizatë të paligjshme, PKK. Nuk ka pasur dhunë gjatë demonstratës, 
nuk kishte asgjë për të sugjeruar se veprimtaritë e parashtruesit të 
kërkesës kishin minuar themelet e rendit publik dhe, si rezultat, nuk mund 
të arsyetohen dënimet e ashpra të dhëna.

Janowski kundër Polonisë, 1999, kishte të bënte me një grindje mes 
parashtruesit të kërkesës dhe policisë. Kur ai ishte dëshmitar i rastit kur 
o�cerët policorë urdhëronin shitësit për të liruar një zonë në bazë të asaj se 
shitja nuk lejohej atje, parashtruesi i kërkesës ndërhyri, duke argumentuar 
se nuk kishte ndonjë bazë ligjore për këtë. Ai më vonë u dënua për fyerje të 
o�cerëve policorë, duke i quajtur ata ‘të shëmtuar’ dhe ‘të pamend’. Gjykata 
u shpreh se, pasi që vërejtjet ishin bërë në një shesh dhe se dëshmitarë 
ishin vetëm kalimtarët, kjo nuk ishte pjesë e diskutimit të një çështjeje të 
interesit publik. Gjykata gjithashtu theksoi nevojën për besimin e publikut 
në veprimet e o�cerëve policorë, dhe arriti në përfundim se ndërhyrja ishte 
e arsyetuar.

Në rastin e vitit 2009 Orban dhe të tjerët kundër Francës, Gjykata u shpreh 
se ndalimi i një libri i cili përfshinte pretendimet e një pale të tretë se 
torturat dhe ekzekutimet e praktikuara në luftën e Algjerisë ishin legjitime, 

154  Vajnai kundër Hungarisë, 2008, § 57.
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në të vërtetë të pashmangshme, ishte një shkelje e së drejtës së lirisë së 
shprehjes. Problemi kishte të bënte me një çështje me interes të qartë 
publik dhe se sanksionimi i përhapjes së pikëpamjeve të një pale të tretë, 
dëshmitar i ngjarjeve historike, do të mund të minonte seriozisht themelet 
e diskutimit të çështjeve të interesit të përgjithshëm.155

Morali publik

Gjykata ka marrë vendim për relativisht pak raste mbi bazën e moralit 
publik, gjë e cila është ndoshta befasuese duke marrë parasysh se kjo është 
një çështje e cila mund të pritet të gjenerojë ndjenja të forta. Siç u tha më 
lartë, në përgjithësi Gjykata u ka ndarë një liri më të gjerë të vlerësimit këtyre 
shteteve në këtë fushë se sa rasteve të cilat përfshijnë �alime politike. Për 
shembull, rasti Handyside kundër Mbretërisë së Bashkuar, 1976, kishte të 
bënte me një publikim i cili diskutonte me shprehje shumë të hapura dhe 
të sinqerta çështjet si seksi dhe droga, dhe dukej se ai publikim kishte për 
synim audiencën e të rinjve. Gjykata vuri në dukje se publikimi ka mundur 
të ketë efektin e bindjes së fëmijëve shumë të rinj për t’u angazhuar në 
veprimtari që mund të ishin të dëmshme për ta, dhe kështu e pranoi si 
qëllim të mbrojtjes së moralit të të rinjve. Gjykata pranoi se masat, të cilat 
përfshinin kon�skimin dhe ndalimin e librit, ishin të nevojshme, edhe pse 
libri qarkulloi lirshëm në shumë vende të tjera evropiane.

Rasti Müller dhe të tjerët kundër Zvicrës, 1988, kishte të bënte me piktura 
seksualisht eksplicite të shfaqura në një ekspozitë e cila ishte e hapur për 
publikun, ishte pa pagesë dhe pa ku�zim të moshës. Gjykata vërejti se nuk 
kishte asnjë konceptim unik të asaj se çfarë ishte moralisht e përshtatshme 
në vendet evropiane prandaj dhe e përkrahu ku�zimin, duke deklaruar:

Gjykata nuk e sheh si të paarsyeshëm qëndrimin e marr nga gjykatat 
zvicerane se këto piktura, me theks të veçantë mbi seksualitetin në 
disa nga format e saj më të vrazhda, ishin “përgjegjëse për ofendimin 
e ndjenjës së orientimit seksual të personave me ndjeshmëri të 
zakonshme” (shih paragra�n 18 më lartë). Në këto rrethana, duke pasur 

155  Orban dhe të tjerët kundër Francës, 2009, § 52. Teksti origjinal në gjuhën frënge: 
“Sanctionner un éditeur pour avoir aidé à la di�usion du témoignage d’un tiers sur des 
événements s’inscrivant dans l’histoire d’un pays entraverait gravement la contribu-
tion aux discussions de problèmes d’intérêt général et ne saurait se concevoir sans 
raisons particulièrement sérieuses.
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parasysh lirinë e vlerësimit e cila u është dhënë atyre në bazë të nenit 
10 § 2 (neni 10-2), gjykatat zvicerane kishin të drejtë që për mbrojtjen 
e moralit ta konsiderojnë si “të nevojshëm” shqiptimin e dënimit për 
parashtruesit e kërkesës për publikimin e materialit të turpshëm.156

Gjykata erdhi në një përfundim të ndryshëm në rastin Open Door 
Counselling Ltd dhe Dublin Well Woman Centre Ltd kundër Irlandës, 1992, 
që kishte të bënte me sigurimin e informacionit lidhur me shërbimet 
e abortit jashtë vendit, një çështje për të cilën Gjykata ka pranuar se 
përfshinë moralin. Në konstatimin e shkeljes së të drejtës së lirisë së 
shprehjes, Gjykata mori parasysh disa faktorë, duke përfshirë atë se kryerja 
e një aborti jashtë vendit nuk ishte i jashtëligjshëm dhe se aborti mund 
të ishte vendimtar për mbrojtjen e jetës së një gruaje. Në këtë drejtim, 
Gjykata deklaroi se: “Ku�zimet mbi informacionet në lidhje me veprimtaritë 
të cilat, pavarësisht implikimeve të tyre morale, kanë qenë dhe vazhdojnë 
të tolerohen nga autoritetet kombëtare, bëjnë thirrje për një shqyrtim të 
kujdesshëm nga ana e institucioneve të Konventës sa i përket përshtatjes 
së tyre me parimet e një shoqërie demokratike.”157 Gjykata gjithashtu iu 
referua natyrës absolute të ndalimit, e cila ndalonte dhënien e këshillave 
për abort pavarësisht nga rrethanat, si dhe fakteve se parashtruesit e 
kërkesës nuk kishin këshilluar në favor të abortit, por thjesht kishin dhënë 
informacion mbi atë, dhe se në praktikë informacione të ngjashme mund 
të merren edhe nga burime të tjera.

Një ndër rastet më të fundit i cili përfshin moralin është rasti i vitit 2012  
Mouvement raëlien suisse kundër Zvicrës, 2012, në të cilin Dhoma e lartë 
e Gjykatës, megjithëse me një pakicë të fuqishme kundërshtuese, rrëzoi 
vendimin e mëparshëm të Dhomës, duke gjetur shkelje të nenit 10, ndër 
të tjerash bazuar në lirinë e vlerësimit të shteteve për të mbrojtur moralin. 
Rasti kishte të bënte me një grup që besonin, ndër tjera, në kontaktet 
me jashtëtokësorët. Grupi kishte kërkuar dhe i ishte refuzuar leja për të 
organizuar një fushatë me postera e cila reklamonte një mesazh të supozuar 
nga jashtëtokësorët. Disa prej besimeve të grupit ishin konsideruar të jenë 
problematike, duke përfshirë faktin se ata supozonin të ofrojnë për publikun 
shërbimin e klonimit dhe se ata besonin në superioritetin e njerëzve me 
inteligjencë më të lartë. Gjykata gjithashtu mori parasysh akuzat ndaj disa 

156  Müller dhe të tjerët kundër Zvicrës, 1988, § 36.
157  Open Door Counselling Ltd dhe Dublin Well Woman Centre Ltd kundër Irlandës, 1992, 

§ 72.
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anëtarëve të grupit për abuzim seksual të të miturve. Gjykata konstatoi se 
vetëm kjo nuk mund të arsyetojë refuzimin, por u shpreh se, duke pasur 
parasysh lirinë e vlerësimit e cila do t’u jepet vendimmarrësve lokalë në 
raste të tilla, refuzimi nuk ishte shkelje e së drejtës së lirisë së shprehjes.

Jurisprudenca e Gjykatës në fushën e mbrojtjes së moralit tregon një 
gatishmëri të vazhdueshme për t’u dhënë autoriteteve kombëtare një liri 
mjaft të madhe të vlerësimit në këtë fushë.

Reputacioni

Me përjashtim të Turqisë, një numër i madh i rasteve të cilat janë ngritur 
para Gjykatës Evropiane nga shumica e vendeve përfshijnë mbrojtjen e 
reputacionit dhe plotësohen fuqishëm me raste të sigurisë kombëtare. Kjo 
pasqyron rolin e lirisë së shprehjes, në veçanti, të shtypit, në promovimin 
e debatit rreth çështjeve të vështira në një demokraci, si dhe të çështjes 
mjaft të kontestuar se çfarë përbënë një kritikë të duhur.

Ligjet të cilat si bazë të tyre kanë ruajtjen e reputacionit në vende të 
ndryshme klasi�kohen sipas numrit të përshkrimeve të ndryshme. 
Shprehjet si ‘shpi�e’, ‘ofendim’, ‘etiketim’ dhe ‘përgojim’ janë ato të cilat 
përdoren zakonisht, por gjithashtu përdoren edhe shprehje të tjera. Të 
gjitha këto ligje të cilat trajtohen këtu janë në kategorinë e ruajtjes së 
reputacionit.

Siç është theksuar më lartë, Gjykata ka siguruar mbrojtje të fuqishme 
të deklaratave që lidhen me çështjet e interesit publik, duke përfshirë 
çështjet që kanë të bëjnë me kritikat ndaj politikanëve, qeverisë, zyrtarëve 
apo qytetarëve të  rëndomtë në shoqëri. Ku�jtë e kritikës në raste të tilla 
janë të gjera por jo absolute.

Për të vlerësuar këto raste, Gjykata ka përcaktuar një numër të parimeve, 
dhe po ashtu ka nxjerrë në pah një numër të faktorëve që duhet të merren 
parasysh. Këto janë theksuar në vazhdim. Si një çështje �llestare, mund të 
vërehet se Gjykata ka vendosur disa ku�zime në atë se kur një rast që ka 
të bëjë me mbrojtjen e reputacionit mund të sillet në mënyrë legjitime. Në 
rastin e vitit 2007 Dyuldin dhe Kislov kundër Rusisë, akuzat ishin të bazuara 
në një deklaratë që përfshinte shprehjen në vazhdim “autoritetet rajonale 
kanë �lluar me hakmarrjen ndaj medieve të pavarura”. Gjykata, përveç 
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çështjeve të tjera, konstatoi shkelje të së drejtës për lirinë e shprehjes, pasi 
nuk kishte mundësi që kjo shprehje të përmbajë akuzën për shpi�e:

Gjykata përsërit se kërkesë themelore e ligjit mbi shpi�en është që, në 
mënyrë që t’i japë shkas arsyes së veprimit, deklarata shpifëse duhet 
t’i referohet një personi të veçantë. Në qoftë se të gjithë zyrtarëve të 
shtetit do t’u lejohej që të ngritin padi ndaj shpi�es në lidhje me ndonjë 
deklaratë kritike ndaj administrimit të punëve të shtetit, madje edhe në 
situatat kur zyrtarit nuk i është referuar me emër ose në ndonjë mënyrë 
tjetër të identi�kueshme, gazetarët do të përmbyteshin me padi. Kjo 
nuk do të rezultonte vetëm me vendosjen e një barre të tepërt dhe 
disproporcionale ndaj medieve, duke i shterur burimet e tyre dhe duke 
i përfshirë ata në çështje të pafundme gjyqësore, por gjithashtu do të 
kishte një efekt të frikësimit mbi shtypin në kryerjen e detyrës së tyre si 
ofrues të informatave dhe si roje e publikut.158

Dëshmimi i së vërtetës

Gjykata ka zhvilluar një sistem të gjerë të ligjeve rreth çështjes së 
dëshmimit të  vërtetësisë së deklaratave që konsiderohet se janë shpifëse. 
Në njërin nga rastet e para të shpi�es, Lingens kundër Austrisë, të vitit 
1986, Gjykata ishte ballafaquar me një situatë kur parashtruesi i kërkesës, 
një gazetar, kishte përdorur shprehje të caktuara të forta të kritikave ndaj 
kancelarit federal – përfshirë akuzat ndaj tij si “oportunisti më i keq”, si dhe 
për sjelljen e “pamoralshme” e “të padenjë”. Gjykatat austriake e kishin 
dënuar parashtruesin e kërkesës, përveç tjerash për shkak se ai nuk ishte 
në gjendje për të provuar vërtetësinë e deklaratave të tij.

Gjykata ka vërejtur se ekziston një dallim midis deklarimeve rreth faktit 
dhe deklarimeve rreth opinionit apo gjykimit të vlerave:

Sipas mendimit të Gjykatës, duhet të bëhet një dallim i kujdesshëm 
midis fakteve dhe gjykimit të vlerave. Ekzistenca e fakteve mund të 
demonstrohet, ndërsa e vërteta e gjykimit të vlerave nuk  i nënshtrohet 
dëshmisë/provave. ...

158  Dyuldin dhe Kislov kundër Rusisë, 2007, § 43.
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Sipas paragra�t 3 të nenit 111 të Kodit Penal, të lexuar në lidhje me 
paragra�n 2, gazetarët në rastet sikur ky nuk mund t’i shpëtojnë dënimit 
për çështjet e përcaktuara në paragra�n 1 përveç nëse ata mund të 
dëshmojnë të vërtetën e deklaratave të tyre (shih paragra�n 20 më 
lartë).

