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Hyrje
Funksionimi i proceseve demokratike është i pamundur në secilën shoqëri pa të drejtën e lirisë së të shprehurit. Njerëzit 

e shprehin mendimin nëpërmjet të gjuhës, shkruajnë romane, artikuj, poezi, satirë, vizatojnë piktura, fotografojnë, bëjnë 
karikatura, krijojnë muzikë, aktrojnë, vizatojnë grafitë, bëjnë skulptura, komunikojnë nëpërmjet internetit. Të gjithë këto 
forma të të shprehurit i ndihmojnë njeriut ta shndërrojnë mendimin në shprehje. Sa më demokratike është shoqëria, aq 
është më e madhe është liria e të shprehurit, sepse toleranca dhe respekti i mendimit të shprehur është një nga elementet 
kyçe për progres në atë fushë. Për këto arsye, e drejta e të shprehurit, edhe pse nuk merr pjesë në të drejtat që kanë mbrojtje 
absolute sipas Konventës, merr pjesë qendrore mes të drejtave konvencionale. 

Me atë njohuri, qasja e përgjithshme e Gjykatës Evropiane për të drejtat e njeriut (këtu dhe më tej Gjykata në Strasburg 
ose Gjyqi) mbështetet në definicionin liberal se në përgjithësi, liria e të shprehurit nënkupton mbrojtje të secilës shprehje, 
në cilën do formë, e transmetuar nga ana e personit, grupit ose cilit do medium. Mbrojtja e lirisë së të shprehurit i përfshinë 
qëndrimet, deklaratat e shprehura prej personave ose grupeve të vogla edhe në atë rast kur ato përmbajnë ide të cilët 
mund të jenë ekstreme për shumicën e njerëzve. Këtë qëndrim Gjykata e futi në aktgjykimin Handyside kundër Mbretërisë 
të Bashkuar, ndërsa më vonë e futi në shumë aktgjykime dhe vendime tjera. Gjyqi konstatoi se neni 10 i mbron “jo vetëm 
informatat dhe idetë të cilët pranohen me prirje ose llogariten si jo ofenduese ose indiferente, por edhe ato që ofendojnë apo 
trembin – të tilla janë kërkesat e pluralizmit, tolerancës dhe mendjegjеrësisë pa të cilët nuk ka shoqëri demokratike”. Gjyqi 
sugjeron se “liria e të shprehurit paraqet një nga përfitimet themelore të një shoqërie demokratike, një nga kushtet bazike 
për progresin e tij dhe për vetë identifikimin e secilit person”. 1 Për atë qëllim, nëpërmjet të praksës gjyqësore, Gjyqi zhvilloi 
principe të qarta në lidhje me lirinë e të shprehurit. 

Liria e të shprehurit preferon pluralizëm të ideve, tolerancë dhe mendjegjerësi, pa të cilët nuk ekziston shoqëri 
demokratike.2 “Afirmimin e tillë të funksionit shoqëror të lirisë së të shprehurit e përbëjnë filozofinë bazike e tërë praksës 
gjyqësore e lidhur me nenin 10. Kjo sjellë deri në dy pasoja: nga njëra anë, liria e të shprehurit nuk është vetëm mbrojtje nga 
ndikimi i shtetit (e drejta subjektive), por është edhe princip objektiv fondamental për jetën në demokraci; dhe nga ana tjetër, 
liria e të shprehurit nuk është qëllim për vete por mjet për parashtrimin e shoqërisë demokratike”.3 

Qëllimi i mbrojtjes të lirisë së të shprehurit sipas Nenit 10 prej Konventës, duhet të interpretohet gjerësisht që t’i 
përfshijë jo vetëm përmbajtjen e informatave dhe ideve, por edhe format dhe mjetet e ndryshme nëpërmjet të cilëve ato 
shprehen dhe pranohen.3 Neni 10 nuk e ndalon diskutimin ose përhapjen e informatës për të cilën ekziston dyshim se është 
e mundur.4 Neni 10 nuk e ndalon diskutimin ose përhapjen e informatës për të cilën besohet se është e saktë.5 Përveç kësaj, 
Gjyqi e pranon lirinë e të shprehurit në aspektin e saj negativ - e thënë nëpërmjet të drejtës të shprehjes të qëndrimit dhe 
të heshtjes.6 Struktura e Nenit 10 sugjeron se i pari nga dy qëndrimet e definon lirinë e të shprehurit ndërsa i dyti i cakton 
kushtet në të cilët një shtet mundet vetëm në baza të parashikuara me ligj të kufizojë lirinë e të shprehurit dhe assesi 
ndryshe.7  

1  Handyside kundër Mbretërisë së Bashkuar, aktgjykim nga 7 dhjetori, viti 1976 me ankesë nr. 5493/72 § 49.
2  Müller dhe të tjerët kundër Zvicrës, aktgjykim prej 24 majit 1988, me ankesë nr.10737/84 § 27. ose në Autronic AG 

kundër Zvicrës, aktgjykim ngta 22 maji 1990, me ankesë nr. 12726/87 , § 47. 
3  Françoise Tulkens (When to say is to do Freedom of expression and hate speech in the case-law of the European Court 

of Human Rights) “Judicial Process and the Protection of Rights: The US Supreme Court and the European Court of 
Human Rights” George Washington University Law School (in cooperation with the U.S. Department of State Office of 
the Legal Adviser) March 1, 2012 (faq. 3). 

4  Nilsen и Johnsen kundër Norvegjisë 199-VIIv, 30 EHRR 878 § 43 GC.
5  Salov kundër Ukrainës § 113, aktgjykim nga 6 shtatori, viti 2005 me ankesë nr. 65518/01. 
6  E drejta e heshtjes është e lidhur me të drejtën e prezumimit të pafajësisë (shiko më shumë në Harris, D.J., M.O’Boyle, 

E.P.Bates, C.M.Buckley (2009) Law of the European Convention on Human Rights, Second edition Oxford University 
Press faq.201 dhe faq. 445). 

7  Kufizimet që I ka caktuar praktika gjyqësore e Gjyqit kanë të bëjnë me transmetimin e ideve me të cilët promovohet 
ideologji nacistike, mohohet holokausti dhe nxitet urrejtja.
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Në analizën në vijim, do të përpiqem ta pasqyroj lirinë e të shprehurit nëpërmjet të aktgjykimeve të shumta dhe 
vendimeve të Gjyqit në Strasburg. Ky publikim është pjesë e dytë e zgjeruar dhe e plotësuar me praktikën më të re gjyqësore. 
Botimi i parë ishte i publikuar më nëntor të vitit 2015 nga MCMS me ndihmë të Bashkimit Evropian në kuadër të projektit 
Mbështetje teknike për organizatat civile 2 – TAKSO 2. Analiza e shfaqur është e ndryshuar dhe zgjeruar në mënyrë që të 
fokusohet në praksën gjyqësore lidhur me gazetarët dhe lirinë e të shprehurit të gazetarëve. 

Qëllimi i kësaj analize është të jep pasqyre të përgjithshme për obligimet e shtetit në lidhje me lirinë e të shprehurit, t’i 
tregojë lidhshmëritë e përbashkët dhe drejtimin e kësaj lirie me liritë dhe të drejtat tjera të garantuara me Konventën, por 
edhe vëllimin e mbrojtjes së lirisë së të shprehurit. Shkaku i formave të shumta nëpërmjet të cilëve shfaqet e drejta e lirisë së 
të shprehurit, këtu fokusi është në disa prej atyre formave: liria e të shprehurit në politikë, art dhe shoqatat civile, me theks 
të veçantë ndaj gazetarëve dhe shprehjes gazetareske. Për këto forma të të shprehurit u vendosa si rezultat i strukturës dhe 
përmbajtjes të ankesave të deritanishme ndaj Republikës së Maqedonisë para Gjyqit në Strasburg. Edhe pse disa prej lëndëve 
ende janë në procedurë, këtë vit Republika e Maqedonisë e morri edhe vendimin e parë në lidhje me lirinë e të shprehurit të 
gazetarëve dhe të drejtën për të transmetuar informata me interes publik. Duke marr parasysh faktin se aktgjykimi Selmani 
dhe të tjerët kundër Republikës së Maqedonisë me vetë publikimin, në Evropë dhe më gjerë tërhoqi vëmendje të veçantë, në 
këtë analizë i kushtova kaptinë të veçantë kësaj lënde. 

Përveç këtyre, në kohë kur interneti është njëra prej formave më të rëndësishme të shprehjes dhe të shpërndarjes të 
informatave, është e rëndësishme të njihen principet për raportet mes të drejtës të privatësisë dhe të drejtës të lirisë së 
të shprehurit të cilët Gjyqi i caktoi në aktgjykime të pakta dhe vendime të lidhura me lirinë e të shprehurit dhe internetit. 
Qëndrimi fillestar i Gjyqit se liria e të shprehurit është rregull, ndërsa çdo kufizim është përjashtim, e kjo imponon njohuri të 
thella të principeve në praktikimin e të drejtës konvencionale, dhe për atë në pjesën e analizës e cila ka të bëjë me kufizimin 
e lirisë së të shprehurit, i kushtova vëmendje të veçantë. Bëra përpjekje të përdori aktgjykime dhe vendime të Gjyqit që janë 
të përkthyera në gjuhën maqedonase me qëllim që të kuptohet praksa gjyqësore e përdorur në këtë analizë. 

Themeli i të drejtës të Konventës, nënkupton të njihen obligimet e shtetit në lidhje me të drejtën e të shprehurit të lirë 
të cilat dalin nga ratifikimi i Konventës. Shteti nga njëra anë ka obligim negativ i cili nënkupton të përmbahet nga kufizimi i të 
drejtës së të shprehurit dhe nga ana tjetër, obligimi pozitiv i cili e obligon të ndërmarrë masa për të gëzuar lirinë e plotë e të 
shprehurit. Besoj që obligimi pozitiv duhet posaçërisht të përfshihet dhe për atë arsye në një prej kaptinave në vijim fokusi 
është pikërisht në atë që duhet shteti të bëjë në mbrojtje të lirisë së të shprehurit.
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1. Rëndësia e lirisë së të shprehurit
Pasi që “...liria e të shprehurit paraqet një prej bazave esenciale të një shoqërie demokratike, një prej kushteve themelore 

për avancim të tij dhe për zhvillim të secilit individ”,8 kjo e drejtë ka vend të posaçëm në mbrojtjen e të drejtave të njeriut por 
edhe në lidhje me të drejtat e tjera të garantuara me Konventën. Në të drejtën e të shprehurit të lirë mund të thirret dhe të 
ngrejë padi secili person. Ajo nënkupton, persona juridike dhe persona private, pavarësisht nga statusi, funksioni ose pozita. 
Profesioni, statusi, dobësia e grupit ose personit mund të jenë të rëndësishëm për Gjyqin gjatë vendosjes ndaj ankesave të 
lidhura me kufizimin e lirisë së të shprehurit.

E drejta e lirisë së të shprehurit i përfshinë lirinë e mendimit dhe lirinë e pranimit dhe transmetimit të informatave 
dhe ideve. Gjatë asaj, Gjyqi nuk definon se çka nënkupton nën “informatë” dhe “ide” edhe pse në praksën juridike deri më 
tani është e qartë se fotografia, karikatura, deklarata, intervista, sekretet mjekësorë, hulumtimet historike dhe reklamat 
i ka pranuar si informata dhe ide.9 Si rezultat i rëndësisë së madhe të lirisë së të shprehurit në zhvillimin e çdo shoqërisë 
demokratike, dhe shkaku i rolit vital të gazetarisë si “mbrojtës publik”, nën të drejtën e lirisë së të shprehurit Gjyqi e morri 
edhe pyetjen për obligimin për të përçuar informata si dhe mbrojtja e burimeve gazetareske të informatave.10

Prandaj, liria e të shprehurit, edhe pse nuk takon në grupin e të drejtave apsolute, gëzon mbrojtje të fortë dhe përfaqëson 
parakusht për liritë e të tjera, dhe për atë arsye Gjyqi shumë herë theksoi se “Shtypi ka obligim të përçojë informata dhe 
ide për çështjet politike, si dhe për sferat tjera me karakter publik. Shtypi përveç se ka obligim të përçojë informata dhe ide, 
opinioni gjithashtu ka të drejtë t’i pranojë”.11 Në këtë drejtim Gjyqi ka qëndrim të qartë se shtetet nuk mund të pozicionohen 
ndërmjet emituesit dhe pranuesit të informatave, shkaku se ato kanë të drejtë të hyjnë në kontakt të ndërsjellët me vullnet 
të lirë.

Gjyqi bën dallim në mes informatave të publikuara në formë të fakteve dhe mendimeve të shprehura si vlersime. Ky 
përkufizim është i rëndësishëm sepse ekzistimi i fakteve mund të tregohet dhe vërtetohet ndërsa vërtetshmëria e vlerësimeve 
të shprehura në formë të mendimit në përgjithësi nuk mund t’i nënshtrohet provave. Vlerësimet shprehin pikëpamje për 
gjendje të caktuara dhe ato jo gjithmonë i nënshtrohen dëshmimit për saktësinë ose gabueshmërinë e tyre. Për vlerësimet 
e shprehura në lidhje me politikë, për çështje me karakter publik, për kritika të shprehura kundër Qeverisë, për mendim të 
shprehur në fushatë politike ose në lidhje me kritika ndaj organeve publike, Gjyqi ka shkallë të lartë të tolerancës, dhe në atë 
rast, principi i marginës të pranimit të qasjes të shtetit ka shkallë të ulët të pranueshmërisë. Në atë kuptim, në lëndën Dalban 
kundër Rumanisë, i publikuar si tekst, gazetari ka akuzuar politikanin për menaxhim të pa drejtë me pronë shtetërore si dhe 
për korrupsion. Gjyqi pranoi se “liria gazetareske përfshinë edhe mundësinë për shkallë të caktuar të zmadhimit, që shkon 
deri në provokim”.12

Liria e pranimit të informatave dhe ideve e përfshinë të drejtën e kërkimit, qasjes dhe mbledhjes të informatave. Kjo do 
të thotë se përveç mediave dhe gazetarëve të cilët sigurojnë informata që ato t’i dërgojnë, në këtë të drejtë përfshihet edhe 
e drejta e publikut që të jetë i informuar posaçërisht kur bëhet fjalë për çështje me karakter publik të cilët shpien në debat 
me interes të gjerë.

Liria e të shprehurit në formë të shtypit bazohet në praksën e pasur gjyqësore në lidhje me shprehjen e shtypit, krijimit 
letrarë dhe artit. Gjatë procedurës të ankesës në lidhje me këto forma të të shprehurit Gjyqi e hulumton mënyrën e të 
shprehurit (nëpërmjet mediave të shtypit, televizionit, afisheve, fjalës së thënë, etj.) mënyrën e të shprehurit (politik, civil, 
artistik, komercial, shkencor, letrarë, etj) dhe ndaj cilit publik drejtohet (grup të caktuar, opinionit shkencor, fëmijëve, të 
rriturve, studentëve, etj).

Shprehja politike nënkupton liri në debatin politik dhe zgjedhje të lira të cilët së bashku paraqesin themel të secilës 

8  Prager dhe Obershlick kundër Austrisë, aktgjykim nga 26 prilli, viti 1995 me ankesë nr. 15974/90.
9  Hachette Filipacchi kundër Francës, me ankesë nr. 71111/01 aktgjykim nga 14 qershori, viti 2007.
10  Goodwin kundër Mbretërisë së Bashkuar, aktgjykim nga 27 marsi, viti 1996 &28, me ankesë nr. 17488/90.
11  Lingens kundër Austrisë, me ankesë nr. 9815/82 aktgjykim nga 8 qershori, viti 1986.
12  Dalban kundër Romanisë, ankesë nr. 28114/95 nga 28 shtatori, viti 1999. 
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shoqëri demokratike. Demokracia e shëndoshë paraqet kontroll jo vetëm ndaj ligjvënësit dhe autoriteteve gjyqësore, por 
posaçërisht nga opinioni ose mediave.13 Liria e të shprehurit do të jetë bazë për çdo deklaratë për deri sa ajo nuk çon në 
inkurajim të dhunës, rezistencës të armatosur, kryengritjes dhe deri sa nuk përfaqëson gjuhën e urrejtjes. 

1.1. Liria e të shprehurit në politikë
Debat i hapur dhe kreativ politik është një prej koncepteve kyçe të secilës shoqëri demokratike. Në atë drejtim, pa 

dyshim, zgjedhjet e lira dhe debati politik paraqesin “themel i secilës shoqëri demokratike”. Gjyqi “i jep rëndësi kulmore 
lirisë së të shprehurit në kontekst të debatit politik dhe konsideron se diskursi politik nuk duhet të jetë i kufizuar pa arsye të 
forta” me qëllim që mos të vijë deri te shuarja e mendimit kritik. Pikënisja është se e drejta e të shprehurit të lirë është “e 
çmueshme për të gjithë” dhe se “është e rëndësishme për partitë politike dhe aktivistëve të tyre ...” sepse ata e përfaqësojnë 
elektoratin dhe interesat e tyre. Nga ana tjetër demokracia e shëndoshë obligon qeveritarët të jenë “të ekspozuar për 
kritika jo vetëm nga ana e organeve gjyqësore dhe ligjvënëse por edhe nga opinioni publik dhe mediave”.14 Shkaku i pozitës 
dominuese, pushtetarët shtetërorë dhe lokal duhet të jenë tolerantë ndaj dozave më të mëdha kritike ndaj tyre dhe të 
shmangin përdorimin e çfarë do “efekti ftohës” ndaj lirisë së të shprehurit në politikë.  

Liria e të shprehurit e praktikuar prej politikanëve të zgjedhur ose gazetarëve ka “status të privilegjuar” shkaku i ndikimit 
të debateve publike për çështje të interesit shoqëror. Gjyqi zhvilloi doktrina të ndryshme si “efekt ftohës” ose “masa 
alternative restriktive të zvogëluara” që të përforcojë lirinë e të shprehurit politik. Një nga format për të mbrojtur lirinë e të 
shprehurit në politikë është edhe imuniteti i deputetëve.15 Liria e fjalës politike i obligon “politikanët në fjalimet e tyre politike 
të shmangin përhapjen e komenteve që mund të çojnë drejtë jo tolerancës”.16 Duke e pasur parasysh prezencën në jetën 
publike dhe mundësinë e shpeshtë që politikanët të shprehin publikisht mendimin e tyre, Gjyqi në shumë raste e thekson 
përgjegjësinë e veçantë të politikanëve në praktikimin e të drejtës së të shprehurit posaçërisht në luftë kundër jo tolerancës.

Prandaj, pa dyshim se është e rëndësishme detyra e partive politike në promovimin e pluralizmit dhe në promovimin e 
funksionimit të shëndoshë të demokracisë.17 Në aktgjykimin Stankov dhe Organizata e bashkuar maqedonase Ilinden kundër 
Bullgarisë, Gjyqi theksoi se “Esenca e demokracisë është në mundësinë e zgjedhjes të problemeve nëpërmjet të debatit 
të hapur ...” si dhe “... në një shoqëri demokratike e bazuar në sundimin e të drejtës, idetë politike të cilët janë sfiduese 
për rendin ekzistues dhe zbatimi i të cilës është i mbështetur me mjete paqësore duhet të fitojnë mundësi adekuate për 
shprehjen nëpërmjet të zbatimit të drejtës për organizim në shoqata, si dhe me mjete legale të tjera”.18

1.2. Liria e të shprehurit në art
Artistët dhe ndërmjet tyre posaçërisht piktorët, skulptorët, fotografët, karikaturistët, aktorët, këngëtarët, muzikantët që 

krijojnë, ekzekutojnë, përhapin ose ekspozojnë punime artistike kontribuojnë për këmbim të ideve dhe mendimeve të cilët 
shpesh herë nxitin, krijojnë, lëvizin, dhe kanë domethënie esenciale për shoqërinë demokratike. Për atë, shteti ka obligim 
të mos e pengojë pa nevojë lirinë e tyre e të shprehurit. Edhe artistët edhe ata që e promovojnë punën e tyre gjithsesi nuk 
janë imun ndaj rasteve të kufizimit siç e parasheh e drejta e lirisë së të shprehurit. Secili që e shfrytëzon lirinë e të shprehurit, 
ndërmerr “obligime dhe përgjegjësi” dhe përfshirja e tyre “do të varet nga situata dhe mjeteve që i përdorë”.19

Në lëndën Vereinigung Bildender Künstler kundër Austrisë, gjyqet austriake i kanë ndaluar Shoqatës Molitel më tej të 
shfaq pikturën “Apokalipsa” nga Oto Muehl.20 Vendimet e tilla e kanë penguar të drejtën e Shoqatës Molitel për lirinë e të 

13  Vides Aizsardzibas Klubs kundër Litvanisë, me ankesë nr. 57829/00, 27 maji, viti 2004. 
14  Lombardo dhe të tjerët kundër Maltës, aktgjykim nga 24 prilli, viti 2007 me ankesë nr. 7333/06. 
15  Karhuvaara dhe Iltalehti kundër Finlandës, aktgjykim nga 16 nëntori, viti 2004, ankesë nr. 53678/00.
16  Incal kundër Turqisë, aktgjykim i GS nga 9 qershori, viti 1998, me ankesë nr. 22678/93.
17  Refah Partisi dhe të tjerët kundër Turqisë, aktgjykim nga 13.02.2003 për ankesat nr. 41340/98. 41342/98 41343/98... 

dhe United Communist Party of Turkey kundër Turqisë, aktgjykim nga 30 janari, viti 1998, me ankesë nr. 19392/92. 
18  Stankov dhe the United Macedonian Organization Ilinden kundër Bullgarisë, aktgjykim nga 03 tetori, viti 2001, për 

ankesat nr. 29221/95 29225/95 29221/95 29225/95 § 97. 
19  Мuler dhe të tjerët kundër Zvicrës, e cituar më lartë §33. 
20  Vereinigung Bildender Künstler kundër Austrisë, aktgjykim nga 25 janari, viti 2007, ankesë nr. 68354/01. 
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shprehurit. Saktësisht, Gjyqi nuk pranoi se organet austriake, kur e kanë ndaluar shfaqjen e pikturës në fjalë kanë pasur 
ndonjë qëllim tjetër përveç mbrojtës të drejtave personale të z. Majshberger (ish sekretari gjeneral i partisë të lirisë austriake 
dhe anëtarë i parlamentit në kohë të ngjarjes) i cili së bashku me 33 persona të tjerë nga jeta politike dhe publike ka qenë i 
shfaqur në pikturë. Sipas asaj, argumentet e gjyqeve kombëtare se ndalimi ka pasur për qëllim cak legjitim për të mbrojtur 
moralin publik, nuk ishte i mjaftueshëm për Gjyqin. Piktura ka përdorur vetëm pjesë të kokëve të personave në fjalë, sytë 
e tyre kanë qenë të mbuluar me trakë të zeza dhe trupat e tyre kanë qenë të pikturuar në mënyrë jo reale dhe të tepruar. 
Gjyqi ishte në mendim se vizatimi i tillë ka sjellë deri në karikaturë me përdorim të elementeve satirike të personave në fjalë.

Edhe në lëndë tjera Gjyqi ka theksuar se “satira është formë e shprehjes artistike dhe komentit shoqëror, ndërsa me 
karakteristikat inherente të teprimit dhe deformimit të realitetit, tenton të provokojë dhe agitojë”. Kjo qasje pretendon, çdo 
pengim i të drejtës të artistit ndaj shprehjes të tillë të hetohet me kujdes të veçantë.

Në këtë rast konkret, piktura nuk mund të kuptohet si përkushtim ndaj detajeve prej jetës private të z. Majshberger, 
por më tepër në lidhje me pozitën publike të z. Majshberger si politikan dhe se ai “në atë funksion është duhur të tregojë 
tolerancë më të gjerë ndaj kritikave”.21 Edhe një element plotësues që të gjejë thyerje të drejtës të të shprehurit për Gjyqin 
ishte edhe fakti që urdhërimi i gjyqeve austriake nuk ka qenë i kufizuar as në kohë e as në hapësirë. 

Me këtë qasje nuk i është lënë mundësi Shoqatës Molitel (e cila në atë kohë është drejtuar nga një prej galeritë më të 
njohura austriake të specializuara për art modern), ta ekspozojë edhe më tej pikturën e ndaluar.

1.3. Liria e të shprehurit të shoqatave civile
Në lëndën Steel and Morris, Gjyqi dha sugjerim të gjerë për rëndësinë e lirisë së të shprehurit nëpërmjet të punës 

të shoqatave civile. Në këtë lëndë, ankuesit , z-nja Stil dhe z. Moris ishin anëtarë të organizatës joqeveritare London 
Greenpeace. Në mes të viteve 1980 London Greenpeace filloi fushatë lidhur me McDonald’s. Në vitin 1986 është shtypur 
dhe publikuar broshura e quajtur “Çfarë nuk është në rregull me McDonald’s?”. Shkaku se London Greenpeace nuk ishin të 
regjistruar dhe nuk kanë pasur status të personit juridik, nuk ka pasur mundësi të ndërmeret aksion juridik direkt ndaj tyre, 
dhe “McDonald’s”, kanë ngritur proces kundër ankuesve duke kërkuar dëmshpërblim prej 100.000 paund për shpifje të 
shkaktuar nga publikimi i broshurës. Si rezultat i këtij procesi, ankuesit u dënuan, ashtu që z. Stil u dënua me gjithsej 36.000 
paund dhe z. Moris për gjithsej 40.000 paund. Para të cilët ia paguan McDonald’s-it. 

