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E drejta e individit për të zotëruar dhe përdorur pronë është
fundamentale për marrëdhëniet njerëzore. Ajo është thelbësore për t‟i
mundësuar individit që të kërkoj fatin e tij/saj dhe të “ndjek lumturinë”
ashtu siç e kujton ai/ajo. Ajo po ashtu bën të mundur lindjen e klasës së
mesme, e cila mundëson themelimin dhe funksionimin efikas të një qeverie
përfaqësuese. Për më tepër, mundësia e individit për të zotëruar dhe
përdorur pronë është kyçe për dinamizëm politik dhe mirëqenie.
Kosova përballet me shumë sfida për të siguruar këtë të drejtë për
qytetarët e saj. Baza ligjore që rregullon të drejtat pronësore është e
vjetërsuar dhe jokonsistente; infomaliteti është i përhapur në sektorin
pronësor; personat e zhvendosur vazhdojnë të ballafaqohen me sfida në
ushtrimin e të drejtave të tyre mbi pronën në Kosovë; dhe qëndrimet
mbizotëruese shoqërore shkaktojnë që shumë gra të heqin dorë nga
trashëgimia e tyre dhe nga zotërimi i pronës në përgjithësi.
Me ndihmën e USAID-it, qeveria e Kosovës ka zhvilluar dhe është
duke implementuar Strategjinë Kombëtare për të Drejtat Pronësore, e cila
paraqet një gamë të gjërë të reformave ligjore dhe institucionale për të
adresuar këto dhe të tjera probleme, dhe për të krijuar një qeverisje
bashkëkohore të të drejtave pronësore në Kosovë.
Ky vëllim paraqet një nismë shtesë të sponzoruar nga USAID-i për të
përkrahur të drejtat pronësore bashkëkohore në Kosovë. Kushtetuta e
Kosovës siguron që Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të
Njeriut dhe Lirive Fundamentale dhe Protokolleve të tyre kanë efekt ligjor
të drejtpërdrejtë në Kosovë, me prioritet mbi ligjet e tjera (Neni 22); dhe që
institucionet e Kosovës mund të interpretojnë këtë Konventë në mënyrë
konsistente me vendimet e Gjykatës Evropiane për të Drejta të Njeriut
(Gjykata Evropiane) (Neni 53).
Megjithatë, pavarësisht centralitetit të jurispudencës së Gjykatës
Evropiane për ligjin e Kosovës dhe zbatimin e tij, politik-bërësit dhe
profesionistët ligjorë shpesh nuk i referohen vendimeve të Gjykatës
Evropiane, ngaqë vendimet përgjithësisht nuk janë në gjuhën shqipe apo
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serbe. Ne kemi përgatitur këtë koleksion të përmbledhjeve në gjuhën
shqipe dhe serbe të vendimeve kyçe të Gjykatës Evropiane lidhur me të
drejtat pronësore, në mënyrë që gjykatësit, avokatët e politik-bërësit në
Kosovë të mund të njoftohen me këtë përmbledhje të rëndësishme të
rasteve ligjore që është drejtpërdrejtë e zbatueshme në Kosovë.
Brian Kemple
Drejtor,
Programi i USAID-it për të Drejtat Pronësore
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Nga përpiluesit:
Qëllimi i përmbledhjes dhe metodologjia e përzgjedhjes së rasteve
Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut (GjEDNj) si institucioni më
i lartë për mbrojtjen e të drejtave të njeriut në Evropë, ka krijuar një
praktikë të gjerë gjyqësore në fusha të ndryshme përfshirë edhe të drejtat
pronësore. Kosova, duke mos qenë anëtare e Këshillit të Evropës, nuk është
palë kontraktuese e Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut (Konventa
Evropiane) andaj edhe nuk gëzon qasje të drejtpërdrejtë në Gjykatë.
Sidoqoftë, ligjvënësi në Kosovë përmes përfshirjes në Kushtetutë të disa
konventave, ndër tjera edhe Konventën Evropiane, ka bërë atë dhe
protokollet shtesë të saj obligative për gjyktatat vendore. Për më shumë,
Kushtetuta përcakton se interpretimi i të drejtave nga kjo konventë do të
bëhet në përputhje me jurisprudencën e GjEDNj. Rrjedhimisht, vendimet e
kësaj gjykate kanë një rëndësi të veçantë në mbrojtjen dhe garantimin e të
drejtave të qytetarëve në vendin tonë, përfshirë këtu edhe të drejtat
pronësore.
Përmbledhja në fjalë, përmban raste nga praktika gjyqësore e GjEDNj
që ndërlidhen me zbatimin e të drejtave pronësore të përcaktuara në Nenin
1 të Protokollit 1 të Konventës Evropiane për të drejtat e njeriut, ku
përcaktohet se “Çdo person fizik ose juridik ka të drejtën e gëzimit paqësor të
pasurisë së tij. Askush nuk mund të privohet nga prona e tij, përveçse për arsye të
interesit publik dhe në kushtet e parashikuara nga ligji dhe nga parimet e
përgjithshme të së drejtës ndërkombëtare”.
Duke pasë parasysh se jurisprudenca e GjEDNj në këtë fushë është
jashtëzakonisht e gjerë, hartuesit kanë përzgjedhur rastet më të
rëndësishme në bazë të disa kritereve:
- Rëndësia e rasteve në përcaktimin e standardeve - që përfshin rastet
kryesore të Gjykatës, apo ato që njihen si „landmark cases’ me të
cilat janë përcaktuar standardet e gjykatës për herë të parë;
- Koha, në bazë të të cilit janë përzgjedhur rastet me të fundit në të
cilat ka vendosur Gjykata e që pasqyrojnë ndryshimin e
pikëpamjeve në disa çështje dhe evoluimin e të drejtave;
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Afërsia rajonale, duke pasë parasysh që sistemet juridike në rajon
kanë ngjashmëri me sistemin e aplikueshëm të të drejtave
pronësore në Kosovë, është kriter shtesë që është përdorur, me
ç‟rast janë përzgjedhur një sërë rastesh nga juridiksione të
ngjashme si ato të rajonit, përkatësisht rastet nga Shqipëria,
Maqedonia, Kroacia, Mali i Zi, Serbia, Bosnja etj.

Rastet trajtojnë një sërë fushash brenda kuptimit të Nenit 1 të
Protokollit 1, dhe në mënyrë të tërthortë gjithashtu trajtojnë edhe çështje në
kuadër të neneve 6, 8, 13, 14 të Konventës. Me qëllim të përdorimit më të
lehtë për secilin rast janë identifikuar nenet që ai rast i trajton dhe fjalët
kyqe që më për së afërmi pasqyrojnë substancën e trajtimit të rastit. Në
bazë të fjalëve kyqe rastet janë të grupuara në disa kategori si më poshtë:
 Shpronësim/Nacionalizim/Kompensim;
 Kthim i pronës/kompensim;
 Kontroll i pronës/Ndërhyrje në gëzimin paqësor/masa nga shteti;
 Të drejta në pensione/në beneficione në pune/dëmshperblim lufte;
 Marrëdhenie kontraktuale/qira;
 Diskriminim/trashëgimi/pronë martesore/çështje familjare;
 Respektim i pronës, dhe jetës familjare;
 Valuta monetare/depozita;
 Mos ekzekutim i vendimeve/tejzgjatje e procedurave/qasje në gjykatë/
proces i rregullt gjyqësor;
 Shoqëri Aksionare/Riorganizim/të drejta të punëtorëve.
Përmbledhjet janë punuar sipas modelit të përmbledhjeve që
publikohen nga GjEDNj, duke pasqyruar kështu së pari faktet e rastit,
arsyeshmërinë e Gjykatës në marrjen e vendimit, dhe vetë dispozitivin e
vendimit. Duke qenë përmbledhje, qëllimi i tyre është që t'i ofrojnë lexuesit
vetëm informatat qenësore të secilit vendim. Prandaj, lexuesit inkurajohen
që të konsultojnë vendimet e plota për t'i përdorur ato më tej në
jurisprudencë, për këtë secila permbledhje në versionin elektronik përmes
linkut direkt të vendosur në numrin e rastit mundëson qasje të
drejtpërdrejtë dokumentin e plotë/vendimin e Gjykatës për secilin rast
ashtu siç është publikuar në Web faqen zyrtare të GjEDNj - HUDOC.
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Programi i USAID-it për të Drejtat Pronësore është tejet i kënaqur që
pati mundësinë të angazhojë gjashtëmbëdhjetë studentë praktikantë të
zgjuar e të talentuar të juridikut për të ndihmuar në përgatitjen e këtyre
përmbledhjeve; tre instruktorë të aftë dhe ekspertë për të konceptualizuar,
organizuar dhe mbikëqyrur përgatitjen e këtyre përmbledhjeve dhe
përgatitjen e verzioneve finale në gjuhën shqipe; dhe një përkthyes të
zellshëm dhe ndërgjegjshëm për të përgatitur përkthimin në gjuhën serbe.
Programi i USAID-it për të Drejtat Pronësore dëshiron të shprehë
mirënjohje dhe falënderim për kontributin e tyre:
Përpiluar nga:
Remzije Istrefi
Dafina Buçaj
Donikë Qerimi
Përkthyes:
Biljana Ivančević
Kontribues:
Afrore Shaipi
Alma Jashari
Altin Nika
Andra Mustafa
Artmir Ibra
Denesa Hasani
Diellza Mujaj
Elira Tahiri
Erdi Pirana
Eris Hana
Gazmend Rexhepi
Gentrita Bajrami