Sa i përket gjykimit të vlerave, është e pamundur që kjo kërkesë të 
plotësohet dhe ajo vetvetiu shkel lirinë e mendimit, që përbënë një 
pjesë themelore të së drejtës të garantuar me nenin 10 (neni 10) të 
Konventës.159

Në mënyrë të ngjashme, në rastin e vitit 1999 Dalban kundër Rumanisë, që 
kishte të bënte me një artikull për një varg mashtrimesh, Dhoma e lartë e 
Gjykatës vërejti se:

Do të ishte e papranueshme për një gazetar që të përjashtohet nga 
shprehja e gjykimit kritik të vlerave përveç nëse ai ose ajo mund të 
dëshmojë të vërtetën e tyre.160

Gjykata vazhdimisht ka theksuar nevojën për një sistem ligjor kombëtar 
për të bërë dallimin në mes fakteve dhe opinioneve dhe për të mos 
kërkuar kon�rmimin e së vërtetës së kësaj të fundit. Në rastin e kohëve 
të fundit Gorelishvili kundër Gjeorgjisë, të vitit 2007, midis të tjerash, 
Gjykata konstatoi shkelje të së drejtës së lirisë së shprehjes në një rast të 
shpi�es për shkak se sistemi juridik vendor “nuk ka bërë asnjë dallim midis 
gjykimit të vlerave dhe deklarimeve të faktit, duke iu referuar në mënyrë të 
njëtrajtshme ‘informatës’ (cnobebi), dhe kërkoi që e vërteta e çdo ‘informate’ 
të tillë të vërtetohet nga pala e paditur.”161

Si qasje e përgjithshme e Gjykatës ishte që të përcaktojë se çfarë në aspekt 
të gjerë përbënë një mendim ose gjykim të vlerës, duke zvogëluar në këtë 
mënyrë barrën mbi gazetarët për të dëshmuar të vërtetën e deklaratave 
të tyre. Në një numër të rasteve, Gjykata u shpreh se gjykatat kombëtare 
kanë trajtuar gabimisht publikimet e supozuara shpifëse si deklarime të 
faktit. Për shembull, në rastin e vitit 2001 Feldek kundër Sllovakisë, Gjykata 

159  Lingens kundër Austrisë, 1986, § 46 Shih gjithashtu Dichand dhe të tjerët kundër 
Austrisë, 2002, § 42.

160   Dalban kundër Rumanisë, 1999, § 49. 
161  Gorelishvili kundër Gjeorgjisë, 2007, § 38.
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nuk u pajtua që përdorimi i shprehjes “e kaluar fashiste” do të duhet të 
kuptohej si deklarim i faktit që një person kishte marrë pjesë në veprimtari 
që propagandojnë ideale të veçanta fashiste. Gjykata  shpjegoi se këto 
�alë kishin një kuptim të gjerë, që mund të përfshijë nocione të ndryshme, 
njëra prej të cilave mund të jetë se personi ka marrë pjesë si anëtar i një 
organizate fashiste.

Në të njëjtën kohë, të pandehurve për shpi�e nuk duhet t’u mohohet 
mundësia për të provuar të vërtetën e deklarimeve të tyre të faktit. Kjo ishte 
si çështje në rastin e vitit 1992 Castells kundër Spanjës, ku gjykatat vendore 
kishin refuzuar të lejojnë parashtruesin e kërkesës që të përpiqet të provojë 
të vërtetën e pohimeve të tij se qeveria qëllimisht kishte dështuar për të 
hetuar vrasjen e njerëzve të akuzuar se i përkasin një lëvizjeje separatiste. 
Ndërsa Gjykata konstatoi se artikulli përfshinte deklarimet e mendimeve si 
dhe të fakteve, ajo u fokusua në faktin se gjykatat vendore e kishin penguar 
parashtruesin e kërkesës për të ofruar ndonjë dëshmi për të vërtetën e 
pohimeve të tij:

Është e pamundur të konstatohet se çfarë do të ishte rezultati i 
procedurave gjyqësore në qoftë se Gjykata do të pranonte dëshminë të 
cilën parashtruesi i kërkesës ka kërkuar që ta sjell; mirëpo Gjykata i jep 
rëndësi bindëse faktit që ajo e ka shpallur atë dëshmi si të papranueshme 
për veprën penale në �alë.162

Në mënyrë të ngjashme, në rastin e vitit 2009 Csánics kundër Hungarisë, 
gjykatat vendore e kishin dënuar parashtruesin e kërkesës mbi bazën e 
asaj që deklaratat e tij ishin shprehur “në një mënyrë aq të ashpër dhe të 
ekzagjeruar saqë ato kishin shkaktuar shkelje të së drejtës së personalitetit 
të S.K. pavarësisht nëse ato ishin të vërteta apo të pavërteta.”163 Gjykata 
Evropiane e refuzoi këtë qasje, duke theksuar:

Gjykata konsideron se autoritetet vendore duhet t’i kishin ofruar 
parashtruesit të kërkesës një mundësi për të mbështetur deklarimet e 
tij. Lejimi i ku�zimit në shprehjen e deklarimeve të mbështetura vetëm 
mbi bazën e mënyrës në të cilën ato janë shprehur, do të ishte në 
kundërshtim me frymën e nenit 10. Në parim, duhet të ketë mundësi 

162  Castells kundër Spanjës, 1992, § 48.
163  Csánics kundër Hungarisë, 2009, § 38.
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të bëhen deklarime të vërteta në publik pavarësisht nga toni i tyre apo 
pasojat negative për ata të cilët janë të prekur nga ato.164

Në rastin e vitit 2008 Rumyana Ivanova kundër Bullgarisë, gjykata konstatoi 
se, në përgjithësi, ishte e pranueshme që barra e provës të bie mbi ata që 
janë të akuzuar për dhënie të deklaratave shpifëse:

Kërkesa për të pandehurit në procedurat gjyqësore për shpi�e për të 
provuar deri në një nivel të arsyeshëm se akuzat e bëra nga ana e tyre 
në thelb kanë qenë të vërteta, si e tillë, nuk është në kundërshtim me 
Konventën. [referencat nuk janë përfshirë]165

Megjithatë, siç theksohet më poshtë, kjo kërkesë nuk është strikte, më së 
paku në rastet të cilat përfshijnë deklaratat për çështjet e interesit publik.

Publikimi i arsyeshëm

Gjykatat vendore në shumë vende kanë zhvilluar doktrina të cilat në 
thelb lejojnë mbrojtjen për mediet nëse ato vërtetojnë se gjatë publikimit 
të deklaratave kritike ato kanë vepruar në mënyrë të arsyeshme, ose në 
përputhje me etikën profesionale. Ndërsa Gjykata Evropiane kurrë në 
mënyrë eksplicite nuk i është referuar një doktrine të tillë; ajo ka zhvilluar 
standarde të ngjashme. Në lidhje me deklarimet e faktit, Gjykata ka marr në 
konsideratë rregulla/rrethana më të relaksuara se sa një kërkesë të rreptë 
të vërtetimit të së vërtetës, duke i lënë medies “një hapësirë për gabime”. 
Për shembull, në rastin e vitit 1999 Dalban kundër Rumanisë, gjykata ka 
vërejtur se:

Nuk ka prova që përshkrimi i ngjarjeve të dhëna në artikuj ishte 
krejtësisht i pavërtetë dhe që ishte projektuar për të nxitur një fushatë 
shpifëse kundër G.S. dhe senatorit R.T. z. Dalban nuk ka shkruar për 
aspektet e jetës private të R.T., por në lidhje me sjelljen dhe qëndrimin e 
tij në cilësinë e një përfaqësuesi të zgjedhur të popullit (shih paragrafët 
13 dhe 14 më lartë).166

164  Csánics kundër Hungarisë, 2009, § 43.
165  Rumyana Ivanova kundër Bullgarisë, 2008, § 39.
166  Dalban kundër Rumanisë, 1999, § 50.
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Në lidhje me këtë, siç është theksuar më lartë, Gjykata ka konstatuar 
presionin mbi gazetarët për të raportuar në kohën e duhur.167

Gjykata gjithashtu ka pranuar se kur gazetarët raportojnë mbi çështjet e 
interesit publik, të paktën në rrethana të caktuara, ata në një mënyrë tjetër 
të pranueshme mund të mbështeten në thashetheme:

Me pak �alë, parashtruesi i kërkesës ka raportuar para së gjithash për 
atë çfarë i është thënë nga të tjerët lidhur me brutalitetin e policisë. Ai 
është dënuar nga Gjykata penale në Reykjavik për një vepër penale 
sipas nenit 108 të Kodit penal pjesërisht për shkak të dështimit për të 
justi�kuar ato që konsiderohet të jenë pohimet e tij, që do të thotë se 
një numër i paspeci�kuar i pjesëtarëve të policisë së Reykjavikut kishin 
kryer një numër të akteve të sulmit të rëndë që rezultuan me gjymtimin 
e viktimave të tyre, për falsi�kim si dhe për vepra të tjera penale [shih 
paragrafët 9(9)-(10), 10(15) dhe 24 më lartë]. Me sa parashtruesi i 
kërkesës është dashur të dëshmoj vërtëtësinë e deklaratave të tij, sipas 
mendimit të Gjykatës, ai ishte ballafaquar me një detyrë të paarsyeshme 
nëse jo edhe të pamundur.168

Në lidhje me gjykimet e vlerave, Gjykata është shprehur se ato duhet të 
kenë një formë të bazës faktike:

Edhe kur një deklaratë përbën një gjykim të vlerës, proporcionaliteti i një 
ndërhyrjeje mund të varet nga fakti nëse ekziston një bazë e mjaftueshme 
faktike për deklaratën e kundërshtuar, pasi që edhe një gjykim i vlerës pa 
asnjë bazë faktike për ta mbështetur atë mund të jetë i tepërt.169

Megjithatë, në praktikë Gjykata e ka aplikuar mjaft lehtë këtë kërkesë. Për 
shembull, në rastin e vitit 1999 Nilsen dhe Johnsen kundër Norvegjisë, ajo 
deklaroi:

Megjithatë, ajo që mbetet është se në kohën kur gjykata norvegjeze ka 
gjykuar rastin e parashtruesve të kërkesës (shih paragrafët 25 dhe 27 më 
lartë) kishte shumë pak bazë faktike për deklarimet e tyre për efektin që 
kanë bërë akuzat e pavërteta mbi brutalitetin e policisë.170

167  Observer dhe Guardian kundër Mbretërisë së Bashkuar, 1991, § 60.
168  Thorgeir Thorgeirson kundër Islandës, 1992, § 65.
169  Jerusalem kundër Austrisë, 2001, § 43.
170  Nilsen dhe Johnsen kundër Norvegjisë, 1999, § 51.
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Dhe në rastin e vitit 2007 Flux dhe Samson kundër Moldavisë, Gjykata 
deklaroi:

Gjykata konsideron se shprehjet “një ish-zyrtar i shtetit ndërton kështjellë 
për vete” dhe “ish-ministri i ndërtimit G.C. ka vendosur të pasurohet mbi 
kurrizin e mjerimit të të tjerëve” janë gjykime të vlerave, duke shprehur 
mendimin e gazetës lidhur me veprimtaritë ndërtimore të G.C. dhe efektet 
e saj tek fqinjët e tij. Këto mendime ishin, për më tepër, të bazuara mbi 
faktet të cilat nuk janë treguar se janë të pavërteta, disa janë përmendur 
në vet artikullin e gazetës (shih paragra�n 10 më lartë) dhe në disa është 
referuar gjatë procedurave gjyqësore (shih paragra�n 14 më lartë). Në 
rrethana të tilla, Gjykata konsideron se nga gazeta nuk mund të pritet që 
të dëshmojë të vërtetën e gjykimit të saj të vlerave dhe se, për më tepër, 
mendimet e saj nuk ishin pa bazë faktike.171

Në rastin e njëjtë, Gjykata duke konsideruar se ka pasur shkelje të së 
drejtës së lirisë së shprehjes, vuri në dukje se gazeta ka vepruar në mënyrë 
profesionale:

Gjykata gjithashtu merr parasysh tonin e balancuar të gazetës. Duke 
paraqitur pikëpamjen e njërës palë, ajo gjithashtu informoi lexuesin 
për tregimin e palës tjetër duke iu referuar edhe disa dokumenteve të 
cilat sugjeronin se edhe parashtruesi i dytë i kërkesës kishte shkelur disa 
detyrime të caktuara ligjore (shih paragra�n 10 më lartë). Duke pasur 
parasysh këtë që u tha më sipër, Gjykata është e kënaqur me besimin e 
mirë të gazetës dhe me atë që ajo ka vepruar në harmoni me parimet e 
gazetarisë së përgjegjshme. [referencat nuk janë përfshirë]172

Në rastin e vitit 2011 Aquilina dhe të tjerët kundër Maltës, parashtruesja 
e kërkesës kishte akuzuar një avokat të jetë shpallur fajtor për shpër�llje 
të gazetës kur në fakt ai nuk ishte dënuar. Në gjetjen e shkeljes së nenit 
10, Gjykata Evropiane theksoi se procedurat gjyqësore në gjykatat lokale 
ishin konfuze dhe se parashtruesja e kërkesës ishte përpjekur të vërtetojë 
të vërtetën e akuzave të saj, duke deklaruar:

Për Gjykatën, një rrjedhë e tillë e veprimit do të ishte plotësisht në 
përputhje me praktikat më të mira gazetareske. Në rrethanat e rastit në 

171  Flux and Samson kundër Moldavisë, 2007, § 24.
172  Flux dhe Samson kundër Moldavisë, 2007, § 26.
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�alë, në mënyrë të arsyeshme nuk do të duhet të pritej që parashtruesi i 
dytë i kërkesës të ndërmarrë ndonjë hap të mëtejshëm ….173

Gjykata gjithashtu ka demonstruar gatishmërinë për t’u lejuar një nivel 
të tolerancës atyre që raportojnë mbi çështjet e interesit publik për të 
vendosur se si ata dëshirojnë ta bëjnë këtë. Rasti i vitit 1999 Bladet Tromsø 
dhe Stensaas kundër Norvegjisë, për shembull, kishte të bënte me artikuj që 
përmbajnë disa nga akuzat më të rënda në lidhje me gjuetinë e fokave, duke 
përfshirë sjelljen e paligjshme. Parashtruesit e kërkesës ishin mbështetur 
pjesërisht në një raport zyrtar por të papublikuar, dhe pjesërisht në burime 
të tjera. Në gjetjen se dënimi i parashtruesve të kërkesës ishte shkelje e së 
drejtës së tyre të lirisë së shprehjes, Gjykata konstatoi:

Metodat e raportimit objektiv dhe të balancuar mund të ndryshojnë në 
mënyrë të konsiderueshme, midis të tjerash, në varësi të mediumit në 
�alë; por nuk është për Gjykatën, më shumë se sa që është për gjykatat 
kombëtare, që të zëvendësojnë pikëpamjet e tyre me ato të shtypit se çfarë 
metodash të raportimit duhet të përdorin gazetarët. [referencat nuk janë 
përfshirë]174

Në atë rast, Gjykata konsideroi se gazeta kishte të drejtë për të bërë akuza 
të rënda kundër gjuetarëve të fokave, që në atë kohë ishte çështje e një 
debati intensiv në Norvegji, dhe as që bëri përpjekje për të marrë parasysh 
pikëpamjet e gjuetarëve të fokave.175 Në mënyrë të ngjashme, në rastin 
e vitit 2002 Krone Verlag GmbH & Co. KG kundër Austrisë, Gjykata vërejti 
se parashtruesi i ankesës nuk kishte kërkuar pikëpamjet e personit të 
cilin e kishin kritikuar paraprakisht, mirëpo kjo nuk u konsiderua të jetë 
vendimtare për rastin.