Në lidhje me broshurën e publikuar, në dallim prej gjyqeve kombëtare, Gjyqi caktoi se “...broshura në fjalë përmban 
shumë akuza serioze për tema me karakter publik, siç janë bujqësia e cila është keqpërdorur, shkatërrimi i pyjeve, kanceri, 
eksploatimi i fëmijëve dhe prindërve të tyre nëpërmjet të reklamës agresive dhe shitjes të ushqimit jo të shëndetshëm. Gjyqi 
gjatë kohë pohon se “shprehja politike”, duke i përfshirë edhe shpalljen e gjërave me interes publik, kërkojnë shkallë të lartë 
të mbrojtjes sipas nenit 10”. 

Për gjyqin e padyshimtë ishte se “... në një shoqëri demokratike madje edhe në fushata të vogla dhe joformale, siç ka 
qenë ajo e London Greenpeace, personat apo subjektet tjerë duhet të jenë në mundësi t’i vazhdojnë aktivitetet e veta në 
mënyrë efikase dhe se ekziston interes publik i fuqishëm në mundësimin e grupeve dhe personave të tillë të kontribuojnë 
për debat publik nëpërmjet të përhapjes të informatave dhe ideve për pyetje me interes të gjerë publik siç janë shëndetësia 
dhe mjedisi”.22 Gjyqi konsideroi se nuk është arritur balanca e duhur ndërmjet kërkesës për t’u mbrojtur e drejta e lirisë e të 
shprehurit të ankuesve dhe nevojës për t’u mbrojtur të drejtat dhe autoriteti i McDonald’s-it. Gjithashtu, dënimi i shqiptuar 
ka qenë pa dyshim disproporcional me cakun legjitim.  

21  Lingens kundër Austrisë, aktgjykim nga 8 qershori, viti 1986, me ankesë nr. 9815/82. 
22  Steel dhe Morris kundër Mbretërisë së Bashkuar, aktgjykim nga 15.02. 2005 me ankesë nr. 68416/01§§, 89.
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2. Obligimi i shtetit për të siguruar lirinë e të shprehurit
Pikënisja e debatit në lidhje me të drejtën e lirisë së të shprehurit duhet të jetë obligim pozitiv i shtetit që me veprim ta 

ndihmojë respektimin e asaj të drejte, dhe aty ku është ajo e cenuar të gjejë mënyrë për ta mbrojtur, afirmojë dhe promovojë. 
Secili shtet anëtarë i Konventës, duhet ta praktikojë obligimin pozitiv dhe të sigurojë personat që të mund ta gëzojnë lirinë 
e të shprehurit dhe lirinë e komunikimit ndërmjet tyre. Se a është obligimi pozitiv i shtetit i zbatueshëm në rastin konkret 
varet nga ajo se a “ka balancë korrekte në mes të interesit të përgjithshëm të bashkësisë dhe interesave të personit”.23 Në 
rastin Appleby kundër Mbretërisë së Bashkuar, Gjyqi theksoi se “... gjerësia e këtij obligimi do të dallohet, duke marr parasysh 
laramanin e situatave që ekzistojnë në shtetet kontraktuese dhe vendimi që duhet të merret në raport me prioritetet 
dhe resurset. Obligimi i tillë duhet të interpretohet në mënyrë që të mos imponohet ngarkesë e pushtetarëve i cili është i 
pamundur dhe jo adekuat”.24

Vëllimi i obligimit pozitiv të shtetit lëviz “...në varësi prej faktorëve të të drejtës distributive dhe shpërndarjes të drejtë të 
resurseve të nevojshme për detyra të ndryshme administrative”.25 Gjatë caktimit se a ka ekzistuar obligim pozitiv, si “... faktorë 
relevantë Gjyqi i llogaritë: llojin e të drejtave në fjalë; a janë me interes publik; kapaciteti i tyre për të kontribuar në debatet 
publike; natyra dhe vëllimi i kufizimeve i të drejtës së të shprehurit; disponueshmëria e hapësirave alternative për shprehje 
dhe pesha e të drejtave kompenzuese e personave tjerë ose të opinionit”.26

Obligimi pozitiv i shtetit në lidhje me lirinë e të shprehurit është dëshmuar si metodë e përdorshme në situata të ndryshme 
në praktikën juridike. Gjyqi niset nga qëndrimi se lëndë esenciale në pjesë të madhe prej dispozitave të Konventës është të 
mbrohet personi nga përzierja arbitrare nga ana e pushtetit dhe për atë mund të llogaritet se obligimi pozitiv është edhe respekti 
efektiv dhe i përgjithshëm i të drejtës të lirisë së të shprehurit. Shtetet duhet të krijojnë kushte të volitshme për pjesëmarrje 
në debatin publik nga ana e të gjithë personave të përfshirë duke mundësuar palët lirshëm t‘i shprehin mendimet dhe idetë e 
tyre.27 Obligimi pozitiv kërkon nga shteti të parandalojë realizimin e kanosjes për dhunë, të shprehura nga personat private ndaj 
personave të tjerë privatë, siç janë edhe gazetarët ndër të tjerët, politikanët dhe personat e tjerë publik.

Ashtu për shembull, në lëndën Özgür Gündem kundër Turqisë, Gjyqi mori qëndrim se Turqia ka pasur obligim pozitiv për 
të ndërmarrë masa hetuese dhe masa për mbrojtje kur ndaj gazetarëve dhe punonjësve në një gazetë, ka pasur fushatë të 
dhunës dhe frikësimit prej personave privatë, e cila ndër të tjerët, ka përfshirë edhe kanosje me vrasje, sulme, shpërthime 
të kurdisura... Përveç kërkesave të shumta prej gazetës dhe punonjësve, autoritetet turke nuk kanë ndërmarrë hapa efektive 
për t’i parandaluar këto aktivitete, çka Gjyqit i bëri përshtypje të fortë se fushata dhunuese së paku ka qenë e toleruar nga 
pushtetarët.28 Në lëndën Firat Dink kundër Turqisë, gazetar me prejardhje armene, i cili ka qenë kryeredaktor i gazetës Agos, 
javore dygjuhësore turko-armene e cila është shtypur në Stamboll, në periudhë prej 4 muajve, ka publikuar tetë artikuj në të 
cilat ka shprehur qëndrimet e tij për identitetin e qytetarëve turk me prejardhje armene. 

Kundër tij është ngritur padi penale nga ana e grupit ekstrem dhe është dënuar për mendimin e shprehur në lidhje 
me çështjen armene, përkatësisht, për ofendimin e identitetit turk. Në opinion, nga ana e grupeve ultra nacionaliste ai 
është paraqitur si gazetar i cili ka ofenduar tërë komunitetin turk, dhe si pasojë e kësaj ai më vonë është vrarë nga ana e një 
nacionalisti, ekstremist.29 

 Në raste të tilla, obligimi i shtetit nuk është vetëm në atë për t‘u përmbajtur nga përzierja në deklaratën e gazetarit, por 
ai ka pasur obligim ta mbrojë drejtën e tij për liri të të shprehurit nga sulmet e jashtme, duke i përfshirë edhe sulmet prej 
personave private ose grupeve.

23  Ozgur Gundem kundër Turqisë § 43, aktgjykim nga 16 marsi, viti 2000, me ankesë nr. 23144/93. 
24  Rees kundër Mbretërisë së Bashkuar, aktgjykim nga 17 tetori, viti 1986, me ankesë nr. 9532/81 § 37, dhe Osman 

kundër Mbretërisë së Bashkuar, aktgjykim nga 28 tetori, viti 1998, ankesë nr. 23452/94 23452/94. 
25  Appleby kundër Mbretërisë së Bashkuar (ankesë nr. 44306/98, aktgjykim nga 6 maji, viti 2003) §§ 42 dhe 43.
26  Harris, D.J., M.O’Boyle, E.P.Bates, C.M.Buckley (2009) Law of the European Convention on Human Rights, Second 

edition Oxford University Press стр. 446.
27  Dink kundër Turqisë me ankesë nr. 2668/07, aktgjykim nga 14 shtatori, viti 2010 për ankesat nr. 2668/07 6102/08 

30079/08 § 137.
28  Özgür Gündem kundër Turqisë, i cituar më lartë.
29  Dink kundër Turqisë i cituar më lartë.10
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Në lëndën Fuentes Bobo kundër Spanjës, Gjyqi theksoi se obligimi pozitiv ndër të tjerët, përbëhet edhe në obligimin e 
pushtetit ta mbrojë lirinë e të shprehurit edhe nga kufizimi i saj prej personave privat. Në rastin në fjalë ankuesi, i cili ka qenë 
gazetar i radio programit, ka qënë i larguar nga puna shkaku i qëndrimit të tij kritik ndaj udhëheqësve të radios. Gjyqi morri 
qëndrim se edhe radioja ka qenë private, qeveria e Spanjës ka pasur obligim pozitiv për ta mbrojtur lirinë e të shprehurit 
prej kanosjeve të cilët vijnë prej personave privat. Gjyqi konstatoi se largimi i gazetarit nga puna shkaku i vlerësimit të tij të 
shprehur ka përfaqësuar kufizim i lirisë së të shprehurit.30 

Nocioni i obligimit pozitiv është me rëndësi të veçantë në lidhje me qasjen deri te informacionet që meriton vëmendje të 
veçantë. Gjyqi është i vetëdijshëm se “liria gazetareske mbulon edhe mundësinë për hyrje në një shkallë të teprimit, dhe deri 
në provokim”, por me kushte që kufijtë e kritikave të lejuara janë më të ngushta në krahasim me personat private në krahasim 
me kritikat ndaj politikanëve dhe qeverive.31 Në atë aspekt “... në një shoqëri demokratike me rëndësi të madhe është roli 
i gazetarëve. Edhe pse gazetarët nuk mund të kalojnë mbi disa parimeve, posaçërisht kur bëhet fjalë për autoritetin dhe të 
drejtat e të tjerëve, dhe nevoja për të parandaluar zbulimin e informatave sekrete, detyra e tyre është të bartin informata 
– në mënyrë dhe pajtueshmëri me obligimet dhe përgjegjësitë e tyre – informata dhe ide për të gjitha çështjet me interes 
publik”.32

Për kundër rastit të mëparshëm, në lëndën Palomo Sancez e tjerë kundër Spanjës, ankuesit deklaronin se largimi i 
tyre nga puna, bazuar në karikaturën e shpallur në buletinin sindikal, i ka shkelur të drejtat e tyre në lidhje me lirinë e të 
shprehurit, dhe se arsyeja kryesore për lëshimin e tyre kanë qenë aktivitetet e sindikatës, me ç ‘rast ka ardhur deri te shkelja 
e të drejtës të lirisë së të shprehurit, por edhe e drejta e tyre për mbledhje dhe organizim. Kundër ankuesve është ndërmarrë 
masë disiplinore dhe ata janë lëshuar nga ana e punëdhënësit të tyre shkaku i shkeljeve të rënda të disiplinës të punës. Kjo 
masë më vonë është konfirmuar edhe nga ana e gjyqeve vendore. Këshilli i Madh Gjyqësor nuk konstatoi shkelje e të drejtës 
të lirisë së të shprehurit, shkaku se sipas rrethanave të këtij rasti masa largim e cila iu është shqiptuar ankuesve nuk ka qenë 
jo proporcionale që të obligohet shteti për të caktuar kompensim duke e anuluar ose ndërruar me masë më të butë.33

Kur bëhet fjalë për lirinë e të shprehurit të gazetarëve, duhet të merret parasysh se gazetaria ka rol të transmetuesit të 
informatave dhe ideve, ndërsa opinioni ka të drejtë t‘i pranojë ato informata. Në të kundërt, gazetaria nuk do të mund ta 
zbatojë rolin e saj të “kujdestarit publik” kritikues dhe rojtar i progresit dhe demokracisë, për atë shkak seriozisht duhet ta 
pranojë edhe obligimin pozitiv nga ana e shtetit, për ta ruajtur dhe mbrojtur lirinë e të shprehurit, dhe gjatë asaj posaçërisht 
lirinë gazetareske e të shprehurit.

Çfarë forma të mbrojtjes juridike do të sigurojë shteti në lidhje me përmbushjen e obligimit pozitiv ose negativ në lidhje 
me të drejtën e privatësisë dhe në lidhje me lirinë e të shprehurit të personave që është pjesë përbërëse e margjinës të 
mbiçmimit të cilin e gëzon ajo në sistemin Konvencional, ai zgjedh vet. Kur e praktikon testin tre partiak të balancimit të 
këtyre dy të drejtave, Gjyqi vazhdimisht thekson se nuk është në pozitë më të favorshme prej pushtetit kombëtarë në lidhje 
me zbatimin e të drejtës kombëtare dhe verifikimin e fakteve.

Në lëndën Lillo Stenber and Soether kundër Norvegjisë, Qeveria e këtij shteti para Strasburgut i ka paraqitur argumentet 
e veta në këtë lëndë në bazë të Deklaratës nga Brajtoni, duke theksuar se Gjykata Supreme e Norvegjisë ka praktikuar testin 
e balancimit në përputhje me kriteret nga praksa juridike e Strasburgut dhe me fokus në doktrinën për margjinë të gjerë të 
respektimit të shtetit në raste të tilla.34  

 Gjatë analizës të margjinës për respektim, pikënisja është se e drejta e privatësisë dhe liria e të shprehurit janë të 
drejta të kualifikuara e jo të drejta absolute, dhe në atë pjesë kur analizohet lënda për të drejtat e të shprehurit dhe zbatimi 
i margjinës të respektimit, Gjyqi analizën e bën nga këndi i pengimit të mundshëm përkatësisht kufizimit të kësaj të drejte. 
Kur para vetës ka lëndë të lidhur me të drejtën e privatësisë dhe thirrjen e shtetit në margjinën e respektimit, analiza e Gjyqit 
niset nga obligimet pozitive të shtetit për ta mbrojtur të drejtën e privatësisë.

30  Fuentes Bobo kundër Spanjës, aktgjykim nga 29 shkurti, viti 2000, me ankesë nr. 39293/98. 
31  Prager and Oberschlick kundër Austrisë, aktgjykim nga 26 prilli, viti 1995, § 45 me ankesë nr. 49017/99. 
32  Unabhängige Initiative Informationsvielfalt kundër Austrisë, aktgjykim nga 26 shkurti, viti 2002 me ankesë nr. 

28525/95 § 37.
33  Palomo Sancez kundër Spanjës, aktgjykim i Këshillit të madh me ankesë nr. 28955/06 § 60, nga 12 shtatori, viti 2011.
34  Lillo Stenber and Sаether kundër Norvegjisë, me ankesë nr. 13258/09 aktgjykim nga 16 janari, viti 2014. 11
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3. Gazetarët dhe shprehja gazetareske
Në vitet e fundit, në Republikën e Maqedonisë shumë diskutime për lirinë e të shprehurit të gazetarëve ishin të nxitura 

nga vetë gazetarët por, edhe nga organizatat e shumta ndërkombëtare. Edhe pse lëndët e para në të cilat Gjyqi i vendosi 
themelet në lidhje me principet dhe standardet për të drejtën e lirisë së të shprehurit kanë të bëjnë pikërisht me lirinë e të 
shprehurit të gazetarëve, në Republikën e Maqedonisë shumë pak hapësirë gjatë atyre debateve ishte e kushtuar praktikës së 
dëshmuar juridike në lidhje me shprehjen gazetareske. Edhe sot, duke pasur parasysh format bashkëkohore të transmetimit 
dhe përhapjes të informatave, veprimi ndaj gazetarëve, dhe nga ana tjetër ndaj gazetarëve në pajtueshmëri me etikën e 
gazetarëve, posaçërisht fitoi në peshë.35

Gjyqi në shumë raste i cek obligimet dhe përgjegjësitë e gazetarëve që të veprojnë me dashamirësi dhe me qëllim për 
të bartur informata të sakta dhe të besueshme. Kjo qasje mund të përdoret me analogji edhe te ata që kyçen në debat 
publik, siç janë organizatat joqeveritare, dhe deri te gjykatësit dhe prokurorët. Në lidhje me gjykatësit, prokurorët publik, 
paraqitjet e tyre publike nëpërmjet intervistave ose debateve janë posaçërisht të rëndësishme, por gjithmonë duhet të jenë 
të udhëhequra me dozë të madhe të diskrecionit në shfaqjet e tyre dhe ndonjëherë edhe me përmbajtje që të mos sjellët në 
pyetje autoriteti dhe paanshmëria e pozitave të tyre si dhe mos të vihet në pyetje prezumimi i pafajësisë.36

Në lidhje me obligimet dhe përgjegjësitë gjatë zbatimit të lirisë së të shprehurit te gazetarët, në lëndën Pedersen and 
Baadsgaard kundër Danimarkës, Gjyqi theksoi se “... këto obligime dhe përgjegjësi, janë baza për ta caktuar rëndësinë e tyre 
në raste kur parashtrohet pyetje për sulmin e autoritetit të ndonjë personit të caktuar si dhe gjatë thyerjes të drejtave të 
personave tjerë. Këto kushte të veçanta kërkohen nga mediat për të qenë i liruar nga obligimi i rregullt për t’i kontrolluar 
deklaratat faktike të cilat do të ishin shpifje ndaj individit. A ekziston bazë e tillë varet nga lloji dhe shkalla e shpifjes në fjalë si 
dhe prej shkallës deri në të cilin media mund t’i llogarisë burimet e veta si të sigurta në lidhje me akuzat”. Për atë, nevoja për 
kontrollim të deklaratave të cilat përmbajnë fakte rritet me karakterin ofendues ose shpifës të deklaratës.37

Në aktgjykimin e lëndës Bladet Tromso dhe Stensaas kundër Norvegjisë, qëndrimi fillestar është se fjala e gazetarëve nuk duhet 
t’i nënshtrohet kushtit që gazetarët sistematikisht dhe formalisht të distancohen nga përmbajtja e citatit i cili mund të ofendon, të 
provokojë të tjerë, ose ta cënon reputacionin e tyre.38 Gjyqi nuk hezitoi të cekë se qasja e tillë rigoroze do të ishte në kundërshtim me 
parimin për vëllimin më të gjerë të mbrojtjes i cili duhet t’i mundësohet shtypit dhe fjalës të gazetarëve.39 Në lëndën Verlagsgruppe 
News GmbH kundër Austrisë, artist, duke i kritikuar politikanët e Partisë Austriake të Lirisë i ka përshkruar si “frikacak”. Gjyqi në 
Strasburg nuk e ndante mendimin e gjyqeve kombëtare dhe sugjeroi në formalitet të qasjes i cili nuk është përputhshmëri me testin 
e proporcionalitetit i cili kur janë në pyetje politikanët obligon që interesi publik të mbizotërojë mbi interesin privat të politikanëve.40   

3.1. Obligim për bartjen e informatave
Shpesh herë në praksën juridike është vërtetuar por edhe në këtë publikim në shumë pozita do të cekim se standardet në 

praktikën e Gjyqit në Strasburg për mbrojtjen e lirinë e të shprehurit e gazetarëve shumë qartë tregojnë se “...liria e shprehjes 
gazetareske ka të bëjë jo vetëm me “informata” ose “ide” të cilët janë të pranuara në mënyrë pozitive apo trajtohen si jo 
ofenduese, ose si çështje e indiferencës, por edhe atyre që ofendojnë, tronditin ose shqetësojnë. Të tilla janë kërkesat e 
pluralizmit dhe tolerancës pa të cilët nuk ekziston shoqëri demokratike. Edhe pse mediat nuk guxojnë t’i tejkalojnë kufijtë e 
caktuara, obligimi i tyre është të përçojnë në mënyrë konzistente, me obligimet dhe përgjegjësitë e tyre, informacione dhe 
ide për të gjitha çështjet me interes publik.41 Gjatë asaj jo vetëm që mediat kanë detyrë për të transmetuar informata dhe ide 
të tilla, por edhe opinioni ka të drejtë për t’i pranuar ato.42 

35  Stoll kundër Zvicrës, aktgjykim nga 10 dhjetori, viti 2007 me ankesë nr. 69698/01. 
36  Wille kundër Lihtenshtajnit, aktgjykim nga 28 janari, viti 1999 me ankesë nr. 28396/95.
37  Pedersen and Baadsgaard kundër Danimarkës, aktgjykim nga 17 dhjetori, viti 2004 me ankesë nr. 49017/99
38  Bladet Tromso and Stensaas kundër Norvegjisë, aktgjykim nga 20 maji, viti 1999 me ankesë nr. 21980/93 § 65.
39  Thoma kundër Luksemburgut, aktgjykim nga 29 marsi, viti 2001 me ankesë nr. 38432/97 § 58. 
40  Verlagsgruppe News GmbH kundër Austrisë, aktgjykim nga 14 dhjetori, viti 2006 me ankesë nr. 76918/01§ 33.
41  shiko Bladet Tromsø and Stensaas kundër Norvegjisë [GC], nr.21980/93, § 59, ECHR 1999-III; De Haes and Gijsels 

kundër Belgjikës, aktgjykim nga 24 shkurti, viti 1997, § 37, Raporte për aktgjykime dhe vendime 1997-I; dhe Jersild 
kundër Danimarkës, aktgjykim nga 23 shtatori, viti 1994, § 31, seria A nr.298

42  shiko The Sunday Times kundër Mbretërisë së Bashkuar (nr. 1), 26 prilli, viti 1979, § 65, seria A nr. 30
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Opinioni mendje hapur evropian dhe botëror, aktgjykimin e Gjyqit Evropian për të drejtat e njeriut lëndën Selmani dhe 
të tjerët kundër Maqedonisë e paraqitën si aktgjykim i cili ka dhe do të ketë ndikim global në avancimin e lirisë të gazetarëve 
si dhe obligimin gazetarët të transmetojnë informata me karakter publik.43 Puna e Kuvendit dhe sjellja e deputetëve gjatë 
sesioneve të Kuvendit janë në qendër të vëmendjes dhe në kushte të funksionimit normal të Kuvendit, ndërsa akoma më 
tepër kur ekziston diskutim i tensionuar për çështje të rëndësishme e cila shkakton brengosje tek opinioni i gjerë. Në fokusin 
e aktgjykimit të lëndës Selmani dhe të tjerët është pikërisht obligimi i gazetarëve të përçohen informata për punën e Kuvendit 
dhe në kushte të pazakonta si ngjarje me interes të gjerë publik, dhe si pjesë përbërëse e të drejtës të lirisë së të shprehurit. 
Dhe shkaku i obligimit për të përçuar informata që janë me interes publik është me rëndësi esenciale për profesionin e 
gazetarisë, Gjyqi në Strasburg në procesuimin e kësaj lënde i dha trajtim primar. Ai i pasqyron dhe i prezanton problemet 
lidhur me të drejtat e transmetimit të informatave nëpërmjet analizës të pyetjeve kyçe të cilët gazetarët e Republikës së 
Maqedonisë i ngritën para Gjyqit Evropian për të drejtat e njeriut.  

Në analizën në vijim do të përfshijmë dhe do të sqarojmë pse ky aktgjykim ka ndikim mbi të drejtat e gazetarëve jo vetëm 
në nivel Evropian por edhe në nivel global dhe do të theksojmë ndikimin e saj në përmirësimin e lirive gazetareske në Republikën 
e Maqedonisë në situata të njëjta ose të ngjashme. Në bazë të problemeve të cilët i ka identifikuar Gjykata Evropiane për të 
drejtat e njeriut dhe në bazë të praksës relevante gjyqësore kjo analizë do të ofrojë rekomandime për avancimin e mbrojtjes së 
gazetarëve posaçërisht në lidhje me raportimin dhe transmetimin e informatave nga sesionet e Kuvendit.

3.1.1. Faktet për ngjarjet me gazetarët më 24 dhjetor të vitit 2012
Gjashtë gazetarë të Maqedonisë,44 para Gjyqit në Strasburg ngritën lëndë në lidhje me të drejtën e gazetarëve për të 

transmetuar informata me interes publik dhe gjykimit të padrejtë në lidhje me kërkesën e tyre për mbrojtje të kësaj lirie, shkaku 
se Gjyqi Kushtetues ka vendosur sipas kërkesës së tyre për mbrojtje të lirive dhe të drejtave duke mos pasur diskutim publik. 

Ky rast ka të bëjë me largimin e dhunshëm të këtyre dhe gazetarëve të tjerë nga galeria e Kuvendit, si hapësirë e caktuar 
për gazetarët të akredituar për raportim të punës të Kuvendit, prej nga kanë raportuar për seancën e Kuvendit më 24 dhjetor, 
viti 2012 kur është mbajtur diskutim në Kuvend për Ligjin e buxhetit për vitin e ardhshëm. Deputetët kanë pasur diskutim 
të gjatë dhe të tensionuar deri sa në të njëjtën kohë dy grupe antagoniste kanë protestuar para ndërtesës së Kuvendit. 
Atmosfera e tensionuar ka arritur kulmin me prishjen e rendit në sallën e Kuvendit nga ana e deputetëve të cilët e kanë 
rrethuar kryetarin e Kuvendit dhe kanë bërë zhurmë duke trokitur mbi tavolinën e tij. Sigurimi e ka nxjerrë nga salla kryetarin 
e Kuvendit dhe ka filluar me largim të dhunshëm të deputetëve të opozitës dhe në të njëjtën kohë me largimin e gazetarëve 
nga galeria. Gjatë prishjes së rendit në sallë, gazetarët kanë qenë vëzhgues pasiv të cilët kanë ushtruar detyrën e vet dhe 
i kanë ndjekur ngjarjet. Ato as nuk kanë kontribuar e as nuk kanë marrë pjesë në prishjen e rendit në sallë dhe nuk kanë 
paraqitur kurrfarë kërcënimi për sigurinë publike. Nuk ka indikacione se prishja e rendit nga ana e deputetëve në sallë do 
t’i rrezikonte jetët dhe integritetin fizik të gazetarëve. Gjatë ndërhyrjes të sigurimit të Kuvendit, një pjesë e gazetarëve kanë 
refuzuar ta lëshojnë galerinë ashtu siç e ka kërkuar sigurimi, por sjellja e tyre nuk rezultoi me çfarë do veprimi për akuzim për 
dhunë në këtë pikëpamje. Sigurimi i Kuvendit i ka larguar gazetarët nga galeria duke përdorur dhunë. 