Lyra Çela
Miftar Salihi
Saranda Çunaku
Vjollca Hyseni
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MANASTIRET E SHENJTA KUNDËR GREQISË .........................................1
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/ inflacion /baraspeshë e drejtë
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BESHIRI DHE TË TJERËT KUNDËR SHQIPËRISË ...................................33
gëzim paqësor i pasurisë/ shpronësim /mos-ekzekutim i vendimit/ diskriminim/
kompensim
JASIŪNIENĖ KUNDËR LITUANISË .............................................................38
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POPOV KUNDËR MOLDAVISË.....................................................................43
nacionalizim / trajtim çnjerëzor dhe poshtërues/ mos-ekzekutim i vendimit/ / kthim
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shpronësim pa kompensim / ndryshim legjislacioni / kthim i pronës / seancë
dëgjimore publike/ gjykatë e pavarur dhe e paanshme
DRIZA KUNDËR SHQIPËRISË.......................................................................54
shpronësim/ (mos) kompensim /rikthim i pronës / mos-ekzekutim i vendimeve/
parimi i sigurisë juridike/ / proces i rregullt gjyqësor/ paanshmëri e gjykatës/
zgjidhje efektive
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KUNDËR PORTUGALISË ................................................................................59
gëzim paqësor i pasurisë/ reformë agrare/ shpronësim / kompensim i përkohshëm /
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gëzim paqësor i pasurisë/ shpronësim/ rikthim i pronës/ organizatë jo-qeveritare/
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proces i rregullt gjyqësor/ shpronësim /mos-ekzekutim i vendimit/ parcelë toke/
kompensim/ shterim i mjeteve juridike / kontestim i titullit të pronësisë
STRAIN DHE TË TJERËT KUNDËR RUMANISË ......................................71
gëzim paqësor i pasurisë/ banesë/ nacionalizim/ shitje tek palët e treta/ shpronësim
de facto/ kompensim/ kthim i pronës/ baraspeshë e drejtë/ tej-zgjatje e procedurave
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VON MALTZAN DHE TË TJERËT KUNDËR GJERMANISË ..................80
gëzim paqësor i pasurisë/ shpronësim/ kompensim/ / pritje legjitime/ ndryshim
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BEYELER KUNDËR ITALISË ...........................................................................95
gëzim paqësor i pasurisë/ shpronësim/ pasuri e luajtshme / pikturë/ vlerë historike /
e drejta e parablerje / kontratë jo e ligjshme / pasiguri juridike
ISH-MBRETI I GREQISË DHE TË TJERËT KUNDËR GREQISË ..........101
gëzim paqësor i pasurisë/ familje mbretërore / pronë private / ndryshim qeverisje /
shpronësim me ligj / mos-kompensim / diskriminim
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gëzim paqësor i pasurisë/ shpronësim/ kompensim në natyrë / tej-zgjatje e zbatimit
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MANUSHAQE PUTO DHE TË TJERË KUNDËR SHQIPËRISË ............113
gëzim paqësor i pasurisë / marrja e pronës pa kompensim / (mos) ekzekutim i
vendimeve administrative/ gjykim pilot
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GUISO-GALLISAY KUNDËR ITALISË.......................................................137
gëzim paqësor i pasurisë/ shpronësim/ de facto konfiskim/ 'shpronësim ndërtimor'/
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mos-ekzekutim i vendimit / vendim jo i prerë / kompensim i pronës / kthim i
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zgjidhje efektive/ gëzim paqësor i pasurisë/ rikthim i pronës/ pasuri ekzistuese/
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përhershëm /humbje e shtetësisë
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BRONIOWSKI KUNDËR POLONISË .........................................................214
pronë e braktisur/ ndryshim regjimesh / breza kufitarë /humbje territori / gëzim
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FJALORTH / GLOSSARY / REĈNIK1
English

Albanian

Serbian

Applicant

Kërkuesi/Kërkuesja/
Kërkuesit

Podnosilac zahteva /
Podnosioci zahteva

Parashtruesi-t e
kërkesës pranë GJEDNj
që pretendojnë shkelje
të të drejtave të
parapara në Konventë
Vlerësim

Podnosilac/oci zahteva
pred ESLJP koji tvrde
kršenje prava
utvrđenih Konvencijom

Vlerësimi i një prone
nga një vlerësues i
licencuar mbi çmimin e
tij bazuar në shitjet e
mëparshme të pronave
të ngjashme.
Çmimi i Përshtatur i
Shitjes

Procena imovine od
strane ovlašćenog
procenjivača o ceni
imovine na osnovu
ranijih prodaja slične
imovine.
Usklađivanje prodajne
cene

Çmimi i rregulluar i

Usklađena prodajna

Appraisal

Adjusted Sales Price

1

Procena

Ky fjalorth është përpiluar vetëm për të përshkruar termet siç janë përdorur në këtë
publikim. Definicionet e termeve të përfshira këtu nuk marrin parasysh fushat tjera të së
drejtës dhe prandaj nuk duhen përdorur si mjet definues për çfarëdo qëllimi përveç
qëllimit udhëzues të lexuesit për të kuptuar përmbledhjet në këtë publikim.
This Glossary is built to only describe the terms as used in this publication. The
definition of the terms contained herein does not take into account other fields of law
and should therefore not be used as means of definition for any purpose other than
guiding the reader in understanding the summaries in this publication.
Ovaj rečnik je izrađen da opiše pojmove korišcene u ovoj publikaciji. Definicije pojmova
sadrţanih u ovom tekstu ne uzimaju u obzir druge oblasti zakona i stoga se ne treba
koristiti kao sredstvo definisanja za neke druge potrebe osim za usmeravanje čitaoca da
razume sadrţaj u ovoj publikaciji.
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A stay of execution

Acquisition

shitjes është çmimi në
kontratë më pak se të
gjitha lëshimet e kredisë
nga shitësi.
Ndërprerje e
ekzekutimit

cena je ugovorna cena
manja od svih
izdvajanja za kredit od
strane prodavca.
Prekid izvršenja

Veprim me të cilin
përkohësisht ndërpritet
ekzekutimi i një
vendimi gjyqësor
Fitim i së drejtës

Radnja kojom se
privremeno prekida
izvršenje sudske
odluke
Sticanje prava

Formë e fitimit të të
drejtave pronësore mbi
një pasuri, e realizuar në
mënyrë ligjore
Accession (to
Aderim (në Konventën
European Convention) Evropiane)

Oblik sticanja
vlasničkih/imovinskih
prava nad imovinom,
sproveden zakonito
Formalno prihvatanje
(Evropske konvencije)

Veprim ligjor i pranimit
të Konventës dhe
obligimeve qe dalin nga
dokumenti
ndërkombëtarë nga një
shtet që nuk ka marrë
pjesë në negocimin ose
hartimin e saj.

Pravna radnja o
prihvatanju Konvencije
i obaveza koje proističu
iz međunarodnog
dokumenta od strane
drţave koja nije
učestvovala u
pregovorima ili
njegovoj izradi.
Uslovi prihvatljivosti

Admissibility
Requirements

Kërkesat për
Pranueshmërinë
Parakushtet fillestare që
një individ, grup ose
shtet duhet të
përmbushin para se të
lejohet të paraqesin
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Početni preduslovi koje
pojedinac, grupa ili
drţava moraju da
ispune pre nego što im
se omogući podnošenje
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Awards

kërkesën në gjykatë.
Cakton

zahteva sudu.
Dodela

Broker

Veprimi i Gjykatës me
të cilin përcakton
shumën e kompensimit
të formë të dëmeve
materiale, jo material
dhe shpenzimet
Agjenti i blerjes

Postupanje suda kojim
se određuje iznos
naknade za oblik
materijalne,
nematerijalne štete i
troškova
Agent za
kupovinu/broker
Osoba koja radi kao
posrednik i prodaje,
pomaţe kupcima da
kupe imovinu po
najniţoj dostupnoj ceni,
po najboljim uslovima.

Building Restrictions

Person i cili vepron si
ndërmjetësues dhe
shitës, ndihmon blerësit
të blejnë prona për
çmimin më të ulët në
dispozicion sipas
kushteve më të mira.
Kufizimet e ndërtimit
Janë kërkesat në ligjore
dhe kodet e ndërtimit
që ndikojnë në
madhësinë dhe pamjen
e ndërtesës.
Certifikata e banimit

su zakonski uslovi i
građevinski propisi koji
utiču na veličinu i
izgled zgrade.

Certifikatë e lëshuar nga
një njësi vendore
qeveritare përgjegjëse
për përdorimin e
tokës/ndërtesës në
komunitetin ku gjendet
prona duke deklaruar se
strukturat në pronë ose
ndonjë përmirësim i

Potvrda izdata od
strane jedinice lokalne
samouprave
odgovorne za
korišćenje zemljišta /
zgrade u zajednici u
kojoj se nalazi imovina
u kojoj se navodi da su
strukture vlasništva ili

Certificate of
Occupancy

Ograničenja gradnje

Potvrda o stanovanju
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bërë këtyre strukturave
janë në përputhje me
kodet, rregulloret dhe
rregulloret në fuqi.

Concurring opinion

Mendim alternativ

bilo koja renoviranja
urađena u ovim
objektima u skladu sa
vaţećim zakonima,
propisima i
pravilnicima.
Alternativno mišljenje

Commercial Zones

Mendim i ndarë i dhënë
nga një gjyqtar i cili
pajtohet me
përfundimin e shumicës
por jo me arsyetimin që
solli në atë përfundim
Zonat Tregtare

Izdvojeno mišljenje
sudije koji se slaţe sa
zaključkom većine, ali
ne sa obrazloţenjem
koje je dovelo do tog
zaključka
Komercijalne zone

Janë zona të e
përcaktuara me ligj qe
lejojnë përdorimin e
hapësirave për dyqanet
e shitjes, restorantet,
hotelet dhe bizneset e
shërbimit.
Compensatory damage Dëmtimi Kompensues

Confiscate

xxviii

su zone definisane
zakonom, koje
omogućavaju
korišćenje prostora za
prodavnice, restorane,
hotele i usluţne
delatnosti.
Naknada štete

Paraqet shumën e
parave të humbura në të
vërtetë, të cilat do të
jepen nga një gjykatë në
rast të një kontrate të
shkelur
Konfiskim

Predstavlja iznos
stvarno izgubljenog
novca, koji će sud
dodeliti u slučaju
kršenja ugovora

Marrje e përhershme e
pronës përmes një
vendimi të formës së
prerë të gjykatës

Trajno oduzimanje
imovine pravosnaţnom
sudskom odlukom

Konfiskovanje

Fjalorth / Glossary / Rečnik

Consumer Credit

Hua afatshkurtra

Potrošački kredit
Kratkoročni krediti koji
se odobravaju da
ljudima omoguće
kupovinu roba ili
usluga pre svega za
lične, porodične, kućne
i druge namene.

Complaint

Hua me afat të shkurtër
të bëra për t'i
mundësuar njerëzve që
të blejnë mallra ose
shërbime kryesisht për
qëllime personale,
familjare, shtëpiake dhe
te tjera.
Ankesa
Mjet ligjor juridik në
formë të një dokumenti
fillestar me të cilin
apelohet një vendim
apo gjendje. Në
kontekst të gjykatës
paraqet dokument për
nisjen e procedurave
dhe përfshinë një
përmbledhje te shkurtër
e asaj që ka ndodh dhe
pretendimet për shkelje
të argumentuara
Arsyeshmëria e
Gjykatës

Pravno sredstvo u
formi početnog
dokumenta kojim se
ţali na odluku ili stanje.
U kontekstu suda, ona
predstavlja dokument
za pokretanje
postupaka i sadrţi
kratak rezime o tome
šta se dogodilo i
navoda o navodnom
kršenju

Përmbledhje e
arsyetimit të gjetjeve të
gjykatës në raport me
pretendimet e palëve
dhe bazën ligjore
Shkalla e gjinisë së
gjakut

Rezime obrazloţenja
nalaza suda u vezi sa
navodima strana i
pravnom osnovom

Afërsia familjare në

Porodično srodstvo

Court reasoning

Degree of
consanguinity

Ţalba

Obrazloţenje Suda

Stepen krvnog
srodstva

xxix

Fjalorth / Glossary / Rečnik

bazë të vijës së drejtë
ose të tërthortë të
prejardhjes apo gjakut
"Gjykimi i ri" - nga një
gjykatë tjetër

zasnovano na direktnoj
ili indirektnoj liniji
porekla ili krvi
"De – novo suđenje" –
od strane drugog suda
Reč de novo je latinski
izraz koji znači "novi",
"ponovo", "počinje
ponovo", pa zato u
direktnom smislu znači
"novo suđenje"

Dissenting Opinion

Fjala de novo është një
shprehje latine që do të
thotë "afresh", "përsëri",
"duke filluar përsëri",
prandaj në kuptimi të
drejtpërdrejtë do të
thotë "gjykim i ri"
Mendim Mospajtues

Down Paymentprepayment

Mendim i veçantë i
dhënë nga gjyqtarët në
rastin në fjalë me të cilin
shprehet kundërshtim
ndaj mendimit të
shumicës për sa i përket
aplikimit të ligjit dhe
arsyetimit.
Pagesa paraprakeparapagesa

Posebno mišljenje
sudija u određenom
predmetu kojim se
izraţava mišljenje
suprotno mišljenju
većine u pogledu
primene zakona i
obrazloţenja.
Kapara - avansno
plaćanje

Shuma e parave që një
blerës paguan para për
të blerë një pronë.
Zakonisht paguhet me
nënshkrimin e kontratës
në formën e një
certifikatë të vërtetuar.
Shuma është zakonisht
10% e çmimit të shitjes.