Në raste të tjera, Gjykata është shprehur se mediet kanë të drejtë të 
mbështeten në raportet zyrtare pa pasur domosdo nevojë të veri�kojnë 
saktësinë e tyre. Për shembull, në rastin e vitit 2002 Colombani kundër 
Francës, Gjykata deklaroi:

Sipas mendimit të Gjykatës, normalisht shtypi duhet të ketë të drejtë, në 
rastet kur është duke kontribuar në debatin publik mbi çështjet e interesit 

173  Aquilina dhe të tjerët kundër Maltës, 2011, § 50.
174  Bladet Tromsø dhe Stensaas kundër Norvegjisë, 1999, § 63.
175  Bladet Tromsø dhe Stensaas kundër Norvegjisë, 1999. 
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legjitim, që të mbështetet në përmbajtjen e raporteve zyrtare pa pasur 
nevojë të ndërmerr kërkime të pavarura. Përndryshe, roli jetik i shtypit si 
roje e publikut do të dobësohej. Gjykata në këtë mënyrë konsideron se 
është e arsyeshme për Le Monde që të mbështetet në raportet e OGD-
së, pa pasur nevojë që vet të kontrollojnë saktësinë e informatës që ato 
përmbajnë. [referencat nuk janë përfshirë]176

Gjykata është shprehur gjithashtu se gazetarët nuk duhet që automatikisht 
të konsiderohen përgjegjës për përsëritjen e akuzave potencialisht 
shpifëse të publikuara nga të tjerët. Në rastin e vitit 2001 Thoma kundër 
Luksemburgut, një gazetar i radios kishte cituar një artikull të një gazete 
në të cilin supozohej se nga tetëdhjetë zyrtarë të pyjeve në Luksemburg, 
vetëm njëri nuk ishte i korruptuar. Gjykata u shpreh se dënimi i parashtruesit 
të ankesës ishte shkelje e së drejtës së tij për lirinë e shprehjes, duke vënë 
në dukje:

Dënimi i gazetarit për ndihmën e dhënë në shpërndarjen e deklaratave 
të bëra nga një person tjetër ... do të pengonte seriozisht kontributin 
e shtypit në diskutimin e çështjeve me interes publik dhe nuk duhet të 
parashihet përveç nëse ka arsye të forta për ta bërë një gjë të tillë.”177

Gjykata gjithashtu hodhi poshtë pretendimin se gazetari do të duhej 
zyrtarisht të distancohet nga akuzat, duke paralajmëruar publikun se ai 
ishte duke cituar  një raport të gazetës: 

Një kërkesë e përgjithshme për gazetarët që sistematikisht dhe 
zyrtarisht të distancohen nga përmbajtja e një citati i cili mund të fyejë 
apo provokojë të tjerët ose të dëmtojë reputacionin e tyre nuk është në 
pajtueshmëri me rolin e shtypit për ofrimin e informacionit mbi ngjarjet, 
mendimet dhe idetë aktuale.178 

Gjykata gjithashtu ka pranuar se edhe gjuha shumë e fortë e përdorur nuk 
merr kritika përtej ku�jve të mbrojtjes së nenit 10. Kështu, Gjykata theksoi:

Neni 10 mbron jo vetëm thelbin e ideve dhe të informacioneve të 
shprehura, por edhe formën në të cilën ato janë bartur. Liria gazetareske 

176  Colombani kundër Francës, 2002, § 65.
177  Thoma kundër Luksemburgut, 2001, § 62.
178  Thoma kundër Luksemburgut, 2001, § 64.
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gjithashtu mbulon adresimin e mundshëm deri në një shkallë 
ekzagjerimi, madje edhe provokimi. [referencat nuk janë përfshirë]179

Mediet janë të lira të përdorin hiperbolën, satirën apo imazhet me 
ngjyra për të përcjellë një mesazh të veçantë.180 Në rastin e vitit 2007 
Oberschlick kundër Austrisë (nr. 2), Gjykata konsideroi se duke e quajtur 
idiot një politikan ishte një reagim i ligjshëm për deklaratat e mëparshme 
provokative të bëra nga i njëjti politikan:

Sipas mendimit të Gjykatës, artikulli i parashtruesit të kërkesës, dhe në 
veçanti �ala Trotte (idiot), me siguri mund të konsiderohen polemizuese, 
por Gjykata konstatoi se në këtë pikë kjo nuk përbënë sulm personal pasi 
që autori ka ofruar një shpjegim objektivisht të kuptueshëm që është 
nxjerrë nga �alimi i z. Haider, i cili vetë ishte provokues.181

Ngjashëm, në rastin e vitit 2000 Lopes Gomes da Silva kundër Portugalisë,  
Gjykata deklaroi:

Mendimet e shprehura nga z. Resende dhe të ripërsëritura së bashku me 
një editorial kundërshtues janë të formuluara në mënyrë mjaft provokative 
dhe të paktën polemike. Nuk është e paarsyeshme të konkludojmë që stili i 
artikullit të parashtruesit të kërkesës ishte i ndikuar nga ai i z. Resende.182

Zgjedhja për mënyrën e shprehjes i takon medies. Për shembull, Gjykata 
e ka pranuar si të ligjshme zgjedhjen për të shprehur kritikën në formën e 
një karikature satirike.183 Në rastin e vitit 2009 Bodrožić dhe Vujin kundër 
Serbisë, Gjykata mori parasysh faktin që, për nga natyra artikulli ishte 
menduar të jetë argëtues/me humor:

Tërësia e tekstit të parashtruesit të dytë të kërkesës duke qenë me humor 
në përmbajtje dhe e publikuar në pjesën e gazetës “Zbavitje”, sipas 
mendimit të Gjykatës, mund të kuptohet si një shaka e jo si një deklaratë 
e drejtpërdrejt që synon ofendimin e dinjitetit të S.K.184

179  Dichand dhe të tjerët kundër Austrisë, 2002, § 41
180  Shih Karatas kundër Turqisë, 1999, §§ 50-54. 
181  Oberschlick kundër Austrisë (Nr. 2), 1997, § 33.
182  Lopes Gomes da Silva kundër Portugalisë, 2000, § 35.
183  Shih, për shembull, Bladet Tromsø dhe Stensaas kundër Norvegjisë, 1999, § 63 dhe 

Bergens Tidende dhe të tjerët kundër Norvegjisë, 2000, § 57.
184  Bodrožić dhe Vujin kundër Serbisë, 2009, § 33.
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Natyrisht, gjykata në shumë raste ka konstatuar se deklarata shpifëse janë 
bërë pa referim të duhur të fakteve kryesore dhe si rrjedhojë, sanksionet e 
dhëna nga autoritetet vendore ishin arsyetuara.185

Përjashtimet

Gjykata ka pranuar rëndësinë e mbrojtjes së lirisë së shprehjes brenda 
kuvendeve apo parlamenteve ligjvënëse, duke theksuar se qëllimi i një 
imuniteti të tillë është,

Që të lejoj anëtarët e tillë të angazhohen në debat kuptimplotë dhe të 
përfaqësojnë zgjedhësit e tyre në çështjet e interesit publik pa pasur 
nevojë të ku�zojnë vërejtjet e tyre ose të ndryshojnë mendimet e tyre për 
shkak të rrezikut për t’u përgjigjur para gjykatës apo ndonjë autoriteti 
tjetër.186

Për shkak se liria e debatit parlamentar është thelbi kryesor i demokracisë 
së kohës moderne, deklaratat e bëra në parlament në mënyrë të arsyeshme 
mund të gëzojnë imunitet absolut. Në rastin e vitit 2001 Jerusalem kundër 
Austrisë, një çështje ishte deklaratat e bëra nga një politikane në një forum 
në të cilin ajo gëzonte vetëm imunitet të ku�zuar. Në gjetjen e shkeljes, 
Gjykata theksoi rëndësinë e lirisë së shprehjes për përfaqësuesit e zgjedhur 
dhe vuri në dukje se në qoftë se parashtruesja e kërkesës do të bënte këto 
deklarata në një tjetër forum, ajo do të gëzonte imunitetin absolut.

Në rastin e vitit 2002 Nikula kundër Finlandës, Gjykata u shpreh se deklaratat 
e bëra gjatë rrjedhës së procedurave gjyqësore duhet të gëzojnë një shkallë 
të lartë të mbrojtjes, duke theksuar:

Prandaj, vetëm në raste të veçanta – edhe me anë të një dënimi të 
lehtë penal – ku�zimi i lirisë së shprehjes së avokatit mbrojtës mund të 
pranohet si i nevojshëm në një shoqëri demokratike.187

Deklaratat e bëra në gjykatë nga ana e avokatëve, në veçanti, duhet të 
gëzojnë mbrojtje, për shkak se avokatët luajnë një rol të rëndësishëm si 

185  Për disa shembuj të kohëve të fundit, shih Gąsior kundër Polonisë, 2012, dhe Palomo 
Sánchez dhe të tjerët kundër Spanjës, 2011.

186  A. kundër Mbretërisë së Bashkuar, 2002, § 75. 
187  Nikula kundër Finlandës, 2002, § 55.
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“ndërmjetësues midis publikut dhe gjykatave” dhe ata duhet të jenë të lirë 
që t’i mbrojnë klientët e tyre në mënyrën më të mirë të mundshme:

Rreziku i një shqyrtimi ex post facto i kritikës së avokatit bërë një pale 
tjetër në procedurë penale – të cilat prokurori publik duhet padyshim 
të konsideroj se ekziston – është vështirë të bashkërendohen me 
detyrën e avokatit për të mbrojtur me zell interesat e klientëve të tij. 
Gjykata thekson se në rend të parë duhet të jetë për vet avokatët, 
subjekt i mbikëqyrjes nga trupi gjykues, të vlerësojnë rëndësinë dhe 
dobishmërinë e një argumenti mbrojtës pa qenë të ndikuar nga ‘efekti 
potencial ftohës/frikësues’ nga një sanksion penal relativisht i lehtë 
ose një detyrim për të paguar kompensim për dëmin e pësuar apo 
shpenzimet e shkaktuara.188

Në rastin e vitit 2008 Juppala kundër Finlandës, parashtruesja e kërkesës 
i kishte raportuar një mjeku dyshimet e saj për abuzimin e fëmijës, gjë e 
cila në fund të fundit bëri që ajo të dënohet për shpi�e. Gjykata erdhi në 
përfundim në favor të mbrojtjes së një �alimi të tillë, përderisa ai ishte bërë 
në mirëbesim:

Mundësia për të shprehur një dyshim për abuzim të fëmijës, i bërë në 
mirëbesim, në kontekst të një procedure të duhur të raportimit duhet të 
jetë në dispozicion për çdo individ pa “efekt potencial ftohës/frikësues’” 
nga një dënim penal ose një detyrim për të paguar kompensim për 
dëmin e pësuar apo shpenzimet e shkaktuara.189

Epoka digjitale

Gjykata Evropiane nuk ka pasur shumë raste të shqyrtimit të çështjes së 
shpi�es në epokën digjitale, edhe pse numri i rasteve të tilla pritet që të 
rritet me kalimin e kohës. Përjashtim ishte rasti i vitit 2009 i gazetës Times 
Ltd (nr. 1 dhe 2) kundër Mbretërisë së Bashkuar, kur Gjykata është thirrur 
për të shqyrtuar çështjen kur bëhet publikimi me qëllim të shpi�es në 
versionin e gazetës në internet. Gjykatat britanike konsideruan që një shkak 
i ri për veprim lind sa herë që bëhet qasje në publikimin në internet, gjë e 
cila e kishte mposhtur mbrojtjen kryesore të parashtruesit të kërkesës në 
këtë rast. Gjykatat britanike kishin vërejtur se bashkëngjitja e një njoftimi 

188  Nikula kundër Finlandës, 2002, § 54.
189  Juppala kundër Finlandës, 2008, § 43.
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materialit të arkivuar në internet deri në një shkallë ku përcaktohet se ai 
është shpifës në një masë të madhe do të reduktonte çdo përgjegjësi.

Gjykata pranoi rëndësinë e publikimit në internet nën kushtet e ruajtjes 
së materialit arkivor dhe përmirësimit të qasjes në informata. Megjithatë, 
ekzistonin gjithashtu edhe konsiderata kundërvepruese:

Ku�ri i vlerësimit dhënë shteteve për të gjetur ekuilibrin midis të drejtave 
konkurruese ka të ngjarë të jetë më i lartë kur në vend të lajmeve 
raportuese mbi çështjet aktuale ai ka të bëjë në rend të parë me arkivin 
e lajmeve të ngjarjeve të kaluara. Në veçanti, detyra e shtypit për të 
vepruar në përputhje me parimet e gazetarisë së përgjegjshme duke 
siguruar saktësinë e informacioneve historike të publikuara në vend të 
atyre që mund të vjetërsohen, ka të ngjarë të jetë më e saktë në mungesë 
të ndonjë urgjence në publikimin e materialit.190

Gjykata gjithashtu vendosi se nuk është tepër e vështirë kërkesa për të 
bashkëngjitur një njoftim në versionin e internetit. Në fund, duke e ruajtur 
atë potencialisht për ndonjë rast tjetër, Gjykata hodhi poshtë problemin 
e pretenduar të përgjegjësisë së madhe mbi faktet e këtij rasti të veçantë:

Në kohën kur veprimi i dytë ishte paraqitur, ende ishin duke u zhvilluar 
procedurat ligjore në lidhje me veprimin e parë. Nuk ka asnjë sugjerim 
se parashtruesi i kërkesës ishte paragjykuar në caktimin e mbrojtjes së tij 
në procedurat gjyqësore për shpi�e në publikimin në internet për shkak 
të kalimit të kohës. Megjithatë, Gjykata thekson se, derisa sipas nenit 10 
parashtruesit të dëmtuar duhet t’i jepet mundësia reale për të mbrojtur 
të drejtën e tij për reputacionin, procedurat gjyqësore për shpi�e të 
ngritura kundër gazetës pas kalimit të konsiderueshëm të kohës, në 
mungesë të rrethanave të jashtëzakonshme, mund të shkaktojnë një 
ndërhyrje joproporcionale me lirinë e shtypit sipas nenit 10.191

190  GazetaTimes Ltd (nr. 1 dhe 2) kundër Mbretërisë së Bashkuar, 2009, § 45.
191  Gazeta Times Ltd (nr. 1 dhe 2) kundër Mbretërisë së Bashkuar, 2009, § 48.
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Të drejtat e të tjerëve: privatësia

Ndryshe nga interesat e tjera të marra parasysh deri më tani, privatësia gjen 
mbrojtje të drejtpërdrejtë si e drejtë e njeriut sipas nenit 8 të Konventës 
Evropiane, e cila parasheh: “çdokush ka të drejtë për respektimin e jetës 
së tij private dhe të familjes, të vendbanimit dhe të korrespodencës së tij”. 
Ku�zimet në këtë të drejtë janë paraparë njësoj sikurse ku�zimet në lirinë 
e shprehjes.