Gazetarët kanë kërkuar mbrojtje të lirisë së të shprehurit nga Gjykata Kushtetuese, e cila ka refuzuar kërkesën e tyre edhe 
pse ka vlerësuar se largimi i tyre nga galeria e Kuvendit paraqet pengim ndaj të drejtës të gazetarëve që të kryejnë punën e tyre 
pa pengesa dhe të informojnë publikun për ngjarje që ka pasur rëndësi të madhe për qytetarët e Republikës së Maqedonisë. 
Kjo Gjykatë ka pranuar se largimi fizik i gazetarëve prej galerisë është kërkuar nga situata konkrete e eskalimit të trazirave në 
sallë, dhe ka pasur për qëllim t’i mbrojë dhe të sigurojë rendin në sallë, e jo për t’i ndaluar në kryerjen e profesionit të tyre për 
informim të opinionit dhe për t’ju kufizuar lirinë e të shprehurit. Elementi i vetëm relevant në të cilin është mbështetur Gjykata 
Kushtetuese në përfundimin se ankuesit nuk kanë qenë të sigurt, ka qenë “se në sallë janë gjuajtur gjësende, dhe madje në 
drejtim të galerisë”. Me që nuk është mbajtur diskutim publik, gazetarëve iu është hequr mundësia që në mënyrë gojore t’i 
kontestojnë faktet në të cilët Gjykata Kushtetuese e ka mbështetur vendimin e saj në lidhje me rreziqet e sigurisë të gazetarëve.45 

43  Selmani dhe të tjerët kundër Republikës së Maqedonisë, me ankesë nr.  67259/14 aktgjykim nga 09.02.2017.
44  Gazetarë të akredituar të raportojnë nga Kuvendi i Republikës së Maqedonisë (z. Naser Selmani, z. Toni Angelovski, znj. 

Bilana Dameska, znj. Frosina Fakova, znj. Snezhana Lupevska dhe znj. Natasha Stojanovska).
45  shiko Baka kundër Hungarisë [GC], me ankesë nr. 20261/12, § 161, ECHR 2016; Karácsony and Others, i cituar më lartë, 

§ 133;. dhe Lombardi Vallauri kundër Italisë, me ankesë nr.39128/05, § 46, aktgjykim nga 20 tetori, viti 2009
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3.1.2 Çfarë konstatoi Gjykata Evropiane për të drejtat e njeriut
Në aktgjykimin e sjellë më 10 janar të vitit 2017 dhe të publikuar më 9 shkurt të vitit 2017, Gjykata e Strasburgut konstatoi 

thyerje e të drejtës për gjykim të drejtë për shkak të mos mbajtjes të seancës gojore nga ana e Gjykatës Kushtetuese dhe shkelje 
e lirisë të së drejtës e të shprehurit. Ajo konstatoi se e drejta për raportim nga galeria e Kuvendit e cila i takon lirisë të shprehjes 
të gazetarëve është “e drejtë civile” dhe se në proces para Gjykatës Kushtetuese në të cilin ai ka qenë gjyq i instancës së parë 
dhe të fundit, e drejta e diskutimit publik shkakton diskutim gojorë, përveç nëse ekzistojnë rrethana të jashtëzakonshme të 
cilat e arsyetojnë mos mbajtjen e diskutimit të tillë, por të tilla nuk ka pasur. Kjo veçanërisht shkaku se Rregullorja e Gjykatës 
Kushtetuese sipas rregullës parasheh ankesa individuale kushtetuese të zgjidhen gjatë diskusionit publik në pranim të palëve.

Gjatë vlerësimit se a ka pasur nevojë për largimin e gazetarëve nga galeria nga ana e shërbimit të sigurisë të Kuvendit, 
Gjykata e Strasburgut ka marrë parasysh se interesat që do të maten në rastin konkret janë me karakter publik, ose interesat e 
shërbimit të sigurisë për mbajtje të rendit na Kuvend dhe ofrimit të sigurisë publike, si dhe interesat e opinionit për pranimin e 
informatave për çështje me interes të përgjithshëm publik. Për atë arsye më i rëndësishëm ka qenë përcaktimi, pengimi i lirisë 
të gazetarëve në përgjithësi a ka qenë i mbështetur me arsye relevante dhe të mjaftueshme, dhe a ka qenë proporcionale me 
qëllimet e dëshiruara legjitime. Më tej, largimi i gazetarëve a është kryer në bazë të vlerësimeve të arsyeshme të fakteve dhe 
a e kanë pasur mundësinë të raportojnë për incidentin në Kuvend, si dhe si ka qenë sjellja e tyre në rastin konkret. 

Pa dyshim largimi i gazetarëve nga galeria e Kuvendit prej ku kanë raportuar për seancën parlamentare dhe incidentet e 
mëvonshme në sallë, kanë paraqitur “pengesë” e të drejtës të tyre për lirinë e të shprehurit. Pengimi i tillë është i paraparë 
me dispozita ligjore,46 në bazë të së cilëve kryetari i Kuvendit ka urdhëruar shërbimin e sigurisë të ndërmerr masa me qëllim 
që të ofrojë siguri publike dhe të parandalojë prishjen e rendit. Gjykata në Strasburg ka vlerësuar se edhe pse ka ekzistuar 
bazë ligjore e cila ka pasur qëllim legjitim, pengimin e lirisë gazetareske për të transmetuar informata me interes të gjerë 
publik nuk ka qenë e domosdoshme në kushtet të cilët e kanë ndjekur ngjarjen në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë, dhe 
dërgoi mesazh të fuqishëm në lidhje me mbrojtjen e të drejtave të gazetarisë.

Gjykata ka vlerësuar se prishja e rendit në sallën e Kuvendit si dhe mënyra në të cilën organet janë marrë me atë, kanë 
qenë çështje me interes të shprehur publik. Mediat kanë pasur për detyrë të transmetojnë informata për ngjarjen, kurse 
opinioni ka pasur të drejtë t’i pranojë informatat e tilla dhe për këtë parim në shumë raste të mëparshme Gjyqi ka konstatuar 
se roli i mediave si “rojtarë të rendit publik” fiton në rëndësi të veçantë, në kontekst të ngjarjeve me interes të gjerë publik.

Gjyqi theksoi se prezenca e gazetarëve është garanci se organet të cilët disponojnë me mjete për detyrim mund të jenë 
të përgjegjshme për sjelljen e tyre, vis-a-vis demonstruesve dhe publikut në përgjithësi kur bëhet fjalë për kontrollim të 
mbledhjeve të mëdha, duke përfshirë edhe metodat që ato i përdorin për kontrollim ose shpërndarje të demonstruesve, 
pjesëmarrës në ngjarje të dhunshme ose për ruajtje të rendit publik. Për atë, çdo tentim për largim të gazetarëve nga vendi i 
demonstratave, trazirave ose mbledhjeve të tjera, pa tjetër duhet t’i nënshtrohet kontrolleve të rrepta.

Një prej parakushteve më të rëndësishme për gazetari të përgjegjshme në lidhje me transmetimin e punës të Kuvendit 
është gazetarët të mund të zbatojnë të drejtën e tyre që t’i transmetojnë informata opinionit për sjelljen e deputetëve të 
zgjedhur në kushte të cilat jo gjithmonë janë reprezentative për to dhe për mënyrën me të cilën organet përballen me rendin 
e prishur, që ndodh gjatë seancave parlamentare.

Në rastin Selmani dhe pesë gazetarët tjerë, largimi nga salla e Kuvendit ka përfshirë efekte të padëshirueshme të cilët 
kanë penguar gazetarët që të marrin informata prej dorës së parë, në bazë të përvojave të tyre personale për ngjarjet që 
kanë ndodhur në sallë, dhe me atë edhe për veprim të shërbimeve të sigurimit në Kuvend. Ushtrimi i funksionit të gazetarisë 
është shumë i rëndësishëm dhe opinioni nuk duhet të privohet nga transmetimi i informatave nga ngjarjet aq të rëndësishme 
dhe pa dyshim se largimi i gazetarëve prej galerisë nuk ka qenë e domosdoshme në një shoqëri demokratike dhe nuk e ka 
përmbushur kushtin për “nevojë urgjente shoqërore”. 

Aktgjykimi në lëndën Selmani dhe të tjerët kundër Maqedonisë, për Strasburgun ishte mundësi që të bëjë analizë dhe 
përkufizim të situatave kur jeta dhe siguria e gazetarëve me të vërtetë janë sjellë në pyetje dhe kur intervenimi i organeve të 
sigurisë ka qenë i domosdoshëm. Për atë, për dallim nga aktgjykimi në lëndën Pentikanen kundër Finlandës, aktgjykimi Selmani 

46  Neni 43 nga Ligji për Kuvendi dhe nenet 91-94 nga Rregullorja e punës së Kuvendit.14
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dhe të tjerët, fokusin e vendos në domosdoshmërinë për transmetim të informatave të “dorës së parë” ose në kërkesën prej 
“vëzhgimit efektiv” të ngjarjeve në Kuvend. Transparenca në punën e Kuvendeve në demokracitë parlamentare nënkupton edhe 
transparencë prej ngjarjeve të cilat në vete kanë elemente të lajmit i cili trondit, shqetëson dhe nuk është i pranueshëm për 
shumicën e opinionit, por në mënyrë objektive transmeton gjendje dhe ngjarje të rëndësishme për shoqërinë e gjerë. 

3.1.3 Cilat janë përfitimet nga aktgjykimi Selmani
Menjëherë pas publikimit të aktgjykimit Selmani dhe të tjerët kundër Maqedonisë, ajo tërhoqi vëmendje të madhe 

nga bashkësia akademike, mbrojtësit e të drejtave të njeriut si dhe gjyqeve ndërkombëtare. Ashtu për shembull, Strasbourg 
observers vetëm pesë ditë pas publikimit të aktgjykimit, theksoi se “... konstatimet e Gjyqit se largimet paraqesin thyerje e të 
drejtës të lirisë së të shprehurit, është informatë e vlefshme në kontekst global ku një numër i madh i shteteve përdorin masa 
të ngjashme që të pengojnë raportimin për çështjet parlamentare”.47 

Forumi ndërkombëtar i blogimit të përgjegjshëm mediatik e pranon këtë analizë dhe e ndanë mendimin se “...ky 
aktgjykim paraqet udhëzim i dobishëm për gjykatat në botë kur duhet t’i marrin parasysh pasojat nga largimi ose pengimi i 
mediave që raportojnë nga parlamenti...”.48

Universiteti Kolumbia në Nju Jork prezanton aktgjykimin e lëndës Selmani duke theksuar se “... ky aktgjykim e zgjeron 
shprehjen duke pranuar se largimi i gazetarëve nga parlamenti mund të paraqet thyerje e të drejtës e lirisë së të shprehurit, 
posaçërisht kur gazetarët janë vëzhgues pasiv të aktiviteteve shqetësuese të individëve tjerë në parlament”.49

Gazetarët në Republikën e Maqedonisë dhe shoqatat e tyre shumë vite më parë treguan sjellje aktive në lidhje me 
mbrojtjen e drejtave të tyre, prandaj nuk befason fakti që lënda e parë që mbaroi me aktgjykim lidhur me lirinë e të shprehurit 
në Strasburg, arriti pikërisht prej gazetarëve. Kjo lëndë e pasqyron vështirësinë në kryerjen e profesionit gazetaresk në kushte 
të zbatimit të forcës fizike nga ana e organeve të autorizuara në rast kur opinioni i gjerë ka qenë i interesuar për ngjarjet në 
Kuvend. Interesi ka qenë akoma më i lartë kur atmosfera e tensionuar ka kulminuar me largim të dhunshëm të deputetëve 
dhe gazetarëve. 

Aktgjykimi Selmani dhe të tjerët kundër Maqedonisë paraqet bazë e shëndoshë për të nxjerrë përfundime dhe se 
demokracia obligon edhe kur pasqyra e Kuvendit e parë nga prizma e ngjarjeve në të nuk është lehtë i pranueshëm për 
gazetarët të cilët kanë obligim të luftojnë për transmetim objektiv të informatave të dorës së parë. Pa dyshim që ekziston 
kornizë ligjore për ndërhyrje të sigurimit të Kuvendit në raste kur ka nevojë të parashtrohet rendi në Kuvend ose të mbrohet 
jeta e deputetëve, gazetarëve ose persona të tjerë të pranueshëm në sallën e Kuvendit. Por kjo nuk ka qenë një situatë e tillë 
në lidhje me gazetarët dhe nuk ka qenë e domosdoshme të përdoret forcë për largimin e tyre. 

Është e rëndësishme që aktet ligjore dhe nënligjore në mënyrë të drejtë të zbatohen gjatë praktikimit të tyre. Në kushte 
kur vlen korniza ekzistuese ligjore (Ligji për Kuvend dhe Rregullorja e Kuvendit) duket së është shumë i rëndësishëm zbatimi 
i drejtë i këtyre akteve dhe krijimi i kulturës të transparencës ndaj opinionit edhe në raste dhe situata që nuk sjellin paraqitje 
pozitive të politikanëve në opinion. Aktgjykimet nga Strasburgu që kanë të bëjnë me lirinë e shprehjes të lirë gazetareske dhe 
në veçanti ky aktgjykim mund të shërbejnë si bazë për ndërtim të politikave të mira pozitive nga ana e atyre që e praktikojnë 
pushtetin (politikanë, policia, sigurimi, prokurorë, gjykatës). Në shumë shtete mungesa e zgjedhjeve ligjore plotësohet me 
aplikim të praktikave të mira të cilat bazohen në vullnetin e mirë të kreatorëve të politikave. 

47  Ky portal me ndikim të madh bëri analizë të rasteve të mëparshme të kufizimit të lirisë gazetareske për transmetim 
të informatave dhe ngjarjeve nga Kuvendet në Poloni, Mijanmar, Ugandë, Keni, Zambi, Afrika Jugore dhe Tanzania. 
Strasbourgobsevers, Selmani and Ors v. the Former Yugoslav Republic of Macedonia: influential judgment on press 
galleries and parliamentary reporting (https://strasbourgobservers.com/2017/02/14/selmani-and-ors-v-fyrom-
influential-judgment-on-press-galleries-and-parliamentary-reporting/)

48  https://inforrm.wordpress.com/2017/02/15/case-law-strasbourg-selmani-and-ors-v-the-former-yugoslav-republic-of-
macedonia-influential-judgment-on-press-galleries-and-parliamentary-reporting-jonathan-mccully/

49  https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/cases/selmani-v-macedonia/
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Në këtë rast, por edhe në rastet që vijuan pas tij (si për shembull hyrja e dhunshme në Kuvend më 27 prill të vitit 2017, 
flasin për nevojën alarmante dhe të domosdoshme për të futur edukim dhe trajnim për të drejtat e njeriut dhe posaçërisht 
për lirinë e shprehjes të deputetëve, të sigurimit të Kuvendit, të policisë dhe bartësve të tjerë të pushtetit që janë në gjendje 
të ndikojnë në kufizimin e lirisë së të shprehurit. Për këto arsye do të ishin të dobishëm organizim dhe tryeza të rrumbullakëta 
me gazetarë, si dhe debate për parashtrim të dialogut.

Aktgjykimi Selmani mund të shërbejë për të ndryshuar dhe plotësuar Rregulloren e Kuvendit me dispozita të cilat më 
fuqishëm do t’ju garantohet liria e të shprehurit nëpërmjet të përmbajtjes nga përzierja arbitrare nga ana e pushtetit. Kjo 
tregon për mungesën e kulturës politike në perceptimin për vendin dhe rolin e gazetarëve në Kuvend.  

Aspekt me peshë të njëjtë të cilin e nxiton ky aktgjykim është aktualizimi i veprimeve të lidhura me mbrojtjen e lirisë së 
të shprehurit para Gjykatës Kushtetuese duhet të jenë publike me mundësi për diskutim gojorë. Opinioni si mbrojtës i lirisë së 
mediave i siguron sistemit gjyqësor të jetë i hapur për mbikçyrje publike në zbatimin e të drejtës dhe drejtësisë. Edhe Rregullorja 
e Gjykatës Kushtetuese thotë se me kërkesë për mbrojtje të lirive Gjyqi vendos pas diskutimit publik në të cilin do të merr pjesë 
edhe Ombudsmani. Ky është edhe një vërtetim se me ekzistimin e një kornize ligjore ajo duhet të zbatohet në mënyrë të drejtë.

3.2. Mbrojtja e burimit të informatave
Shqiptimi i dënimit ndaj gazetarit i cili ka refuzuar ta zbulojë burimin e informacioneve për probleme financiare në 

një kompani britanike në lëndën Goodwin kundër Mbretërisë së Bashkuar ishte bazë që Gjyqi të diskutojë për mbrojtjen e 
burimit të informatave dhe a i nën takon mbrojtjes të lirisë së të shprehurit.50 Ky gazetar britanik, pasi që ka marrë informatë 
prej burimit të caktuar, e ka kontaktuar firmën që të konfirmojë saktësinë e informatës dhe ka konstatuar se ajo është e 
përfshirë në një raport të brendshëm të kompanisë. Këto ngjarje kanë përfunduar me vendim gjyqësor për gazetarin dhe 
gazetën për të cilën ka punuar, që të fsheh burimin e informatës dhe me ndalesë për shpalljen e informatës.

Kjo lëndë është jashtëzakonisht e rëndësishme, shkaku se prej saj Gjyqi ka marrë qëndrim se ndalimi për publikimin e 
informatës deri te cila ka ardhur gazetari dhe urdhra për zbulimin e burimit të informatave kanë bazë të njëjtë dhe se nuk 
ka ekzistuar “nevojë urgjente shoqërore” e cila do t’i vendoste interesat e kompanisë mbi interesin publik dhe se mbrojtja e 
burimit të informatave bien nën mbrojtjen e të drejtës të lirisë së të shprehurit. 

Në lëndën Ernst kundër Belgjikës, pas bastisjes të redaksionit dhe gazetarëve janë konfiskuar numër i konsiderueshëm 
të gjësendeve edhe pse gazetarët nuk kanë qenë të akuzuar në proces penal që ka qenë arsye për bastisjen e kryer. Gjyqi 
konstatoi se qasja e tillë ka qenë jo proporcionale me qëllim legjitim për të cilin kanë tentuar organet.51 Kuptohet, praktika 
e Gjyqit tregon se ajo nuk është mbrojtje absolute e burimeve të gazetarëve, por është e qartë se ajo ka mbështetje të 
fuqishme për mbrojtje të lirisë së të shprehurit.

3.3. Qasje në informacione
Praktika e deritanishme gjyqësore në lidhje me qasjen deri te informacionet që ka të bëjë me persona private, nuk e 

trajtonte këtë çështje nën lirinë e të shprehurit.52

Ashtu për shembull, që në vitin 1987 në lëndën Leander, Gjyqi dërgoi porosi se qasja në informacione nuk është e lidhur 
me lirinë e të shprehurit.53 Me që kërkesa e z. Leander për themelim të marrëdhënieve kohore të punës në një muze në Suedi 
ka qenë e refuzuar për çështje sigurie, pas shterjes të mjeteve juridike me të cilët ai ka kërkuar shpjegime të arsyeve, para 
Gjyqit në Strasburg ai ngriti proces duke u thirrur në lirinë e të shprehurit dhe në drejtën në qasje deri te informacionet të 
cilat shteti ia ka pamundësuar. Gjyqi morri qëndrim se e drejta e lirisë së të shprehurit si në rrethanat e këtij rasti dhe nuk e 
obligon shtetin t’i jep asi lloj informate personit privat.

50  Goodwin kundër Mbretërisë së Bashkuar, aktgjykim nga 27 marsi, viti 1996, me ankesë nr. 17488/90.
51  Ernst dhe të tjerët kundër Belgjikës, aktgjykim nga 15 qershori, viti 2003, me ankesë nr. 33400/96.
52  McGinley kundër Mbretërisë së Bashkuar, aktgjykim nga 28 janari, viti 2000 për ankesat nr. 21825/93 23414/94.
53  Leander kundër Suedisë me ankesë nr.9248/81 nga 26 marsi, viti 1987. 16
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Dy vjet më vonë këtë qasje Gjyqi e aplikoi edhe në lëndën Gaskin i cili është i lidhur me refuzimin e shtetit t’i mundësojë 
ankuesit qasje deri te dosja e tij me të dhëna për kujdes fëmijënor.54

Pak pas kësaj, në lëndën Guerra, e drejta për të marrë informata në bazë të kufizimit të lirisë së të shprehurit, Gjyqi e 
sistematizoi në obligimin negativ të shtetit, ose ajo të mos përzihet në shkëmbimin e informatave ndërmjet personave privat 
inter se.55

Në lëndën e Sirbu, Gjyqi theksoi se liria për të marrë informata në përputhshmëri me nenin 10, paragrafi 1 nga Konventa 
nuk mund të llogaritet si “imponim i obligimit pozitiv të shtetit në situata si ajo në rastin në fjalë, t’i zbulojë opinionit 
dokumente sekrete apo informata të cilët kanë të bëjnë me ushtrinë, shërbimet sekrete ose policinë”.56

4. Kufizimi i lirisë e të shprehurit
Liria e të shprehurit, ngritët deri në nivel të principit fondamental për jetën në demokraci dhe për atë çdo kufizim por 

madje kur është e bazuar në fjalën e urrejtjes duhet të zbatohet me precizitet të madh dhe e bazuar në shpjegim i cili do ta 
pohojë domosdoshmërinë prej kufizimit konkret dhe a ka qenë ajo e domosdoshme në një shoqëri demokratike. Kjo e drejtë 
mund të kufizohet shkaku i një ose më shumë arsyeve të parashikuara në nenin 10 paragrafi 2 nga Konventa nëse ekzistojnë 
norma juridike që mundësojnë garanci procedurale dhe thelbësore. 

Në lëndën Handyside kundër Mbretërisë së Bashkuar, Gjyqi theksoi që “... sistemi për mbrojtje i caktuar me Konventën është 
subsidiare të sistemeve kombëtare për mbrojtje të drejtave të njeriut” dhe se Konventa i le secilit shtet nënshkrues, “... në rend të 
parë, caku i sigurimit të drejtave dhe lirive të cilat i mbrojnë”. Kjo qasje zbatohet edhe në raport të kufizimit të lirisë së të shprehurit, 
dhe përkatësisht për Gjyqin “autoritetet shtetërore në përgjithësi janë në pozitë të favorshme prej gjykatësve ndërkombëtarë, në 
dhënien e mendimit për përmbajtjen e saktë të këtyre kërkesave”, si dhe për domosdoshmërinë për “kufizime” dhe “dënime”.57 

Përveç konstatimit përkufizimet të lirisë së të shprehurit në ligj të qartë, konciz, dhe të parashikueshëm, për Gjyqin në 
Strasburg është e rëndësishme gjatë kufizimit nëpërmjet të masës apo dënimit të shqiptuar, korrespondon me cakun i cili 
duhet të arrihen, posaçërisht kur është në pyetje liria e të shprehurit. Gjatë asaj, Gjyqi i merr parasysh llojin dhe gjatësinë 
e masës e cila do është kufizim i lirisë së të shprehurit, me qëllim të caktojë se a kanë qenë ato proporcionale me qëllimin 
e cili duhet të arrihet. Gjyqi e merr parasysh ekzistimin e masave të tjera alternative të cilat do të kishin ndikim më të vogël 
për lirinë e të shprehurit, dhe do ta arrinin cakun legjitim. Në lëndën Lehideux dhe Isorni, duke marr parasysh “ekzistimin e 
masave të tjera për ndërhyrje dhe mospajtim, posaçërisht nëpërmjet të zbatimit të mjeteve juridike në procedurat civile”, 
Gjyqi vlerësoi se procedura penale ka qenë jo proporcionale ndaj qëllimit që është duhur të arrihet. 