Iznos novca koji kupac
plaća pre kupovine
imovine. Obično se
isplaćuje potpisivanjem
ugovora u obliku
overene potvrde. Iznos
je obično 10% od
prodajne cene.

De novo–trial
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Enforcement Order

Urdhër përmbarimi

Izvršni nalog

Akt juridik i gjykatës
përmes së cilës kërkohet
zbatimi i vendimit nga
organet kompetente
Barrë/Kufizim/Kërkese
mbi pasuritë e
paluajtshme.

Pravni akt suda kojim
nadleţni organi
zahtevaju izvršenje
odluke
Zabrana/ograničenje
/zahtev za nepokretnu
imovinu (tereti na
imovinu)

Estate

Përfshihen te gjitha
kufizimet e veprave,
shërbimet, shkeljet dhe
licencat ndaj pasurive.
Një
barrë/kufizim/kërkesë
mund të kufizojë
aftësinë e pronarit për të
transferuar titullin në
pronë ose për të
zvogëluar vlerën e tij.
Pasuri

Obuhvata sva
ograničenja delovanja,
usluga, kršenja i
dozvola na imovinu.
Zabrana / ograničenje
/ zahtev moţe
ograničiti sposobnost
vlasnika da prenese
vlasništvo na imovinu
ili da smanji njenu
vrednost.
Imovina

Environment Impact
Statement (EIS)

Vlera neto e pasurisë se
një personi të gjallë ose
të vdekur, të drejtat
ligjore, interesat dhe të
drejtat për pronën e çdo
lloji përfshirë edhe
detyrimet/obligimet e
tij/sajë.
Deklarata e Ndikimit
në Mjedis

Neto vrednost imovine
ţivog ili mrtvog lica,
zakonska prava,
interesi i prava na
imovinu bilo koje vrste,
uključujući njegove/
njene duţnosti /
obaveze.
Deklaracija o uticaju
na ţivotnu sredinu

Paraqet një kërkesë e
bazuar në ligje për

Predstavlja zahtev
zasnovan na zakonu o

Encumbrance in real
estate
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shqyrtimin e cilësisë së
mjedisit para se të fillojë
ose të ndryshojë
përdorimin e tokës.
Urdhër dëbimi

razmatranju kvaliteta
ţivotne sredine pre
nego što zemljište
počne da koristi ili
menja zemljište.
Nalog za iseljenje

Execution

Akt juridik nga gjykata
me të cilin kërkohet
largimi nga prona e
uzurpuar në mënyrë të
kundërligjshme.
Ekzekutim

Pravna radnja suda
kojom se traţi
uklanjanje iz
nezakonito zauzete
imovine.
Izvršenje

Exhausting national
legal remedies

Procedurë e zbatimit të
një vendimi gjyqësor.
Shterim i mjeteve të
brendshme juridike

Postupak sprovođenja
sudske odluke.
Iscrpljivanje domaćih
pravnih lekova

Njëra nga kriteret
kryesore procedurale
për të paraqitur karkës
pranë GjEDNj:
ndërmarrja e të gjitha
veprimeve procedurale,
ligjore dhe gjyqësore të
parapara me
legjislacionin vendor
para adresimit të
çështjes tek GjEDNj
Shpronësim

Jedan od glavnih
proceduralnih
kriterijuma za
podnošenje zahteva
ESLJP: preduzimanje
svih procesnih, pravnih
i sudskih postupaka
predviđenih
nacionalnim
zakonodavstvom pre
nego što se predmet
uputi ESLJP
Eksproprijacija

Veprim i autoriteteve
shtetërore me të cilin
titulli i pronës nga
individi privat kalon tek

Radnja drţavnih
organa kojom pravo na
imovinu privatnog
licaa prelazi na drţavu,

Eviction / eviction
order

Expropriation
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Fair balance

Final Judgment

Freehold owners

shteti, kryesisht për
qëllim të interesit
publik
Baraspeshë e drejtë

uglavnom u cilju
javnog interesa

Term i interpretuar në
mënyrë autonome nga
GjEDNj; kërkesë e
Konventës në kuadër të
rregullave të Nenit 1 të
Protokollit 1 me të cilën
i kërkohet shteteve që,
në rastet e ndërhyrjes
me të drejtën në pronë,
ndërhyrja e tillë të jetë
bërë vetëm pasi të jetë
garantuar ekuilibër në
mes të interesit të
përgjithshëm shoqëror
dhe interesave
individuale
Vendim i formës së
prerë

Pojam koji ESLJP
tumači autonomno;
uslov iz Konvencije u
okviru pravila iz člana
1 Protokola 1 kojim se
od drţava traţi da u
slučaju mešanja u
pravo na imovinu,
takvo mešanje moţe da
se izvršši samo kada je
zagarantovana
ravnoteţa između
opšteg društvenog
interesa i interesa
pojedinca

Vendim gjyqësor i cili
ka arritur shkallën e
plotfuqishmërisë dhe
nuk mund të atakohet
më tutje me mjete të
rregullta juridike
Pronaret e lirë
Janë pronarët e çdo
pasurie e cila është "e
lirë nga mbajtja".
Pronari i një pasurie të
tillë gëzon pronësinë e

Pravična ravnoteţa

Pravosnaţna presuda
Sudska odluka koja je
postala pravosnaţna i
koja se više ne moţe
napadati redovnim
pravnim sredstvima

Slobodni vlasnici
su vlasnici svake
imovine koja je "bez
drţavine". Vlasnik
takve imovine uţiva
slobodno vlasništvo za
xxxiii
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lirë për përjetësi dhe
mund të përdorë
pronën/tokën për
çfarëdo qëllimi
megjithatë në përputhje
me rregulloret lokale.

ţivota nad
nepokretnom
imovinom i moţe
koristiti imovinu /
zemljište u bilo koju
svrhu, ipak, u skladu sa
lokalnim propisima.
Veće za ljudska prava

Human Rights
Chamber

Oda për të Drejtat e
Njeriut

Posebno telo osnovano
Dejtonskim
sporazumom za Bosnu
i Hercegovinu, sa
mandatom za zaštitu
ljudskih prava,
uključujući i
razmatranje
pojedinačnih zahteva,
sa karakterom
pravosudnog organa.
Nakon završetka svog
mandata, predmete
Veća je nasledio i
rešavao Ustavni sud
Bosne i Hercegovine.

Integral part

Trup i veçantë i
themeluar me
Marrëveshjen e Dejtonit
për Bosne dhe
Hercegovinën, i
mandatuar për
mbrojtjen e të drejtave
të njeriut, përfshirë këtu
edhe shqyrtimin e
kërkesave individuale
në karakter të një trupe
gjyqësore. Pas
përfundimit të
mandatatit të saj, rastet
e Odës u trashëguan
dhe trajtuan nga
Gjykata Kushtetuese e
Bosnës dhe
Herzegovinës.
Pjesë përbërëse
Pjesë përbërëse, në
kuptimin e neneve
paraqet pjesë të
pandashme të asaj të
drejte.

Sastavni deo, u smislu
članova, predstavlja
neraskidiv deo tog
prava.
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Interference

Ndërhyrje

Mešanje
Akt ili postupak od
strane drţavnih organa
ili pojedinca kojim se
na bilo koji način
ograničava potpuno
ostvarivanje prava

Inalienability

Akt apo veprim, nga
autoritetet shtetërore
apo një individ me të
cilin kufizohet në
çfarëdo mënyrë
realizimi i plotë i një të
drejte
Patjetërsueshmëria

Judicial settlement

Koncepti në bazë të të
cilit të drejtat e njeriut
janë universale dhe se
ato nuk mund të merren
në asnjë rrethanë
Marrëveshje gjyqësore

Koncept prema kojem
su ljudska prava
univerzalna i da se ne
mogu oduzimati u bilo
kojim okolnostima
Sudsko poravnanje

Just Satisfaction

Veprim apo akt me të
cilin palët në procedurë
gjyqësore pajtohen për
zgjidhje miqësore të një
mosmarrëveshjeje
Shpërblim i drejtë

Radnja ili akt kojim se
stranke u sudskom
postupku slaţu sa
prijateljskim
rešavanjem spora
Pravično obeštećenje
Osnova za odobravanje
obeštećenja nakon
potvrđivanja navoda o
kršenju ljudskih prava.

Jurisdiction

Bazë për dhënien e
dëmshpërblimit i dhënë
pas vërtetimit të
pretendimeve për
shkeljen e të drejtave te
njeriut.
Juridiksioni

Autoriteti i gjykatave
ose organeve të
ngjashme me gjykatat

Ovlašćenja sudova ili
organa sličnih
sudovima da

Neotuđivost

Nadleţnost/
jurisdikcija

xxxv

Fjalorth / Glossary / Rečnik

Land Lease

Leading Judgment /
Landmark (case)
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për të dëgjuar dhe
vendosur pretendimet;
Mund t‟i referohet
aftësisë së gjykatës për
të dëgjuar lëndë të
veçanta dhe / ose për të
shqyrtuar rastet;
juridiksioni gjithashtu
mund t‟i referohet një
gjeografike ku shtrihet
autoriteti i caktuar.
Qiraja e Tokës

raspravljaju i rešavaju
zahteve; Moţe se
odnositi na sposobnost
suda da raspravlja
konkretne predmete i /
ili da razmatra
slučajeve; nadleţnost se
takođe moţe odnositi
na geografsku
nadleţnost nadleţnog
organa.
Zakup zemljišta

Paraqet një situatë në të
cilën një ndërtesë
dhe/ose objekte të tjera
te tokës janë marrë me
qira për një periudhë
prej disa vitesh. Në
fund të afatit të qirasë, e
drejta e posedimit
shuhet dhe kthehet
përsëri te pronari i
tokës. Në atë kohë
qiramarrësi humbet çdo
interes të kapitalit të
mbetur në pronë.
Aktgjykim precedent

Predstavlja situaciju u
kojoj se objekat i / ili
drugi objekti na
zemljištu iznajmljuju na
period od nekoliko
godina. Na kraju
trajanja zakupa, pravo
posedovanja se gasi i
vraća vlasniku
zemljišta. U to vreme
zakupoprimalac gubi
svaki interes na kapital
preostao na imovini.