Pavarësisht kësaj, relativisht pak raste të cilat përfshijnë ndërhyrjet në lirinë 
e shprehjes, të bazuara kryesisht në të drejtën për privatësi, janë sjellë 
para gjykatës. Një arsye për këtë është që shumë raste që prekin jetën 
private trajtohen si çështje të fyerjes apo shpi�es, gjë e cila në mënyrë të 
qartë është e lidhur me jetën private. Një shembull i mirë është rasti i vitit 
2001 Tammer kundër Estonisë. Në këtë rast, parashtruesja e kërkesës ka 
përdorur shprehje shumë kritike për të përshkruar sjelljen e caktuar nga 
ana e një individi të cilën Gjykata e konsideron se është përbrenda suazave 
të jetës së saj private. Gjykata mori parasysh faktin për të konstatuar se 
deklarimi nuk ndërlidhej me një çështje të interesit publik dhe në këtë 
mënyrë dënimi i parashtrueses së kërkesës për fyerje nuk përbënte shkelje 
të së drejtës së tij të lirisë së shprehjes.

Temë qendrore e tërë sistemit ligjor të gjykatës mbi ku�zimet e lirisë së 
shprehjes për të mbrojtur privatësinë është nëse deklarimet e vëna në 
dyshim prekin apo jo në çështjen e interesit publik (legjitim). Kështu, rasti 
Tammer mund të jetë në kontrast me aktgjykimin në rastin e vitit 2004 
Éditions Plon kundër Francës, i cili kishte të bëjë me publikimin e detajeve 
rreth shëndetit të ish-presidentit francez Mitterand nga ish-mjeku i tij. 
Me mendimin se ku�zimi ka pasur një qëllim legjitim, Gjykata theksoi se 
ajo kishte për qëllim që të “mbrojë nderin, reputacionin dhe privatësinë 
e presidentit të ndjerë, dhe se vlerësimi i gjykatave kombëtare se këto ‘të 
drejta të të tjerëve’ me vdekjen e tij i kaluan familjes së tij në asnjë mënyrë 
nuk duket se janë të paarsyeshme ose arbitrare.”192

Gjykata u shpreh se urdhri i përkohshëm kundër publikimit të këtij 
informacioni ishte i ligjshëm, përveç tjerash për shkak se për këtë është 
vendosur vetëm dhjetë ditë pas vdekjes së tij, kur publikimi, “vetëm do të 
mund të shtonte pikëllimin e trashëgimtarëve të presidentit pas vdekjes së 
192  Éditions Plon kundër Francës, 2004, § 34.



90 Udhëzues për interpretimin dhe domethënien e nenit 10 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut 

tij të dhimbshme ditëve të fundit.”193 Urdhri i përhershëm i cili u lëshua më 
pas, megjithatë nuk ishte proporcional. Në njërën anë, mund të pritej që 
dhimbja e ballafaqimit me publikimin e këtij informacioni të zvogëlohet 
nëntë muaj e gjysmë pas vdekjes së tij. Në anën tjetër:

Gjithashtu, sa më shumë që koha kalonte, interesi publik për diskutimin 
e historisë së dy mandateve të presidentit Mitterrand mbizotëronte 
mbi kërkesat për mbrojtjen e të drejtës së presidentit në lidhje me 
kon�dencialitetin mjekësor.194

Në dy raste nga Gjermania, Von Hannover kundër Gjermanisë, 2004, dhe 
Von Hannover kundër Gjermanisë (nr. 2), 2012 (vendosur nga Dhoma e 
lartë), në të cilat përfshihej familja mbretërore e Monakos, janë vendosur 
disa kritere kyçe të ekuilibrit që duhet të merret parasysh kur lind kon�ikti 
ndërmjet lirisë së shprehjes dhe privatësisë. Në rastin e parë janë përfshirë 
një numër i fotogra�ve të princeshës së Monakos Caroline, ku përfshiheshin 
fotogra�të duke kalëruar, duke skijuar gjatë pushimeve dhe duke ecur mbi 
diçka në një plazh privat. Fotogra�të ishin publikuar në revista të ndryshme 
në Gjermani.

Gjykatat gjermane, në pjesën më të madhe, mbështetën publikimin 
e fotogra�ve (me përjashtim të disa fotogra�ve të bëra në vende ku 
princesha kishte menduar të ketë privatësi të arsyeshme dhe disa fotogra� 
të fëmijëve të saj). Nga ana tjetër, Gjykata Evropiane, konstatoi se publikimi 
i këtyre fotogra�ve përbënte shkelje të së drejtës së privatësisë. Gjykata 
edhe një herë vuri në pah rëndësinë e lirisë së shprehjes, duke theksuar:

Në rastet në të cilat Gjykata ka pasur për detyrë të vendos në ekuilibër 
mbrojtjen e jetës private me lirinë e shprehjes, ajo gjithmonë ka theksuar 
kontributin e dhënë nga fotogra�të apo artikujt në shtyp në debatin me 
interes të përgjithshëm195

Gjykata pranoi se fotogra�të janë formë e mbrojtur e lirisë së shprehjes. Në 
të vërtetë, në rastin e vitit 2009 Eerikäinen dhe të tjerët kundër Finlandës, 
Gjykata theksoi:

193  Éditions Plon kundër Francës, 2004, § 47.
194  Éditions Plon kundër Francës, 2004, § 53.
195  Von Hannover kundër Gjermanisë, 2004, § 60.
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Sipas pikëpamjes së Gjykatës, publikimi i fotogra�ve në përgjithësi 
duhet të konsiderohet më shumë si një ndërhyrje substanciale me të 
drejtë për të respektuar jetën private sesa si një komunikimin i thjeshtë i 
emrit të personit.196

Në dallimin midis debatit të interesit publik dhe mbrojtjes së jetës private 
në rastin Hannover, Gjykata përcaktoi:

Gjykata konsideron se duhet të bëhet një dallim fundamental midis 
fakteve të raportimit – madje edhe atyre të diskutueshme–në gjendje 
për t’i kontribuar një debati në një shoqëri demokratike në lidhje me 
politikanët në ushtrimin e detyrave të tyre, si për shembull, raportimi i 
detajeve mbi jetën private të një individi i cili, për më tepër, si në këtë 
rast, nuk ushtron funksione zyrtare.197

Gjykatat vendore kishin theksuar se Princesha Caroline ishte një �gurë e 
shoqërisë bashkëkohore “par excellence” dhe për këtë arsye nuk kishte të 
drejtë për privatësi përveç nëse ajo ishte e izoluar në një vend larg syrit 
të publikut. Gjykata Evropiane u shpreh se ky standard mund të jetë i 
përshtatshëm për politikanët që ushtrojnë funksione zyrtare, por nuk 
është i zbatueshëm për rastin në �alë. Siç vuri në dukje Gjykata në lidhje me 
parashtruesin e kërkesës, “interesi i publikut të përgjithshëm dhe i shtypit 
është i bazuar vetëm në anëtarësinë e saj të familjes në pushtet, ndërsa ajo 
vetë nuk ushtron ndonjë funksion zyrtar.”198

Edhe në rastin e dytë ishte një situatë kryesisht e njëjtë, me përjashtim se 
fotogra�të në �alë ishin fokusuar kryesisht mbi çështjen e sëmundjes së 
princit sundimtar të Monakos, Princit Rainier, dhe mënyrës se si familja e tij 
kujdesej për të gjatë sëmundjes së tij. Gjykata përsëriti shumë nga parimet 
e saj themelore që kanë të bëjnë më privatësinë, duke përfshirë qëllimin e 
saj kryesor:

Koncepti i jetës private shtrihet në aspekte që kanë të bëjnë me 
identitetin personal, siç është emri i personit, fotogra�a apo integriteti 

196  Eerikäinen dhe të tjerët kundër Finlandës, 2009, § 70. Shih gjithashtu Verlagsgruppe 
News GmbH kundër Austrisë, 2006, dhe Ö�sterreichischer Rundfunk kundër Austrisë, 
2006.

197  Von Hannover kundër Gjermanisë, 2004, § 63.
198  Von Hannover kundër Gjermanisë, 2004, § 72.
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�zik dhe moral; garancia e dhënë me nenin 8 të Konventës Evropiane 
para së gjithash ka për qëllim të sigurojë zhvillimin, pa ndërhyrje nga 
jashtë, të personalitetit të çdo individi në marrëdhëniet e tij me qeniet 
e tjera njerëzore. Pra, ekziston një fushë e ndërveprimit të një personi 
me të tjerët, madje edhe në kontekst publik, e cila mund të jetë brenda 
fushëveprimit të jetës private. Publikimi  i një fotogra�e mund të gjejë 
mënyrë të ndërhyjë në jetën private të një individi edhe nëse ai person 
është �gurë publike. [referencat nuk janë përfshirë]199

 
Gjykata gjithashtu trajtoi çështjen e hierarkisë së mundshme midis të 
drejtës së lirisë së shprehjes dhe privatësisë, mënyrat e ndryshme në të 
cilat rastet mund të sillen para gjykatës dhe se si kjo mund të ndikojë në 
lirinë e vlerësimit dhe mbrojtjen relative për secilën nga këto të drejta, 
duke theksuar:

Në rastet e tilla si ky i tanishmi, të cilat kërkojnë që e drejta për 
respektimin e jetës private të jetë e balancuar kundrejt të drejtës për 
lirinë e shprehjes, Gjykata konsideron se rezultati i kërkesës, në teori, 
nuk duhet të ndryshoj nëse ajo është dorëzuar në Gjykatë sipas nenit 
8 të Konventës, nga personi i cili ishte subjekt i artikullit apo sipas nenit 
10 nga botuesi. Në të vërtetë, si çështje parimi këto të drejta meritojnë 
respekt të barabartë. Prandaj, liria e vlerësimit në teori duhet të jetë e 
njëjtë për të dyja rastet. [referencat nuk janë përfshirë]200

Gjykata shqyrtoi një numër parimesh të cilat duhet të merren parasysh 
gjatë vlerësimit të lirisë së shprehjes dhe mbrojtjes së privatësisë. Parimi 
i parë ishte shkalla deri në të cilën publikimi i ka kontribuar çështjes së 
interesit publik. Për këtë çështje të rëndësishme Gjykata deklaroi:

Kriteri �llestar thelbësor është kontributi i dhënë nga fotogra�të ose 
artikujt në shtyp për debatin me interes të përgjithshëm (shih Von 
Hannover, të cituar më lartë, § 60; Leempoel & S.A. ED. Ciné Revue, të 
cituar më lartë, § 68; dhe Standard Verlags GmbH, të cituar më lartë, § 
46). Përku�zimi se çfarë përbënë një subjekt me interes të përgjithshëm 
do të varet nga rrethanat e rastit. Megjithatë, Gjykata e konsideron të 
nevojshme të theksohet se ajo e ka pranuar ekzistimin e një interesi të 
tillë jo vetëm kur publikimi ka të bëjë me çështjet politike apo krimet (shih 

199  Von Hannover kundër Gjermanisë (Nr. 2), 2012, § 95.
200  Von Hannover kundër Gjermanisë (nr. 2), 2012, § 106.
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White, të cituar më lartë, § 29; Egeland dhe Hanseid kundër Norvegjisë, 
nr. 34438/04, § 58, 16 prill 2009; dhe Leempoel & S.A. ED. Ciné Revue, të 
cituar më lartë, § 72), por gjithashtu edhe kur ai ka të bëjë me çështjet 
e sportit apo me shfaqjen e artistëve (shih Nikowitz dhe Verlagsgruppe 
News GmbH kundër Austrisë, nr. 5266/03, § 25, 22 shkurt 2007; Colaço 
Mestre dhe SIC – Sociedade Independente de Comunicação, S.A. kundër 
Portugalisë, nos. 11182/03 dhe 11319/03, § 28, 26 prill 2007; dhe 
Sapan kundër Turqisë, nr. 44102/04, § 34, 8 qershor 2010). Megjithatë, 
thashethemet për vështirësitë martesore të një presidenti të republikës 
ose vështirësitë �nanciare të një këngëtari të famshëm nuk janë 
vlerësuar si çështje me interes të përgjithshëm (shih Standard Verlags 
GmbH, të cituar më lartë, § 52, dhe Hachette Filipacchi Associés (ICI 
PARIS), të cituar më lartë, § 43). [referencat nuk janë përfshirë]201

Faktorët e tjerë të përmendur nga Gjykata, të cilët në një masë të madhe 
duken se janë një përpunim i kriterit të parë, interesit publik, kanë përfshirë:

•	 Nivelin	e	 famës	së	një	personi	të	përfshirë	dhe	subjektin	e	raportit	 (§	
110);

•	 Sjelljen	e	mëparshme	të	personave	të	përfshirë	(§	111);
•	 Përmbajtjen,	formën	dhe	pasojat	e	publikimit	(§	112)	dhe
•	 Rrethanat	në	të	cilat	janë	bërë	fotografitë	(§	113).

Duke lexuar midis rreshtave, Gjykata duket se është e përgatitur për të 
lejuar liri të gjerë të shprehjeve, përfshirë edhe në formën e fotogra�ve, të 
cilat kanë dhënë një kontribut relativisht të vogël në debatin mbi çështjet 
me interes publik. Fakti që në rastin e parë nuk kishte asnjë element të tillë 
– ndoshta e ilustruar më së miri përmes fotogra�së së princeshës Caroline 
duke ecur në plazh – bëri që Gjykata të mbështesë kërkesën për privatësi. 
E kundërta ndodh në rastin e dytë, ku Gjykata u shpreh se “artikujt rreth 
sëmundjes që ka prekur princin Rainier III, sovranin sundues të Principatës 
së Monakos në atë kohë, si dhe rreth sjelljes së anëtarëve të familjes së tij 
gjatë asaj sëmundjeje” bien në çështjen me interes publik.202

Kritere shumë të ngjashme janë paraqitur në rastin Axel Springer AG kundër 
Gjermanisë, 2012, të vendosur nga Dhoma e lartë në të njëjtën ditë si rasti 
Hannover nr. 2. Rasti Axel ka të bëjë me gazetën, në të cilën raportohet 

201  Von Hannover kundër Gjermanisë (nr. 2), 2012, § 109.
202  Von Hannover kundër Gjermanisë (nr. 2), 2012, § 117.
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mbi arrestimin e një aktori të famshëm për posedim të drogës, që pason 
dënimin e tij të mëparshëm për të njëjtën vepër. Parimet e konstatuara 
nga Gjykata për balancimin e lirisë së shprehjes dhe privatësisë ishin si më 
poshtë:

•	 Kontributi	në	debatin	me	interes	të	përgjithshëm	(§	90);
•	 Sa	mirë	njihet	një	person	dhe	subjekti	i	raportit	(§	91);
•	 Sjelljen	e	mëparshme	të	personave	të	përfshirë	(§	92);
•	 Mënyrën	e	marrjes	së	informacionit	dhe	saktësia	e	tij	(§	93);
•	 Përmbajtjen,	formën	dhe	pasojat	e	publikimit	(§	94)	dhe
•	 Shkallën/ashpërsinë	e	dënimeve	(§	95).