Në lëndën Incal kundër Turqisë ankuesi ka qenë i dënuar me sanksione të ndryshme, duke filluar prej largimit nga 
sindikata, prej aktiviteteve në organizata politike në kohë kur ka qenë anëtar i bordit ekzekutiv i partisë politike në opozitë, 
më tutje me ndërprerjen e punës si nëpunës shtetëror, dhe deri në përgjegjësi penale. Për Gjyqin ndërprerja e kontratës së 
tij si mësimdhënës në shkollë private ishte jo proporcionale me qëllimin që është duhur të arrihet.58

Në lëndën Erbakan kundër Turqisë, përveç asaj që ka qenë i dënuar financiarisht ankuesi ka qenë i dënuar edhe me një 
vjet burg dhe ka marrë ndalesë që të zbatojë të drejta qytetare dhe politike. Për Gjyqin në Strasburg, këto kanë qenë dënime 
tepër të ashpëra për politikan të njohur në publik në zbatimin e lirisë së të shprehurit, duke marrë parasysh se edhe gjobë 
e lartë financiare mund të jetë bazë për qasje jo proporcionale nga ana e pushtetit, nëse dënimi i tillë duket si pengesë në 
zbatimin e lirisë së të shprehurit.59

54  Gaskin kundër Mbretërisë së Bashkuar, aktgjykim nga 07 qershori, viti 1989 me ankesë nr. 10454/83.
55  Guerra dhe të tjerët kundër Italisë, me ankesë nr. 14967/89 aktgjykim nga 19 shkurti, viti 1998.
56  Sirbu dhe të tjerët kundër Moldavisë, për ankesat nr. 73562/01 73565/01 73712/01 aktgjykim nga 15 qershori, viti 

2004.
57  Handyside kundër Mbretërisë së Bashkuar, i cituar më lartë § 48.
58  Incal kundër Turqisë, i cituar më lartë. 
59  Erbakan kundër Turqisë, për ankesat nr. 32153/03 32155/03, aktgjykim nga 20 shtatori, viti 2009. 17



Paragrafi i dytë i nenit 10 nga Konventa bazohet në dispozitën se zbatimi i të drejtës së të shprehurit përfshinë obligime 
dhe përgjegjësi dhe mund të zbatohet në kushte të caktuara me ligj “i cili në një shoqëri demokratike paraqet masa të 
domosdoshme për sigurinë shtetërore, integritetin territorial dhe sigurinë publike, mbrojtja e rendit dhe parandalimi i 
trazirave dhe krimeve, mbrojtja e shëndetit ose moralit, autoriteti ose e drejta e të tjerëve, për parandalimin e përhapjes të 
informatave sekrete ose për mbrojtjen e autoritetit dhe paanshmërinë e gjyqësorit”. 

Obligimet dhe përgjegjësitë nga neni 10 paragrafi 2 i Konventës prej praktikës së deritanishme gjyqësore, kanë të bëjnë 
me bartës të së drejtës së të shprehurit duke i përfshirë këtu edhe politikanët, avokatët, nëpunësit shtetëror, gazetarët, 
redaktorët, autorët, publikuesit dhe madje edhe artistët, si për shembull shkrimtarët.60

Kur ballafaqohet me pyetje që kanë të bëjnë me kufizimin e të drejtës së të shprehurit, Gjyqi e analizon lëndën në tërësi dhe në 
kontekst me rrethanat të lidhura me këtë lëndë. Çështja kryesore për Gjyqin është se vallë ankuesi ka pasur qëllime të përhapë ide 
dhe mendime nëpërmjet të përdorimit të gjuhës të urrejtjes ose ka tentuar të transmetojë informata me karakter publik.

Kur vendosin në lidhje me lëndë që kanë të bëjnë me të drejtën e lirisë së të shprehurit, gjykatësit duhet gjithmonë të 
marrin parasysh se “liria e të shprehurit është rregull, kurse secili kufizim i lirisë së të shprehurit duhet të jetë përjashtim”. 
Kufizimi i lirisë së të shprehurit mund të justifikohet vetëm me “domosdoshmëri imperative” dhe ajo imponon pa tjetër të 
kontrollohet a ekziston “nevojë urgjente shoqërore” për kufizim të tillë. Përjashtimet në lidhje me kufizimin e kësaj lirie 
duhet të interpretohen dhe praktikohen rreptësishtë dhe qartë. Gjatë vlerësimit se kufizimi i lirisë së të shprehurit ka qenë 
në përputhshmëri me të drejtën e Konventës, Gjyqi thekson tre standarde të rëndësishme: masa e zbatuar (kufizimi) të jetë i 
paraparë me ligj, të ketë cak të qartë legjitim dhe kufizimi i tillë është i domosdoshëm në një shoqëri demokratike.

Standardi i parë themelohet në testin për bazimin ligjor dhe për atë shkak shteti duhet qartë të theksojë në bazë të cilit 
ligj e ka kufizuar lirinë e të shprehurit për çdo rast konkret. Gjatë asaj, në bazë të standardit të dytë duhet të jep përgjigje 
të saktë dhe të shpjegojë dhe vërtetojë cakun legjitim të atij veprimi. Standardi i tretë bazohet në kërkimin e përgjigjes të 
pyetjes, se masa e përdorur e kufizimit si “e domosdoshme në shoqëri demokratike” a siguron balancë proporcionale dhe të 
drejtë për masat e përdorura dhe lirisë individuale së të shprehurit. 

4. 1. Përcaktim me ligj
Në lidhje me përcaktimin ligjor të kufizimit të mundshëm të lirisë së të shprehurit, standardi “përcaktim me ligj” i përfshinë 

jo vetëm dispozitat e shkruara, por edhe kulturën juridike të shteteve me të drejtë tradicionale. Për këtë arsye, Gjyqi pranoi 
dy nën-teste: qasje dhe parashikueshmëri të ligjit. Qasja llogaritet si e përmbushur nëse procesi i ankuesit vë në dukje se “ka 
pasur indici se është përkatëse për dispozitat e rregullave ligjore të zbatueshme në rastin konkret”.61 Ndërsa parashikueshmëria 
nënkupton normën e cila është “e formuluar me precizitet të mjaftueshëm për t’i mundësuar qytetarit, me këshillë përkatëse t’i 
parasheh deri në shkallë të arsyeshme në kushtet e dhëna, pasojat që një aktivitet i caktuar mund t’i përfshijë”.62

Parashikueshmëria në praksën gjyqësore sqarohet me kushtëzim të tre faktorëve: përmbajtja e deklaratës së kontestuar, 
fusha të cilën e mbulon dhe numri dhe statusi i atyre të cilëve i është dedikuar.

4. 2. Qëllimi legjitim
Realizimi i të drejtës i lirisë së të shprehurit përfshinë obligime dhe përgjegjësi. Ajo mund të jetë e kufizuar vetëm në 

kushte, me kufizime dhe sanksione rreptësishtë të parapara me ligj, të cilët në një shoqëri demokratike paraqesin masa të 
domosdoshme vetëm për shkaqe: mbrojtje të sigurisë shtetërore, mbrojtje të integritetit territorial, mbrojtje të sigurisë publike, 
mbrojtje prej trazirave dhe krimeve, mbrojtja e shëndetit, mbrojtja e moralit, reputacionit ose të drejtave të tjerëve, parandalimi 
i përhapjes të informatave sekrete ose mbrojtja e autoritetit dhe paanshmëria e gjyqësorit. Secili prej këtyre kushteve është i 
përpunuar dhe i mbështetur nga praksa juridike e Gjyqit dhe asnjë bazë tjetër nuk mund të pranohet si qëllim legjitim. 

60  Harris, D.J., M.O’Boyle, E.P.Bates, C.M.Buckley (2009) Law of the European Convention on Human Rights, Second 
edition Oxford University Press faq. 494.

61  Sunday Times kundër Mbretërisë së Bashkuar, aktgjykim nga 29 nëntori, viti 1991, me ankesë nr. 13166/87.
62  Perrin kundër Mbretërisë së Bashkuar, aktgjykim nga 18 tetori, viti 2005, me ankesë nr.5446/03. 
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4. 3. Domosdoshmëria në shoqëri demokratike
Shteteve iu lejohet margjinë të vlerësimit për ekzistim të “nevojës urgjente shoqërore” nga zbatimi i masave për kufizim 

dhe në zgjedhjen e masave të cilat i zbaton. Gjatë asaj shtetet nuk kanë fuqi të pakufizueshme për vlerësimin e tillë dhe 
gjithmonë duhet të ofrojnë “arsyetime relevante dhe të mjaftueshme”. Gjatë vlerësimit vallë kufizimi i lirisë së të shprehurit 
ka qenë në përputhshmëri me të drejtën e Konventës, Gjyqi e merr parasysh lëndën konkrete në tërësinë e tij duke përfshirë 
edhe përmbajtjen e shprehjeve dhe kontekstin në të cilët ato janë bërë.

Gjykata mbanë llogari të veçantë për të vlerësuar se kufizimi në rastin konkret ka qenë “proporcional ndaj qëllimit 
legjitim ndaj të cilës shpien” dhe arsyetimi i autoriteteve kombëtare ka qenë “relevante dhe e mjaftueshme”. Gjatë asaj 
është e rëndësishme të konstatohet se autoritetet kombëtare a i kanë zbatuar standardet të cilët janë inkorporuar në të 
drejtën e lirisë së të shprehurit dhe autoritetet a janë udhëhequr nga vlerësimi i drejtë i fakteve relevante. Gjatë vlerësimit 
se a ka ekzistuar nevojë urgjente shoqërore e cila e arsyeton kufizimin e lirisë së të shprehurit, në çdo lëndë konkrete bëhet 
përkufizim i kujdesshëm për atë se a kanë qenë informata e përbërë nga faktet ose bëhet fjalë për vlerësime të lira.63 

4. 4. Rreptësia e dënimeve të shqiptuara
Gjuqi mbanë kujdes se kufizimi i ndonjë të drejte ose lirie të masës apo dënimit të shqiptuar përshtatet me qëllimet të 

cilat duhet të arrihen, veçanërisht kur bëhet fjalë për lirinë e të shprehurit. Për të marrë pasqyre të saktë, merret parasysh 
natyra dhe gjatësia e masës ose lartësia e dënimit e cila ka të bëj lirinë e të shprehurit, dhe gjithë kjo me qëllim të caktohet 
a kanë qenë ato proporcionale me qëllimin i cili duhet të arrihet. Është e rëndësishme se përveç masës të shqiptuar për 
kufizim, ekzistojnë edhe masa të tjera alternative të cilat do të kishin ndikim më të vogël për lirinë e të shprehurit, dhe do ta 
arrinin qëllimin legjitim. Në lëndën Lehideux и Isorni, duke marrë parasysh “ekzistimin e mjeteve tjera për intervenim dhe 
mosmiratim, posaçërisht nëpërmjet të përdorimit të mjeteve juridike në procedurë qytetare” Gjyqi vlerësoi se procesi penal 
ka qenë jo proporcional për qëllimet të cilët kanë qenë objektiv.  

Në lëndën Incal kundër Turqisë ankuesi ka qenë i dënuar me sanksione të ndryshme, duke filluar prej largimit nga 
sindikata, prej aktiviteteve në organizata politike në kohë kur ka qenë anëtar i bordit ekzekutiv i partisë politike në opozitë, 
më tutje me ndërprerjen e punës si nëpunës shtetëror, dhe deri në përgjegjësi penale. Për Gjyqin ndërprerja e kontratës së 
tij si mësimdhënës në shkollë private ishte jo proporcionale me qëllimin që është duhur të arrihet.

Në lëndën Erbakan kundër Turqisë, përveç asaj që ka qenë i dënuar financiarisht ankuesi ka qenë i dënuar edhe me një 
vjet burg dhe ka marrë ndalesë që të zbatojë të drejta qytetare dhe politike. Për Gjyqin në Strasburg, këto kanë qenë dënime 
tepër të ashpër për politikan të njohur në publik në zbatimin e lirisë së të shprehurit, duke marrë parasysh se edhe gjobë 
e lartë financiare mund të jetë bazë për qasje jo proporcionale nga ana e pushtetit, nëse dënimi i tillë duket si pengesë në 
zbatimin e lirisë së të shprehurit.

Dënimi financiar mund të paraqet bazë për qasje jo proporcionale nga ana e qeveritarëve nëse dënimi i tillë është 
pengesë për zbatimin e lirisë së të shprehurit. Në lëndën Tolstoy Miloslavsky, historian, i cili ka qenë i penguar që të publikojë 
rezultatet nga hulumtimi i tij për përfshirjen e të punësuarit në një shkollë prestigjioze britanike në krim luftarak gjatë Luftës 
së dytë botërore, Gjyqi u fokusua në teprimin e shumës së shqiptuar si dëmshpërblim për shpifjen e shprehur.64

63  Kasabova kundër Bullgarisë, nga 19 prilli, viti 2011, me ankesë nr.22385/03. 
64  Tolstoy Miloslavsky kundër Mbretërisë së Bashkuar, aktgjykim nga 13 korriku, viti 1953 me ankesë nr. 18139/91.
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5. Praktika gjyqësore në lidhje me lëndët për shpifje
Shtetet mund të veprojnë në rastet për shpifje në kuadër të nenit 10 paragrafi 2, me qëllim që në kuadër të procedurës 

qytetare apo penale t’i mbrojnë të drejtat e të tjerëve. Me qëllim për të gjetur proporcionalitetin e masës së ndërmarr në 
nivel kombëtar, analizohen: natyra e përzierjes nga ana e shtetit në zbatimin e lirisë së të shprehurit, pozita e ankuesit dhe 
statusi i viktimës të shpifjes ose ofendimit, që është lëndë e deklaratave të kontestuara dhe arsyet për veprim të cilët i kanë 
theksuar pushtetarët kombëtar.65

Ekzistojnë edhe faktorë të tjerë të shumtë siç janë për shembull rrethanat që kanë sjellë deri në shpifjen e kontestuar ose 
ofendim ose forma në të cilën është dhënë deklarata. Ashtu për shembull, e pakontestueshme është se nëpërmjet të formave 
audio-vizuale të komunikimit në mënyrë më direkte dhe më të shpejtë transmetohen shpifja dhe ofendimi, ose deklaratat e 
dhëna gjatë debatit ose forumit si reagim spontan, mund të tejkalojnë kufinë mes kriticizmit të pranueshëm dhe ofendimit, 
që nuk vlen edhe për tekstin e shkruar.66

Zgjerimi dhe natyra e ofendimit dhe shpifjes janë pikënisja gjatë caktimit të lejueshmërisë të reagimit të shtetit. Në 
lëndët e lidhura me lirinë gazetareske e të shprehurit dhe me personat publike, Gjyqi në përgjithësi gazetarisë i jep status të 
privilegjuar. Gjatë praksës gjyqësore është konstatuar parimi se liria e gazetarisë mund të përfshijë një shkallë të teprimit, 
ose madje edhe provokime. Kjo qasje me analogji ka të bëjë edhe me anëtarët e organizatave joqeveritare. Obligimet dhe 
përgjegjësitë e gazetarëve i obligojnë të veprojnë “me qëllim të mirë dhe në baza precize dhe faktike” për të mundësuar 
informatë të sigurt dhe precize në pajtueshmëri me etikën e gazetarisë.67

6. Pranimi i kritikës në lidhje me personat publike
Praksa gjyqësore thekson se kritika e lejuar në lidhje me politikanët është më e gjerë në krahasim me personat privat. 

Kur politikani tërhiqet nga jeta politike ai prap e fiton të drejtën e mbrojtës më të gjerë si dhe qytetarët tjerë.68 Politikanët 
duhet të jenë të hapur për kritikë më të madhe nga ana e gazetarëve dhe opinionit. Ndërprerja e kufizuar e proceseve penale 
kundër gazetarit mund të llogaritet si formë e censurës e cila mund ta cenon lirinë e të shprehurit. Ashtu për shembull në 
lëndën Dabrowski kundër Polonisë, gazetari ka qenë i akuzuar për shpifje pas publikimit të tekstit në të cilin ka raportuar për 
procedurën penale kundër një politikanit vendorë. 

Ai e përshkruan prefektin si “prefekt vjedhës” por teksti është publikuar pasi që gjykatat kombëtare kanë konstatuar se 
prefekti është fajtor për vjedhje. Duke gjetur thyerje të drejtës të lirisë së të shprehurit, Gjyqi theksoi se prefekti si figurë 
publike është duhur të tregojë shkallë më të lartë të tolerancës ndaj kritikave të cilat në rastin konkret kanë përmbajt edhe 
vlerësim të bazuar në gjendje faktike e cila ka qenë e mbështetur me aktgjykim gjyqësor.69

Një nga lëndët më të vjetra që i vendosi themelet e qasjes ndaj politikanëve kur bëhet fjalë për lirinë e të shprehurit 
gjithsesi është lënda Lingens kundër Austrisë. Në këtë rast kryeministri i atëhershëm austriak e ka përshkruar Qendrën 
Evropiane Dokumentare si “mafia politike” sepse kryetari i kësaj qendre iu është afruar kryetarit të Partisë Liberale të Austrisë 
me të cilën kryeministri ka negociuar për koalicion pas-zgjedhor, me akuzë se ka shërbyer në SS-divizionet e mëparshme. 
Ankuesi është akuzuar për shpifje sipas ligjit penal kur e ka akuzuar kryeministrin për “oportunizëm bazik” dhe për sjellje e 
cila ka qenë e cilësuar si “jo morale” dhe e “papëlqyeshme”. Për Gjyqin pa dyshim se sanksioni penal ndaj ankuesit ka qenë 

65  Scharsach dhe News Verlagsgesellschaft GmbH kundër Austrisë, aktgjykim nga 13 nëntori, viti 2003 me ankesë nr. 
39394/98 § 31. 

66  Fuentes Bobo kundër Spanjës § 48.
67  Hachette Filipacchi Associes kundër Francës, aktgjykim nga 14 qershori, viti 2007, ankesa nr. 71111/01 §40.
68  Tammer kundër Estonisë, aktgjykimi nga 06 shkurti, viti 2001 me ankesë nr. 41205/98 § 68.
69  Dabrowski kundër Polonisë, aktgjykim nga 19 dhjetori, viti 2006 me ankesë nr. 18235/02 § 3. 20
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jo proporcionale sepse prej tij është kërkuar ta vërtetojë vlerësimin në lidhje me çështjet me natyrë politike.70 Ngjashëm me 
lëndën Oberschlick, duke shkruar tekst për liderin e Partisë Austriake të Lirisë, Jorg Hajder, gazetari e ka përshkruar si “idiot”. 
Vlerësimi i Gjyqit ka qenë se kjo fjalë nuk ka qenë në formë të sulmit personal ndaj politikanit por duhet të shqyrtohet në 
tërësinë e tekstit ndërsa si i tillë ai shpreh “mendim me notë vlerësimi” që ka bazë për të qenë i mbrojtur me të drejtën e 
lirisë së të shprehurit.71

6. 1. Deklarata të bazuara në fakte dhe nota vlerësimi
Çdo lëndë e lidhur me shpifje ose ofendim, kërkon që të vërtetohet se a bëhet fjalë për deklaratë e bazuar në fakte 

ose bëhet fjalë për deklaratë në lidhje me notë vlerësimi. Deklaratë e bazuar në fakte imponon obligimin për vërtetim të 
atyre fakteve, ndërsa nga ana tjetër deklaratat në lidhje me notat e vlerësimit nuk kërkojnë mbështetje me prova. Pasi që 
vërtetohet se deklarata e kontestuar përfshinë notë vlerësimi, Gjyqi fillon vërtetimin “se a ekziston mbështetje faktike e 
mjaftueshme” për të mbështetur atë notë vlerësimi.72 Edhe notat e vlerësimit duhet të bazohen në bazë të caktuar faktike, 
ndërsa ndërlidhja në mes të vërtetës faktike dhe notës së vlerësimit, do të lëvizë në varësi të kushteve të lëndës. Në lëndën 
Lindon, Otchakovsky-Laurens, në librin me titull “Zhan Mari Le Pen në gjykim” ish lideri i partisë së djathtistëve Fronti 
Kombëtarë, është i përshkruar si “shef i bandës të vrasësve” dhe si “vampir”. Gjyqet franceze nuk e pranuan thirrjen në 
parimin “e shkruar me qëllim të mirë” shkaku i mungesës së provave faktike të aktgjykimit. Shumica e gjyqtarëve në Këshillin 
e madh gjyqësor mendonte se gjykatat kombëtare me të drejtë kanë vendosur për shpifje sepse libri ka qenë i bazuar në 
pohime fiktive dhe nuk ka qenë mjaftë e mbuluar me fakte, pavarësisht se bëhet fjalë për politikan.73

Në lëndën McVicar, Gjyqi theksoi se “... në parim nuk është e përshtatshme me nenin 10, në procesin gjyqësorë për 
shpifje të kërkohet dëshmimi për të vërtetën e shpifjes”, gjegjësisht se deklarata është e saktë deri në nivel të probabilitetit.74 
Gazetarët të akuzuar për shpifje nuk kanë nevojë për ta dëshmuar të vërtetën në të gjitha aspektet, nëse vërtetësia e 
deklaratës është e mundshme dhe shpien drejtë interesit të rëndësishëm publik.

Kur Gjyqi e përcakton vërtetësinë e deklaratës të cilën gjyqet kombëtare e kanë vlerësuar si shpifje, atëherë ai niset nga: 
interpretimi i gjerë dhe liberal të termit të notës të vlerësimit, e merr parasysh tërësinë e deklaratës të kontestuar, dhe bën 
dallim mes deklaratës të bazuar në fakte dhe notës të vlerësimit në lidhje me shprehjen politike, anësisht e përfshinë pyetjen 
nëse deklarata kontestuese është shpifëse dhe nëse fokuson në vend të elementeve jo proporcionale të masave të ndërmarra 
për sanksionimin e tyre.75  

6.2. Jeta private e politikanëve dhe liria e të shprehurit
Për deri sa praksa gjyqësore lidhur me të drejtën e jetës private të politikanëve përmban numër të vogël të lëndëve, 

numri i lëndëve me lirinë e të shprehurit të gazetarëve dhe jetës private të politikanëve është i madh. Prej kohës të një prej 
aktgjykimeve më të rëndësishme në lidhje me politikanët të cilët thirren në të drejtën e privatësisë Lingens kundër Austrisë, 
deri më sot limitet e kritikës së pranueshme në lidhje me këtë grup personash, janë zgjeruar dukshëm. “Politikanët kanë të 
drejtë për mbrojtjen e reputacionit të tyre edhe atëherë kur ajo nuk është e lidhur me jetën e tyre private, por kërkesat në 
lidhje me atë mbrojtje duhet të jenë të matura përkundrejt interesave për debat të hapur për çështje politike”.76 Kriteret 
relevante për balancim ndërmjet të drejtës të lirisë së të shprehurit nëpërmjet të nxitjes të debatit publik dhe të drejtën e 
privatësisë të politikanit, i përfshinë pyetjet për kontributin e lajmit për debat publik, shkalla e popullaritetit të personit, si 
dhe tema e lajmit. 

70  Lingens kundër Austrisë, aktgjykim nga 08 qershori, viti 1986 me ankesë nr. 9815/82 § 74.
71  Oberschlick kundër Austrisë, aktgjykim nga 23 maji, viti 1991 me ankesë nr. 11662/85 § 33.
72  Jerusalem kundër Austrisë, aktgjykim nga 27 shkurti, viti 2001, me ankesë nr. 26958/95 § 43. 
73  Lindon, Otchakovsky-Laurens kundër Francës § 59.
74  McVicar kundër Mbretërisë së Bashkuar, aktgjykim nga 7 maji, viti 2002, me ankesë nr. 46311/99.
75  Harris, D.J., M.O’Boyle, E.P.Bates, C.M.Buckley (2009) Law of the European Convention on Human Rights, Second 

edition Oxford University Press faq. 509.
76  Lingens kundër Austrisë, aktgjykim nga 8 korriku, viti 1986, Seria A nr.103. 21
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Koncepti i jetës private nënkupton informata personale për të cilët politikani ka pritje legjitime se nuk do të publikohen 
pa pëlqimin e tij. Ashtu për shembull, ka ardhur deri te shkelja e të drejtës të privatësisë të një anëtari të kuvendit video 
incizimi i të cilit në gjendje të dehur në stacion policor, kanë qenë të emetuara pa pëlqimin e tij. Shefi i stacionit policor ka 
thërritur ekipe të televizioneve të cilët e kanë gjiruar politikanin deri sa ka qëndruar në situatë jo të pëlqyeshme dhe deri sa 
është sjellë në mënyrë të papëlqyeshme në gjendje të alkoolizuar.77

Fokusi i këtyre lëndëve që janë jashtëzakonisht të ndjeshme është në atë se lajmi ose fotografia e publikuar a kanë 
kontribuar për debat të gjerë publik dhe cili ka qenë interesi i përgjithshëm publik. Gjatë kësaj balancohet në mes të drejtës 
të privatësisë dhe lirisë së të shprehurit si dy të drejta kompetitive. Mungesa e interesit publik do ta drejtojë balancin kah 
mbrojtja e të drejtës të privatësisë. Ashtu në lëndën Tammer kundër Estonisë, Gjyqi ka diskutuar për aktgjykim sipas të 
cilit gjykatat kombëtare e kanë gjykuar gazetarin i cili ka ofenduar gruan e politikanit gjatë intervistës. Gjyqi ka pranuar 
gjetjen e gjykatave kombëtare se përdorimi i termeve të caktuara për përshkrim të jetës private të personit “nuk ka qenë e 
arsyetueshme me interesin publik”.