Aktgjykim i parë për një
çështje të caktuar që
vendos standard që
duhet të zbatohet nga
gjykatat në raste të
ngjashme.

Prva presuda o
određenom pitanju
koja postavlja standard
koji će sudovi
primenjivati u sličnim
slučajevima.

Presuda
presedan/Landmark
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Lease

Kontratë qiraje

Ugovor o zakupu

Kontratë me të cilën
njëra palë ia përcjell
tokën, pasurinë,
shërbimet, etj., në një
tjetër për një kohë të
caktuar, zakonisht në
këmbim të pagesës
periodike.
Legitimate expectation Pritje Legjitime

Ugovor kojim jedna
strana prenosi
zemljište, imovinu,
usluge i slično drugoj,
na određeni period,
obično u zamenu za
periodično plaćanje

Term i interpretuar në
mënyrë autonome nga
GjEDNj: Pritje e bazuar
e një individi se një
kërkesë e tij për
realizimin e një të drejte
mund të realizohet në të
ardhmen
Legitimate/illegitimate Fëmijë Martesor/
birth
Jashtëmartesor

Pojam koji ESLJP
tumači autonomno:
očekivanje pojedinca
da se njegov/njen
zahtev za ostvarivanje
prava moţe ostvariti u
budućnosti

Fëmijë të lindur nga dy
prindër në një martesë të
ligjshme dhe në të
kundërtën nga një
bashkësi jashtëmartesore
Tej zgjatje e
procedurave

Dete rođeno od oba
roditelja u zakonskom
braku i suprotno, u
vanbračnoj zajednici

Kohëzgjatje e
procedurave ligjore
përtej kohës së
arsyeshme të paraparë
me Konventë

Trajanje pravnih
postupaka izvan
razumnog roka
predviđenog
Konvencijom

Lengthy proceedings

Legitimno očekivanje

Dete rođeno u
braku/vanbračno

Dugotrajni postupci
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Liquidity damages

Dëmet e likuiduara

Shuma e rënë dakord që
duhet të paguhet si
kompensim për shkelje
të kontratës.
Manifestly unfounded Qartazi e pabazuar

Margin of
appreciation

Market Value
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Ugovorna kazna
Iznos dogovoren za
plaćanje kao
nadoknada za kršenje
ugovora.
Očigledno neosnovano

Formë me të cilën
gjykata konstaton se një
pretendim nuk ka
mbështetje ligjore për tu
trajtuar në meritat e
rastit
Hapësirë vlerësimi

Forma kojom sud
nalazi da navod nema
pravnu podršku da bi
se rešavala
osnovanost/ meritum
predmeta
Slobodna
procena/diskrecija

Diskrecion që u takon
shteteve të vlerësojnë
rrethanat dhe të
veprojnë sipas
vlerësimit të tyre në
përcaktimin e
legjislacionit dhe
veprimeve të tjera
ligjore për t‟i
përmbushur obligimet e
tyre të dala nga
Konventa
Vlera e tregut

Diskreciono pravo koje
priprada drţavama da
procene okolnosti i
postupaju prema
njihovoj proceni
prilikom utvrđivanja
zakonodavstva i drugih
pravnih radnji za
ispunjavanje svojih
obaveza koje proističu
iz Konvencije

Vlerësim i çmimit të një
prone në bazë të çmimit
të të njëjtit produkt në
tregun aktual të
pasurive të paluajtshme.

Cena imovine na
osnovu cene istog
proizvoda na
aktuelnom trţištu
nepokretnosti.

Trţišna vrednost
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Matrimonial home

Mortgage registers

Nationalization

Non pecuniary
damages

Occupation

Shtëpi e përbashkët
bashkëshortore

Zajednički bračni dom

Pronë e paluajtshme e
përbashkët e dy
bashkëshortëve e krijuar
gjatë kohës në martesë
Regjistri i hipotekave

Zajednička nepokretna
imovina dvoje
supruţnika stvorena
tokom braka
Registar hipoteka

Zyre administrative
shtetërore ku mbahen
informatat për hipotekat
ekzistuese
Nacionalizim

Drţavna
administrativna
kancelarija u kojoj se
čuvaju informacije o
postojećim hipotekama
Nacionalizacija

Veprim i organeve
shtetërore më të cilën
merr në pronësi të veten
toka, korporata apo
burime të pronarëve,
për qëllim të
shndërrimit në pronë
publike shpeshherë pa
kompensim
Dëme jo materiale

Radnja drţavnih
organa kojom se u
njeno vlasništvo
preuzima zemljište,
korporacija ili sredstva
vlasnika, sa ciljem
pretvaranja u javnu
imovinu, često bez
nadoknade
Nematerijalna šteta

Dëme si pasojë e
dhimbjes apo vuajtjes
nga një shkelje e të
drejtës.
Uzurpim

Šteta kao posledica
bola ili patnje od
povrede prava.

Veprim me të cilin
prona e një individi
merret apo mbahet në
posedim me dhunë, dhe

Radnja kojom se na
nezakonit način
imovina pojedinca
uzima ili drţi u

Uzurpiranje
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nasilnom posedu

Optional protocol

në mënyrë të
kundërligjshme
Protokol shtese

Dopunski / dodatni
pravni dokument
međunarodnog
sporazuma u kojem se
drţave strane moraju
posebno dogovoriti;
nameće dodatne
obaveze stranama.

Partly dissenting
opinion

Dokument ligjore
plotësues/shtesë i një
marrëveshjeje
ndërkombëtare në të
cilën Shtetet
palët duhet të pajtohen
veç e veç; vendos
detyrime shtesë ndaj
palëve.
Mendim pjesërisht
mospajtues

Peaceful enjoyment
(of property)

Mendim i veçantë i
dhënë nga një apo më
shumë gjyqtarë që bie
në kundërshtim me
vetëm një pjesë të
mendimit të shumicës
Gëzim paqësor
(i pasurisë)

Posebno mišljenje koje
je dao jedan ili više
sudija, koje je u
suprotnosti sa samo
jednim delom mišljenja
većine
Mirno uţivanje
(imovine)

E drejtë e garantuar me
Nenin 1 të Protokollit 1
me të cilën synohet që
individët të kenë të
drejtë të disponojnë në
mënyrë të lirshme me
pasurinë e tyre, pa
çfarëdo ndërhyrje nga
një individ tjetër apo
autoritet shtetëror

Pravo garantovano
članom 1 Protokola 1
kojim se predviđa da se
pojedincima omogući
pravo slobodnog
raspolaganja njihovom
imovinom bez mešanja
drugog pojedinca ili
drţavnog organa
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Dodatni protokol

Delimično izdvojeno
mišljenje

Fjalorth / Glossary / Rečnik

Pecuniary damages

Dëme Materiale

Materijalna šteta

Dëme që kanë rezultuar
si rezultat i shkeljes
ligjore të cilat mund të
shprehen, llogariten apo
konsistojnë në të holla
Penalty interest

Kamatë ndëshkuese

Šteta nastala kao
rezultat kršenja zakona,
koja se moţe izraziti,
obračunati ili se
sastojati od
gotovinskog novca
Zatezna kamata

Possession

Kamatë e cila aplikohet
me automatizëm në rast
të vonesave të paarsyeshme në ekzekutimin e
një vendimi
Pasuri/ posedim

Kamata koja se
primenjuje po
automatizmu u slučaju
nerazumnog odlaganja
izvršenja odluke
Imovina/ posedovanje

Premiums

Term i interpretuar në
mënyrë autonome nga
GjEDNj si pjesë
qenësore e garantimit të
synuar nga Neni 1 i
Protokollit 1.
Brenda kuptimit të
Nenit 1 të Protokollit 1
paraqet pasuri.
Në rastet tjera përdoret
si posedim, sh. posedim
i tokës
Këst sigurimi

Pojam koji ESLJP
tumači autonomno kao
suštinski deo
predviđene garancije iz
člana 1 Protokola 1.
U smislu člana 1
Protokola 1, predstavlja
imovinu.
U drugim slučajevima
koristi se kao
posedovanje, na pr.
posedovanje zemljišta
Rata
osiguranja/Premija

Një shumë që duhet
paguar për një politikë
sigurimi ose një shumë
shtese për një çmim ose
pagesë të zakonshme.

Iznos koji treba platiti
za polisu osiguranja ili
dodatni iznos za
uobičajenu cenu ili
naknadu.
xli
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Property deed

Aktin e pronësisë

Vlasniči list
/dokument

Property right

Dokument me të cilin
dëshmohet titulli ligjor i
pronësisë mbi një pasuri
të caktuar
E drejta pronësore

Dokument koji
potvrđuje zakonsko
pravo vlasništva nad
određenim imovinom
Imovinsko pravo

Preemption

E drejta e një individi në
pasuri të luajtshme apo
paluajtshme, ekzistuese
apo për të cilën ka një
kërkesë me pritje
legjitime për ta realizuar
atë
Parablerje

Pravo pojedinca na
pokretnu ili
nepokretnu imovinu,
postojeću ili za koju
postoji legitimno
očekivanje da će ga
ostvariti
Preča kupovina

Blerje e mallrave ose
aksioneve nga një
person ose palë para se
oferta ‟'u ofrohet të
tjerëve.
Kërkesat procedurale

Kupovina roba ili
deonica od nekog lica
ili stranke pre nego što
se ponuda ponudi
drugima.
Proceduralni zahtevi

Kërkesat teknike që
duhet të plotësohen për
të sjellë një
pretendojnë, dallohen
nga kërkesat thelbësore.
Prishi vendimin

Tehnički
zahtevi/uslovi koji se
moraju ispuniti da bi se
podneo zahtev,
razlikuju se od
osnovnih zahteva
Ukinuti (odluku)

Veprim me të cilin një
gjykatë e shkallës më të
lartë shpall të
pavlefshme vendimin e

Radnja kojom sud
najviše instance
proglašava nevaţećom
odluku nekog niţeg

Procedural
requirements

Quashed (the
decision)
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Reasonable prospect
of success

një gjykata të shkallës
suda
më të ulët
Gjasa të arsyeshme për Razumni izgledi za
të qenë e suksesshme
uspeh

Redress

Standard vlerësimi i
pretendimeve të një
palë lidhur me atë sa
janë argumentet të
arsyeshme dhe ka gjasa
të jenë të suksesshme.
Zhdëmtim

Standardna procena
navoda jedne stranke u
vezi sa tim šta su
opravdani argumenti i
postoji verovatnoća da
će biti uspešni.
Obeštećenje

Residential property

Veprim nga autoritetet
shtetërore me të cilin
ndaj personit që janë
shkaktuar dëme merren
veprime për të
minimizuar ato
Pronë e banesore

Radnja drţavnih
organa kojom se protiv
lica koje je
prouzrokovalo štetu
preduzima radnja da se
ona smanji
Stambena imovina

Right to petition

Rent

Zonë e caktuar e
Određena zona
destinuar për banim
namenjena za
nga organet kompetente stanovanje od strane
nadleţnih organa
E drejta për ankesë
Pravo na individualnu
individuale
ţalbu
E drejtë që i takon
individit për të sjellë një
ankesë individuale
lidhur me mos zbatimin
e një të drejte
Qira

Pravo koje pripada
pojedincu da podnese
pojedinačnu ţalbu u
vezi sa neizvršavanjem
nekog prava
Zakup

Pagese për përdorim:
zakonisht prona, tokë,

Plaćanje za korišćenje:
obično imovine,
xliii
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Rent –to-own

ndërtese, pjesë e
ndërtesës, makinë, ose
diçka tjetër.
Blerje me qira

zemljišta, zgrada, dela
zgrade, auta ili nečeg
drugog.
Iznajmljivanje
Vrsta transakcije
propisana zakonom
prema kojoj se
materijalna imovina,
kao što su nameštaj,
potrošačka elektronika,
motorna vozila, kućni
aparati i nepokretna
imovina, iznajmljuju u
zamenu za nedeljno ili
mesečno plaćanje.