Gjykata pranoi interesin e përgjithshëm publik për të qenë të informuar 
për procedurat penale:

Publiku, në parim, ka interes për të qenë i informuar – dhe të jetë në 
gjendje të informojë veten – në lidhje me procedurat penale, duke 
respektuar në mënyrë strikte prezumimin e pafajësisë. Megjithatë, ky 
interes do të ndryshojë në cilësi, meqë ai mund të evoluojë gjatë zhvillimit 
të  procedurave gjyqësore – nga koha e arrestimit – sipas një numri 
të faktorëve të ndryshëm, si shkalla në të cilën personi në �alë është i 
njohur, rrethanat e rastit, dhe çfarëdo zhvillimesh të mëtejshme që mund 
të lindin gjatë procedurave gjyqësore. [referencat nuk janë përfshirë]203

Gjykata konstatoi se aktori ishte një �gurë e rëndësishme publike, në 
mungesë të së cilës gazeta nuk do ta publikonte informacionin, dhe se “ai 
në mënyrë aktive kishte kërkuar të jetë në qendër të vëmendjes, kështu 
që, duke pasur parasysh shkallën në të cilën ai ishte i njohur për publikun, 
‘pritjet legjitime’ të tij se jeta private e tij do të mbrohet janë zvogëluar që 
prej atëherë”.204 Konsideratat e tjera ishin se informacioni ishte siguruar nga 
zyrtarët dhe se është dhënë në dispozicion të medieve të tjera, se artikujt 
ishin esencialisht faktik, të projektuar për të kapur vëmendjen e publikut, 
dhe se sanksionet, ndonëse të buta, mund të kishin efekt frikësues/ftohës 
ndaj gazetës. Në këtë mënyrë Gjykata u shpreh se sanksionet e vendosura 
mbi gazetën për pushtimin e jetës private të aktorit përfaqësonin shkelje 
të së drejtës për lirinë e shprehjes. 

203  Axel Springer AG kundër Gjermanisë, 2012, § 96. Shih gjithashtu Verlagsgruppe News 
GmbH kundër Austrisë, 2006, dhe Ö�sterreichischer Rundfunk kundër Austrisë, 2006.

204  Axel Springer AG kundër Gjermanisë, 2012, § 101.
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Në arritjen e vendimit tërësisht të kundërt në rastin MGN Limited kundër 
Mbretërisë së Bashkuar, 2011, ku përfshihej një raportim i gazetës mbi 
trajtimin nga varësia e drogës të një modele të famshme, Gjykata pranoi se 
interesi publik në këtë çështje ishte i ku�zuar, duke pasur parasysh se vet 
modelja e kishte diskutuar këtë çështje me publikun, por gjithashtu vuri 
në dukje:

Publikimi i fotogra�ve dhe i artikujve, qëllimi i vetëm i të cilave është 
kënaqja e kureshtjes së lexuesve të caktuar mbi detajet e jetës private 
të një �gure publike, nuk mund të konsiderohet se i kontribuon çfarëdo 
debati me interes të përgjithshëm për shoqërinë, pavarësisht se personi 
është i njohur për publikun.... Fotogra�të që paraqiten në tabloidin e 
shtypit shpeshherë janë bërë në një klimë të keqtrajtimit të vazhdueshëm, 
i cili personave të prekur u shkakton një ndjenjë të madhe të ndërhyrjes 
në jetën e tyre private, apo edhe bezdisje.205

Në konstatimin se gjykatat britanike nuk kanë shkelur të drejtën e lirisë së 
shprehjes së gazetës duke e bërë atë përgjegjëse për shkelje të privatësisë, 
Gjykata vërejti se informacioni është mbledhur në mënyrë të fshehtë, 
duke përdorur lente nga një distancë e madhe, dhe se kjo e ka dëmtuar 
programin e trajtimit të modeles dhe se fotogra�të nuk kanë qenë të 
domosdoshme për gazetën që kjo të mund të paraqes tregimin kryesor.

Në rastin e vitit 2011 Mosley kundër Mbretërisë së Bashkuar, Gjykata 
tërësisht hodhi poshtë si të papranueshëm një pretendim se duhet të 
kërkohet nga mediet që të njoftojnë paraprakisht individët, privatësia e 
të cilëve mund të preket nga një publikim i cili synohet të bëhet, duke 
theksuar:

Duke pasur parasysh efektin negativ që rrezikohet të ndodh si rezultat i 
njoftimit paraprak dhe dyshimet e mëdha për efektshmërinë e çfarëdo 
kushti për njoftim paraprak, si dhe hapësirën e gjerë të vlerësimit në këtë 
fushë, Gjykata është e mendimit se neni 8 nuk parasheh obligimin ligjor 
për njoftim paraprak.206

 

205  MGN Limited kundër Mbretërisë së Bashkuar, 2011, § 143.
206  Mosley kundër Mbretërisë së Bashkuar, 2011, § 132.
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Të drejtat e të tjerëve: Gjuha e urrejtjes

Në një numër të rasteve që përfshijnë sanksione për �alime raciste, 
Gjykata Evropiane ka refuzuar të konstatojë shkelje të së drejtës së lirisë 
së shprehjes. Siç u përmend më lartë, një prej arsyetimeve në raste të tilla 
është se gjuha në �alë nuk është e mbrojtur në bazë të nenit 10, sepse kjo 
çështje bie në kuadër të fushëveprimit të nenit 17, në lidhje me veprimet 
që kanë për qëllim rrëzimin e të drejtave të mbrojtura me anë të Konventës. 
Në raste të tjera, Gjykata nuk ka konsideruar që sjellja ka qenë aq ekstreme 
sa për të garantuar zbatimin e nenit 17, por në vend të kësaj ka konstatuar 
që ku�zimi është i arsyeshëm në bazë të nenit 10(2). Edhe në raste të tjera, 
Gjykata ka konstatuar se këto ku�zime përfaqësojnë shkelje të së drejtës 
në lirinë e shprehjes.

Rasti Balsytė-Lideikienė kundër Lituanisë, 2008, kishte të bëjë me një 
gjobë dhe kon�skimin e versionit të shtypur të kalendarit lituanez i cili 
përmbante, atë që Gjykata Evropiane e përshkroi si material i cili shprehte 
“nacionalizëm dhe etnocentrizëm agresiv”, si dhe material që “nxiste urrejtje 
kundër polakëve dhe hebrenjve”. Gjykata Evropiane theksoi se ku�zimi 
kishte për qëllim mbrojtjen e të drejtave të grupeve etnike që jetojnë në 
Lituani, dhe se kalendari kishte “penguar konsolidimin e shoqërisë civile 
dhe kishte promovuar urrejtjen kombëtare”.207 Gjykata konstatoi se �alimi 
për nga natyra ishte politik dhe se qeveria duhet të shfaq vetëpërmbajte 
kur shqipton masat penale për të ku�zuar �alimet (gjuhën e urrejtjes). 
Gjykata pranoi se masa e kon�skimit ishte mjaft e rëndë, mirëpo gjoba nuk 
ishte aq e lartë. Në përgjithësi, Gjykata megjithatë pranoi se ku�zimi ishte 
legjitim duke pas parasysh rëndësinë e interesave kundërveprues.

Willem kundër Francës, 2009, është një rast në të cilin Gjykata u shpreh 
se dënimi i dhënë nga gjykata vendore për gjuhën e urrejtjes nuk është 
shkelje e nenit 10. Në atë rast, kryetari i një qyteze në Francë njoftoi se, ai 
në komunën e tij do të bojkotojë produktet izraelite në shenjë proteste 
për politikën e qeverisë së Izraelit ndaj palestinezëve. Gjykata Evropiane 
bëri dallimin midis deklarimeve politike të parashtruesit të kërkesës 
(për shembull kundër kryeministrit izraelit), të cilat ishin mbrojtur, dhe 
deklarimeve të parashtruesit të kërkesës mbi bojkotin, të cilat përbënin 
nxitje për diskriminim ndaj furnizuesve izraelit thjesht mbi bazën e 

207  Balsytė-Lideikienė kundër Lituanisë, 2008, § 80.
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përkatësisë së tyre. Gjykata iu referua gjithashtu përgjegjësive të veçanta 
të parashtruesit të kërkesës si kryetar i bashkisë, dhe të nevojës që të mos 
angazhohet në diskriminim në lidhje me buxhetin e qytezës. 

Rasti i vitit 2012 Vejdeland kundër Suedisë, kishte të bënte me dënimin e 
parashtruesit të kërkesës për shpërndarje të �etëpalosjeve jashtë objekteve 
shkollore, të cilat përmbanin një sulm të ashpër mbi homoseksualët, dhe i 
cili rezultoi në një dënim me kusht dhe një gjobë të vogël. Gjykata theksoi 
se deklaratat domosdoshmërisht nuk “u rekomandonin individëve të 
kryejnë akte urryese”, por se ky nuk ishte një standard i përshtatshëm:

Gjykata rithekson se nxitja e urrejtjes domosdoshmërisht nuk përbënë 
thirrje për një vepër të dhunës ose për vepra  tjera penale. Sulmet ndaj 
personave të shkaktuara përmes fyerjes, talljes apo përgojimit të një 
grupi të veçantë të popullsisë mund të jenë të mjaftueshme.208

Gjykata gjithashtu vuri në dukje se �etëpalosjet u ishin drejtuar nxënësve 
që janë në një moshë të ndikueshme dhe të ndjeshme, dhe duke qenë se 
ato ua kishin lënë nëpër dollapët e tyre, në të cilët parashtruesi i kërkesës 
nuk ka të drejtë të qasjes, ato u janë imponuar nxënësve. Në fund, duke 
marrë parasysh dënimet e lehta që u janë dhënë, Gjykata u shpreh se nuk 
ka pasur shkelje të nenit 10.

Në rastet  tjera, Gjykata është shprehur se dënimet për �alime raciste 
paraqesin shkelje të së drejtës së lirisë së shprehjes. Në një numër të rasteve 
turke, parashtruesi i kërkesës ishte dënuar sipas ligjit të Turqisë për nxitje 
të urrejtjes, ndonëse shumë pak në ato deklarata mund të konsiderohej 
si urrejtje (edhe pse disa prej tyre shprehnin krenarinë me kulturën 
kurde). Një shembull i mirë i kësaj është rasti i vitit 1998 Incal kundër 
Turqisë, ku parashtruesi i kërkesës ishte dënuar për nxitje të urrejtjes 
për shpërndarjen e �etëpalosjeve, në të cilat u bëhej thirrje kurdëve që 
të themelojnë komitetet e lagjeve për të mbrojtur veten. Në shumë nga 
këto raste, përfshirë rastin Incal, Gjykata është shprehur se qëllimi legjitim 
i ndjekur ishte parandalimi i trazirave (në vend të të drejtave të të tjerëve). 
Në shumicën e këtyre rasteve, Gjykata ka konstatuar shkelje të së drejtës së 
lirisë së shprehjes.

208  Vejdeland kundër Suedisë, 2012, § 55.
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Një rast i rëndësishëm i �alimit racist të vendosur/zgjedhur nga Gjykata 
Evropiane është rasti Jersild kundër Danimarkës, 1994, i cili kishte të bëjë 
me dënimin për �alim racist të një gazetari për një program televiziv në 
të cilin përfshiheshin deklarata raciste nga ekstremistë racistë (gjithashtu 
edhe ekstremistët ishin dënuar ndarazi).

Në një vendim të Dhomës së lartë, Gjykata u shpreh se dënimi i parashtruesit 
të kërkesës ishte shkelje e së drejtës së tij të lirisë së shprehjes, edhe pse ai 
kishte ndihmuar në përhapjen e komenteve raciste. Gjykata mori parasysh 
faktin se deklaratat ishin bërë në kontekst të një programi serioz të destinuar 
për një audiencë të informuar, dhe kishte të bënte më çështje sociale dhe 
politike. Ajo gjithashtu vuri në dukje qëllimin e programit dhe, në veçanti, 
nëse ai kishte të bënte më promovimin e racizmit, duke deklaruar:

Një tipar i rëndësishëm i rastit në �alë është se parashtruesi i kërkesës vet 
nuk ka bërë deklarata të pakëndshme, por ka ndihmuar në përhapjen 
e tyre në cilësinë e tij si gazetar televiziv përgjegjës për një program të 
lajmeve të Radio Danimarkës … Një faktor i rëndësishëm në vlerësimin 
e Gjykatës do të jetë nëse çështja në �alë, kur konsiderohet si një e 
tërë, nga një pikëvështrim objektiv ka pasur për qëllim përhapjen e 
qëndrimeve dhe ideve raciste.209

Gjykata erdhi në përfundim se qëllimi nuk ishte për të promovuar racizmin, 
por, e kundërta, për ta ekspozuar dhe për ta analizuar atë: “Për më tepër, 
është e padiskutueshme se qëllimi i parashtruesit të kërkesës në përpilimin 
e transmetimit në �alë nuk ishte racist.”210

Gjykata nuk e mbështeti plotësisht besimin në faktin se parashtruesi i 
kërkesës nuk i kishte përgënjeshtruar deklaratat, duke vënë në dukje se ai 
në mënyrë të qartë e kishte distancuar veten nga ato deklarata, edhe pse 
ai nuk i kishte përgënjeshtruar ato në mënyrë speci�ke. Gjykata gjithashtu 
përsëriti qëndrimin e saj të theksuar shpesh se:

Dënimi i gazetarit për ndihmën e dhënë në shpërndarjen e deklaratave 
të bëra nga një person tjetër në një intervistë do të pengonte seriozisht 
kontributin e shtypit në diskutimin e çështjeve me interes publik dhe nuk 

209  Jersild kundër Danimarkës, 1994, § 31.
210  Jersild kundër Danimarkës, 1994, § 36.
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duhet të parashihet përveç nëse ka arsye të forta për ta bërë një gjë të 
tillë.”.211

Në një vendim tjetër të Dhomës së lartë në rastin Lehideux dhe Isorni kundër 
Francës, 1998, u konstatua se dënimi për gjuhën e urrejtjes ishte shkelje e 
së drejtës së lirisë së shprehjes. Rasti kishte të bënte me ndjekjen penale 
të parashtruesve të kërkesës për kontestimin e ligjshmërisë së dënimit të 
liderit francez Marshal Pétain për bashkëpunim me armikun gjatë Luftës së 
Dytë Botërore, që është krim në Francë. Gjykata u përqendrua në nevojën 
për debat të hapur publik për çështjet historike, duke vënë në dukje se 
gjykatat franceze kishin vërejtur se faqja e historisë së Francës ka mbetur 
“shumë e dhimbshme në kujtesën kolektive”, se ngjarjet kanë ndodhur para 
më shumë se 40 viteve dhe se përmbajtja nga kriminalizimi i një �alimi të 
tillë ishte “pjesë e përpjekjeve që çdo vend duhet ta bëjë për të debatuar 
mbi historinë e vet në mënyrë të hapur dhe pa pasion.”212

Gjykata gjithashtu theksoi se deklaratat në �alë, nuk “i përkasin kategorisë 
së fakteve historike të përcaktuara në mënyrë të qartë – siç është Holokausti 
– mohimi ose rishikimi i të cilave do të hiqej nga mbrojtja sipas nenit 10 nga 
ana e nenit 17.”213 Gjykata gjithashtu theksoi faktin se qëllimi i deklaratave 
kishte qenë për të nxitur debat publik dhe se ato në të vërtetë nuk ishin 
deklarata raciste dhe nuk identi�konin asnjë grup të veçantë, madje as në 
mënyrë implicite.