 Gjyqi bën dallim mes lajmeve të cilët bazohen në thashetheme dhe nevoja për të kënaqur kureshtjen dhe lajm i cili 
ka të bëjë si për shembull me shëndetin e figurës politike të rëndësishme për shoqërinë e shtetit të caktuar. Gjithsesi, praksa 
gjyqësore ndërtohet mbi vërejtjes se zgjidhja për hyrje në “arenën publike” është supozim se politikani ka pranuar të jetë 
temë e mbulimit të gjerë mediatik nëpërmjet të teksteve dhe fotografive. Kur politikani jep intervistë për aspekte të jetës së 
tij private, atëherë ato janë pjesë e sferës publike. Një nga aspektet më të rëndësishme në intervistat e tilla është arsyeja për 
synimin e pyetjeve të tilla, ose a ka ekzistuar vullnet i mirë nga ana e gazetarit dhe kohës së publikimit të asaj interviste.78 

  

7. Liria e të shprehurit dhe lidhshmëria 
    me të drejta dhe liri të tjera
Praksa gjyqësore e Gjyqit në Strasburg pohon se liria e të shprehurit shpesh herë është e lidhur me të drejtat dhe liritë e tjera 

nga Konventa. Ashtu për shembull në lëndën K. Kundër Austrisë, ankuesi është ankuar për thyerje e të drejtës së të shprehurit, 
por edhe në thyerjen e të drejtës për gjykim të drejtë, përkatësisht se përkundër këtij neni shqiptimi i masës për paraburgim, 
sepse ka refuzuar të dorëzon provë të caktuar e cila sipas tij do të ngritë obligim për të dëshmuar kundër vetvetes, e cila sipas tij, 
ka qenë ngushtë e ndërlidhur me lirinë e të shprehurit. Gjatë vendosjes për këtë ankesë, në atë kohë Komisioni për të drejtat e 
njeriut, ka marrë parasysh ndërlidhshmërinë e këtyre dy të drejtave, por theksoi për thyerje e të drejtës së të shprehurit dhe se 
nuk ka nevojë të shqyrtojë veçanërisht ankesën në lidhje me të drejtën e gjykimit të drejtë.79 Për dallim prej rrethanave në këtë 
lëndë, në ankesën për lëndën Selmani dhe të tjerët kundër Republikës së Maqedonisë, ankuesit fokusin për thyerje të gjykimit të 
drejtë, e kanë venduar në mos mbajtje të debatit publik në të cilin nëpërmjet debatit gojor do të caktoheshin faktet për ngjarjet 
në galerinë e parlamentit në ç ‘rast iu është penguar e drejta për të raportuar nga Kuvendi. Përveç të thyerjes të lirisë së të 
shprehurit, Gjyqi në këtë lëndë konstatoi se është thyer edhe e drejta për gjykim të drejtë.

Korrespodenca në forma të ndryshme si dhe komunikimi nëpërmjet të telefonit dhe mjeteve të ngjashme të komunikimit 
janë të mbrojtura me të drejtën e privatësisë dhe në atë mënyrë shpesh herë në proceset para këtij Gjyqi, e drejta e jetës private 
është lidhur me të drejtën e lirisë së të shprehurit.80 Lidhshmëri të ngushtë ekziston edhe në mes të lirisë së të shprehurit 
me lirinë për bashkim, me lirinë e përkatësisë fetare, ndërsa shpesh herë edhe me të drejtën e pronësisë. Gjithsesi, është e 
rëndësishme të bëhet përkufizimi mes lirisë së të shprehurit dhe fjalës së urrejtjes, përçarje dhe ndarje, dhe i cili në asnjë rast nuk 
mund të vlerësohet nën lirinë e të shprehurit ose nën cilën do të drejtë të garantuar me Konventën. Që të krijohet parafytyrim 

77  Khmel kundër Rusisë me ankesë nr. 20383/04 aktgjykim nga 12 dhjetori, viti 2013.
78  Flux kundër Moldavisë, aktgjykim nga 24 nëntori, viti 2009, me ankesë nr. 25367/05. 
79  К. kundër Austrisë, aktgjykim nga 2 qershori, viti 1993, me ankesë nr. 16002/90.
80  МcCallum kundër Mbretërisë së Bashkuar (paragrafi 69 prej Raportit të Komisionit për të drejtat e njeriut nga 4 maji, 

viti 1989). 
22



                                                              Dr. Mirjana Lazarova Trajkovska
                                               Liria e të shprehurit nëpërmjet të praktikës të Gjykatës Evropiane për të drejtat e njeriut

në cilat raste Gjyqi vendos kufi mes të drejtës të lirisë së të shprehurit dhe fjalës të urrejtjes, veçanërisht e rëndësishme është 
të kuptohet qasja e Gjyqit sipas nenit 17, i analizuar në krahasim me nenin 10 të Konventës. Në krahasim me dispozitat tjera 
të Konventës, përshtypja e përgjithshme është se Gjyqi rrallë herë e zbaton nenin 17 nga Konventa. Qëllimi kryesor i nenit 17 
është t’i ndalojë grupet totalitare nga eksploatimi, në interesat e tyre, të parimeve të caktuara me konventën dhe gjatë asaj të 
garantohet mbajtja e vazhdueshme e sistemit të vlerave demokratike të inkorporuara në bazat e Konventës.

Në lëndën Lawless (nr. 3) kundër Irlandës, Gjyqi caktoi se: “...qëllimi i nenit 17, nëse ajo ka të bëjë me grupe ose persona, 
është të bëjë të pamundshme për to duke u thirrur në Konventën të thirren në të drejtën të kyçen në ndonjë aktivitet ose të 
bëjnë ndonjë akt i cili ka për cak lëndimin e ndonjë prej të drejtave dhe lirive të caktuara në Konventë... dhe për atë, askush 
nuk do të jetë në mundësi t’i shfrytëzojë përparësitë e dispozitave të Konventës, për kryerje të akteve me qëllim të thyerjes 
të të drejtave dhe lirive të cekura...”.81

Kjo qasje ishte pjesërisht e ndryshuar në rastet Remer kundër Gjermanisë, dhe Kuhnen kundër Gjermanisë.82 Në të 
dy aktgjykimet për pa lejueshmëri, ndalesa për keqpërdorim të drejtave nga Konventa, shërben si dispozitë kryesore, 
edhe pse vendimet janë të bazuara dhe shpjeguara në bazë të kufizimit në drejtën e të shprehurit. Konventa konstatoi se 
publikimet e ankuesit janë në kundërshtim me idetë e Konventës dhe se shprehin diskriminim në bazë racore dhe fetare. 
Për atë arsye Komisioni aktgjykimin e Gjyqit rajonal, i konfirmuar nga Gjykata federale e drejtësisë të Gjermanisë, ishte e “e 
domosdoshme në shoqërinë demokratike” dhe në pajtim me bazat e kufizimit të drejtës të lirisë së të shprehurit të caktuara 
me Konventën. Duke u nisur nga këto qëndrime, për David Keane, termi “direkte ose indirekte” duke u thirrur në nenin 17 
“...e shpreh historinë e përdorimit të kësaj dispozite. Komisioni në mënyrë direkte u thirr në nenin 17 në aktgjykimin e lëndës 
Glimmerveen, ndërsa në mënyrë indirekte në vendimet për lëndët Kuhnen dhe Remer”.83

Mohimi i historisë dhe çasteve të errëta nga ndikimi në liritë dhe të drejtat e të tjerëve nuk mund të përdoren si formë për 
të mohuar të kaluarën. Neni 17 cakton se asnjë dispozitë nga Konventa nuk mund të shpjegohet në mënyrë me të cilën ndonjë 
shtet, grup, apo person iu jepet e drejta të ndërmarrin aktivitete ose veprime me të cilët rrezikohet ndonjë e drejtë ose liri që 
janë të pranuara me Konventën, ose t’i kufizojnë këto të drejta dhe liri në masë më të madhe nga ajo e paraparë me Konventën.

7. 1. Liria e të shprehurit dhe e drejta e privatësisë           
Gjyqi, vazhdimisht e thekson rëndësinë e rolit të cilin e ka shtypi në një shoqëri demokratike. Liria e të shprehurit bartë në 

vete edhe obligime dhe përgjegjësi, të cilët zbatohen në mediat, madje edhe për pyetjet të cilët kanë rëndësi për opinionin. 
Këto obligime dhe përgjegjësi marrin në peshë kur bëhet fjalë për sulm të autoritetit të personit dhe thyerje të drejtave të 
tjerëve.84 Nuk duhet të harrohet se liria e të shprehurit nuk ka të bëjë vetëm me informata dhe ide të cilët janë të pranuara 
në mënyrë pozitive ose vetëm llogariten si të paofendueshme ose si pyetje të indiferencës, por gjithashtu edhe atyre që 
tronditin ose shqetësojnë. Por, neni 10 cakton edhe përjashtime të cilët duhet të respektohen, kur liria e të shprehurit 
mund të kufizohet, dhe nevoja për çdo lloj kufizimesh duhet qartë të caktohet, ku duhet të mbahet llogari se pengimi a 
ka qenë i paraparë me ligj, ka pasur cak ose caqe të cilët janë legjitime dhe nëse pengimi ka qenë “i domosdoshëm në një 
shoqëri demokratike”.85 Ky obligim zgjerohet për raportimin dhe komentimin të proceseve gjyqësore, me kusht që ato t’i mos 
i tejkalojnë kufijtë e gjykimit të drejtë dhe mos të shndërrohen në instrument për publicitet. Është e papranueshme mos të 
ketë diskutim paraprak ose të njëkohshëm të gjykimit, qoftë ai në revista profesionale, në gazeta ose në opinionin e gjerë.86

Liria e të shprehurit e përfshinë publikimin e fotografive, karikaturave, veprave artistike, duke përfshirë filma, romane, 

81  Lawless (no. 3) kundër Irlandës, me ankesë nr. 332/57 aktgjykim nga 01 korriku, viti 1961. 
82  Otto E.F.A. Remer kundër Gjermanisë, aktgjykimi nga 19 gushti, viti 1994, me ankesë nr. 25096/94 dhe Kuhnen kundër 

Gjermanisë, vendim për ankesën nr. 12194/86 aktgjykim nga 12 maji, viti 1988. 
83  Keane David, (2007) Attacking Hate Speech Under Article 17 of The European Convention on Human Rights, 

Netherlands Quarterly of Human Rights, Volume 25 No.1 March 2007 pg. 650. 
84  Pedersen and Baadsgaard kundër Danimarkës [GSS], nr. 49017/99, § 71, GjEDNj 2004-XI.
85  Editions Plon kundër Francës, nr. 58148/00, § 42, GjEDNj 2004-IV; dhe Lindon, Otchakovsky. Laurens and July kundër 

Francës [GSS], nr. 21279/02 dhe 36448/02, § 45, GjEDNj 2007-IV. 
86  News Verlags GmbH & Co. KG kundër Austrisë, nr. 31457/96, § 56, GjEDNj 2000-I; Dupuis and Others kundër Francës, 

nr. 1914/02 § 35, GjEDNj 2007-VII; dhe Campos Dâmaso kundër Portugalisë, nr. 17107/05, § 31, 24 prill, viti 2008. 23
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poezi.87 Në lidhje me format vizuale të shprehjes siç është fotografia ose video incizimi, kjo megjithatë paraqet fushë në të 
cilën mbrojtja e të drejtave dhe autoritetit të tjerëve fitojnë në peshë, sepse fotografitë mund të përmbajnë shumë informata 
personale dhe intime në lidhje me personin ose familjen e tij.88

Lëndët e lidhura me të drejtën e jetës private dhe familjare në lidhje me lajmin e publikuar, fotografi ose koment, kërkojnë 
hulumtim të baraspeshës juridike e cila duhet të gjindet mes të drejtës të ankuesve për respektim të jetave të tyre private dhe 
e drejta e shprehjes të lirë të gazetarit, shtëpisë botuese, fotografuesit, ose karikaturistit. I ashtuquajturi test i balancimit mes 
të drejtës të privatësisë dhe lirisë së të shprehurit bazohen në praktikë ekstensive gjyqësore dhe e përpunuar deri në detaje. 
Para pak kohësh Gjyqi Evropian për të Drejtat e Njeriut si pjesë e Këshillit të madh gjyqësor ka sjellë vendimet për lëndët Von 
Hannover (no.2) dhe Axel Springer të cilët i caktojnë parimet kryesore në lidhje me testin e balancimit ndërmjet jetës private 
dhe publike, të personave publik përkundër lirisë së të shprehurit dhe në tekstin më poshtë atyre aktgjykimeve do të ju kushtoj 
vëmendje të veçantë.89 Por, që të krijohet ndërlidhshmëri me lirinë e të shprehurit përveç njohjes të standardeve lidhur me lirinë 
e të shprehurit, duhet të njihet edhe koncepti i jetës private i përpunuar në praktikën gjyqësore të Gjyqit në Strasburg.

7. 1. 1. Koncepti i jetës private
Garancitë e të drejtës të respektimit të jetës private dhe familjare, të caktuara me nenin 8 të Konventës janë të 

krijuara që të garantojnë pa pengesa të jashtme, zhvillimin e personalitetit të çdo njeriu në raportet e tij me çdo njeri 
tjetër. Gjatë kontakteve dhe raporteve me njerëz të tjerë garancitë e të drejtës të respektimit të jetës private dhe familjare, 
mundësojnë interaksion i atij personi me persona të tjerë, madje edhe në kontekst i cili mundet të bazohet në kuadër të 
shtrirjes të jetës private. E drejta e mbrojtjes të autoritetit është e drejtë e mbrojtur si pjesë e të drejtës të respektimit të 
jetës private. 

Kuptimi esencial dhe qëllimi i të drejtës të respektimit të jetës private është të mbrojë individin nga përzierja e pabazë 
nga ana e organeve shtetërore, dhe gjatë asaj, kërkesat e këtij neni nuk janë që vetëm shteti të përmbahet nga pengimi 
i tillë por edhe përfshinë obligimet pozitive nga ana e shtetit, karakteristike për respektim efikas të jetës private ose 
familjare. Këto obligime mund të përfshijnë sjelljen e masave të dedikuara për mbrojtje dhe respektim të jetës private 
madje edhe në sferën e raporteve ndërmjet individëve,90 pranë të cilës do të mbahet llogari për baraspeshë të drejtë e cila 
duhet të gjendët mes interesave konkurrente dhe relevante.91 Ekzistojnë mënyra të ndryshme për garantimin e respektimit 
të jetës private dhe natyrës të obligimit të shtetit që varet nga aspekti i caktuar i jetës private në fjalë. Me qëllim që të 
kyçet e drejta e respektit të jetës private, megjithatë, sulmi i reputacionit të individit duhet të arrijë nivel të caktuar të 
seriozitetit në mënyrë që shkakton rrezikim të gëzimit personal të drejtës të respektit të jetës private.92

Koncepti i “jetës private” është nocion i gjerë i cili nuk i nënshtrohet definicionit preciz, e përfshinë integritetin fizik 
dhe psikik të personit dhe për atë mund të përfshijë më tepër aspekte siç janë identifikimi i gjinisë dhe orientimin seksual, 
emrin personal, fotografinë ose identitetin fizik apo moral. Ajo përfshinë informata personale për të cilët personat presin 
se nuk do të publikohen pa pajtimin e tyre.93 Në rrethana të caktuara, madje edhe kur personi është i njohur në opinionin 
e gjerë, ai ose ajo mund të mbështeten në “pritje legjitime” për mbrojtje dhe respektim i jetës së tij ose të saj private.94 
Për shembull, publikimi i fotografisë mund të ndikojë në jetën private të personit, madje edhe nëse ai person është 

87  Österreichischer Rundfunk kundër Austrisë (vendim), nr. 57597/00, 25 maji, viti 2004, dhe Verlagsgruppe News GmbH 
(nr.2) kundër Austrisë, me ankesë nr. 10520/02, §§ 29 dhe 40, 14 dhjetori, viti 2006.

88  Hachette Filipacchi Associés kundër Francës, nr. 71111/01, § 42, GjEDNj 2007-VII; dhe Eerikäinen dhe të tjerët kundër 
Finlandës, nr. 3514/02, § 70, 10 shkurti, viti 2009.

89  Von Hannover kundër Gjermanisë (nr. 2), për ankesat nr. 40660/08 dhe 40641/08, aktgjykim i Këshillit të madh 
gjyqësor nga 7 shkurti, viti 2012 dhe Axel Springer kundër Gjermanisë, me ankesë nr. 39954/08, aktgjykim i Këshillit të 
madh nga 7 shkurti, viti 2012.

90  X dhe Y kundër Holandës, aktgjykim nga 26 marsi, viti 1985, § 23, Seria A nr. 91.
91  White kundër Suedisë, me ankesë nr. 42435/02, § 20, aktgjykim nga 19 shtatori, viti 2006.
92  Sidabras and Džiautas kundër Lituanisë, me ankesë nr. 5480/00 dhe 59330/00, § 49, GjEDNj 2004-VIII. 
93  S. and Marper kundër Mbretërisë së Bashkuar [GСС], nr. 30562/04 dhe 30566/04, § 66, GjEDNj 2008 Saaristo dhe të 

tjerët kundër Finlandës, me ankesë nr. 184/06, § 61, aktgjykim nga 12 tetori, viti 2010.
94  Von Hanover kundër Gjermanisë, i cituar më lartë, § 51; Standard Verlags GmbH kundër Austrisë (nr.2), ankesë nr. 

21277/05, § 48, aktgjykim nga 4 qershori, viti 2009; dhe Hachette Filipacchi Associés (ICI PARIS) kundër Francës, ankesë 
nr. 12268/03, § 53, aktgjykim nga 23 korriku, 2009.
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person publik.95 Në lidhje me fotografitë, fotografi e ndonjë personit i zbulon karakteristikat unike të atij personi sipas të 
cilave ai dallohet nga të tjerët. E drejta e mbrojtjes të fotografisë të personit në atë mënyrë paraqet një nga komponentët 
thelbësore të zhvillimit personal. Kjo në përgjithësi e nënkupton të drejtën e personit për kontroll të përdorimit të 
fotografisë, duke përfshirë të drejtën e tij për refuzim për publikim.96 

Praktika gjyqësore në shumë raste përsëriti se zgjedhja e mjeteve të parapara për të garantuar përputhshmëri me nenin 
8 të Konventës në sferën e raporteve mes personave në përgjithësi, paraqet pyetje e cila është në kuadër të margjinës të 
respektimit ose të vlerësimit të lirë të shteteve anëtare të Konventës. Shtetet kanë margjinë të caktuar të respektimit gjatë 
vlerësimit se a është e nevojshme dhe deri në çfarë shkalle është e nevojshme ndërhyrja në lirinë e të shprehurit e mbrojtur 
me këtë dispozitë.97 

Në rastet që kërkojnë e drejta e respektimit të jetës private të jetë e balancuar në lidhje me të drejtën e lirisë së të 
shprehurit, Gjyqi mendon se rezultati nga ankesa nuk duhet, në teori, të dallojë sipas asaj a ka qenë ankesa e ngritur në Gjyq 
sipas nenit 8 të Konventës, nga ana e personit që ka qenë subjekt i tekstit, ose sipas nenit 10, nga ana e botuesit, sepse në 
parim këto të drejta meritojnë trajtim të barabartë.98

7. 1. 2. Testi i balancimit mes jetës private dhe lirisë së të shprehurit
Gjyqi i caktoi kriteret për balancimin e lirisë së të shprehurit në raport me të drejtën e respektimit të jetës private në 

lëndët Von Hanover dhe Axel Springer si dhe në praktikën gjyqësore që vijon pas kësaj. Gjatë asaj, si relevante për testin e 
balancimit i theksoi pyetjet:

• Informata e publikuar a kontribuon për debat me interes të përgjithshëm;
• Sa është i njohur personi në publik dhe çka është subjekt i informimit;
• Sjellja paraprake e personit në fjalë;
• Rrethanat në të cilët është dhënë deklarata, informata ose rrethanat në të cilët janë bërë fotografitë ose incizimet, 

si dhe 
• Përmbajtja, forma dhe pasojat nga publikimi

 1.Kriteri i parë dhe thelbësor është ekzistimi i informatës në formë të deklaratës, fotografive, ose artikuj në shtyp për 
debat me interes të gjerë publik.99 Çfarë paraqet subjekt i interesit të përgjithshëm do të varet nga rrethanat e lëndës. Gjyqi 
e pranon ekzistimin e interesit të tillë jo vetëm kur publikimi ka të bëjë me pyetje politike ose krime por edhe atëherë kur 
ka të bëjë me çështje të sportit ose shfaqje të lidhura me kulturën ose artin. Në lëndën Nikowitz and Verlagsgruppe News 
GmbH kundër Austrisë, Gjyqi ka marrë parasysh se titulli satirik në gazetë për një yllë të sportit, ka pasur ndikim në debat 
publik me interes të gjerë dhe në lidhje me raportin e shoqërisë ndaj këtij lloji të personave të sportit.100 Praktika gjyqësore 
nuk pranoi se informatat për vështirësitë në martesë të një kryetarit të shtetit ose vështirësitë financiare të një këngëtares 
së njohur do të ishin çështje me interes të përgjithshëm. Ashtu për shembull, në lëndën Sapan kundër Turqisë, për librin i cili 
në përgjithësi ka qenë publikim i një doktorati me temë të fenomenit të personave të njohur nga bota e muzikës dhe filmit 
në Turqi, dhe e cila e ka përdorur këngëtarin e njohur Tarkan si shembull për atë lloj të personave publik, Gjyqi theksoi se nuk 
mund të konsiderohet si tabloid.101

2. Njohja e rolit ose funksionit të personit, si dhe natyra e aktiviteteve të cilët kanë qenë temë e raportimit ose fotografisë/

95  Schüssel kundër Austrisë (vendim), me ankesë nr. 42409/98, nga 21 shkurti, viti 2002; Von Hanover, i cituar më lartë, 
§§ 50 dhe 53; dhe Petrina kundër Rumanisë, me ankesë nr. 78060/01, § 27, aktgjykim nga 14 tetori, viti 2008. 

96  Reklos and Davourlis kundër Greqisë, i cituar më lartë, § 40. 
97  Tammer kundër Estonisë, i cituar më lartë, § 60. 
98  Timciuc kundër Rumanisë, vendim nr. 28999/03, § 144, nga 12 tetori, viti 2010; dhe Mosley kundër Mbretërisë së 

Bashkuar, nr. 48009/08, § 111, 10 maji, viti 2011. 

99  Leempoel & S.A. ED. Ciné Revue, i cituar më lartë § 68. 
100  Egeland dhe Hanseid kundër Norvegjisë, me ankesë nr. 34438/04, § 58, aktgjykim nga 16 prilli, viti 2009; Nikowitz and 

Verlagsgruppe News GmbH kundër Austrisë, me ankesë nr. 5266/03, § 25, aktgjykim nga 22 shkurti, viti 2007.
101  Standard Verlags GmbH, i paraqitur më lartë, § 52, dhe Hachette Filipacchi Associés (ICI PARIS), e cekur më lartë, § 

43. Sapan kundër Turqisë, me ankesë nr. 44102/04, § 34, aktgjykim nga 08 qershori, viti 2010 25
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xhirimit paraqesin kriter të rëndësishëm në lidhje me pyetjen se publikimi a ka qenë me interes të përgjithshëm. Pranë kësaj, 
duhet të bëhet dallimi në mes të individëve privat dhe personat e njohur për opinionin, siç janë politikanët ose personat 
publike. Individi privat i cili nuk është i njohur në opinion mund të kërkojë mbrojtje të caktuar të drejtës të tij për jetën 
private, por e njëjta nuk vlen për persona publike. Gjithashtu, ekziston dallim thelbësor mes fakteve që mund të kontribuojnë 
për debat në një shoqëri demokratike, dhe raportime për detaje nga jeta private e ndonjë personi i cili nuk ushtron funksione 
të tilla. Edhe pse në rastin e parë shtypi e kryen detyrën e vet të “rojës publike” nëpërmjet të transmetimit të informatave 
dhe ideve për çështje me interes publik, ai rol bëhet më pak i rëndësishëm në rastet të lidhura me personat private. Ngjashëm 
me këtë, edhe pse në rrethana të caktuara e drejta e opinionit për të qenë i informuar mund të zgjerohet për aspekte të jetës 
private të personave publike, posaçërisht kur bëhet fjalë për politikan, kjo nuk do të jetë rast kur fotografitë e publikuara 
dhe komentet përkatëse, kanë të bëjnë vetëm me detaje nga jeta private e personit, dhe kanë për qëllim të përmbushin 
kureshtjen e opinionit në atë drejtim. Në rastin e dytë, liria e të shprehurit kërkon shpjegim më të kufizuar. Në atë drejtim, 
Gjyqi e zgjeroi kuptimin e “personit ose figurës publike” dhe me atë i zgjeroi limitet e pranueshme të kriticizmit në ato raste. 
Në lëndën Colaco Mestre and SIC – Sociedade Independente de Comunicacao, S.A. kundër Portugalisë, Gjyqi konstatoi se 
kryetar i një klubit të futbollit nga Portugalia ka qenë figurë publike e njohur mirë në shoqërinë portugeze dhe me atë ai nuk 
ka qenë jashtë margjinës të kriticizmit të gjerë edhe pse nuk ka qenë politikan ose nuk ka ushtruar funksion publik.102   

3. Sjellja e personit në fjalë para publikimit të lajmërimit ose faktit se fotografia dhe informatat e lidhura janë paraqitur 
në lajmërime të mëparshme janë gjithashtu faktorë të cilët duhet të merren parasysh. Ashtu në lëndën MGN Limited kundër 
Mbretërisë së Bashkuar, gazeta ka qenë e dënuar për publikim të detajeve për trajtim për të harruar varësinë prej drogës 
të një foto modeli të njohur. Gjyqi vlerësoi se, duke marrë parasysh sjelljen e saj të mëparshme, mohimi se ka përdorur 
drogë, faktet për varësinë e saj dhe atë se iu është nënshtruar trajtimeve për të harruar drogën, mund të llogariten si temë 
me interes publik, por se nuk është thyer liria e të shprehurit e gazetës për atë se publikimi i detajeve intime për shëndetin 
e foto modelit në mënyrë të lehtë të vërtetohet identiteti i saj, nuk kanë qenë të domosdoshme.103 Gjithashtu vetë fakti i 
bashkëpunimit me shtypin në raste paraprake nuk ka mundur të shërbejë si argument për ta hequr mbrojtjen e palës në fjalë 
nga tërë mbrojtja në lidhje me publikimin e fotografisë.