Seize(d)

Lloj transaksioni i
dokumentuar ligjërisht
nën të cilin prona e
prekshme, siç janë
mobiliet, elektronika e
konsumit, automjetet
motorike, aparatet
shtëpiake dhe pasuria e
paluajtshme, është
dhënë me qira në
këmbim të pagesës
javore ose mujore.
Sekuestrim
Marrje e përkohshme e
pronës, gjatë zhvillimit
të procedurave
gjyqësore, deri në pritje
të një vendimi tjetër
E drejta banesore

Privremeno
oduzimanje imovine
tokom sudskih
postupaka, do čekanja
druge odluke
Posebno zaštićeno
stanarasko pravo

E drejtë e fituar pas një
numri të caktuar të viteve shërbimi për organe
të ndryshme publike, e
paraparë kryesisht në
vendet e ish-Jugosllavisë, pas fitimit të së cilës
individët fitonin edhe të
drejtën për ta blerë atë
pronë nga shteti.

Pravo stečeno nakon
određenog broja
godina rada u raznim
drţavnim organima,
predviđeno uglavnom
u zemljama bivše
Jugoslavije, nakon čega
su pojedinci stekli
pravo da kupe tu
imovinu od drţave.

Specially protected
tenancy
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State bonds

State Submissions

Status of the victim

Letra me Vlerë

Drţavne obveznice/
Hartije od vrednosti

Dokumente të shkruara
nga shteti me të cilat
mund të përcaktohet
ndonjë e drejtë
pasurore, të lëshuara
kryesisht si mjet
kompensimi për pasuri
kundrejt individëve të
cilët pësuan ndërhyrje
në të drejtën e tyre në
pronë.
Paraqitja shtetërore e
kundërshtimit

Drţavni pisani
dokumenti koji se
mogu koristiti za
utvrđivanje bilo kojeg
imovinskog prava, koji
se izdaju, prvenstveno,
kao pravno sredstvo za
naknadu štete prema
licima koja su pretrpela
mešanje u njihovo
imovinsko pravo.
Podnesci drţave

Kundërshtimi Shtetëror
është një formë e provës
që paraqitet nga shteti
kundër të cilit është
ngritur ankesa ose
shtetit tjetër qe ka
ndonjë interes për të
kundërshtuar ose
anuluar prova e
paraqitura nga pala qe e
ka ngritur ankuesen.
Statusi i viktimës

Drţavni prigovor je
oblik dokaza koje
podnosi drţava protiv
koje je podnesena ţalba
ili neka druga drţava
koja ima bilo kakav
interes da ospori ili
poništi dokaze
podnesene od stranke
koja je podnela ţalbu.

Status ligjor i fituar me
ligje të veçanta i cili i
njihet një individi të cilit
i është shkelur një e
drejtë në kuadër të
Konventës dhe për të
cilën nuk ka pranuar

Pravno stanje stečeno
posebnim zakonima
koje se priznaje
pojedincu kojem je
povređeno pravo u
okviru Konvencije i za
koje nije primio

Status ţrtve
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zhdëmtim nga shteti
Statutory interest

Kamatë e parashikuar
me ligj

nikakvu naknadu štete
od drţave
Zakonska
kamata/kamata
predviđena zakonom

Strike out

Normë interesi e
kredive apo vonesave të
përcaktuar me ligj
Çregjistrim i kërkesës

Kamatna stopa kredita
ili kašnjenja propisana
zakonom
Otkazivanje zahteva
Postupak po kojem sud
ima nadleţnost da
izjavi da zahtev ne
treba dalje procesuirati
jer postoji jedan od
kriterijuma navedenih
u članu 37.

Supervisory review

Veprim me të cilin
Gjykata kompetencë të
deklaroj se një kërkesë
nuk duhet të
procedohet tutje
meqenëse ekziston një
nga kriteret e parapara
në nenin 37.
Rishikim i mbikëqyrur
Mjet i veçantë juridik,
procedurë e veçantë
ligjore e aplikuar
kryesisht në shtetet e Ish
BRSS, me të cilin lejohej
rishikimi i vendimeve të
formës së prerë.
Qiraxhinj

Poseban pravni lek,
posebna pravna
procedura koja se
uglavnom primenjuje u
bivšim drţavama SSSRa, koji omogućava
reviziju/preispitivanje
pravosnaţnih odluka.
Zakupoprimaoci

Individë të cilët, në bazë
të kontratës për
qiramarrje, kanë të
drejtën e shfrytëzimit të
pronës së caktuar

Pojedinci koji na
osnovu ugovora o
zakupu imaju pravo da
koriste odgovarajuću
imovinu

Tenants
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Unanimity

Unencumbered
Property

Upheld the decision

Winding-up

Unanimisht

Jednoglasnost

Formë e vendimmarrjes
së gjykatës në të cilin
vendimi merret me
miratimin e të gjithë
gjyqtarëve pa ndonjë
kundërshtim
Pronë e pakufizuar

Oblik donošenja odluke
suda u kojem odluku
bez prigovora, uz
odobravanje, donose
sve sudije

Prona që nuk i
nënshtrohet asnjë
pretendimi nga
kreditorët (p.sh. letrat
me vlerë të blera me
para në dorë, shtëpitë
me hipotekë të paguara.
Aprovoi/mbështeti
vendimin

Imovina koja nije
predmet potraţivanja
od strane poverilaca
(kreditora) (npr. hartije
od vrednosti kupljene
gotovinom, kuće sa
plaćenom hipotekom.
Potvrditi/ podrţati
odluku

Veprim me të cilin një
gjykatë e shkallës më të
lartë e konsideron të
drejtë vendimin e një
gjykata të shkallës më të
ulët
Mbyllje e kompanisë

Radnja kojom sud više
instance smatra da je
odluka niţestepenog
suda pravična

Procedurë me të cilën
aksionarët e kompanisë
vendosin të mbyllin
kompaninë dhe shesin
asetet

Postupak kojem
deoničari kompanije
odluče da zatvore
kompaniju i prodaju
aktivu (imovinu)