Të drejtat e të tjerëve: Besimi fetar 

Në një numër të rasteve të mëparshme, Gjykata Evropiane u shpreh se 
ku�zimet në lirinë e shprehjes për të mbrojtur ndjeshmërinë fetare nuk 
paraqesin shkelje të së drejtës së lirisë së shprehjes. Për shembull, rasti i 
Institutit Otto-Preminger kundër Austrisë, 1994, ka të bëjë me një �lm i cili 
përmbante material që mund të ishte fyes për besimtarë të caktuar fetarë. 
Pasi që shoqata e parashtruesit të kërkesës njoftoi se ka për qëllim të shfaq 
�lmin, dioqeza lokale e Kishës Katolike u ankua dhe gjykata lokale lejoi 
kon�skimin e �lmit, duke parandaluar shfaqjen e tij.

211  Jersild kundër Danimarkës, 1994, § 35.
212  Lehideux dhe Isorni kundër Francës, 1998, § 55.
213  Lehideux dhe Isorni kundër Francës, 1998, § 47.
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Përpara Gjykatës, qeveria argumentoi se e drejta e respektimit të ndjenjave 
fetare, ashtu siç mbrohet me nenin 9 të Konventës, ishte shkelur përmes 
�lmit. Gjykata vuri në dukje se:

Ata që zgjedhin të ushtrojnë lirinë për të manifestuar besimin e tyre, 
pavarësisht nëse ata e bëjnë këtë si anëtarë të një shumice apo pakice 
fetare, nuk mund të presin që të përjashtohen nga të gjitha kritikat. Ata 
duhet të tolerojnë dhe të pranojnë mohimin nga të tjerët të besimeve të 
tyre fetare dhe madje edhe përhapjen nga ana e të tjerëve të doktrinave 
armiqësore ndaj besimit të tyre.214

Në të njëjtën kohë:

Mënyra në të cilën besimet fetare kundërshtohen apo mohohen është 
një çështje e cila mund të përfshijë përgjegjësinë e shtetit, sidomos 
përgjegjësinë për të siguruar gëzimin në mënyrë të qetë të së drejtës së 
garantuar me nenin 9 për bartësit e këtyre besimeve dhe doktrinave. 
Në të vërtetë, në raste ekstreme efektet e metodave të veçanta të 
kundërshtimit ose të mohimit të besimeve fetare mund të jenë të atilla 
që i pengojnë ata të cilët janë bartës të atyre besimeve në ushtrimin 
e lirisë së tyre për të bartur dhe për të shprehur atë besim. … Respekti 
për ndjenjat fetare të besimtarëve ashtu siç garantohet me nenin 9, në 
mënyrë të arsyeshme/legjitime mund të mendohet se është shkelur nga 
portretizimet provokative të objekteve të adhurimit fetar.215

Në lidhje me përmendjen e detyrave dhe përgjegjësive në nenin 10(2), 
Gjykata u shpreh:

Në mesin e tyre – në kontekst të mendimeve dhe besimeve fetare – në 
mënyrë të ligjshme mund të përfshihet një detyrim për të shmangur sa 
më shumë të jetë e mundur shprehjet që pa asnjë arsye janë ofenduese 
ndaj të tjerëve dhe në këtë mënyrë shkelin të drejtat e tyre, dhe të cilat në 
asnjë formë nuk i kontribuojnë debatit publik në mundësinë për të çuar 
përpara çështjet njerëzore.216

214  Instituti Otto-Preminger kundër Austrisë, 1994, § 47.
215  Instituti Otto-Preminger kundër Austrisë, 1994, § 47.
216  Instituti Otto-Preminger kundër Austrisë, 1994, § 49.
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Me përfundimin se kon�skimi nuk ka shkelur të drejtën e lirisë së shprehjes, 
Gjykata u shpreh se nuk mund të,

shpër�ll faktin se feja katolike është feja e shumicës dërmuese të 
tirolasve. Me kon�skimin e �lmit, autoritetet austriake vepruan për të 
siguruar paqen fetare në atë rajon dhe për të parandaluar që disa njerëz 
të ndjehen objekt i sulmeve në një mënyrë të palejueshme dhe fyese 
ndaj besimit të tyre.217

Gjykata përdori një linjë të ngjashme të arsyetimeve në vendimin e saj të 
vitit 1996 në rastin Wingrove kundër Mbretërisë së Bashkuar, në të cilin 
përsëri bëhej �alë për një �lm që mund të konsiderohet fyes për disa. 
Filmit iu refuzua një klasi�kim në Mbretërinë e Bashkuar me arsyetimin se 
kombinimi i tij me imazhe seksuale dhe fetare ishte blasfemues, që ishte 
krim në atë kohë.

Gjykata pranoi se kishte probleme me ligjet mbi blasfeminë, por nuk pranoi 
t’i përjashtojë ato si kontradiktore me të drejtën për lirinë e shprehjes:

Janë ngritur argumente të forta në favor të heqjes së ligjeve të blasfemisë, 
për shembull, që ligjet e tilla mund të jenë diskriminuese ndaj besimeve 
ose kategorive të ndryshme – siç është theksuar nga parashtruesi i 
kërkesës – apo që mekanizmat ligjorë janë të papërshtatshëm për t’u 
marrë me çështjet e fesë ose besimit individual – siç është theksuar 
nga ministri i Shtetit në Departamentin e brendshëm në letrën e tij 
të datës 4 korrik 1989 (shih paragra�n 29 më lartë). Megjithatë, fakt 
është se ende nuk ka hapësirë të përbashkët të mjaftueshme në aktet 
ligjore dhe sociale të vendeve anëtare të Këshillit të Evropës për të 
vendosur  një sistem, përmes së cilit një shtet mund të vendos ku�zime 
në përhapjen e materialit mbi bazën se është blasfemues, se në vetvete 
është i panevojshëm në një shoqëri demokratike dhe në këtë mënyrë në 
mospërputhje me Konventën. [referencat nuk janë përfshirë]218

Në mbështetjen e asaj që njihet se ishte ku�zim shumë serioz mbi lirinë e 
shprehjes, Gjykata gjithashtu iu referua hapësirës së gjerë të vlerësimit që 
duhet t’iu lejohet vendimmarrësve lokalë në raste të tilla.

217  Instituti Otto-Preminger kundër Austrisë, 1994, § 56.
218  Wingrove kundër Mbretërisë së Bashkuar, 1996, § 57.
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Disa decenie me vonë, në rastin e vitit 2006 Giniewski kundër Francës, 
Gjykata mori një qëndrim të kundërt. Ky rast kishte të bënte me një artikull 
të parashtruesit të kërkesës në të cilin, përveç të tjerash, kritikonte doktrinën 
katolike për përmbajtjen e bërthamës të antisemitizmit që i dhanë shtytje 
Holokaustit. Artikulli besohet se diskreditonte katolikët, andaj parashtruesi 
i kërkesës u urdhërua që të paguajë një gjobë dhe që në lidhje me rastin të 
publikojë një artikull në gazetën kombëtare:

50. Gjykata, në veçanti, konsideron se parashtruesi i kërkesës para së 
gjithash ka dashur të zhvillojë një argument lidhur me fushëveprimin e 
një doktrine të veçantë dhe lidhjet e mundshme të saj me Holokaustin. 
Duke vepruar kështu, ai i kishte dhënë një kontribut, i cili sipas 
përku�zimit ishte i hapur për diskutim, një debati me shtrirje të gjerë 
dhe të vazhdueshme (shih paragra�n 24 më lartë), pa shkaktuar ndonjë 
polemikë që mund të ishte e panevojshme dhe e veçuar nga realiteti i 
mendimit bashkëkohor.

51. Duke marrë parasysh efektet e dëmshme të një doktrine të caktuar, 
artikulli në �alë i ka kontribuar diskutimit të arsyeve të ndryshme të 
mundshme që qëndrojnë prapa asgjësimit të hebrenjve në Evropë, një 
çështje me interes të padiskutueshëm publik në shoqërinë demokratike.  
Edhe pse çështja e ngritur në këtë rast ka të bëjë me një doktrinë të 
mbështetur nga Kisha katolike, dhe në këtë mënyrë është një çështje 
fetare, një analizë e bërë e artikullit në �alë tregon se ai nuk përmban 
sulme ndaj besimeve fetare, por një pikëpamje të cilën parashtruesi i 
kërkesës dëshiron ta shpreh si gazetar dhe historian.219

Është e qartë se faktet e rastit Giniewski janë mjaft të ndryshme nga ato 
të rastit të Institutit Otto-Preminger dhe të rastit Wingrove. Në të njëjtën 
kohë, gjatë këtyre viteve ka pasur një ndryshim të dukshëm në praktikat 
kombëtare evropiane. Vepra penale për blasfemi për shembull, mbi të cilën 
është bazuar rasti Wingrove është hequr tani në Mbretërinë e Bashkuar, 
në shtator të vitit 2011, Komiteti për të Drejtat e Njeriut i Kombeve të 
Bashkuara ka lëshuar një koment të përgjithshëm të nenit 19, i cili është i 
ngjashëm me dispozitën e nenit 10 në KNDCP, ku thuhet:

219  Shih gjithashtu Paturel kundër Francës, 2005, Klein kundër Sllovakisë, 2006, dhe Aydın 
Tatlav kundër Turqisë, 2006, në të gjitha këto raste Gjykata konstatoi se dënimet për 
përgojimin e personave apo subjekteve fetare ishin shkelje e nenit 10.



103Udhëzues për interpretimin dhe domethënien e nenit 10 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut 

Ndalimet e shfaqjes së mungesës së respektit për një fe ose një sistem tjetër 
të besimit, duke përfshirë ligjet për blasfeminë, janë në mospërputhje 
me marrëveshjen, me përjashtim të rrethanave të parapara në nenin 20, 
paragra�n 2 të marrëveshjes. ... Për të gjitha ligjet është e palejueshme 
që të diskriminojnë në favor të një apo kundër një ose disa feve apo 
sistemeve të caktuara të besimit, ose të disa përkrahësve kundrejt të 
tjerëve, ose të besimtarëve fetarë kundrejt atyre jobesimtarë. Nuk është 
lejueshme as që ato ndalesa të përdoren për të penguar apo ndëshkuar 
kritikat ndaj udhëheqësve fetarë apo komentet mbi doktrinën fetare 
dhe parimet e besimit.220

Informata e pranuar në mirëbesim

Neni 10(2) i Konventës Evropiane parasheh që ku�zimet në lirinë e 
shprehjes mund të justi�kohen me nevojën për të parandaluar “zbulimin 
e informatave të pranuara në mirëbesim”. Në këtë aspekt kjo dallon nga 
KNDCP, e cila nuk përfshinë një referencë të caktuar për kon�dencialitetin 
(mirëbesimin/fshehtësinë), edhe pse në disa raste ajo mund të rrjedh nga 
interesa të tjera (siç është mbrojtja e sigurisë kombëtare). 

Një rast i hershëm në lidhje me këtë çështje ishte rasti i vitit 1999 Fressoz 
dhe Roire kundër Francës, që kishte të bënte me publikimin e një artikulli të 
gazetës për informata të fshehta tatimore në lidhje me kryetarin e Pezhos, 
të cilat zbuluan një rritje të ndjeshme në pagën e tij gjatë kohës së trazirave 
industriale. Informata tatimore i është dërguar njërit prej parashtruesve të 
kërkesës në mënyrë anonime. Gjykatat franceze i dënuan parashtruesit e 
kërkesës dhe i urdhëruan ata që të paguajnë gjoba.

Gjykata Evropiane vlerësoi se neni kishte të bënte me një çështje të 
interesit publik, përkatësisht të kontestit të vazhdueshëm industrial. Për 
më tepër, Gjykata vërejti se gjykatat franceze kishin konsideruar se pagat 
e krerëve të kompanive të mëdha nuk mund të konsideroheshin si çështje 
private. Gjykata vuri në dukje gjithashtu se parashtruesit e kërkesës e dinin 
që materiali ishte kon�dencial, dhe se “gazetarët, në parim, nuk mund të 
lirohen nga obligimi i tyre për t’iu bindur ligjit penal mbi bazën se neni 
10 u lejon atyre mbrojtjen”.221 Një konsideratë tjetër e rëndësishme për 
Gjykatën ishte se informata në lidhje me pagën e kryetarit ishte publike 

220  Komenti i përgjithshëm nr. 34, 12 shtator 2011, CCPR/C/GC/34, § 48.
221  Fressoz dhe Roire kundër Francës, 1999, § 52.
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dhe se sipas rregullave franceze ekzistojnë disa mënyra për të pasur qasje 
në këtë lloj informacioni, edhe pse publikimi i të dhënave tatimore është 
i jashtëligjshëm. Parashtruesit e kërkesës i kishin publikuar të dhënat 
tatimore thjeshtë si mënyrë për të rritur besueshmërinë e artikullit të 
tyre dhe jo për t’u përfshirë në zbulimin e informatave shtesë lidhur me 
kryetarin. Si rezultat, dënimi nuk ishte një ku�zim legjitim për lirinë e 
shprehjes.