4. Mënyra në të cilën fotografia ose lajmërimi janë publikuar dhe mënyra me të cilën personi në fjalë është paraqitur 
në fotografinë ose lajmërimi mund gjithashtu të jenë faktorë të cilët duhet të meren parasysh104. Shkalla deri në të cilën 
raportimi dhe fotografia ose incizimi janë përhapur mund të jenë të rëndësishme, në varësi prej asaj se a është gazeta 
kombëtare ose lokale. Ashtu në rastin Alkaya kundër Turqisë, lajmi i publikuar për vjedhje të rëndë në shtëpinë e aktores të 
njohur me të vërtetë ka paraqitur lajm me interes publik.105 Por, Gjyqi në Strasburg ka konstatuar thyerje të drejtës të jetës 
private sepse gazeta ka shpallur adresën e saktë të aktores pa pëlqimin e saj, që ka pasur për qëllim të kënaqur kureshtjen 
e lexuesve të caktuar për detaje të jetës të saj private. Në lëndën Hachette Filipacchi Associes (ICI Paris) kundër Francës 
Gjyqi ka filluar me analizë të lajmit gazetaresk për këngëtarin e njohur francez Xhoni Holidej dhe problemet financiare të 
tij dhe konstatoi se vetë lajmi nuk ka kontribuar për fillim të debatit me karakter publik. Në lidhje me fotografitë të cilët e 
kanë plotësuar artikullin, Gjyqi konstatoi se ato sipas natyrës së tyre kanë qenë komerciale por nuk kanë pasur për qëllim të 
keqtrajtohen në kontekst të lajmit të publikuar. Me që këngëtari para publikimit të lajmit ka zbuluar detaje për gjendjen e tij 
financiare dhe duke pasur parasysh se ka qenë i njohur si person publik, nuk ka mund të ketë pritje të arsyetueshme se jeta 
e tij private do të jetë e mbrojtur në mënyrë efektive.106

  5. Principet për rrethanat në të cilët fotografitë ose incizimet kanë qenë të realizuara nuk mund të anashkalohen dhe 
ato janë përfshirë në aktgjykimin Von Hanover kundër Gjermanisë (nr. 2) e cila përsërit qëndrim të caktuar në praksën e 
mëparshme gjyqësore se liria e të shprehurit është e vlefshme edhe në publikimin e fotografive. Kjo vjen si rezultat i faktit 
se fotografia mund të përmbajë informata shumë intime dhe personale për ndonjë person të caktuar ose për familjen e tij. 
Prej këtu vjen edhe njohja e të drejtës të imazhit të krijuar nëpërmjet fotografisë si pjesë e të drejtës të jetës private. Duhet 

102  Colaco Mestre and SIC – Sociedade Independente de Comunicacao, S.A. kundër Portugalisë, ankesë nr. 11182/03, § 
27, aktgjykim nga 26 prilli, viti 2007; 

103  MGN Limited kundër Mbretërisë së Bashkuar, me ankesë nr. 30401/04, aktgjykim nga 18 janari, viti 2011.
104  Wirtschafts-Trend Zeitschriften-Verlagsgesellschaft m.b.H. kundër Austrisë (nr. 3), për ankesat nr. 66298/01 dhe 

15653/02, § 47, aktgjykim nga 13 dhjetori; Jokitaipale dhe të tjerët kundër Finlandës, për ankesën nr. 43349/05, § 68, 
aktgjykim nga 6 prilli, viti 2010. 

105  Alkaya kundër Turqisë, ankesa nr. 34438/04, § 58, aktgjykim nga 16 prilli, viti 2009;
106  Hachette Filipacchi Associes (ICI Paris) kundër Francës, me ankesë nr. 12268/03, § 58 aktgjykim nga 23 korriku, viti 

2009.  
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të merret parasysh vallë se personi i incizuar ose i fotografuar ka dhënë leje për fotografim dhe publikimin e tyre ose kjo 
është bërë pa dijen e tij, ose me mashtrim, ose me mjete të tjera të palejuara, si dhe pasojat nga publikimi i informatës ose 
incizimit/fotografisë për personin e prekur. Për individ privat, i panjohur për opinionin, publikimi i fotografisë mund të sjellë 
deri në pengesë më të shprehur.107  

Në një lëndë me datë më të re nga praktika gjyqësore, gazetari ka vendosur teksti i tij për ndotjen e mjedisit ta 
“mbështesë“ me fotografi të përpunuara të një drejtori të kompanisë i cili përmendet në tekst, me gotë në dorë. Gjyqi 
konstatoi thyerje të lirisë së të shprehurit sepse ka ekzistuar interes dhe debat publik, nuk ka pasur qëllim të keq nga ana e 
gazetarit dhe ka ekzistuar bazë e mjaftueshme faktike.108 

Praktika gjyqësore në lidhje me lirinë e të shprehurit iu len gazetarëve liri të caktuar në publikim të fotografive pa obligim 
juridik që të zbulojnë publikimin e tyre nëse ato nuk janë ofenduese, nuk janë temë e kritikës ose diçka tjetër që mund ta 
cenojë reputacionin e personit për të cilin bëhet fjalë. Nga ana tjetër, publikimi i fotografive edhe për figura publike mund të 
sjellë deri në thyerje të drejtës të privatësisë, dhe për atë arsye është e rëndësishme mënyra në të cilën është ardhur deri te 
fotografia kontestuese. I rëndësishëm është pëlqimi nga personi për të cilin bëhet fjalë në fotografitë dhe deri në refuzimin 
e tij që të publikohen fotografi të caktuara nëse ato janë bërë në mënyrë sekrete, që është rast i shpeshtë me fotografi të 
bëra nga fotografuesit. Ashtu në lëndën Hachette Filipacchi Associes (ICI PARIS) kundër Francës, Gjyqi vlerësoi se aktgjykimi 
i shqiptuar prej gjyqeve kombëtare në lidhje me gazetën Pari Maç nuk e ka thyer lirinë e të shprehurit sepse fotografitë e 
publikuara e kanë treguar trupin e vdekur të politikanit të njohur në mënyrë të padenjë dhe ato kanë qenë të publikuara pa 
pëlqim të familjes.109

  6. Rreptësia e sanksionit të shqiptuar dhe natyra e saj janë gjithashtu faktorë të cilët duhet të meren parasysh gjatë 
vlerësimit të proporcionalitetit të ndalimit të lirisë së të shprehurit.

7.1.3. Lënda Von Hanover dhe e drejta e privatësisë 
Në lëndën Von Hanover kundër Gjermanisë (nr. 2)110 princesha e Monakos, Karolina von Hanover dhe princi Ernst fon 

Hanover, pohonin se akuzat nga ana e gjyqeve gjermane që të japin ndalesë për çdo publikim të mëtejshëm të fotografive të 
tyre, iu ka cenuar e drejta e respektimit të jetës private.

Nga fillimi i viteve të 1990 Fon Hanover, shpesh herë ka tentuar nëpërmjet të gjyqeve ta ndalojë publikimin e fotografive 
prej jetës së saj private në shtypin gjerman. Dy seri të fotografive të publikuara më vitet 1993 dhe 1997 në tre revista gjermane 
të cilët zbulojnë pjesë nga jeta e saj private, kanë qenë lëndë të tre serive të proceseve në gjykatat gjermane dhe më vonë 
ato procese kanë qenë lëndë e aktgjykimit të Gjyqit në Strasburg, ku Gjyqi vlerësoi se vendimet e gjyqeve e kanë cenuar të 
drejtën e respektimit të jetës së saj private.111

Duke u mbështetur në aktgjykimin e Gjyqit nga rasti i parë, ankuesit kanë filluar disa seri të proceseve në gjykatat qytetare ku 
është kërkuar ndalim të publikimit të më tejshëm të publikimit të fotografive që janë paraqitur në revistat gjermane. Në lidhje me 
tre fotografi të publikuara në revistat Frau im Spiegel dhe Frau im Actuel pas përfundimit të proceseve para gjyqeve kombëtare në 
Gjermani, ankuesit i janë drejtuar Gjyqit në Strasburg. Gjyqi vërejti se në pajtim me praktikën e tyre gjyqësore, gjykatat kombëtare me 
kujdes e kanë balancuar të drejtën e kompanive botuese për lirinë e të shprehurit në raport me të drejtën e ankuesve për respektimin 
e jetëve të tyre private. Pranë asaj, gjykatat kombëtare i kanë kushtuar vëmendje fondamentale pyetjes se fotografitë, të shqyrtuara 
në kuptim të artikujve të lidhura me to, kanë kontribuar për debat me interes publik dhe i kanë hetuar rrethanat në të cilët fotografitë 
janë bërë, duke pasur kujdes për praksën gjyqësore të Strasburgut. Duke e marrë parasysh margjinën e respektimit gjatë balancimit 
të drejtës të privatësisë dhe lirisë së të shprehurit si dy interesa antagoniste, Gjyqi konstatoi se gjykatat kombëtare i kanë respektuar 
obligimet pozitive në lidhje me të drejtën e jetës private dhe nuk ka pasur thyerje të asaj dispozite. 

Pas aktgjykimit Von Hanover kundër Gjermanisë nga viti 2004, interpretimi për atë se cilët persona përfshihen nën 

107  Eerikäinen and Others kundër Finlandës, i cituar më lartë, § 70. 
108  Tanasoaica kundër Rumanisë, ankesë nr. 3490/03, § 46, aktgjykim nga 19 qershori, viti 2012. 
109  Hachette Filipacchi Associes (ICI PARIS) kundër Francës, me ankesë nr. 71111/01, GjEDNj 2007-VII.
110  Von Hannover kundër Gjermanisë (nr. 2), i cituar më lartë. 
111  Von Hannover kundër Gjermanisë, aktgjykim nga 24 qershori, viti 2004, me ankesë nr. 59320/00, GjEDNj 2004-VI. 27
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nocionin e “figurës publike” ishte dukshëm e zgjeruar. Përkatësisht nën këtë grup më parë përfshiheshin politikanë dhe 
nëpunës publik. Në praktikën e mëparshme gjyqësore, Gjyqi bënte dallim mes “politikanëve” “figurave publike” dhe 
“personave private”. Koncepti “figura publike” ishte i zgjeruar me atë se ishin të përfshirë edhe biznes manjatë, president i 
klubit të futbollit, drejtor i kompanisë lokale.112 Në aktgjykimin më të rëndësishëm Von Hanover kundër Gjermanisë (nr.2) 
Gjyqi vërejti se pavarësisht nga pyetjet kush dhe deri në cilën shkallë princesha prej Monakos ka pasur funksion zyrtarë në 
lidhje me Principatin Monako, ajo dhe bashkëshorti i saj kanë qenë figura publike dhe nuk kishin mundur të radhiten në 
grupin “persona private” për të cilët margjina e mbrojtjes të jetës private është shumë më e gjerë. Në raport me personat 
publike, sa është margjina e mbrojtjes të jetës private më e ngushtë, aq më e gjerë është hapësira e kritikës të lejuar. 

Publiku ka të drejtë të jetë i informuar për jetën private të personave publike për deri sa lajmi i publikuar është i lidhur 
me interesin publik. Gjatë asaj, jo çdo aspekt i jetës private të personave publike është i lidhur me interesin publik.113 Ashtu 
në lëndën Karhuvaara and Iltalehti kundër Finlandës, Gjyqi ka konstatuar se aktgjykimi për gruan e ndonjë politikani ka mund 
të ndikojë në qëllimin e votuesve se si do të votojnë dhe deri në një shkallë të caktuar ky lajm ka qenë prej interesit publik.114 
Në lëndën Kuchl kundër Austrisë, Gjyqi ka pranuar se pyetja vallë kishtarët jetojnë jetë në përputhshmëri me standardet e 
proklamuar nga kisha, është çështje me interes publik.115

Pyetja kryesore në lëndën në të cilët janë kyçur figurat publike sin ë lëndën Von Hanover, është se a janë aspektet e jetës 
private të një figure publike kanë mjaftë elemente ta lëvizin interesin publik. Ashtu, në lëndën Standard Verlags GmbH kundër 
Austrisë, Gjyqi ka konsideruar se lajmi i publikuar për aferë dashurie të gruas së Presidentit të Austrisë me një politikan tjetër, 
ka paraqitur vetëm thashetheme e cila ka pasur për qëllim për ta plotësuar interesin e publikut të caktuar dhe assesi nuk ka 
përmbajtur elemente prej interesit publik.116

Në lëndën Von Hanover dhe në lëndën e Axel Springer kundër Gjermanisë, janë konstatuar kritere specifike në lidhje me 
përdorimin e fotografive dhe çështjes të interesit publik, edhe atë:

• a kanë qenë fotografitë të publikuara më parë,
• si janë publikuar dhe si është paraqitur në to personi në fjalë,
• vëllimi në të cilët janë publikuar ato,
• rrethanat në të cilët janë shkrepur fotografitë,
• leje për të bë fotografitë, ose përkundrazi nuk ekziston leje,
• si dhe cilat janë pasojat për personin në fjalë.

Në tekstet e gazetarisë në të cilët ekziston interes publik për debat, nuk ekziston autorizim automatik për gazetarin për 
të publikuar ndonjë fotografi personale dhe intime. Në krahasim me pasojat nga teksti i shkruar, pasojat nga fotografitë e 
publikuara janë shumë më të dukshme.

7. 1. 4. Lënda Axel Springer dhe liria e të shprehurit 
Këtë lëndë Gjyqi e shqyrtonte në të njëjtën kohë si dhe lëndën Von Hanover me qëllim që të bëhet dallim në zbatimin e 

parimit të balancimit të lirisë së të shprehurit kur është në relacion me të drejtën e privatësisë. Në fakt, Von Hanover niset prej 
të drejtës të privatësisë të figurës publike, për deri sa pikënisja në analizën te Axel Springer është liria e të shprehurit gazetaresk.

Në lëndën e Axel Springer, ankuesi është shoqëri aksionare e cila e publikon Bild, gazetë ditore me tirazh të madh. Duke 
u thirrur në të drejtën e lirisë së të shprehurit, ankuesi është ankuar para Gjyqit Evropian për të drejtat e njeriut, në lidhje me 
ndalesën e vendosur në lidhje me lajm të publikuar nga ana e gazetës në dy artikuj, në lidhje me aktorin e njohur televiziv, X. 

112  Verlagsgruppe News GmbH (nr.2) kundër Austrisë, ankesë nr. 10520/02 aktgjykim nga 14 dhjetori, viti 2006, 
Tanasoaica kundër Rumanisë, i cituar më lartë.

113  Mosley kundër Mbretërisë së Bashkuar, me ankesë nr. 48009/08 aktgjykim nga 10 maji, viti 2011. 
           Axel Springer kundër Gjermanisë, i cituar më lartë.
114  Karhuvaara and Iltalehti kundër Finlandës, me ankesë nr.53678/00 § 48.
115  Kuchl kundër Austrisë, me ankesë nr. 51151/06 nga 4 dhjetori, viti 2012.
116  Standard Verlags GmbH kundër Austrisë (nr.2), me ankesë nr. 21277/05 aktgjykim nga 4 qershori, viti 2009. 28
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i cili ka qenë i arrestuar në Festivalin e birës në Munih, për posedim të kokainës. Gazetar i punësuar te ankuesi ka deklaruar 
se policia e pranishme në vendngjarje ka pohuar se X. është arrestuar, duke mos dhënë detaje të tjera. Gazetari më pas ka 
kontaktuar prokurorin publik B. nga Prokuroria Publike e Gjyqit rajonal në Munih, i cili ka pohuar se X. ka qenë i arrestuar, për 
posedim të kokainës. Sipas B., oficerët e policisë të veshur si civilë e kanë arrestuar X. pas kontrollit, duke gjetur te ai një zarf 
në të cilin ka pasur 0,22g kokainë, dhe më vonë për këtë ka filluar hetim.

Artikulli i parë ka të bëjë vetëm me arrestimin e X., informatat e fituara nga B. dhe analiza juridike për peshën e aktit të 
kryer, nga ana e ekspertit juridik. Artikulli i dytë vetëm ka raportuar për dënimin e shqiptuar nga ana e gjyqit në fund të një 
diskutimi dhe pas pranimit të fajit të personit X. Artikujt nuk kanë zbuluar detaje në lidhje me jetën private të X. por kryesisht 
janë marrë me rrethanat dhe me ngjarjet pas arrestimit të tij. Në bazë të këtyre informatave, Bild, ka publikuar dy artikuj të 
cilët janë marrë nga ana e gazetave dhe zhurnalëve tjerë. Në procesin para gjyqeve kombëtare, botuesit iu është ndaluar të 
publikojë përmbajtjen e artikujve në fjalë dhe iu është urdhëruar t’i mbulojë shpenzimet gjyqësore të X. Gjykatat Gjermane 
nuk kanë ngritur ndalim të plotë për të gjithë publikimet për arrestimin dhe gjykimin e X. dhe sipas Qeverisë problemi ka 
qëndruar në faktin se publikuesi nuk ka arritur të mbajë anonimitetin e aktorit gjatë arrestimit të tij dhe para Gjykimit. 

Para Gjyqit në Strasburg, Axel Springer u ankua për thyerje të lirisë së të shprehurit, në lidhje me ndalimin e imponuar në lidhje 
me raportimin për arrestimin dhe akuzën të personit X. Gjyqi theksoi se publiku në parim, ka interes të jetë i informuar në lidhje me 
proceset penale, për deri sa respektohet prezumimi i pafajësisë.117 Në këtë rast, X. ka qenë mjaftë i njohur për ta kualifikuar si person 
publik, që e ka rritur interesin e publikut për të qenë i informuar për arrestimin si dhe për proceset penale kundër tij. Gjithashtu, ai 
vet ka zbuluar detaje në lidhje me jetën e tij private. Informatat e publikuar e posaçërisht identiteti i X. kanë buruar nga informata 
nga policia dhe prokurori B., i cili përveç kësaj, në atë kohë ka qenë person për marrëdhënie me publikun të Prokurorisë Publike 
të Munihut. Gjyqi ka vlerësuar se duke e marrë parasysh natyrën e kundërvajtjes të kryer nga ana e X., shkalla deri në të cilën 
është i njohur te opinioni, rrethanat e arrestimit të tij dhe vërtetësia e informatave të lëndës, për Axel Springer, duke i vërtetuar ato 
informata nga vetë organet e hetimet, nuk ka pasur baza për të besuar se duhet të ruajë anonimitetin e X. Të gjitha informatat e 
publikuara nga ana e gazetarit kanë qenë të vërtetuara nga ana e prokurorit B. për revista tjera dhe për kanale televizive. Për atë arsye, 
për Gjyqin, forma e artikujve në fjalë nuk ka paraqitur bazë për ndalimin e publikimit të tyre.

Aktgjykimi në lëndën Axel Springer, i vendosi si relevante kriteret në kërkesën e baraspeshës mes të drejtës të privatësisë 
dhe lirinë e të shprehurit: kontributi i lajmit për debatin publik, sa është i njohur në opinion personi për të cilin bëhet fjalë 
në lajmin ose fotografinë, sjellja e tij e mëparshme, forma, pasojat e publikimit dhe metodat me të cilët është siguruar 
informacioni. 

Gjyqi është bindur se rreptësia e sanksioneve të ngritura për publikuesin ka mundur të ketë efekt serioz mbi punën e 
tij, dhe nuk kanë qenë të arsyeshme. Edhe përveç të margjinës të respektimit, Gjyqi ka konstatuar se nuk ekziston kufi të 
arsyeshëm të proporcionalitetit për kufizimet e vendosura nga ana e gjyqeve kombëtare në lidhje me të drejtën e lirisë së të 
shprehurit të publikuesit. Për atë, në lëndën në fjalë Gjyqi gjeti thyerje të lirisë së të shprehurit duke marrë parasysh se ka 
ekzistuar debat me interes publik, sepse teksti i kontestuar gazetaresk ka raportuar për fakte publike juridike në lidhje me 
figurë publike pritjet e të cilit për mbrojtje të jetës private kanë qenë të limituara, në kushte të mungesës të qëllimeve të 
papëlqyeshme nga ana e gazetës. 

7. 1. 5. Përvojat maqedonase në lidhje me të drejtën e privatësisë dhe lirisë së të shprehurit
Në lëndën Popovski kundër Republikës së Maqedonisë, ankuesi ka pohuar se gjatësia e procedurës kontestuese ka qenë 

e tepruar dhe se Republika e Maqedonisë, duke marrë parasysh jo efikasitetin e procedurës penale për shpifje, nuk ka arritur 
ta mbrojë të drejtën e tij për respektim të jetës private dhe familjare. Gjegjësisht, pas artikullit të publikuar në gazetën ditore 
“Utrinski Vesnik” me titull “Daja ka vjedhur, Jovani ka ruajtur roje”, në të cilën ankuesi tregohet me emër dhe mbiemër, ai i ka 
dërguar letër gazetës ditën a ardhshme, në të cilën ka kërkuar të publikohet korrigjim duke marrë parasysh pohimet e rreme 
në artikullin në fjalë. Ai ka theksuar se në mungesë të korrigjimit, ai do të jetë i perceptuar si kriminel në qytetin në të cilin 

117  News Verlags GmbH & Co. KG, kundër Austrisë, i cituar më lartë, § 56; gjithashtu shiko Rekomandimin Rec(2003)12 të 
Komitetit të ministrave, posaçërisht principeve nr. 1 dhe 2. 
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ka jetuar. Gazeta nuk ka publikuar asgjë në këtë kuptim, dhe pas disa kërkesave gojore, ankuesi i ka dërguar letër gazetës në 
të cilën ka kërkuar informata në lidhje me identitetin e gazetarit inicialet e të cilit kanë qëndruar në fund të artikullit. Ai ka 
ngritur edhe padi penale private për shpifje në pajtim me Ligjin për procedurë penale kundër redaktorit përgjegjës të gazetës 
dhe kundër gazetarit përgjegjës. Ankuesi ka pohuar se artikulli i ka shkaktuar dëme autoritetit të tij dhe autoritetit të familjes 
së tij dhe ka kërkuar dëmshpërblim për dëm jo material, vlera e të cilit ka pasur të caktohet gjatë procesit kryesorë. 

Gjyqi vërejti se procesi ka pritur për vendim më shumë se katër vjet para gjykatës vendore dhe se ajo ka mbaruar si pasojë 
e afatit të shkurtër për vjetërsim të lëndës. Për atë kohë, Gjyqi ka caktuar 23 seanca gjyqësore të cilët kanë qenë të anuluara 
për shkak të mungesës të pandehurit ose përfaqësuesit të tij. Gjatë procesit, ankuesi në dy raste iu është drejtuar gjykatësit 
dhe kryetarit të këshillit gjyqësor, duke u ankuar për mënyrën në të cilën është zhvilluar procesi dhe i ka paralajmëruar se 
akuza mund të vjetrohet.

Para Gjyqit në Strasburg, ankuesi është ankuar se Republika e Maqedonisë, si pasojë e lëshimit e gjykatave të vendit 
për të siguruar prezencën e të akuzuarit, nuk ka arritur të mbrojë të drejtën për respektim të jetës private dhe familjare, 
duke përfshirë këtu edhe reputacionin e tij. Ai ka theksuar se si pasojë e tekstit të publikuar, në opinion është krijuar pikturë 
negative për të dhe për familjen e tij. Shtëpia e tij dhe vendi i punës së tij kanë qenë të mbuluar me grafitë ku ai dhe familja 
e tij janë përshkruar si “arami”

Në lëndën e Popovskit, Gjyqi konstatoi se gjykatat e vendit nuk kanë vendosur sipas meritës për ankesën e ankuesit 
se teksti i publikuar në gazetë i ka thyer të drejtat e tij sipas nenit 8. Procesi penal është ndërprerë për shkak të vjetërsimit 
të lëndës. Gjykatat e vendit, për shkak të gabimeve të bërë, nuk kanë arritur të konfirmojnë vërtetësinë e deklaratave të 
përmbajtura në tekstin. Qeveria në procesin para Gjyqit pranoi se procesi penal ka qenë i paefektshëm në rastin e ankuesit, 
dhe për këtë arsye ai ka qenë i penguar që të gëzuar mbrojtje efektive e të drejtës të tij për respektim të jetës private. 
Pa konstatuar asgjë në lidhje me atë se cili është duhur të jetë rezultati nga procesi, Gjyqi vlerësoi se mënyra në të cilën 
mekanizmi juridik ka qenë i zbatuar në këtë lëndë ka qenë i padrejtë deri në atë shkallë që ka paraqitur lëndim i obligimeve 
pozitive të Republikës së Maqedonisë sipas nenit 8 të Konventës dhe se ka ardhur deri te thyerja e nenit 8, por edhe nenit 6 
të Konventës për shkak të kohëzgjatjes të palogjikshme të procesit. 