Neopterećena
imovina/imovina bez
tereta

Likvidacija/zatvaranje
kompanije
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Manastiret e Shenjta kundër Greqisë - 13092/87; 13984/88
09.12.1994 [Dhoma]
Neni 1 i Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e
ndryshimit të legjislacionit / ka shkelje sa i përket disa prej kërkuesve
Neni 6 § 1
Ndërhyrje në të drejtën për proces të rregullt gjyqësor si pasojë e
ndryshimit të legjislacionit / ka shkelje sa i përket disa prej kërkuesve
Neni 9
Cenim i të drejtës së lirisë së mendimit, ndërgjegjes dhe fesë si pasojë
e ndërhyrjes në gëzim paqësor të pasurisë / nuk ka shkelje;
Neni 11
Cenim i të drejtës së lirisë së tubimit dhe organizimit si pasojë e
ndërhyrjes në gëzim paqësor të pasurisë / nuk ka shkelje
Neni 13
Ndërhyrje në të drejtën për zgjidhje efektive / nuk ka shkelje
Neni 14 marrë së bashku me nenet 6, 9, 11 dhe Nenin 1 të
Protokollit 1
Diskriminim në mes manastireve / nuk ka shkelje
Fjalët kyçe: gëzim paqësor i pasurisë/ qasje në gjykatë/ shpronësim pa
kompensim /diskriminim/ pronë e fituar /ndërrim regjimi /pronësi shtetërore
Faktet e rastit
Kërkuesit - tetë manastire greke, të cilat kishin grumbulluar prona të
mëdha gjatë shekujve të fundit, qysh para krijimit të shtetit grek. Pronësia e
tyre nuk ishte kontestuar nga Shteti dhe madje në shumë raste ishte
konfirmuar në Dekretet e publikuara në Gazetën Zyrtare. Duke u bazuar në
Ligjin 4684/1930, tokat dhe pronat e tyre ndaheshin në prona „që do të
1
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likuidoheshin‟ dhe prona që „do të mbaheshin nën posedim‟. Kushtetuta e
vitit 1952, autorizonte qeverinë Greke për të shpronësuar tokën në dobi të
fermerëve të varfër dhe blegtorëve. Si pasojë, Kisha Ortodokse Greke dhe
Shteti, nënshkruan një marrëveshje, përmes së cilës, Kisha dhe manastiret
do t‟i transferonin Shtetit 4/5 e tokës së tyre dhe 2/3 e kullotave dhe do të
merrnin në këmbim 1/3 e vlerës reale të asaj prone.
Legjislacioni grek në fuqi parashihte se edhe pse ka ndërvarësi në
mes të Kishës dhe Shtetit, prapë se prapë Kisha dhe manastiret kanë
personalitet ligjor në të drejtën publike “sa i përket marrëdhënieve të tyre
juridike”. Sidoqoftë Kisha ishte e obliguar të bashkëpunojë me Shtetin në
fushën e interesit të përbashkët. Ndërsa Manastiret e shenjta janë entitete
publiko-juridike dhe gëzojnë autonomi të plotë. Ato mund të formohen,
bashkohen ose të shpërbëhen me anë të një dekreti presidencial, të miratuar
në një propozim të Ministrit për Arsim dhe Marrëdhënie Religjioze, pas
konsultimit me kryepeshkopin lokal dhe me aprovimin e Sinodit të Shenjtë
të Përhershëm.
Në vitin 1987, u miratua Ligji nr.1700/1987, i cili ndryshoi rregullat
mbi menaxhimin dhe përfaqësimin e pronës së manastireve, për të cilën
ishte e angazhuar Zyra për Menaxhimin e Pronës Kishtare (ZMPK) dhe
sipas ndryshimeve ligjore shumica e anëtarëve të ZMPK do të emëroheshin
nga Shteti, ligjshmërinë e të cilave u sfidua nga Kisha Greke në Gjykatën
Administrative Supreme. Po ashtu, ky Ligj parashihte se brenda 6 muajve
Shteti do të bëhej pronar i tërë pronës së kërkuesve, përveç nëse këto të
fundit provojnë titullin e fituar nga një akt i rregullt regjistrimi ose nga një
dispozitë statutare ose nga një vendim final gjyqësor kundër Shtetit. Në
Greqi vetëm transaksionet e bëra pas vitit 1856 dhe trashëgimitë e fituara
pas vitit 1946 ishte obligative të regjistroheshin, kurse manastiret kishin
grumbulluar prona edhe gjatë shekujve të mëparshëm.
Ligji i ri kërkonte që, brenda dy muajsh pas përfundimit të periudhës
gjashtë mujore, çdo person fizik ose juridik, që ka në posedim një prej
ndërtesave të cilat “konsiderohen se i takojnë shtetit” duhet ta transferojnë
atë te kreu i departamentit të bujqësisë dhe pylltarisë. Në rast të dështimit,
ky departament do të bëjë një urdhër dëbimi administrativ, i zbatueshëm
brenda pesëmbëdhjetë ditëve nga dorëzimi i tij. Personi i dëbuar mund të
kërkojë rishikim gjyqësor të një urdhri të tillë, por kjo nuk do të ketë ndonjë
efekt suspenziv. Ligji vlente vetëm për Manastiret e Shenjta të Kishës Greke
e jo edhe për manastiret tjera.
2
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Në anën tjetër, në shtator të vitit 1987 disa nga Manastiret Greke në
apelin e vendimit pranë për Gjykatës Administrative Supreme, ndër tjerash
pretenduan edhe faktin se ligji 1700/1987 përbënte shkelje të Kushtetutës.
Gjykata si përfundim prishi vendimin e Ministrisë nën arsyetimi se
përbërja e ZMPK-së nuk ishte në përputhje me ligjin.
Pas reagimeve të ashpra të Kishës Greke për Ligjin 1700/1987,
Qeveria dhe Sinodi i Shenjtë i Përhershëm lidhën marrëveshje (më 11 Maj
1988), të cilën pastaj Parlamenti e miratoi si Ligji Nr.1811/1988. Manastiret
të cilat nuk ishin palë mund të aderonin në marrëveshje brenda afatit prej
një viti. Në bazë të marrëveshjes, 149 manastire, përfshirë edhe tre nga
kërkuesit, do t‟i transferonin Shtetit të gjithë pronën e tyre bujqësore dhe
pyjore, përveç tokës që i rrethon ato brenda një rrezeje prej 200 metrash.
Për më tepër, manastiret ishin të autorizuar të mbajnë një pjesë të pronës së
tyre origjinale - me kusht që sipërfaqja e përgjithshme e tokës së mbajtur të
mos tejkalojë 500,000 m² pyje ose 200,000m² tokë bujqësore - dhe 20% tokë
“të përdorshme për qëllime turistike "; Kisha Greke është e caktuar në 40%
të tokës së përfshirë në planin e zhvillimit të qytetit prej vitit 1952. Toka në
posedim të manastireve përmes një akti titullar ose që i kishte kaluar atyre
sipas një vullneti ose një akti dhurimi, është e përjashtuar nga transferimi.
Në këmbim të bartjes së pronësisë, Shteti do t‟i paguante një pagë
tetëdhjetë e pesë predikuesve dhe do të shpenzojë 1% të ndarjes buxhetore
të dedikuar për Kishën për të mbështetur financiarisht manastiret që janë
palë të marrëveshjes. Së fundi, parashihej se Manastiret palë të
marrëveshjes kanë kapacitet për të ndërmarrë procedura ligjore në çdo
mosmarrëveshje në lidhje me pronën e mbetur te ta. Kurse, menaxhimi i
pronës urbane të Manastireve të Shenjta, që nuk ishin palë në marrëveshje
do t‟i kthehej Sinodit të Shenjtë të Përhershëm të Kishës Greke dhe për to
do të mbeteshin të vlefshme dispozitat e Ligjit 1700/1987.
Disa nga manastiret që kishin autorizuar Sinodin të nënshkruaj
marrëveshjen parashtruan kërkesa pranë gjykatave duke pretenduar që
marrëveshja ishte nule dhe e pavlefshme, me arsyetimin se Sinodi i Shenjtë
ishte një trup administrativ pa personalitet ligjor, dhe se përfaqësuesit që
kishin negociuar marrëveshjen nuk ishin përfaqësues legjitim. Gjykata e
Athinës në Shkallë të parë mori vendim kundër kërkuesve, ngjashëm
ankesa e palës u refuzua edhe nga Gjykata e Apelit.
Manastiret kërkuese kanë kërkuar prej Gjykatës të deklarojë se
dispozitat e Ligjeve nr.1700/1987 dhe 1811/1988 dhe veprimet pasuese të
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shtetit Helen shkelin Nenin 1 të Protokollit 1, Nenin 6 dhe në mënyrë
plotësuese Nenin 13, 14, 9 dhe 11 të Konventës; të gjej se këto shkelje janë
bërë ndaj të gjithë kërkuesve dhe të caktojë kompensim.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Në kundërshtimet preliminare Qeveria argumentoi se kërkuesit nuk
ishin organizata jo-qeveritare në kuadër të Nenit 25 të Konventës, për
shkak të ndërvarshmërisë së Shtetit me Kishën. Gjykata konsideron se në
fakt, manastiret kërkuese janë organizata jo-qeveritare në kuadër të Nenit
25, pasi që sipas Kartës së Kishës Greke, manastiret janë institute religjioze
asketike. Klasifikimi i tyre si entitete juridiko-publike nënkupton thjesht se
legjislacioni ka pasur për qëllim t‟u japë atyre të njëjtën mbrojtje juridike
vis-a-vis palëve të treta sikurse entitetet tjera juridiko-publike. Manastiret
janë nën mbikëqyrjen shpirtërore të kryepeshkopit lokal, e jo nën
mbikëqyrjen e Shtetit, nga i cili janë plotësisht të pavarura.
Tutje sipas Qeverisë, kërkuesit nuk kishin shterur mjetet juridike
vendore dhe asnjë gjykatë nuk ka vendosur mbi shkeljet e pretenduara të të
drejtave të tyre. Gjykata vlerëson se edhe pse çështja në Gjykatën
Administrative Supreme ishte mbi ligjshmërinë e emërimeve të
udhëheqësve të ZMPK, ajo gjykatë gjithashtu ka konsideruar se dispozitat e
ligjit 1700/1987 ishin në përputhje me Kushtetutën dhe Konventën
Evropiane. Këto ishin vlerësime të gjykatësve të një prej gjykatave më të
larta në vend dhe në mënyrë substanciale kanë kufizuar gjasat për sukses të
çdo apelimi tjetër që do të mund të bënin kërkuesit. Prandaj Gjykata
konstaton se kundërshtimet e Qeverisë duhet të hidhen poshtë.
Sa i përket pretendimeve për shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1,
Gjykata konsideron se prona e manastireve kërkuese tani qeveriset nga dy
ligje të ndryshme (1700/1987 dhe 1811/1988), prandaj duhet bërë dallimin
mes manastireve që e kanë nënshkruar marrëveshjen e vitit 1988 dhe atyre
që nuk e kanë nënshkruar atë, andaj edhe i trajton si të ndara.
Në raport me grupin e parë të manastireve, siç edhe është përcaktuar
në praktikën gjyqësore të Gjykatës, Neni 1 i Protokollit 1 që garanton të
drejtën në pronë ngërthen në vete tri rregulla: gëzimi paqësor i pasurisë;
privimi nga pasuria dhe nënshtrimi i saj ndaj kushteve të caktuara; dhe
autorizimi i shtetit për të kontrolluar përdorimin e pronës në pajtim me
interesin e përgjithshëm1. Gjykata konsideron se meqenëse dispozitat e
1
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Ligjit vendor krijojnë një prezumim të pronësisë së Shtetit mbi pronat në
fjalë, barra e provës bie mbi kërkuesit që të dëshmojnë pronësinë tyre me
një akt të rregullt regjistrimi, një dispozitë statutare ose një vendim final
gjyqësor kundër Shtetit. Gjykata nuk mund të përcaktojë cilat pjesë të
tokës, sipas legjislacionit grek, i takojnë shtetit. Megjithatë, pranon faktin se
manastiret, shumë kohë para krijimit të shtetit, kanë grumbulluar pronë të
paluajtshme me shekuj. Prandaj, Gjykata i jep rëndësi marrjes së pronësisë
përmes posedimit, meqenëse në Greqi nuk ka ekspertime mbi tokën dhe
nuk mund të ketë akte pronësie të regjistruara para vitit 1856 dhe
trashëgimi të regjistruara para 1946.