Rasti Stoll kundër Zvicrës, 2007, i vendosur nga Dhoma e lartë, kishte të 
bëjë me publikimin e artikujve bazuar në një raport, i cili kishte rrjedhur 
në mënyrë të paligjshme, në lidhje me strategjinë e qeverisë së Zvicrës 
lidhur me bisedimet ndërmjet bankave zvicerane dhe Kongresit Botëror 
të Hebrenjve, që kishte të bëjë me kompensimin e të mbijetuarve të 
Holokaustit për pasurinë e pakërkuar të mbajtur në bankat zvicerane. 
Parashtruesi i kërkesës ishte dënuar penalisht dhe ishte urdhëruar të 
paguajë një gjobë të vogël.

Gjykata theksoi rëndësinë e veçantë të shtypit në rrethanat e atij rasti: 

Liria e shtypit ka një rëndësi edhe më të madhe në rrethanat në të cilat 
aktivitetet dhe vendimet shtetërore i shpëtojnë hetimit të hollësishëm 
demokratik apo gjyqësor për shkak të natyrës së tyre kon�denciale ose 
sekrete.222

Gjykata e veçoi këtë rast nga rastet e mëparshme duke qenë se informacioni 
në këtë rast, para publikimit të tij nga ana e parashtruesit të kërkesës, ka 
qenë tërësisht kon�dencial. Rasti gjithashtu ka përfshirë interesa shumë të 
rëndësishme publike, në vend një interesi të thjesht privat:

Në rastin në �alë, ndryshe nga rastet e tjera të ngjashme, interesi i 
publikut për të qenë i informuar për pikëpamjet e ambasadorit ka pasur 
nevojë që të peshohet jo kundrejt një interesi privat – meqë raporti  nuk 
kishte të bënte me ambasadorin si një individ privat – por kundrejt një 
tjetër interesi publik. Gjetja e një zgjidhjeje të kënaqshme për çështjen 
e fondeve të pakërkuara, nga të cilët një shumë e konsiderueshme e 
parave ishte në rrezik, ishte në interes jo vetëm të qeverisë, por edhe 
të bankave zvicerane, pasi që ato kishin të bënin me kompensimin e 

222  Stoll kundër Zvicrës, 2007, § 110.
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viktimave të Holokaustit, dhe ishte po ashtu në interes të të mbijetuarve 
të Luftës së Dytë Botërore, si dhe për familjet dhe pasardhësit e tyre. 
Përveç interesave substanciale �nanciare të përfshira, për këtë arsye, 
çështja kishte edhe një dimension të rëndësishëm moral që do të thotë 
se ajo ishte me interes edhe për komunitetin e gjerë ndërkombëtar. 
[referencat nuk janë përfshirë]223

Për më tepër, ky problem ishte një çështje me interes të madh publik në 
Zvicër, ku kishte ndarë opinionin publik dhe kishte ngritur pyetje në lidhje 
me rolin më të gjerë të Zvicrës në Luftën e Dytë Botërore. Në të njëjtën kohë, 
Gjykata njohu interesin e madh publik në mbrojtjen e kon�dencialitetit 
diplomatik, në veçanti duke pasur parasysh moshën e diplomatit në �alë:

Gjykata pajtohet me qeverinë dhe me ndërhyrësit e një pale të tretë 
që mundësia që diplomatët të mund të shkëmbejnë informacione 
kon�denciale dhe sekrete është jetike për shërbimet diplomatike dhe 
për funksionimin e mirë të marrëdhënieve ndërkombëtare.224

Në këtë drejtim, duke pasur parasysh bisedimet delikate në të cilat qeveria 
ishte përfshirë si dhe natyrën e zbulimit të raportit, i cili, për shembull, 
sugjeronte që partnerëve të Zvicrës në bisedime nuk iu duhej besuar, 
Gjykata vërejti se materiali speci�k ishte shumë i ndjeshëm. Për dallim nga 
gjendja e ndjeshme, gjuha e përdorur në artikull ishte shumë e fortë (e 
përshkruar nga disa si ‘luftëdashëse’), dhe në këtë mënyrë kishte potencial 
për të minuar bisedimet.

Gjykata gjithashtu vuri në dukje se parashtruesi i kërkesës nuk ishte 
përgjegjës për rrjedhjen e informatës:

142. Në këtë drejtim duhet të theksohet se parashtruesi i kërkesës me 
sa duket nuk ishte personi përgjegjës për rrjedhjen e dokumentit. Për 
çdo rast, mbi bazën e kësaj, nga autoritetet zvicerane nuk janë ngritur 
procedurat penale.

143. Për më tepër, kryesisht është përgjegjësi e shteteve për të organizuar 
shërbimet e tyre dhe për të trajnuar personelin në atë mënyrë që të 
sigurojnë që nuk do të zbulohet asnjë informacion kon�dencial apo 

223  Stoll kundër Zvicrës, 2007, § 115.
224  Stoll kundër Zvicrës, 2007, § 126.
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sekret. Në këtë drejtim, autoritetet kanë mundur të hapin një hetim 
me qëllim të ndjekjes penale të atyre që janë përgjegjës për rrjedhjen. 
[referencat nuk janë përfshirë]

Gjykata ishte kritike për stilin e artikujve, të cilët nganjëherë kanë cituar 
pjesë nga raporti jashtë kontekstit, që lë të kuptohet se autori i raportit 
ishte antisemit,  i cili paraqiti materialin në mënyrë të papërshtatshme 
sensacionale, dhe që, duke pasur parasysh substancën e materialit, ishin 
çorientuese, duke qenë se nuk e jepnin mjaft qartë kohën e ngjarjeve.

Në fund, Gjykata vërejti se dënimi që i është dhënë parashtruesit të kërkesës 
ishte i vogël. Për të gjitha këto arsye, ajo erdhi në përfundim se ku�zimi nuk 
ishte shkelje e së drejtës së lirisë së shprehjes.

Në disa raste të tjera që kanë të bëjnë me publikimin e informatave 
kon�denciale nga ana e medieve, Gjykata ka ardhur me dy përfundime, 
nganjëherë duke konstatuar shkelje të së drejtës së lirisë së shprehjes dhe 
nganjëherë të kundërtën, varësisht nga të gjitha rrethanat.225

Një rast shumë i rëndësishëm për kon�dencialitetin ishte vendimi i 
Dhomës së lartë në rastin e vitit 2008 Guja kundër Moldavisë, i cili dallonte 
nga rastet e mëparshme duke qenë se  kishte të bënte me zbulimin e 
informacionit nga një zyrtar, veçanërisht nga parashtruesi i kërkesës i cili 
në atë kohë punonte në prokurori. Parashtruesi i kërkesës i kishte dërguar 
shtypit dy letra, asnjëra prej të cilave nuk ishte e shënuar si kon�denciale. 
Letrat mbështesnin pretendimet se ka pasur ndërhyrje të politikës në 
punën e prokurorisë. Si rezultat i këtij zbulimi, parashtruesi i kërkesës më 
vonë është shkarkuar nga posti i tij.

Gjykata vuri në dukje se ky rast shkaktoi një problem të ri, dhe pranoi 
se detyra e kon�dencialitetit, të cilës i detyrohen nëpunësit civilë, është 
shumë e madhe:

Meqenëse misioni i nëpunësve civilë në një shoqëri demokratikë është 
që të ndihmojnë qeverinë në kryerjen e funksioneve të saj dhe meqenëse 

225  Shkelje janë gjetur, për shembull, në rastet Dammann kundër Zvicrës, 2006, dhe Radio 
Twist a.s. kundër Sllovakisë, 2006, ndërsa shkelje nuk është gjetur në rastin Leempoel 
& S.A. ED. Ciné Revue kundër Belgjikës. Shih gjithashtu rastin Poyraz kundër Turqisë, 
2010.
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publiku ka të drejtë të pres që ata do të ndihmojnë dhe jo të pengojnë 
qeverinë e zgjedhur në mënyrë demokratike, detyra e besnikërisë dhe 
e fshehtësisë ka një rëndësi të veçantë për ta. Përveç kësaj, duke marrë 
parasysh natyrën e postit të tyre, nëpunësit civilë shpesh kanë qasje 
në informacione të cilat qeveria, për arsye të ndryshme të ligjshme, ka 
interes t’i mbaj kon�denciale ose sekrete. Prandaj, obligimi i diskrecionit 
(gjykimit), të cilës i detyrohen nëpunësit civilë, do të jetë gjithashtu e 
madhe. [referencat nuk janë përfshirë]226

Mirëpo, si një interes kundërbalancues, Gjykata gjithashtu vuri në dukje 
se mund të ketë një interes të madh të publikut për të pasur qasje në 
informatat e brendshme:

Në lidhje me këtë, Gjykata ka vërejtur se një nëpunës civil, mund të 
jetë i vetëdijshëm për informacionet e brendshme, duke përfshirë 
informacionet e fshehta, publikimi i të cilave korrespondon me një 
interes të madh publik. Në këtë mënyrë, Gjykata konsideron që sinjalizimi 
i ndonjë sjellje të paligjshme apo keqbërjeje në vendin e punës nga 
një nëpunës civil apo nga ndonjë punonjës në sektorin publik, gëzon 
mbrojtje në rrethana të caktuara.227

Si pjesë e testit balancues, Gjykata vërejti se:

Duke marrë parasysh detyrën e diskrecionit të përmendur më lartë, 
zbulimi në rend të parë duhet t’i bëhet mbikëqyrësit të atij personi apo 
ndonjë autoriteti ose organi tjetër kompetent. Vetëm kur kjo është 
qartazi jopraktike për t’u realizuar, atëherë si masë e fundit informata 
do të mund t’i jepej publikut.228

Gjykata gjithashtu analizoi një numër faktorësh që duhet të merren 
parasysh kur vlerësohet rëndësia relative e kon�dencialitetit kundrejt 
zbulimit, duke përfshirë natyrën e interesit publik të përfshirë, autenticitetin 
e informacionit, dëmin e pësuar nga zbulimi për autoritetin publik, motivin 
e të punësuarit në zbulimin e informacionit, dhe dënimin e shqiptuar. 
Për sa i përket fakteve të veçanta të kësaj çështjeje, Gjykata vërejti se 
nuk duket se ka ndonjë mjet të brendshëm realist për parashtruesit e 

226  Guja kundër Moldavisë, 2008, § 71.
227  Guja kundër Moldavisë, 2008, § 72.
228  Guja kundër Moldavisë, 2008, § 73.
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kërkesës për të ngritur këtë çështje, sepse çështja e ngritur, përkatësisht 
ndarja e pushteteve, ishte me interes të madh publik, se informacioni 
ishte plotësisht autentik, se interesi i publikut për të ditur rreth presionit 
të papërshtatshëm ndaj prokurorisë ishte më i madh sesa për ta mbrojtur 
atë, se parashtruesi i kërkesës kishte vepruar në mirëbesim dhe se masa 
disiplinore e shkarkimit ishte shumë e ashpër. Si rezultat, ajo përbënte 
shkelje të së drejtës së parashtruesit të kërkesës për lirinë e shprehjes. Rasti 
vë në pah qëndrimin e fortë që Gjykata është e gatshme ta marrë kur liria e 
shprehjes përdoret për të treguar një keqbërje zyrtare.

Autoriteti dhe paanshmëria e gjyqësorit

Autoriteti dhe paanshmëria e gjyqësorit janë çështjet e fundit të renditura 
në nenin 10(2), të cilat mund të justi�kojnë një ku�zim në lirinë e shprehjes. 
Është e qartë se këto janë interesa publike të një rëndësie të madhe dhe 
se, kur ato me të vërtetë të jenë në rrezik, ku�zimi i lirisë së shprehjes 
mund të jetë i ligjshëm. Në të njëjtën kohë, historikisht në shumë vende 
ka ekzistuar një tendencë për të siguruar mbrojtje të tepruar të gjyqësorit, 
një institucion publik, kundër kritikave në një situatë e cila është rënduar 
nga fakti se janë vet gjyqtarët të cilët mbajnë nën kontroll këtë çështje. 
Rastet në këtë kategori mund të ndahen në dy grupe, në ato që kërkojnë 
të mbrojnë paanshmërinë e administrimit të gjyqësorit dhe në ato që 
kërkojnë të mbrojnë autoritetin e gjyqësorit, i cili shpeshherë përfshinë 
çështjet e kritikave ndaj gjyqësorit.

Rasti i parë në këtë fushë për të cilën ka vendosur Gjykata, Sunday Times 
kundër Mbretërisë së Bashkuar, 1979, ishte gjithashtu një nga rastet më të 
hershme të saj. Në atë rast, gjykatat britanike kanë lëshuar urdhra kundër 
publikimit nga një gazetë të një artikulli lidhur me përdorimin e ilaçit 
Thalido mide, përdorimi i të cilit rezultoi me lindjen e shumë fëmijëve me 
deformime të rënda. Bisedimet ndërmjet prindërve dhe kompanisë e cila 
kishte prodhuar këtë ilaç, ishin në vazhdim e sipër dhe kërkonin miratimin 
e gjykatës dhe në këtë mënyrë ende ishin sub judice. Gjykata vuri në dukje 
rëndësinë e sinqeritetit në raport me gjykatat:

Ekziston një vlerësim i përgjithshëm për faktin që gjykatat nuk mund të 
funksionojnë në një vakum. Përderisa ato janë një forum për zgjidhjen 
e mosmarrëveshjeve, kjo nuk do të thotë se nuk mund të ketë diskutim 
paraprak të mosmarrëveshjeve në një vend tjetër, qoftë në revista të 
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specializuara, në shtypin e përgjithshëm ose në mesin e publikut të 
gjerë. Për më tepër, ndërkohë që mediumi i gjerë nuk mund të kapërcejë 
ku�jtë e vendosur në interes të një administrimi të duhur të drejtësisë, 
sikurse në fushat e tjera të interesit publik, është detyrë e tyre që të japin 
informacion dhe ide në lidhje me çështjet që sillen para gjykatave. Jo 
vetëm mediet kanë detyrë të japin informacione dhe ide të tilla: publiku 
gjithashtu ka të drejtë t’i marrë/pranojë ato. [referencat nuk janë 
përfshirë]229

Gjykata gjithashtu iu referua shqetësimit të padiskutueshëm publik në 
këtë çështje dhe të drejtës së familjeve të përfshira në këtë tragjedi, si 
dhe publikut të gjerë, për t’u informuar në lidhje me këtë çështje. Gjykata 
konstatoi se artikulli mund të ketë pasur ndikim në pozitën juridike të 
palëve në këtë rast, por u shpreh se interesi i publikut të gjerë ka qenë për 
një diskutim të hapur në lidhje me çështjen. 