 

7. 2. Privatësia, Interneti dhe Liria e të shprehurit
Përdorimi i gjerë i Internetit e ndryshoi tërësisht formën e komunikimit të mëparshëm, duke ndryshuar formën klasike 

të transmetimit, shpërndarjes dhe përhapjes të informatave mes njerëzve në botë. Interneti e transformoi edhe lirinë e 
të shprehurit në podium të hapur në të cilin çdo njeri mund të merr pjesë pa marrë parasysh profesionin e tij, njohjes së 
gjuhës, të lëndës për të cilën shkruan dhe pa lektorim të tekstit mund të kyçet në debat të caktuar me tërë integritetin dhe 
identitetin e tij ose në mënyrë anonime ose me pseudonim. Komunikimi në internet është i liruar nga politika redaktuese 
për përshtatshmërinë dhe rëndësinë e porosisë, por sipas Eric Barendt nuk ekziston edhe “këshillë juridike për blegërin ose 
operatorin se shënimet e tij janë ofenduese, e thyejnë privatësinë ose janë në kundërshtim me normat tjera juridike”.118 
Barendt, tërheq vëmendjen se Interneti është platformë me anë të cilës shumë lehtë mund të shkatërrohet reputacioni ose 
privatësia e dikujt dhe sipas tij interneti nuk guxon të jetë zonë në të cilën mbizotëron pa ligjësia. Nga ana tjetër Stephen 
Tully, e parashtron pyetjen se a e drejta e Internetit është e rëndësishme për nevojat e politikës, ekonomisë si dhe për nevojat 
sociale dhe kulturore të jetës moderne. Për ato, kjo e drejtë “duhet të jetë në balancë me interesat dhe të drejtat e tjera 
duke i përfshirë privatësinë, mbrojtja e pronësisë intelektuale dhe sigurimi i rendit publik. Limitet dhe kufizimet në qasjen, 
janë të lejuara dhe dekonektimi është i mundur për shfrytëzues specifik, nëse gjatë asaj sigurohen mbrojtje procedurale të 
caktuara”.119

Edhe Gjyqi në Strasburg nuk mbeti imun ndaj këtyre debateve të cilët dal ngadalë i hapin pyetjet për ingerencat e 
Gjyqit, për privatësinë dhe për lirinë e të shprehurit. Ingerenca e Gjyqit lidhet me sovranitetin e shteteve anëtare, për këto 

118  Barendt, Eric (2013)Defamation and the Net: Anonymity, Meaning and ISPs, Free speech in an internet era : papers 
from the Free Speech Discussion Forum / edited by Clive Walker, Russell L. Weaver. - Durham, North Carolina : Carolina 
Academic Press, 2013. - p. 107-120. 

119  Tully, Stephen (2014) A human right to access to Internet? Problems and prospects; Publisher Human rights law 
review, vol. 14, no. 2 (2014), p. 175-195. 
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arsye në përgjithësi ajo është e caktuar në mënyrë gjeografike. Lëndët me internetin hapin pyetje të cilët i tejkalojnë kufijtë 
e ingerencave teritoriale në situata kur ankuesi është i vendosur në shtet në të cilin nuk ka pasur procedurë ankuese për 
thyerje të bërë nëpërmjet të internetit. Vlerësimi i Gjyqit është se ajo pyetje në të cilën duke i aplikuar parimet e të drejtës 
ndërkombëtare private, së pari duhet të japin përgjigje gjykatat përkatëse kombëtare.120

Në lëndën Premininy kundër Rusisë, Nikolay Preminin, dhe babai i tij Anatoliy Preminin, u ankuan para Gjyqit në Strasburg 
për trajtim jonjerëzor dhe degradues dhe thyerje e të drejtës të lirisë dhe sigurisë sepse Nikolay Preminin, ka qenë i rrahur 
nga të burgosurit dhe rojtarët e burgut deri sa ka qëndruar në paraburgim duke pritur gjykimin për dyshim se e ka hakuar 
sistemin mbrojtës të bankës amerikane, “Green Point Bank” në vitin 2001, ku ka vjedhur bazën e të dhënave të klientëve të 
tyre. Kjo lëndë ka qenë e pranuar nga gjyqeve ruse të cilët kanë konstatuar se kanë ingerencë të vendosin për këtë lëndë. 

Në shumicën e rasteve kur Gjyqi pranoi se do të ketë ingerenca për lëndë konkrete të lidhura me internetin nëse mund të 
vërtetohet se thyerja e mundshme e Konventës mund t’i bartet ndonjë shteti anëtar i Konventës ose se ajo është kryer në kuadër 
të ingerencave të ndonjërit prej shteteve anëtarë të Konventës. Në të kundërtën do të aplikohen kritere për refuzimin e ankesës si 
ratione personae ose ratione loci sipas praksës së Gjyqit.121 Por deri më tani numri i lëndëve, të lidhura me internetin për të cilët Gjyqi 
ka pasur mundësi për ta përpunuar çështjen për ingerencat në të gjitha aspektet e kontestueshme të tij, është i vogël.

Në aktgjykimin sipas ankesës të Perrin kundër Mbretërisë të Bashkuar, Gjyqi e refuzoi ankesën e ankuesit dhe konstatoi 
se si banor i Mbretërisë së Bashkuar, ankuesi nuk mund të kontestojë zbatueshmërinë e ligjeve dhe ingerencat e Gjyqeve 
në rastin e tij. Gjegjësisht, ai ka qenë i akuzuar dhe i gjykuar për publikimin e një teksti të papërshtatshëm për në Internet. 
Ankuesi ka qenë shtetas i Francës i cili ka jetuar në Mbretërinë e Bashkuar ndërsa internet faqja në të cilën e ka publikuar 
tekstin ka qenë e drejtuar dhe kontrolluar nga një firmë e vendosur në ShBA.

 

7. 2. 1. Privatësia dhe Interneti
Edhe pse qëllimi i nenit 8 i Konventës, është të mbrojë individin nga përzierja e pushtetasve publik, përveç këtij obligimi 

negativ, ekzistojnë edhe obligime pozitive karakteristike për respektimin efikas të jetës private dhe familjare.122 Këto obligime 
mund të përfshijnë pranimin e masave të cilët kanë për qëllim të sigurojnë respektimin e jetës private dhe familjare, madje 
edhe në fushë të raporteve ndërmjet individëve.123 Obligimet pozitive për shtetin duhet të sigurojnë edhe respektim efikas të 
jetës private të individëve, posaçërisht i të drejtës të respektimit të reputacionit.124 Në lidhje me këtë, sulmi mbi nderin dhe 
reputacionin personal duhet të arrijë shkallë të caktuar të seriozitetit dhe ai duhet të jetë i kryer në mënyrë që shkakton dëm 
në lidhje me gëzimin personal të së drejtës të respektimit të jetës private dhe familjare.125 Jeta private i përfshinë privatësinë 
e komunikimit nëpërmjet të postës, telefonit, e-mail dhe forma të tjera të komunikimit siç është privatësia e qasjes në 
internet. Privatësia përfshinë fotografi dhe video si dhe incizime të zërit të personit.126 Në këtë kuptim zgjidhja e mjeteve për 
të cilët llogaritet se do të sigurojnë përputhshmëri me të drejtën e jetës private në fushën e raporteve mes vetë individëve 
është në parim pyetje e cila i takon parimit të margjinës të respektimit të shteteve anëtare të Konventës, e cila gjithsesi është 
në përputhje me mbikçyrjen evropiane.127 Gjyqi vlerëson se kushti minimal që sistemi gjyqësor të jetë efikas është ai të jetë i 
shtruar dhe të veprojë në drejtim të mbrojtjeve të cilët janë të përfshira me termin “jeta private”. 

120  Premininy kundër Rusisë, me ankesë nr. 44973/04, aktgjykim nga 10 shkurti, viti 2011.
121  Ben El Mahi kundër Danimarkës, vendim për ankesën nr. 5853/06, ECHR 2006XV. 
122  Airey kundër Irlandës, aktgjykim nga 9 tetori, 1979, § 32, Series A no. 32; X and Y kundër Holandës, i cituar më lartë, 

§§ 23-24 dhe 27; August kundër Mbretërisë së Bashkuar, vendim për ankesën nr.36505/02, i sjellë më 21 January 
2003; M.C. kundër Bullgarisë, me ankesë nr. 9272/98, § 150, ECHR 2003-XII); dhe K.U.kundër Finlandës, me ankesë nr. 
2872/02, § 43, i sjellë me 2 dhjetor, viti 2008.

123  White kundër Suedisë, me ankesë nr. 42435/02, § 20, aktgjykim nga 19 shtatori, viti 2006.
124  Petrina kundër Rumanisë, i cituar më lartë, §§ 34 dhe 35; Petrenco kundër Moldavisë, për ankesë nr. 20928/05, § 

52, aktgjykim nga 30 marsi, viti 2010; dhe Aleksey Petrov kundër Bullgarisë, me ankesë nr. 27103/04, aktgjykim nga 2 
nëntori, viti 2010. 

125  А. kundër Norvegjisë, me ankesë nr. 28070/06, § 64, aktgjykim nga 9 prilli, viti 2009, Mikolajová kundër Sllovakisë, 
me ankesë nr. 4479/03, § 55, aktgjykim nga 18 janari, viti 2011 dhe Roberts kundër Mbretërisë së Bashkuar, me ankesë 
nr. 38681/08, §§ 40-41, vendim nga 5 korriku, viti 2011 .

126  Sciacca kundër Italisë, ankesë nr. 50774/99, § 29, ECHR 2005-I si dhe P.G. dhe J.H. kundër Mbretërisë së Bashkuar, me 
nr. 44787/98, §§ 59-60, ECHR 2001IX.

127  Mosley kundër Mbretërisë së Bashkuar, i cituar më lartë, § 107.
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Në aktgjykimin në lëndën Copland kundër Mbretërisë të Bashkuar, Gjyqi diskutonte për çështjen e të drejtës të privatësisë 
nëpërmjet përdorimit të e-mail, Internetin dhe thirrjet telefonike.128 Ankuesja Lynette Copland gjatë ngjarjeve të lidhura me 
lëndën e saj, ka qenë e punësuar në Carmarthenshire College, i drejtuar nga shteti. Në vitin 1995 ajo është bërë sekretaresh 
personale e drejtorit të kolegjit, dhe nga fundi i vitit 1995 nga ajo është kërkuar të bashkëpunojë me zëvendës drejtorin e 
posa caktuar. Zonja Copland është ankuar se gjatë punës së saj, telefoni i saj, e-mail, dhe përdorimi i internetit kanë qenë 
të mbikçyrura nga zëvendës drejtori dhe se ajo ka prekur në jetën e saj private. Gjyqi vlerësoi se mbledhja dhe ruajtja e 
informatave personale për zonjën Copland nëpërmjet të ndjekjes të përdorimit të telefonit të saj, e-mail dhe Internetit ka 
prekur në jetën e saj private dhe korrespodencës, dhe se ato veprime nuk kanë qenë “në pajtim me ligjin”, sepse në atë kohë 
nuk ka pasur ligj në lidhje me përcjelljen e këtij lloji të korrespodencës. Edhe pse Gjyqi pranoi se ndonjëherë mund të jetë e 
ligjshme që punëdhënësi të ndjekë dhe kontrollojë përdorimin e telefonit dhe internetit të të punësuarve, në rastin në fjalë 
nuk është vërtetuar se ajo ka qenë “e domosdoshme në një shoqëri demokratike”. Për shkak të këtyre arsyeve, Gjyqi konstatoi 
se ka pasur thyerje të së drejtës të privatësisë dhe se nuk është e domosdoshme ta hetojë lëndën në lidhje me efikasitetin e 
mjeteve juridike.

Në lëndën e K.U. kundër Finlandës, Gjyqi konstatoi se autoritetet finlandeze nuk e kanë mbrojtur të drejtën e jetës private 
të të miturit të dhënat personale e të cilit kanë qenë të keqpërdorura në Internet.129 Kjo lëndë është e lidhur me ankuesin 
në kohë kur ai ka qenë 12 vjeçar dhe ka të bëjë me shpallje me përmbajtje seksuale të vendosur në internet nga person 
i panjohur. Shpallja e përmend moshën e tij, vitin e lindjes dhe jep përshkrim në detaje për pamjen e tij fizike. Ka qenë e 
vendosur edhe hallkë me internet faqen e ankuesit ku është mundur të gjinden fotografia dhe numri i tij telefonik. Djaloshi ka 
kuptuar për këtë shpallje kur ka marrë e-mail nga një burrë i cili i ka ofruar të takohet me të. Babai i tij nga policia ka kërkuar 
të identifikojë personin i cili e ka vendosur informatën në internet me qëllim për të ngritur padi kundër tij. Internet provajderi 
e ka refuzuar këtë kërkesë duke llogaritur se është i obliguar me konfidencialitetin e telekomunikimeve siç edhe ka qenë e 
parashikuar me ligjin e atëhershëm të Finlandës. Sipas ligjeve finlandeze të asaj kohe policia dhe gjyqet nuk kanë mundur të 
kërkojnë prej internet operatorit të zbulojë identitetin e personit që informatën e ka vendosur në shpalljen.  

Duke u thirrur në drejtën e respektimit të jetës private dhe familjare, si dhe në drejtën e mbrojtjes efikase ligjore, ankuesi 
para Gjyqit në Strasburg është ankuar për ndërhyrje në jetën e tij private dhe se nuk ka ekzistuar mbrojtje ligjore për të në 
Finlandë. Edhe pse para gjyqeve kombëtare lënda ka qenë e shqyrtuar nga aspekti i shpifjes, Gjyqi na Strasburg ankesën e ka 
analizuar nga aspekti i të drejtës të jetës private, duke e marrë parasysh pranë kësaj kanosjen ndaj jetës fizike dhe mentale të 
djaloshit, i cili ka qenë në fazë veçanërisht të ndjeshme të jetës. Për Gjyqin, vendosja e shpalljes me përmbajtje seksuale për 
të mitur në kohën kur ai ka qenë vetëm 12 vjeçar paraqet akt kriminel i cili ka rezultuar që ai të jetë cak i pedofilëve, dhe akti i 
tillë ka kërkuar hetim efektiv dhe përndjekje penale për personin i cili e ka vendosur atë informatë. Gjyqi e theksoi nevojën për 
mbrojtje të zmadhuar të fëmijëve dhe personave të tjerë të pambrojtur prej formave të tilla të ndërhyrjes brutale në jetën e 
tyre private. Edhe pse mbrojtja ligjore ka qenë sistematikisht e aplikuar në sistemin juridik të Finlandës ajo nuk ka qenë në fuqi 
në rastin konkret dhe Finlanda nuk e ka mbrojtur të drejtën e jetës private të këtij personi, sepse besueshmëria e informatës 
për atë që e ka vendosur ka pasur primat në raport me integritetin fizik dhe moral të tij. 

 7. 2. 2. Interneti dhe liria e të shprehurit
Kufizimi i lirisë së të shprehurit duhet të jetë e interpretuar në mënyrë shumë të rreptë dhe shtetet anëtare të Konventës 

duhet të dëshmojnë se ajo ka qenë “e domosdoshme në një shoqëri demokratike” dhe të rezultojë për “nevojë shoqërore të 
pashmangshme” dhe të jetë proporcionale me qëllimin legjitim në paragrafin e dytë të nenit 10 të Konventës, dhe gjithmonë 
formë e vendimit të Gjyqit e cila do të përmbajë shpjegime relevante dhe të mjaftueshme. Në lidhje me Internet publikimet, 
duke marrë parasysh parimet gjeneralë në lidhje me lirinë e të shprehurit, Gjyqi theksoi se “në dritën e qasjes dhe kapacitetit 
për të mbledhë dhe të shpërndajë sasi të mëdha të informatave, Interneti luan rol të rëndësishëm në përmirësimin e qasjes 
deri te informatat dhe në lehtësimin e shpërndarjes të informatave, në përgjithësi. Mirëmbajtja e arkivave të internetit është 
aspekt kritik i këtij roli dhe Gjyqi arkivat e tilla konsideron se i takojnë fushës e cila është nën mbrojtje të nenit 10”.130 

128  Copland kundër Mbretërisë së Bashkuar për ankesën nr. 62617/00, aktgjykim nga 3 prilli, viti 2007.
129  K.U. kundër Finlandës, me ankesë nr. 2872/02 aktgjykim nga 2 dhjetori, viti 2008.
130  Times Newspapers Ltd kundër Mbretërisë së Bashkuar, për ankesat nr. 1 dhe 2, nr. 3002/03 and 23676/03, § 27, 

aktgjykimi nga 10 marsi, viti 2009. 
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Aktgjykimi në lëndën Editorial Board of Pravoye Delo and Shtekel kundër Ukrainës,131 ishte aktgjykimi i parë në të cilin 
Gjyqi theksoi se shteti ka obligim pozitiv të krijojë kornizë ligjore adekuate e cila do të sigurojë mbrojtje efikase të lirive 
gazetareske në Internet. Në rastin e cekur, ankuesit kanë qenë të dënuar me mjete financiare për ri publikimin e tekstit të 
publikuar nga burimi anonim në Internet, i cili ka qenë me përmbajtje shpifëse. Teksti ka qenë i shoqëruar me vërejtje të 
shkurtë e cila ka treguar për burimin e informatës dhe distancimin nga informata. Nga publikuesit është kërkuar të publikojnë 
demant dhe falje edhe pse ato nuk kanë qenë të parapara me ligjin kombëtarë. Me shtypin i cili është në mënyrë dominante 
i përfaqësuar në Internet, liria për të përçuar dhe pranuar informata dhe garanci në atë drejtim, luajnë rol të posaçëm. 

Ai ka për detyrë të jep informata dhe ide për çështje me interes publik.132 Gjyqi theksoi se për lëndën në fjalë, në Ukrainë 
nuk ka pasur ligj i cili lejon kufizimin në lidhje me ribotimin e përmbajtjes e cila ka qenë e publikuar në Internet, se veprimi i 
gjyqeve kombëtare nuk ka qenë “i paraparë me ligj” dhe se ato nuk i kanë marrë parasysh as dispozitat e ligjit i cili ka të bëjë 
me mediat e shkruara.

Për të justifikuar aktgjykimin se dikush ka kryer shpifje nëpërmjet Internetit, gjyqet vendore duhet të japin arsye të 
mjaftueshme dhe relevante të cilët Gjyqi mund t’i pranojë. Në lëndën Perrin kundër Mbretërisë të Bashkuar, Gjyqi theksoi 
se “duke marrë parasysh se ankuesi i cili merr pjesë në shpalljen e internet faqes të papëlqyeshme, nga ana e kompanisë e 
të cilës ai ishte aksionari më i madh, ka fituar mjete financiare me publikimin e fotografive të papëlqyeshme të faqen e tij, ka 
qenë e arsyeshme nga ana e autoriteteve kombëtare të marrin parasysh se vetëm dënimi financiar nuk do të paraqet dënim 
i mjaftueshëm, ose ta frikësojë”.133

Ndikimi gjithnjë më i shprehur i internetit ndikoi Gjykatën drejtë ndërtimit të balancimit specifik mes mbrojtjes të lirisë së 
të shprehurit dhe respektit ndaj të drejtave të tjera. Ashtu për shembull të drejtat e të miturve duhet të jenë gjithnjë dhe në të 
gjitha situatat, të mbrojtura duke marrë parasysh dobësinë e tyre fizike dhe mentale, posaçërisht nëse dihet se lehtësia me të 
cilën ata vetë vijnë deri te informatat e internetit ose bëhen cak i pedofilëve në Internet. Në lidhje me rrezikun nga pornografia 
me fëmijë në Internet, shtetet duhet të sigurojnë mbrojtje të fortë juridike.134 Në të njëjtën kohë, gjithmonë kur subjekt i lajmit 
nga ana e gazetarit janë të miturit, ai duhet të mbajë llogari për këtë fakt dhe për pasojat mbi moralin, zhvillimin psikik dhe jetës 
private e të miturit. Në lëndën Aleksy Ovchinnikov kundër Rusisë, gazetari ishte përgjegjës për shpifje në procedurë qytetare 
kundër tij për shkak të lajmit të cilin ai e ka publikuar në lidhje me fëmijë që i është nënshtruar abuzimit seksual nga ana e 
fëmijëve të tjerë gjatë qëndrimit në një kamp verorë. Në lajm ka qenë i shpallur identiteti i prindërve i abuzuesve. 

Ndalimi për vendosjen e një afisheje në autostradë i cili ka përmbajtur internet faqen e shoqatës, anëtarët e të cilës 
kanë qenë të akuzuar për aktivitete seksuale me të mitur dhe për promovim të “geneokracisë” duke propozuar shërbime të 
klonimit dhe duke paralajmëruar lindje të fëmijëve të klonuar, ishte e vlerësuar si proporcionale dhe e domosdoshme për 
mbrojtjen e moralit dhe për parandalimin e kriminalit në lëndën Mouvement Raelien Suisse kundër Zvicrës.

Ndikimi i informatave multiplikohet kur ato janë të vendosura në Internet ose kur janë të shfaqura në vend publik, me 
referencë të ndonjë internet faqes. Këto elemente e përforcojnë interesin për ndërmarrje të masave të cilat do ta kufizonin 
distribuimin e mundshëm të informatave të caktuara që i plotësojnë kushtet për zbatimin e paragrafit 2 të nenit 10. Por, 
kufizimet duhet të jenë proporcionale me qëllimin i cili dëshirohet të arrihet.135 Konventa nuk i obligon mediat të sigurojnë 
paralajmërim të hershëm për personat se planifikojnë shpalljen e informatës të caktuar për to. Në aktgjykimin në lëndën 
Mosley kundër Mbretërisë të Bashkuar, gazeta në internet faqen e saj ka shpallur detaje, fotografi dhe video në lidhje me 
aktivitetet seksuale të një personi publik. Në dy ditë videon e kanë shikuar më shumë se një milion vizitorë të internet faqes. 
Ankuesi nuk ka qenë në mundësi të parandalojë shpalljen edhe pse ka pasur ndikim në jetën e tij private, dhe për atë ka 
marrë shpërblim financiarë.136 

131  Editorial Board of Pravoye Delo dhe Shtekel kundër Ukrainës, me ankesë nr. 33014/05, aktgjykim nga 5 maji, viti 2011
132  Observer dhe Guardian kundër Mbretërisë së Bashkuar, me ankesë nr. 13585/88 aktgjykim nga 26.11.1991, Series A 

no. 216.
133  Perrin kundër Mbretërisë së Bashkuar (vendim), i cituar më lartë.
134  K.U. kundër Finlandës, i cituar më lartë, §§ 41-50.
135  Mouvement Raëlien Suisse kundër Zvicrës, me ankesë nr. 16354/06, aktgjykim i Këshillit të Madh Gjyqësor nga 13 

korriku, viti 2012. 
136  Mosley kundër Mbretërisë së Bashkuar, i cituar më lartë.
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Pa dyshim, se në lidhje me informatat në Internet, shteti duhet të garantojë mbrojtje në lidhje me reputacionin e 
personave, informatat sekrete ose informatat me karakter privatë për të cilët çdo individ mund të pret se nuk do të jenë të 
shpallura pa pëlqimin e tij. 

7. 2. 3. Interneti dhe përforcimi i përgjegjësisë gazetareske
Obligim i gazetarëve është të përkujdesen për aplikimin e drejtë të parimit për gazetari të përgjegjshme me anë të 

kontrollimit të saktësisë të informatës të publikuar, posaçërisht nëse bëhet fjalë për informata, për fakte ose ngjarje që kanë 
kaluar dhe të cilët nuk janë urgjente. Praktika gjyqësore flet për “vullnetin e mirë të gazetarit, etikë dhe saktësi të informatës”. 
Gjyqi shpesh herë cekë se liria e të shprehurit ndalet aty ku fillon qëllimi vetëm për të kënaqur kureshtjen e lexuesve të 
caktuar për llogari të drejtës të respektohet jeta private dhe familjare. Shtypi nuk guxon të lëshojë detaje nga jeta private dhe 
familjare e personave të cilët përveç asaj që janë në internet, nuk kanë për qëllim debat publike ose politike për çështje të 
interesit publik. Person publik nuk guxon t’i nënshtrohet gjyqit publik në lidhje me detaje prej jetës private të anëtarëve të 
familjes madje kur ato informata janë të disponueshme në Internet.137

Përveç kësaj liria e të shprehurit në Internet nuk pranon dhe nuk lejon diskriminim racor dhe urrejtje, pavarësisht për cilën 
formë të medias bëhet fjalë. Ashtu për shembull, në lëndën Féret kundër Belgjikës, lideri politik dhe pronari i internet faqes 
ishte i gjykuar për vërejtje ksenofobike në lidhje me emigrantët dhe Gjyqi vlerësoi se ka ekzistuar “nevojë e domosdoshme 
shoqërore” të mbrohen të drejtat e shoqërisë emigrante.138 Diskriminimi nis nëpërmjet porosisë politike është akoma më e 
rrezikshme kur është e përhapur nëpërmjet të publikimit në Internet.139

Lënda Delfi AS kundër Estonisë, hapi çështjen se portali i cili e vendosë informatën në Internet a ka përgjegjësi edhe 
në lidhje me komentet ofenduese të cilët kufizohen me fjalën e urrejtjes.140 Portali u ankua para Gjyqit në Strasburg se 
përgjegjësia për komentet e lexuesve e vë në pyetje lirinë e tij të shprehjes. Gjyqi theksoi se caktimi i përgjegjësisë të portalit 
nga ana e gjyqeve të Estonisë ka qenë e arsyeshme dhe proporcionale, posaçërisht për atë se: komentet kanë qenë shumë 
ofenduese; portali nuk e ndaloi publikimin e tyre, ka përfituar nga postimi i tyre dhe ka lejuar që autorët të mbeten anonim, 
dhe dënimi prej 320 euro i caktuar nga gjyqet e Estonisë nuk ka qenë i tepruar. 

Tjetër aspekt në lidhje me Internetin dhe lirinë e të shprehurit është edhe e drejta e pronësisë intelektuale e cila ishte e 
ngritur në lëndët Yildirim dhe Akdeniz, që të dyja kundër Turqisë.141 Në lëndën Yildirim kundër Turqisë, ndalimi për internet 
provajderin ka pasur efekt edhe në lidhje me qasjen deri te veb faqja e ankuesit. Gjyqi pranoi se kjo nuk ka qenë ndalesë 
por qasje restriktive në Internet, duke theksuar se Interneti sot është një ndër format kryesore të praktikumit të lirisë së të 
shprehurit dhe se masa e zbatuar ka prekur në lirinë e të shprehurit të ankuesit.