Qeveria është mbështetur në faktin se asnjë nga manastiret kërkuese
deri më tani nuk kanë transferuar pronën dhe asnjë urdhër dëbimi nuk
është bërë ndaj manastireve, meqenëse ende nuk ishte lëshuar dekreti.
Megjithatë, Gjykata konsideron se pesë nga manastiret kërkuese në fjalë
nuk janë bëre palë nënshkruese e marrëveshjes së majit 1988 në vitin
pasues, andaj ligji 1700/1987 mbetej i aplikueshëm për ta. Prandaj fakti që
asnjë urdhër dëbimi administrativ nuk është lëshuar, nuk garanton se një
urdhër i tillë nuk do të lëshohet në të ardhmen. Për këto arsye, ka pasur
ndërhyrje në të drejtën e kërkuesve për gëzim paqësor të pasurisë, e cila
përbën “privim” nga pasuria brenda kuptimit të Nenit 1.
Në lidhje me çështjen se a ka qenë ndërhyrja në interes publik,
kërkuesit kontestuan legjitimitetin e qëllimit të Ligjit nr.1700/1987. Gjykata
vëren se memorandumi i projektligjit përcakton arsyet e ligjit, që janë: për
t‟u dhënë fund shitjeve ilegale të tokës relevante, shkeljeve me të dhe
braktisjes ose zhvillimit të pakontrolluar të saj. Andaj edhe pse bartja e
përdorimit të tokës te fermerët ose kooperativat bujqësore dhe përfshirja e
organeve publike mes përfituesve të trasnfereve të tilla, mund të krijojnë
dyshime mbi arsyet e këtyre masave, ato nuk mund të privojnë
legjitimitetin e Ligjit sa i përket të qenurit në “interes publik”.
Sa i përket proporcionalitetit të ndërhyrjes, Gjykata vëren se
ndërhyrja në gëzimin paqësor të pasurisë duhet të vendos një baraspeshë të
drejtë mes interesit publik të shoqërisë dhe kërkesave për mbrojtje të të
drejtave themelore të individit. Marrja e pronës pa pagesën e shumës së
arsyeshme për vlerën e saj reale, normalisht përbën një ndërhyrje jo
proporcionale dhe vetëm në situata të jashtëzakonshme mungesa totale e
kompensimit mund të konsiderohet e justifikueshme sipas Nenit 1 të
Protokollit 1. Komisioni konsideroi se rrethanat e jashtëzakonshme në të
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cilat Qeveria shpronësoi pronat duke u bazuar në varshmërinë e
manastireve nga Kisha dhe kësaj të fundit nga Shteti, e arsyeton
shpronësimin. Gjykata nuk u pajtohet me këtë vlerësim. Neni 1 nuk
garanton kompensim të plotë në të gjitha situatat, sidoqoftë fuqia për t‟u
dhënë tokë manastireve që nuk kanë pronë të paluajtshme të mjaftueshme
vetëm për qëllim të kultivimit të saj nga vetë murgjit dhe përfshirja në
ndarje buxhetore të Shtetit, nuk mund të konsiderohet si pagesë e
kompensimit. Prandaj, duke imponuar një barrë të konsiderueshme mbi
kërkuesit, Ligji nuk vendos një baraspeshë të drejtë siç kërkohet nga Neni 1
i Protokollit 1. Për këtë arsye, ka shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1, në rastin
e pesë manastireve që nuk kanë nënshkruar marrëveshjen e 11 Majit 1988.
Në anën tjetër, tri manastiret kërkuese që ishin palë në marrëveshjen
e 11 Majit 1988, kanë pretenduar se e kanë nënshkruar marrëveshjen nën
shtrëngim dhe lajthim të shkaktuar nga Kisha Greke. Megjithatë, në
mungesë të provave është e pamundur për Gjykatën të konkludoj që
manastiret kanë vepruar nën shtrëngim andaj Gjykata është e detyruar të
vendosë që nuk ka pasur ndërhyrje në të drejtën e tyre në pronë.
Në lidhje me Nenin 6 § 1, kërkuesit kanë pretenduar se Ligji
nr.1700/1987 i ka privuar ata nga e drejta e tyre për t‟i kërkuar një gjykate
të përcaktojë së pari, çdo kontest në lidhje me menaxhimin e pronës së
mbetur në pronësi të tyre; dhe së dyti, çdo kontest në lidhje me
kompensimin për shpronësimin e pjesë së pronës së tyre. Sipas Gjykatës
Neni 6 § 1 mishëron “të drejtën në gjykatë”, në të cilën përfshihet e drejta
për të nisur procedurat para gjykatave në çështje civile. E drejta në pronë
është e drejtë civile. Megjithatë “e drejta në gjykatë”, sipas nenit 6 § 1
shtrihet vetëm në kontestet mbi “të drejtat dhe obligimet” (civile) të cilat
njihen nga legjislacioni vendor. Ky nen nuk garanton asnjë kontest mbi të
“drejtat dhe obligimet” (civile) në të drejtën substanciale të Shteteve Palë.
Prandaj, ankesa e parë mund të bëhet vetëm nga manastiret jo palë të
marrëveshjes së 11 Majit, sepse manastiret tjera kanë kapacitet për të nisur
procedura ligjore vetëm në lidhje me pronën të cilën e kanë mbajtur në
posedim. Për më tepër, në kohën që ZMPK menaxhonte pronën e
manastireve dhe anëtarët e saj emëroheshin nga Kisha, manastiret kishin
personalitet ligjor. Me privimin e tyre nga çdo mundësi e mëtejshme për t‟u
ankuar në gjykata kundër Shtetit Grek, palëve të treta ose vetë Kishës
Greke ose madje duke ndërhyrë në këto procedura, ligji në fjalë pengon
qëllimin e vërtetë të “të drejtës në gjykatë”. Prandaj, ka shkelje të Nenit 6 §
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1 në lidhje me ankesën e parë të manastireve jo palë të marrëveshjes së 11
Majit 1988. Meqenëse, ka mungesë të kompensimit sipas Ligjit 1700/1987
në lidhje me Nenin 1 të Protokollit 1 dhe ka shkelje të Nenit 6 § 1, Gjykata
nuk e sheh të arsyeshme të ekzaminojë më tej ankesën e grupit të dytë në
lidhje me kompensimin meqenëse ato ishin palë nënshkruese të
marrëveshjes.
Në lidhje me nenet 9 dhe 11, kërkuesit u ankuan se Ligji 1700/1987 ka
shkelur të drejtën e tyre në liri të besimit, të garantuar nga Neni 9 i
Konventës, pasi që pengon zhvillimin e misionit të tyre asketik; dhe të
drejtën e tyre në liri të asociimit, të garantuar nga Neni 11, pasi ky ligj do të
parandalonte rritjen e numrit të murgjve dhe do t‟i pengonte besimtarët për
t‟u bërë dhurata atyre. Në lidhje me Nenin 9, Gjykata konsideron se shkelja
e Nenit 1 të Protokollit1, në asnjë mënyrë nuk pengon ushtrimin e së drejtës
për liri të besimit, kurse shkelja e pretenduar e Nenit 11 duket hipotetike.
Prandaj, nuk ka shkelje të Nenit 9 dhe 11 të Konventës.
Në lidhje me Nenin 13, Gjykata konsideron se ky nen nuk shkon aq
larg sa për të kërkuar një mjet juridik përmes së cilit ligjet e Shtetit mund të
kundërshtohen para një autoriteti kombëtar se janë në kundërshtim me
Konventën, prandaj nuk pranon kërkesën e palës për shkelje të Nenit 13.
Në lidhje me Nenin 14, marrë së bashku me nenet 6, 9 dhe 11 të
Konventës dhe Nenin 1 të Protokollit 1 - Gjykata vendosë se nuk ka shkelje
të këtyre neneve, pasi që duke pasur parasysh lidhjet e ngushta mes Kishës
Greke dhe manastireve kërkuese, dallimi që bëhet në mes këtyre të fundit
dhe manastireve që janë nën Patriarkanën Ekumenike të Konstatinopojës
ose të Patriarkanave të Aleksandrisë, Antiokit dhe Jerusalemit ose nën
Varrin e Shenjtë dhe Manastirit të Shenjtë të Sinait ose nën kishat e
emërtimeve dhe besimeve të tjera, janë të arsyeshme dhe nuk përbëjnë
diskriminim. Po ashtu, meqenëse ka shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1 dhe
Nenit 6 § 1 dhe nuk ka shkelje të neneve 9 e 11, Gjykata e sheh të
panevojshme të vendosë mbi ankesat e palës për dallimin që e bën Ligji
1811/1988 në mes të manastireve që e kanë nënshkruar marrëveshjen e 11
Majit dhe atyre që nuk e kanë nënshkruar.
Sa i përket Nenit 50, Gjykata konsideron se nuk është e gatshme për
të vendosur në lidhje me dëmet materiale, duke pasur parasysh mundësinë
e arritjes së një marrëveshjeje mes Shtetit dhe manastireve kërkuese. Për
shkak të shkeljeve të gjetura, Gjykata pranon plotësisht kërkesën e
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manastireve për t‟u paguar 8,400,000 (tetë milion e katërqind mijë drahma)
në lidhje me taksat e avokatëve dhe shpenzimet e ndryshme procedurale.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se ka shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1 sa i përket
manastireve kërkuese jo palë në marrëveshjen e 11 Majit 1988 ndërsa nuk
ka shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1 sa i përket manastireve kërkuese palë
në marrëveshjen. Gjykata gjen shkelje të Nenit 6 §1, ndërkaq që nuk gjen
shkelje të Nenit 9, 11, 13 dhe 14 të Konventës (unanimisht).
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Brumărescu kundër Rumanisë - 28342/95
28.10.1999 [Dhoma e Madhe]
Neni 1 i Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e
anulimit të vendimit të formës së prerë mbi rikthimin e pronës së
nacionalizuar / ka shkelje
Neni 6 § 1
Ndërhyrje në të drejtën për proces të rregullt gjyqësor si pasojë e
privimit në qasje pranë gjykatës dhe në dëgjim të drejtë / ka shkelje
Fjalët kyçe: gëzim paqësor i pasurisë/ ndërhyrje jo proporcionale/
nacionalizim i pronës/ anulim i vendimit
Faktet e rastit
Kërkuesi - z. Dan Brumărescu qytetar rumun, shtëpinë e prindërve të
të cilit e ka marrë në pronësi Shteti më 1950 bazuar në Dekretin nr. 92/1950
mbi nacionalizimin. Të lejuar që të jetojnë në një nga banesat e shtëpisë si
qiraxhinj, prindërit e kërkuesit nuk janë informuar mbi bazën ligjore për
marrjen e pronës. Njëkohësisht, para nacionalizimit ata ia kishin lëshuar
me qira katin e parë të shtëpisë vëllezërve Mirescu, të cilët në vitin 1973
kishin blerë katin në fjalë nga Shteti. Më 1993, pas ngritjes së procedurës
nga kërkuesi pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Bukureshtit, kjo e fundit,
gjen se nacionalizimi i shtëpisë bazuar në Dekretin nr. 92/1950 ka qenë i
padrejtë pasi prindërit e kërkuesit i përkisnin një kategorie të personave që
Dekreti në fjalë i përjashtonte nga nacionalizimi. Me urdhër të Gjykatës
shtëpia iu kthye kërkuesit, dhe pasi nuk pasoi ndonjë ankesë, vendimi u bë
i plotfuqishëm. Që nga viti 1994 kërkuesi rresht së paguari qira për
shtëpinë, mirëpo fillon të paguajë taksë për të. Në një datë të panjohur
Prokurori i Përgjithshëm i Rumanisë, duke vepruar në emër të vëllezërve
Mirescu, bëri kërkesë pranë Gjykatës Supreme të Drejtësisë për anulim të
vendimit të Gjykatës së Shkallës së Parë me arsyetimin se ka tejkaluar
juridiksionin e saj me rastin e trajtimit të ligjshmërisë së Dekretit nr.
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92/1950. Më 1 Mars 1995 Gjykata Supreme e Drejtësisë anuloi vendimin e
vitit 1993 duke theksuar se prona mund të merret përmes legjislacionit, dhe
se mënyra sesi Dekreti nr. 92/1950 mbi nacionalizimin është zbatuar nuk
mund të rishikohet nga gjykatat dhe se çdo korrigjim për marrje të pronës
nga shteti duhet bërë duke u bazuar në legjislacion të ri. Më 1996, prona në