Një përfundim tjetër është arritur në rastin e vitit 1997 Worm kundër 
Austrisë, që kishte të bëjë me një artikull të parashtruesit të kërkesës i cili 
shprehte mendimin se i dyshuari në një rast penal ishte fajtor. Gjykata 
vërejti se gjykatat vendore kishin konstatuar se parashtruesi i kërkesës 
është përpjekur të marrë përsipër rolin e gjyqësorit në shoqëri, dhe se 
�gurat publike kanë të drejtë në mënyrë të barabartë në procedurat e 
drejta gjyqësore sikurse anëtarët e tjerë të shoqërisë. Në konstatimin se 
nuk ka pasur shkelje të nenit 10, Gjykata ishte e mendimit se artikulli mund 
të ketë ndikim negativ në besimin e publikut në gjykata:

Nuk mund të përjashtohet mundësia që të mësuarit e publikut me 
spektaklin e rregullt të pseudogjykimeve në lajmet e medieve, në një 
afat me të gjatë, mund të ketë pasoja negative për pranimin e gjykatave 
si forum i duhur për përcaktimin e fajësisë apo pafajësisë së një personi 
në një kallëzim penal.230

Në rastet e saj të mëvonshme rreth ndikimit në procedurat gjyqësore, 
Gjykata Evropiane ka marrë një pozitë më të fuqishme në favor të lirisë 
së shprehjes. Në rastin e vitit 2007 Foglia kundër Zvicrës, Gjykata është 
marrë me një rast ku një avokat ishte dënuar për vënien në dispozicion të 
deklaratave dhe të dokumenteve të gjykimit lidhur me një rast i cili ishte 

229  Sunday Times kundër Mbretërisë së Bashkuar, 1979, § 65.
230  Worm kundër Austrisë, 1997, § 54.
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ende në pritje të vendimit gjyqësor. Ai ishte fajësuar se zbulimi ka shkaktuar 
një fushatë të shtypit për këtë rast. Gjykatat lokale e përshkruan fushatën 
e medieve si proces paralel me atë të gjyqësorit, i cili kishte për qëllim të 
ndikojë në vendimin e dhënë. Gjykata Evropiane vërejti se faktet e rastit, 
që përfshinin zbulimin e një viktime të vrasjes, e cila njihej në rajon dhe në 
nivel kombëtar, natyrisht se inspiruan interesin e medieve. Ajo gjithashtu 
vërejti se, natyra e ku�zuar e komunikimeve të parashtruesit të kërkesës 
me shtypin, në krahasim me ato të klientit të tij, për të cilin ai nuk ishte 
përgjegjës, si dhe zbulimi i dokumenteve nuk ishin të jashtëligjshme sipas 
ligjit vendor. Parashtruesi i kërkesës gjithashtu nuk ishte përgjegjës për 
përdorimin e deklaratave të tij, së bashku me materialet e tjera, nga ana e 
shtypit dhe në veçanti nga fushata e përhapur e medieve dhe ndikimi që 
mund të kishte pasur kjo mbi rastin.231

Rastet të cilat kanë të bëjnë me kritikat ndaj gjyqtarëve gjithashtu i takojnë 
ditëve të para të Gjykatës. Në rastin e vitit 1997 De Haes dhe Gijsels kundër 
Belgjikës, parashtruesit e kërkesës gazetarë kishin raportuar në gazetë mbi 
një çështje e cila ishte në pritje të zgjidhjes në gjykatë, duke kritikuar me 
�alë të forta gjyqtarët e Gjykatës së Apelit e cila në një rast të shkurorëzimit 
kishte vendosur që dy fëmijët e çiftit të shkurorëzuar të jetonin me babanë 
e tyre. Babai, një noter  i njohur, më parë ishte akuzuar nga ish-gruaja e 
tij dhe nga familja e saj për abuzim seksual të dy fëmijëve. Tre gjyqtarët 
dhe një prokuror i paditën parashtruesit e kërkesës për shpi�e dhe gjykatat 
lokale i dënuan ata, duke gjetur se ata kishin hedhur dyshime të forta mbi 
paanësinë e gjyqtarëve.

Gjykata pranoi se anëtarët e gjyqësorit duhet të gëzojnë besimin e publikut, 
duke deklaruar:

Gjykatat – garantuesit e drejtësisë, roli i të cilëve është fundamental 
në një shtet të bazuar në sundimin e ligjit – duhet të gëzojnë besimin e 
publikut. Në përputhje me rrethanat, ata duhet të mbrohen nga sulmet 
destruktive që janë të pabazuara, posaçërisht për shkak të faktit se 
gjyqtarët janë subjekt i një detyre të diskrecionit që përjashton ata nga 
kundërpërgjigja ndaj kritikave.232

231  Shih gjithashtu rastin Dupius kundër Francës, 2007.
232  De Haes dhe Gijsels kundër Belgjikës, 1997, § 37.
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Në të njëjtën kohë, Gjykata vuri në dukje hulumtimin e detajuar që ishte 
bërë në artikuj, dhe detyrën e medieve për të raportuar mbi çështjet e 
interesit publik, që ishte mjaft e lartë duke pasur parasysh pretendimet 
e abuzimit të fëmijëve në rrethanat e rastit në �alë. Është interesante se 
Gjykata nuk kishte menduar nëse autoriteti i gjykatave vendore ishte 
dëmtuar apo jo, por në vend të kësaj është marrë me rastin kryesisht si një 
çështje e ligjit mbi shpi�en.

Rasti i vitit 2005 Kyprianou kundër Qipros, i vendosur nga Dhoma e lartë e 
Gjykatës, kishte të bëjë me një dënim me burgim të shqiptuar një avokati 
për mospër�llje të gjykatës pasi që ai akuzoi gjyqtarët se nuk e kishin 
dëgjuar dhe se ata i kalonin letra/dokumente njëri-tjetrit. Gjykata përsëriti 
parimet e saj të përcaktuara në këtë fushë, duke vënë në dukje rolin e 
veçantë të avokatëve në administrimin e drejtësisë:

174. Statusi i veçantë i avokatëve u jep atyre një pozitë qendrore 
në administrimin e drejtësisë si ndërmjetësues midis publikut dhe 
gjykatave. Një qëndrim i tillë shpjegon ku�zimet e zakonshme në sjelljen 
e anëtarëve të odës së avokatëve. Duke pasur parasysh rolin kyç të 
avokatëve në këtë fushë, është e ligjshme të pritet që ata të kontribuojnë 
në administrimin e duhur të drejtësisë, dhe në këtë mënyrë të ruajnë 
besimin e publikut në të.

175. Ndërsa avokatët gjithashtu kanë të drejtë për të komentuar në 
publik për administrimin e drejtësisë, kritika e tyre nuk duhet të kalojë 
disa ku�j të caktuar. Për më tepër, liria e shprehjes e avokatëve në sallën e 
gjyqit nuk është e paku�zuar dhe interesat e caktuara, siç është autoriteti 
i gjyqësorit, janë mjaft të rëndësishme për të justi�kuar ku�zimet në këtë 
të drejtë. Megjithatë, edhe nëse në parim shqiptimi i dënimeve është 
çështje për gjykatat vendore, Gjykata i referohet sistemit të saj ligjor 
deri në atë masë që ku�zimet vetëm në rrethana të jashtëzakonshme 
– madje edhe me anë të një dënimi të butë penal – të lirisë së shprehjes 
së avokatit mbrojtës, mund të pranohen si të nevojshme në një shoqëri 
demokratike. [referencat dhe një pjesë e citateve nuk janë përfshirë]

Duke zbatuar këto parime në çështjen në �alë, Gjykata konstatoi se dënimi 
me burg i shqiptuar ndaj parashtruesit të kërkesës ishte joproporcional, 
dhe vuri në dukje:
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Sjellja e parashtruesit të kërkesës mund të konsiderohet si shfaqje 
e mungesës së respektit të caktuar për gjyqtarët e gjykatës penale 
(Azzise). Megjithatë, edhe pse të pahijshme, komentet e tij kishin për 
qëllim dhe ishin ku�zuar në mënyrën në të cilën gjyqtarët e trajtonit 
rastin, veçanërisht në lidhje me rimarrjen në pyetje të dëshmitarit që 
kishte bërë ai gjatë procesit të mbrojtjes së klientit të tij nga akuza për 
vrasje.233

Rasti i vitit 2003 Steur kundër Holandës, kishte të bëjë me një akuzë nga 
parashtruesi i kërkesës për një polic i cili duke punuar në dosjet e sigurimit 
social kishte bërë presion të panevojshëm ndaj klientit të tij, gjë e cila çoi 
në ngritjen e procedurës disiplinore kundër tij. Gjykata theksoi parimet 
relevante në rastet e tilla, duke përfshirë:

Gjykata ka theksuar më parë se gjithashtu duhet të merret parasysh 
natyra e veçantë e profesionit të praktikuar nga anëtarët e odës së 
avokatëve. Në cilësinë e tyre si zyrtarë të gjykatës, ata janë subjekt 
i ku�zimeve në sjelljen e tyre, e cila duhet të jetë e matur, e ndershme 
dhe dinjitoze, por ata gjithashtu për�tojnë nga të drejtat dhe privilegjet 
ekskluzive – zakonisht një liri të caktuar të veprimit në lidhje me 
argumentet që përdoren në gjykatë. [referencat nuk janë përfshirë]234

Gjykata pranoi se pretendimet mund të kenë ndikim në zyrtarin policor, 
por gjithashtu vuri në dukje se qëllimi i bërjes së këtyre pretendimeve ishte 
mbrojtja e klientit të parashtruesit të kërkesës, nga i cili ai kishte pranuar 
informatën. Deklarimet e tilla kërkojnë mbrojtje të veçantë:

Gjykata vëren se kritikat e parashtruesit të kërkesës gjatë gjykimit ishin 
drejtuar ndaj mënyrës në të cilën është marrë prova nga një hetues, 
i cili kishte ushtruar të drejtën e tij për të marrë në pyetje klientin e 
parashtruesit të kërkesës në një rast penal, përderisa ky i fundit ishte 
në paraburgim. Sa i përket prokurorëve gjykata ka vërejtur se dallimi 
midis pozitës së një të akuzuari dhe të një polici hetues është një 
thirrje për mbrojtje më të madhe të deklaratave me anë të të cilave i 
akuzuari e kritikon atë zyrtar. Kjo vlen në mënyrë të barabartë në këtë 
rast, ku mënyra në të cilën janë mbledhur ato prova ishte kritikuar në 

233  Kyprianou kundër Qipros, 2005 § 179.
234  Steur kundër Holandës, 2003, § 38.
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procedurën gjyqësore civile ku ato prova duhet të përdoren. [referencat 
nuk janë përfshirë]235

Në konstatimin e shkeljes së të drejtës së lirisë së shprehjes, Gjykata vuri 
në dukje se autoritetet disiplinore nuk kanë bërë përpjekje për të vlerësuar 
vlefshmërinë e pretendimeve e as të veri�kojnë nëse parashtruesi i kërkesës 
kishte vepruar në mirëbesim.

Rasti Kudeshkina kundër Rusisë, 2009, është interesant pasi që ka të bëjë 
me deklarimet e bëra nga parashtruesja e kërkesës për një post zgjedhor, të 
cilat bazohen në kohën kur ajo ishte gjyqtare, duke ngritur në këtë mënyrë 
standardet potencialisht kontradiktore në lidhje me lirinë e shprehjes. Sa i 
përket deklaratave të veçanta në �alë, Gjykata theksoi:

Gjykata vëren se parashtruesja e kërkesës ka bërë kritika publike në lidhje 
me një çështje shumë të ndjeshme, sidomos me sjelljen e zyrtarëve të 
ndryshëm të cilët merreshin me një rast të korrupsionit në shkallë të gjerë 
në të cilin ajo ishte gjyqtare. Në të vërtetë, intervistat e saj i referoheshin 
gjendjes shqetësuese të punëve, dhe pretendonin se shembujt e presionit 
mbi gjyqtarët ishin të zakonshme dhe se ky problem duhet të trajtohet 
seriozisht në qoftë se sistemi gjyqësor dëshiron të ruaj pavarësinë e tij 
dhe të gëzojë besimin e publikut. Nuk ka asnjë dyshim se, duke vepruar 
kështu, ajo ngriti një çështje shumë të rëndësishme të interesit publik, e 
cila duhet të jetë e hapur për debat të lirë në një shoqëri demokratike.236

Sa i përket motivimit të parashtruesit të kërkesës për të bërë deklaratat, 
Gjykata theksoi:

Për sa kohë sa motivi i parashtruesit të kërkesës për të bërë deklarata 
të përgënjeshtruara mund të jetë i rëndësishëm, Gjykata rithekson se 
një akt i motivuar nga ofendimi personal apo nga një antagonizëm 
personal ose nga pritja e avancimit personal, duke përfshirë �timin në 
para, nuk mund të justi�kojë një nivel veçanërisht të fortë të mbrojtjes.237

Edhe pse deklaratat janë bërë si pjesë e një fushate zgjedhore, Gjykata 
konsideron se ato janë një koment i mirë mbi një çështje me rëndësi 

235  Steur kundër Holandës, 2003, § 39.
236  Kudeshkina kundër Rusisë, 2009, § 94.
237  Kudeshkina kundër Rusisë, 2009, § 95.
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të madhe publike. Një konsideratë e rëndësishme për Gjykatën ishin 
procedurat problematike të përfshira në këtë rast, ku e njëjta gjykatë, të 
cilën parashtruesja e kërkesës e kishte kritikuar, ishte përgjegjëse për të 
dëgjuar çështjen disiplinore kundër saj:

Gjykata konsideron se frika e parashtrueses së kërkesës sa i përket 
paanshmërisë së Gjykatës së qytetit të Moskës ishte e justi�kuar për 
shkak të akuzave të saj kundër presidentit të gjykatës. Megjithatë, këtyre 
argumenteve nuk i’u është dhënë konsideratë, dhe ky dështim përbënte 
një lëshim të rëndë procedural. Si rrjedhojë, Gjykata konstaton së mënyra 
në të cilën është shqiptuar sanksioni disiplinor për parashtruesen e 
kërkesës nuk siguronte garanci të rëndësishme procedurale..238

Ky konstatim ka implikime të rëndësishme për mospër�llje nga gjykata të 
procedurave të lidhura me këtë, të cilat janë dëgjuar shpesh nga gjykatat, 
dhe nganjëherë edhe nga gjyqtarët të cilët janë kritikuar. Në fund, me 
konstatimin e shkeljes së të drejtës së lirisë së shprehjes, Gjykata vërejti se 
parashtruesja e kërkesës ishte penguar në ushtrimin e profesionit të saj, që 
në të vërtetë është një sanksion shumë i rëndë.

238  Kudeshkina kundër Rusisë, 2009, § 96.
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