7. 3. Fjala e urrejtjes dhe liria e të shprehurit142
Edhe pse nuk ekziston definicion i gjerë për fjalën e urrejtjes, në praktikën e Gjyqit përdoret Rekomandimi i Komitetit 

të Ministrave të Këshillit të Evropës për “fjalën e urrejtjes”.143 Ky rekomandim thekson se nën fjalë të urrejtjes duhet të 
nënkuptohen të gjitha format e shprehjes të cilat përhapin, nxitojnë, promovojnë ose arsyetojnë urrejtje racore, ksenofobi, 
antisemitizëm ose forma të tjera të urrejtjes të bazuara në intolerancë, duke përfshirë edhe intolerancë të shprehur 

137  Aleksey Ovchinnikov kundër Rusisë, i cituar më lartë, §§ 50-52 dhe Times Newspapers Ltd kundër Mbretërisë së 
Bashkuar (nr. 1 dhe 2), i cituar më lartë, § 47.

138  Féret kundër Belgjikës, me ankesë nr. 15615/07, § 80, aktgjykimi nga 16 korriku, viti 2009.
139  Willem kundër Francës, i cituar më lartë, §§ 36-38.
140  Delfi AS kundër Estonisë, ankesë nr. 64569/09 aktgjykim i Këshillit të Madh nga 16 qershori, viti 2015. 
141  Yildirim kundër Turqisë, me ankesë nr. 3111/10; dhe Akdeniz kundër Turqisë, me ankesë nr. 20877/10.
142  Shiko më shumë në lidhje me Praksën e GjEDNj në lidhje me lëndët për fjalën e urrejtjes tek Kambovski V. Dhe 

Lazarova Trajkovska M, (2012) Analizë juridike e konceptit për vepër penale për urrejtje dhe fjala e urrejtjes, OSBE (51-
61).

143  Rekomandimi R(97) 20 i Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës për shtetet anëtare për “fjalën e urrejtjes”, 
(The Recommendation R (97) 20 of the Committee of Ministers to the Member States on “hate speech”) e miratuar nga 
Komiteti i Ministrave më 30 tetor të vitit 1997. 
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nëpërmjet nacionalizmit agresiv dhe etnocentrizmit, diskriminim dhe armiqësi ndaj minoriteteve, emigrantëve dhe njerëzve 
me prejardhje emigrante. 

Por, edhe pse e përdorë këtë rekomandim, Gjyqi ka përcaktim që të mos lidhet me definicion preciz ose me klasifikime të 
cilët i kanë caktuar gjyqet kombëtare por të niset prej rrethanave konkrete të rastit, kontekstit të deklaratës konkrete dhe prej 
pasojave. Në këtë mënyrë Gjyqi e favorizon “konceptin autonom” dhe nuk i kufizon aktivitetet e veta në lëndët e ardhshme. 
Për atë, deri më tani Gjyqi në Strasburg identifikoi forma të shumta të të shprehurit që llogariten si të kundërta me Konventën 
(ksenofobi, racizëm, antisemitizëm, nacionalizëm agresiv, diskriminim i minoriteteve dhe emigrantëve...) dhe pa mëdyshje 
se shprehje konkrete të cilët mund të jenë ofenduese për persona të caktuara apo grupe të cilët nuk janë të veçanërisht të 
mbrojtura me të drejtën e lirisë së të shprehurit, mund të përfaqësojnë fjalë të urrejtjes. Gjyqi në shumë raste theksoi se nëse 
konteksti i ndonjë deklarate ose komenti është në lidhje me konflikt, nëse është me natyrë tenzike ose ka të bëjë me grup 
posaçërisht të pambrojtur, mediat duhet të jenë të kujdesshme gjatë transmetimit të informatave dhe komenteve. Në ato 
raste jo vetëm gazetarët, por edhe politikanët, personat që kanë ndikim në formimin e opinionit publik bartin përgjegjësi të 
veçanta si dhe obligime, sepse pikërisht ato mund të shndërrohen “mjete për përhapjen e fjalës të urrejtjes dhe dhunës”.144 
Këtu padyshim merr pjesë fjala homofobike e cila mund të radhitet nën kategorinë e fjalës së urrejtjes.145 

Nëpërmjet të praktikës gjyqësore, Gjyqi zhvilloi dy qasje në lidhje me “fjalën e urrejtjes”: me zbatim të nenit 17 (ndalim 
nga keqpërdorimi i lirive dhe të drejtave të caktuara me Konventën) ose me zbatim të kufizimit të caktuar në nenin 1 paragrafi 
2 të Konventës.

7. 3. 1. Ndalesë për keqtrajtim të lirive dhe të drejtave
Zbatimi i ndalesës nga keqpërdorimi i lirive dhe të drejtave të caktuara me Konventën, bazohet na qëndrimin se nuk 

ka hapësirë për liritë dhe idetë të cilat përhapin injorancë dhe ide kundër lirisë, dhe kanë si cak të pamundësohen grupet 
totalitare për ti keqpërdorur parimet të caktuara me Konventën dhe të garantohet mirëmbajtje e vazhdueshme e sistemit 
të vlerave demokratike të parapara në bazat e Konventës. Neni 17 i Konventës obligon për tolerance dhe respektim të 
drejtave dhe lirive të personave të tjerë në shoqëri dhe shfrytëzohet si moment bazik në rastet me mohimin e holokaustit 
dhe çështjeve të lidhura me faktet historike.146 Qëllimi është që të ndalohen grupet totalitare nga eksploatimi për interesa 
dhe caqe të tyre, në parime të caktuara me Konventën dhe të garantohet mirëmbajtja e vazhdueshme e sistemit të vlerave 
demokratike të përfshira në Konventë.147

Në vendimin për mos lejueshmëri në lëndën Glimmerveen dhe Hagenbeek kundër Holandës, duke u thirrur në 
aktgjykimin në lëndën Handyside kundër Britanisë së Madhe, Komisioni sugjeroi për obligimet dhe përgjegjësitë të cilat 
dalin nga e drejta e lirisë së të shprehurit dhe theksoi se “neni 17 nuk lejon përdorimin e nenit 10 për të përhapur ide të cilat 
janë diskriminuese ndaj racave”.148 Në lëndën Garaudy kundër Francës, Gjyqi e zbatoi nenin 17 dhe nuk pranoi që ankuesi të 
thirret në lirinë e të shprehurit.149

144  Sürek kundër Turqisë [GC], Nr. 26682/95, ECHR 1999-IV. 
145  Тhe report “Homophobia and Discrimination on Grounds of Sexual Orientation in the EU Member States Part I – Legal 

Analysis” (European Union Agency for Fundamental Rights), June 2008, и во Тhe White Paper on Intercultural Dialogue 
adopted at the 118st session of the Committee of Ministers, 7 May 2008). 

146  Në lëndën Lehideux dhe Isorni kundër Francës, i cituar më lartë, Gjyqi bëri kufizim në cilët raste neni 17 mund të 
përdoret dhe theksoi se ky nen do të përdoret si bazë kryesore në lëndët në lidhje me mohimin e Holokaustit dhe 
pyetjet të lidhura me faktet historike. 

147  Në lëndën Lawless (nr. 3) kundër Irlandës, e cituar më lartë, Gjyqi theksoi se: “...askush nuk mund të jetë në përparësi 
t’i shfrytëzojë aktet e Konventës për zbatim që kanë për qëllim thyerjen e drejtave dhe lirive të përmendura...”  

148  Glimmerveen dhe Hagenbeek kundër Holandës, i cituar më lartë. 
149  Sipas David Keane, termi “direkt ose indirekt” thirrja në nenin 17 “... e shpreh historinë e përdorimit të kësaj 

dispozite. Komisioni në mënyrë direkte u thirr në nenin 17 në vendimin për lëndën Glimmerveen, ndërsa në mënyrë 
indirekte për vendimet për lëndët Kuhnen dhe Remer.” Keane David, (2007) Attacking Hate Speech Under Article 17 of 
The European Convention On Human Rights, Netherlands Quarterly of Human Rights, Volume 25 No.1 mars 2007 faq. 
650. 
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Vendimi për moslejim në lëndën Ivanov kundër Rusisë bazohet në lëndë që ka të bëjë me urrejtje në bazë etnike. Në fakt, 
ankuesi pronarë dhe redaktor i gazetës, është gjykuar për nxitje publike të urrejtjes etnike nëpërmjet përdorimit të mjeteve 
për informim publik. Ankuesi ka miratuar dhe publikuar një seri të teksteve në të cilat i ka vizatuar Hebrenjtë si burim i të 
keqes në Rusi. Ai e ka akuzuar tërë këtë grup etnik për konspiracion kundër popullit rus dhe i ka akuzuar kryetarët e Hebrenjve 
për ideologji fashiste, e ka mohuar të drejtën e Hebrenjve për dinjitet kombëtar duke konstatuar se ato nuk formojnë kombe. 
Gjyqi nuk kishte mëdyshje se ankuesi ka qëndrime antisemitiste dhe se në publikimet e të tij është prezentë urrejtja etnike 
ndaj Hebrenjve. Sipas Gjyqit “Një sulm i ashpër dhe i përgjithshëm ndaj grupit etnik, është në kundërshtim me vlerat e 
Konventës, pikërisht tolerancës, mirëqenies sociale dhe mos diskriminimit”. Përfundimi i Gjyqit ishte se “shkaku i arsyeve të 
nenit 17 të Konventës, ankuesi nuk do të mund të përdorë mbrojtjen të dhënë me nenin 10 të Konventës” shkaku se ankesa 
e tij ishte e hedhur poshtë si e palejueshme ratione materiae në përputhshmëri me dispozitat e Konventës.150

Praksa e deritanishme gjyqësore ka qëndrim të qartë se mohimi i momenteve të errëta historike dhe posaçërisht 
rrezikimi i lirive dhe të drejtave të tjerëve nuk mund të shërbejnë si formë për të mohuar të kaluarën. Neni 17 parasheh se 
në asnjë dispozitë nga Konventa nuk mund të shpjegohet në mënyrë sipas të cilës ndonjë shteti, grupi ose individi iu është 
dhënë e drejta të ndërmarrin aktivitete ose veprime me të cilët rrezikohet ndonjë e drejtë ose liri të cilat janë të pranuara në 
Konventë ose t’i kufizojnë këto të drejta dhe liri në masë më të madhe nga ajo e paraparë me Konventën. 

 7. 3. 2. Kufizimi i fjalës të urrejtjes
Në shumicën e lëndëve para Gjyqit, fjala e urrejtjes është pjesë e praksës gjyqësore në lidhje me kufizimin e të drejtës 

të lirisë së të shprehurit. Kjo e drejtë mund të jetë e kufizuar për shkak të një ose më shumë arsyeve të cekura në nenin 10, 
paragrafi 2 të Konventës nëse për atë ekzistojnë baza të qarta juridike të cilët mundësojnë garanci thelbësore për proceset, 
nëse ka qëllim të qartë legjitim dhe nëse ekziston balancë mes interesit privat përkundrejtë interesit publik. Zbatimi i të 
drejtës të lirisë së të shprehurit, përfshinë obligime dhe përgjegjësi dhe mund të zbatohet nën kushte të caktuara me ligj 
“të cilët në një shoqëri demokratike përfaqësojnë masa të domosdoshme për sigurinë shtetërore, integritetit territorial 
dhe sigurisë publike, mbrojtja e rendit dhe parandalimit të trazirave dhe krimeve, mbrojtje të shëndetit dhe moralit, 
reputacioni dhe të drejtat e tjerëve, për parandalimin e përhapjes të informatave sekrete ose për mbrojtjen e autoritetit dhe 
paanshmëria e gjyqësorit”. Principet kryesore për balancimin ndërmjet interesit privat dhe atij publik ishin të konstatuara 
në lëndën Handyside dhe për Gjyqin “autoritetet shtetërore në përgjithësi gjenden në pozitë më të mirë prej gjykatësve 
ndërkombëtarë, në dhënien e mendimit për përmbajtjen e saktë të këtyre kërkesave, si dhe për “domosdoshmërinë” për 
“kufizime” ose “dënime”...151

Kur ballafaqohet me çështje të lidhura me kufizimin e të drejtës të lirisë të shprehurit shkaku i fjalës së urrejtjes, Gjyqi e 
analizon lëndën në tërësinë e saj, ose në kontekst me rrethanat të atij rasti. 

Pyetje kryesore për Gjyqin është nëse ankuesi ka pasur qëllim të përhapë ide dhe mendime nëpërmjet përdorimit të 
fjalës së urrejtjes ose ka tentuar të transmetojë informatë me interes publik. Liria e të shprehurit është rregull, ndërsa secili 
kufizim i lirisë së të shprehurit patjetër duhet të trajtohet si përjashtim. Kufizimi i lirisë së të shprehurit mund të justifikohet 
vetëm me “domosdoshmëri imperativë” dhe kjo imponon ekzistim të “nevojës urgjente shoqërore”. Përjashtimet në lidhje 
me kufizimin e kësaj të drejte patjetër duhet të interpretohen saktësisht dhe rreptësishtë. 

Gjatë vlerësimit të kufizimit të lirisë së të shprehurit ka qenë në pajtim me të drejtën e Konventës, Gjyqi cakton disa 
standarde të rëndësishme: masa e përdorur për kufizim të jetë e paraparë me ligj;të ketë cak legjitim; kufizimi të jetë i 
domosdoshëm në një shoqëri demokratike e mbështetur fuqimisht me shpjegim relevantë; si dhe të sigurohet balancë 
proporcional ndërmjet mjeteve të përdorura dhe liritë individuale e të shprehurit.

Fjala e urrejtjes mund të njihet në më shumë segmente nga jeta e përditshme e njeriut. Por, duke marrë parasysh 
ndjeshmërinë e shoqërisë multikulturore siç është ajo në Maqedoni, me interes të posaçëm mund të jenë përvojat e Gjyqit 
në lidhje me fjalën e urrejtjes në politikë, në lidhje me fenë, racën, orientimin seksual dhe injorancën.

150  Ivanov kundër Rusisë, vendim për mos lejueshmëri nga 20 shkurti, viti 2007 për ankesën me nr. 35222/04. 
151  Handyside kundër Mbretërisë së Bashkuar, § 48.36
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1. Në lidhje me lirinë e të shprehurit në politikë, Gjyqi ka qëndrim se e drejta e lirisë së të shprehurit është “e çmueshme 
për të gjithë” dhe se është “veçanërisht e rëndësishme për partitë politike dhe anëtarët e tyre aktiv...” sepse ato e përfaqësojnë 
elektoratin dhe interesat e tyre. Por kjo liri nuk është absolute dhe imponon “politikanët t’i anashkalojnë në fjalimet e tyre 
politike, përhapjen e komenteve të cilët mund të sjellin jo tolerancë”.152 Për këto arsye Gjyqi e theksoi përgjegjësinë e veçantë 
të politikanëve në luftë kundër jo tolerancës. Në lëndën Faruk Temel kundër Turqisë, Gjyqi konstatoi se e drejta e lirisë së 
të shprehurit e ankuesit ka qenë e thyer nga ana e autoriteteve turke, kur për shkak të deklaratës të lexuar në median në të 
cilën e kritikon ndërhyrjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Irak dhe çasja e tyre në lidhje me sanksionin e shqiptuar 
për një lider të organizatës terroriste, ka qenë i gjykuar për përhapje të propagandës në bazë të pohimit se publikisht ka 
mbrojtur përhapjen e dhunës me metoda terroriste. Sipas Gjyqit në Strasburg, fjalimi i tij nuk i ka bindur të tjerët për dhunë, 
rezistencë të armatosur ose kryengritje dhe nuk ka arritur nivel të fjalës të urrejtjes.153 Liria e debatit politik është një prej 
koncepteve kryesore të një shoqërie demokratike i cili është prezentë në të drejtën e Konventës. Nga ana tjetër limitet e 
kriticizmit të pranueshëm në lidhje me politikanët janë shumë më të gjera në krahasim me limitet të cilët kanë të bëjnë me 
personat privat. 

 2. Në disa vitet e fundit, Gjyqi është ballafaquar më shpesh me lëndë në lidhje me fjalën e urrejtjes të lidhur me 
përkatësinë racore ose etnike.154 Në disa prej këtyre lëndëve “...reflektohet diskursi anti-emigrant dhe anti-islamik i 
pranueshëm në shumë shtete evropiane dhe i cili kryesisht lidhet me propagandën e urrejtjes”.155 

Lënda Jersild kundër Danimarkës ishte lënda e parë e fjalës të urrejtjes i cili pas vendimeve të shumta për mos 
lejueshmëri, Gjyqi e pranoi si të lejuar dhe përfundoi me aktgjykimin e Këshillit të Madh Gjyqësor. Ky rast është posaçërisht 
interesant nga aspekti i fjalës të urrejtjes dhe lirisë gazetareske e të shprehurit.156 Për dallim nga ky rast, në lëndën Leroy 
kundër Francës, Gjyqi nuk gjeti elemente për thyerje të drejtës të lirisë së të shprehurit. Përkatësisht, z. Leroy, karikaturist me 
profesion, ka publikuar karikaturë në një javore në Baski në të cilën e ka paraqitur sulmin e Qendrës Botërore Tregtare në Nju 
Jork me tekst “ne të gjithë ëndërronim për këtë... Hamas e bëri”. Pasi që ka qenë i dënuar me dënim financiar për “arsyetim 
të terrorizmit”, z. Leroy para Gjyqit është thirrur në atë se me këtë dënim, është thyer liria e tij e të shprehurit.157 Vlerësimi i 
Gjyqit ka ishte se edhe përkrahë të tirazhit të vogël të gazetës, nëpërmjet karikaturës të publikuar është shkaktuar reagim i 
publikut për nxitje të dhunës dhe ka pasur ndikim mbi rendin publik në Baski. Për atë shkak përfundimi ishte se shteti nuk e 
ka thyer Konventën me dënimin e z. Leroy dhe se e drejta e lirisë së të shprehurit në këtë rast konkret nuk ka qenë e thyer. 
Një ndër aktgjykimet e fundit të Këshillit të Madh Gjyqësor, lidhur me fjalën e urrejtjes që ka të bëjë me përkatësinë racore, 
është aktgjykimi për lëndën Aksu kundër Turqisë. Z. Aksu para Gjyqit në Strasburg theksoi se në tre tekste (Libër për romët 
dhe dy fjalorë) të financuara nga Qeveria, janë përfshirë terme dhe vërejtje të cilët shprehin emocione anti-rome. Këshilli i 
Madh Gjyqësor vlerësoi se nuk ka elemente për ta analizuar këtë lëndë nga aspekti i ndalimit të diskriminimit dhe lëndën e 
diskutoi në lidhje me të drejtën e respektit të jetës private dhe familjare. Gjatë asaj, Gjyqi konstatoi se libri dhe të dy fjalorët 
nuk janë me përmbajtje ofenduese për romët dhe nuk konstatoi thyerje të nenit 8 të Konventës.158 

3. Në lëndën Vejdeland dhe të tjerët kundër Suedisë, Gjyqi theksoi se diskriminimi i bazuar në orientimin seksual është 
me seriozitet të njëjte sikur si diskriminimi në bazë të racës, prejardhjes dhe ngjyrës së lëkurës.159 Ankuesit e kësaj lënde, në 
dollapët e nxënësve të një shkollës së mesme kanë distribuuar 100 fletushka me përmbajtje ofenduese për homoseksualët. 
Fletushkat kanë përmbajtur informata dhe deklarata se homoseksualët kanë “preferencë deviante seksuale”, kanë “efekt 
moral destruktiv ndaj shoqërisë” dhe se janë përgjegjës për zhvillimin e HIV dhe SIDA. Edhe pse ankuesit para Gjyqit theksuan 
se caku i tyre ka qenë të zhvillojnë debat nëpër shkollat, Gjyqi caktoi se deklaratat e tilla paraqesin pohime serioze dhe të 
dëmshme, madje edhe nëse ato nuk kanë qenë thirrje për urrejtje. Gjyqi konstatoi se kufizimi në lidhje me të drejtën e lirisë 

152  Incal kundër Turqisë, aktgjykim i GS nga 09.06.1998, me ankesë nr. 22678/93 22678/93 
153  Faruk Temel kundër Turqisë, aktgjykim nga 01.02.2011 me ankesë nr. 16853/05). 
154  Një nga aktgjykimet më të fundit është vendimi për lëndën Feret kundër Belgjikës nga 16 Korriku, viti 2009 
155  Françoise Tulkens (When to say is to do Freedom of expression and hate speech in the case-law of the European 

Court of Human Rights) Freedom of Expression, Essays in Honour of Nicolas Bratza, pp.291 (Wolf Legal Publishers 
2012).

156  Jersild kundër Danimarkës, aktgjykim i GS nga 23.09.1998 me ankesë nr.15890.89. 
157  Leroy kundër Francës, aktgjykim nga 2.10.2008 me ankesë nr. 36109/03. 
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së të shprehurit ka qenë në mënyrë të arsyeshme e përcaktuar nga ana e autoriteteve suedeze si e domosdoshme në shoqëri 
demokratike shkaku i mbrojtjes të reputacionit dhe të drejtave të tjerëve.  

4. Në vendimin për moslejim në lëndën Norwood kundër Mbretërisë të Bashkuar, ankuesi, i cili ka qenë aktivist partiak 
i British National Party (BNP), në dritaren e banesës së tij ka vendosur afishe të madhe me kullat binjake në flakë, me fjalët 
“Islami jashtë nga Britania – Mbrojtje e popullit britanik” dhe simbol i gjysmë hënës dhe yllit të vendosur në shenjë për 
ndalim. Ankuesi ndër të tjerave para gjyqeve kombëtare ka qenë i akuzuar për armiqësi ndaj grupit racor dhe fetarë, për 
shpallje të shenjës dhe shprehjeve të tjera të dukshme me të cilat kanoset, keqpërdoret, ofendon ose shqetëson. Gjyqi në 
Strasburg e pranoi qasjen e gjyqeve kombëtare duke marrë parasysh se “fjalët dhe fotografitë në pllakate janë shprehje 
publike të dhunës ndaj të gjithë myslimanëve në Mbretërinë e Bashkuar. Sulmi i tillë i ashpër kundër grupit religjioz, duke e 
lidhur grupin me akt të madh të terrorizmit, është në kundërshtim me vlerat të deklaruara dhe garantuara me Konventën, ose 
me tolerancën, mirëqenien sociale dhe mos diskriminimin. Me vendosjen e pllakatit në dritaren e tij, ankuesi ka kryer vepër 
në kontekst të nenit 17, i cili nuk bien nën mbrojtjen e nenit 10 ose 14...”.

5. Edhe një formë të cilën Gjyqi e pranon si formë nëpërmjet të cilës përçohet fjala e urrejtjes është mohimi. Në lëndën 
Garaudy kundër Francës, autori i librit me titull Les mythes fondateurs de la politique israélienne (Mitet themeluese të 
politikës izraelite), ishte i akuzuar për mohim të krimeve kundër bashkësisë së hebrenjve dhe për nxitje të diskriminimit 
racorë dhe urrejtjes. Gjyqi e pranoi vlerësimin e gjyqeve kombëtare se përmbajtja e librit është e theksuar në mohim dhe 
theksoi se: “mohimi i krimeve kundër njerëzisë është një nga format më serioze të shpifjes racore dhe nxitjes të urrejtjes ndaj 
hebrenjve” dhe se këto veprime janë në kundërshtim me vlerat fondamentale të Konventës.
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• Unabhängige Initiative Informationsvielfalt kundër Austrisë, aktgjykim nga 26 shkurti, viti 2002 me ankesë nr. 28525/95;
• United Communist Party of Turkey kundër Turqisë, aktgjykim nga 30 janari, viti 1998, me ankesë nr. 19392/92;
• Vejdeland dhe të tjerët kundër Suedisë, aktgjykim nga 09.02.2012, me ankesë nr. 1813/07;
• Vereinigung Bildender Künstler kundër Austrisë, aktgjykim nga 25 janari, viti 2007, me ankesë nr. 68354/01;
• Verlagsgruppe News GmbH kundër Austrisë, aktgjykim nga 14 dhjetori, viti 2006, me ankesë nr. 76918/01; 
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• Vides Aizsardzibas Klubs kundër Litvanisë, me ankesë nr. 57829/00, aktgjykim nga 27 maji, viti 2004; 
• Von Hannover kundër Gjermanisë (nr. 2), me ankesa nr. 40660/08 dhe 40641/08, aktgjykim të Këshillit të Madh Gjyqësor nga 7 

shkurti, viti 2012; 
• Von Hannover kundër Gjermanisë, aktgjykim nga 24 qershori, viti 2004, me ankesë nr. 59320/00, GjEDNj 2004-VI;
• White kundër Suedisë, me ankesë nr. 42435/02, aktgjykim nga 19 shtatori, viti 2006;
• Wille kundër Lihtenshtajnit, me ankesë nr. 28396/95 aktgjykim nga 28 janari, viti 1999;
• Willem kundër Francës, me ankesë nr. 10883/0510883/05 aktgjykim nga 16 qershori, viti 2009;
• Wirtschafts-Trend Zeitschriften-Verlagsgesellschaft m.b.H. kundër Austrisë (nr. 3), me ankesa nr. 66298/01 dhe 15653/02, § 47, 

aktgjykim nga 13 dhjetori; 
• X dhe Y kundër Holandës, aktgjykim nga 26 marsi, viti 1985, Seria А nr. 91;
• Yildirim kundër Turqisë, me ankesë nr. 3111/10, aktgjykim nga 18 dhjetori, viti 2012.
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