fjalë u klasifikua si pronë shtetërore.
Pas një kërkese për kthim të bërë nga kërkuesi pranë bordit
administrativ në Bukuresht, kërkuesit iu dha pronësia mbi banesën për të
cilën ka paguar qira dhe një kompensim për pjesën tjetër të shtëpisë prej
147,497,099 lei rumunë, edhe pse sipas një vlerësimi të bërë nga bordi
shtëpia kishte një vlerë prej 274,621,286 lei rumunë. Kërkuesi e kundërshtoi
këtë vendim pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Bukureshtit ku paraqiti
argumentin se Ligji nr. 112/1995 mbi Shpronësimin e Ligjshëm të cilin e
kishte aplikuar bordi administrativ nuk mund të zbatohej në rastet e
shkeljes së të drejtës së pasurisë, siç është fjala në rastin e tij. Edhe pse
kërkesa iu refuzua, kërkuesi bëri ankesë dhe procedurat janë ende në
shqyrtim pranë Gjykatës në Bukuresht.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Në kundërshtimet preliminare Qeveria argumentoi se Gjykata nuk
mund ta konsiderojë si të pranueshme kërkesën e bërë nga kërkuesi sepse
ai nuk mban statusin e “viktimës” sipas Nenit 34 të Konventës dhe nuk
është bërë shterja e mjeteve juridike. Qeveria pretendoi se zhvillimet e reja
pas vitit 1997 nuk e vënë më kërkuesin në pozitën e “viktimës” pasi bazuar
në ligjin nr. 112/1995 i është ofruar kthimi i një pjese të shtëpisë dhe
kompensimi për pjesën e mos kthyer. Në anën tjetër, kërkuesi deklaroi se i
është mohuar gëzimi i pasurisë pasi prona ende nuk i ishte kthyer dhe se
kompensimi ishte jo i mjaftueshëm. Po ashtu, fakti që atij i ishte dhënë
kompensim për një pjesë të dëmit nuk ia largon statusin e “viktimës” të
cilin ende e mban.
Gjykata në lidhje me këtë çështje i referohet praktikës së saj gjyqësore,
përkatësisht duke theksuar se një vendim ose masë në të mirë të kërkuesit
nuk është në parim e mjaftueshme për ta larguar atë nga statusi i
“viktimës”. Kjo mund të bëhet përjashtimisht nëse autoritetet kanë pranuar
shkeljen në mënyrë të shprehur ose në substancë, dhe kërkuesi ka marrë
zhdëmtim për shkelje të Konventës. Pasi kjo nuk ka ndodhur në rastin në
fjalë, kërkuesi vazhdon të jetë në situatë të njëjtë siç edhe ka qenë në fillim
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të procedurave. Andaj, Gjykata konsideron se kërkuesi e mban pozitën e
“viktimës” duke pasur parasysh se ende vazhdon të ndikohet nga vendimi
i anuluar i Gjykatës Supreme.
Në lidhje me shterjen e mjeteve juridike, Qeveria pranoi se nuk ka
masa të tjera efektive në të drejtën e Rumanisë për të goditur vendimin e
Gjykatës Supreme, megjithatë ajo konsideronte se ishte e mundshme për
kërkuesin të bëjë kërkesë të re për rimarrje të pronësisë. Gjykata konstaton
se, kërkuesi kishte bërë kërkesën pasi kishte kërkuar ri-marrje të pronësisë
dhe rrjedhimisht gjen se kërkuesi ka shterur mjetet juridike të nevojshme.
Lidhur me Nenin 6 § 1 të Konventës, kërkuesi pretendoi se vendimi i
Gjykatës Supreme të Drejtësisë shkel të drejtën e tij të garantuar me këtë
nen, për arsye të gjetjes se gjykatat nuk kanë të drejtë të vendosin mbi rimarrje të pronësisë. Ai po ashtu ka pretenduar se vendimi i Gjykatës
Supreme që nuk e bën atë pronar është në kundërshtim me bazën ligjore të
përdorur nga kjo gjykatë për të anuluar vendimet e mëhershme si pasojë e
mos kompetencës së gjykatave për të vendosur në këtë çështje. Qeveria në
anën tjetër konsideroi se kjo ka qenë e përkohshme dhe e nevojshme për të
ruajtur parimin e ndarjes së pushteteve. Gjykata thekson se, vendimi i
Gjykatës Supreme lidhur me mungesën e juridiksionit të gjykatave që të
vendosin mbi mosmarrëveshjet civile siç është shembulli i ri-marrjes së
pronësisë, bie në kundërshtim me të drejtën e qasjes tek një gjykatë
kompetente. Përveç shkeljes së të drejtës për qasje në gjykata, Gjykata
gjithashtu gjen shkelje të parimit të sigurisë ligjore përmes lejimit të
kërkesës së Prokurorit të Përgjithshëm për anulim të vendimit të formës së
prerë që paraqet shkelje të së drejtës për dëgjim të drejtë.
Në lidhje me Nenin 1 të Protokollit 1, kërkuesi ka pretenduar se
vendimi i Gjykatës Supreme për anulimin e vendimit të vitit 1993 përbën
ndërhyrje në të drejtën e tij për gëzim paqësor të pasurisë. Qeveria
argumentoi se vendimi i Gjykatës Supreme ka krijuar paqartësi të shkurtra
që shkaktojnë ndërhyrje të përkohshme në të drejtën e pasurisë së kërkuesit
dhe se në vendimin e vitit 1993 në të cilin kërkuesi është deklaruar pronar,
gjykata nuk ka trajtuar çështjen e katit përdhese të shitur nga shteti më
1973, ndërkaq që kërkuesi mëtoi se shteti nuk mund të shesë pronë që nuk i
përket. Gjykata gjen se duke marrë parasysh të drejtën e gëzimit të pasurisë
nga kërkuesi për dy vite rresht dhe pagesës së taksave, kërkuesi ka pasur
“pronë” siç përcaktohet me Nenin 1 të Protokollit 1. Bazuar në argumentet
e dhëna nga palët Gjykata gjen se vendimi i Gjykatës Supreme për të
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anuluar vendimin e ekzekutuar të vitit 1993 paraqet ndërhyrje në të drejtën
e pasurisë së kërkuesit. Tutje, Gjykata pohon se marrja e pronësisë mund të
bëhet vetëm nëse është në interes të publikut, e paraparë me ligj dhe që
plotëson kushtin e proporcionalitetit. Gjykata duke iu referuar praktikës së
saj gjyqësore thekson se nuk ka proporcionalitet atëherë kur barra bie
individualisht dhe e tepërt mbi personin në fjalë. Gjykata gjen se Gjykata
Supreme dhe Qeveria nuk kanë mundur ta argumentojnë ndërhyrjen në
pasurinë e kërkuesit në interes të publikut. Gjykata më tej gjen se kërkuesit
i është shkelur e drejta në gëzim të pasurisë për më shumë se katër vite dhe
nuk ka pranuar kompensim që paraqet vlerën reale. Gjykata konstaton se
Qeveria ka dështuar të krijojë një proporcionalitet të drejtë dhe se kërkuesi
vazhdon ende të bartë barrë individuale dhe të tepërt. Andaj, ka pasur dhe
vazhdon të ketë shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1.
Duke u bazuar në Nenin 41 të Konventës, kërkuesi pretendon
rikthimin e pronës në fjalë, e nëse kthimi nuk aprovohet ai kërkon
3,681,000,000 lei rumunë për dëme materiale, 75,000 dollarë amerikanë për
dëme jo-materiale, 26,000,150 lei rumunë për shpenzimet pranë
institucioneve të Strasburgut dhe 300 franga franceze për shpenzime pranë
Gjykatës. Qeveria konsideron se kërkuesi mund të ketë ende sukses para
gjykatave nacionale dhe shuma maksimale që mund të paguhet është
vetëm 69,480 dollarë amerikanë për dëme materiale. Bazuar në këto
rrethana, Gjykata konsideron se çështja e zbatimit të Nenit 41 nuk është e
gatshme për tu vendosur marrë parasysh mundësinë për një marrëveshje
mes shtetit dhe kërkuesit.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se ka shkelje të Nenit 6§1 dhe Nenit 1 të Protokollit 1
të Konventës, kurse zbatimi i Nenit 41 nuk është gati për t‟u vendosur
(unanimisht).
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Aka kundër Turqisë - 107/1997/891/1103
23.09.1998 [Dhoma]
Neni 1 i Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e
vonesave në kompensimin adekuat për shpronësim / ka shkelje
Fjalët kyçe: shpronësim / vonesa në kompensim / inflacion /baraspeshë e
drejtë
Faktet e rastit
Kërkuesi - z. Mevlüt Aka, shtetas turk, të cilit në shtator të vitit 1987
Bordi Kombëtar i Ujërave (DSI), që ishte përgjegjës për ndërtim të pendës,
ia shpronësoi dy parcela të tokës dhe për këtë i dha një shumë parash si
kompensim. Meqenëse kërkuesi nuk ishte i kënaqur me pagesat, ai
parashtroi kërkesë për kompensim më të lartë (për secilën parcelë të tokës)
në Gjykatën e Shkallës së Parë. Gjate procedurave, gjykata ka urdhëruar dy
vlerësime të ekspertëve në terren lidhur me shpronësimin e secilës parcelë
të tokës në mënyrë që të vërtetohet se shumat e dhëna nga ana e
autoriteteve ishin korrekte. Në të dyja vlerësimet vlera e pronave doli më e
lartë se sa shuma që është paguar nga autoritetet. Pas dy vitesh, Gjykata e
Shkallës së Parë aprovoi kërkesat dhe urdhëroi autoritetet përgjegjëse për
kompensime shtesë, të cilat do të paguheshin me interes prej 30% për
secilin vit vonesë. Edhe pse shumat ishin më të ulëta se sa vlerësimi i
kërkuesit, ai pranoi këto shuma që pritej të paguheshin me interes.
Në vitin 1991, Gjykata e Kasacionit i vërtetoi këto vendime dhe
kompensimet shtesë i janë paguar kërkuesit në fillim të vitit 1992,
respektivisht të vitit 1993, me kamatë vjetore për vonesë në normën
statutare 30% që nga data e shpronësimit. NË anën tjetër Gjykata e
Kasacionit ka lëshuar dy aktgjykime precedent lidhur me raste të ngjashme
të dëmeve të shkaktuara si pasojë e inflacionit. Në aktgjykimin e parë, më
1994, për herë të parë ka vendosur për efektet e pafavorshme të inflacionit
dhe në aktgjykimin e dytë, pas dy viteve, ka vendosur për çështjen e
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aplikueshmërisë së Nenit 105 të Kodit të Detyrimeve në lidhje me ankesat
për humbjet e pësuara si pasojë e inflacionit.
Në vitin 1997, kërkuesi vdiq dhe në emër të tij, i kanë vazhduar
procedurat gjyqësore e veja dhe fëmijët e tij.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Kërkuesi bëri ankesë pranë Komisionit me pretendimin se e drejta e
tij në lidhje me pronën e vet është shkelur, pasi që vendimi i Gjykatës së
Shkallës së Parë për kompensimin shtesë dhe interesi për vonesën nuk ka
qenë i mjaftueshëm (Neni 1 i Protokollit 1). Komisioni shprehi mendimin
unanim se ka pasur shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1. Kërkuesi gjithashtu u
ankua se procedurat pranë gjykatës kanë zgjatur më tepër se sa lejohet me
Nenin 6 § 1 të Konventës, por kërkesa u shpall e papranueshme nga ana e
Komisionit.
Në procedurat pranë Gjykatës, kërkuesi pretendoi se ka shkelje të
Nenit 1 të Protokollit 1 dhe kërkoi kompensim të drejtë sipas Nenit 50 të
Konventës, për shkak se norma e interesit që duhej paguar për vonesat në
realizimin e kompensimit ishte shumë e ulët. Në anën tjetër, Qeveria
argumentoi se nuk janë shteruar të gjitha mjetet e brendshme të ankimit
dhe se nuk ka shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1 të Konventës. Duke u
mbështetur në aktgjykimin e Gjykatës së Kasacionit të vitit 1996, Qeveria
pretendoi se kërkuesi ka mundur të marrë dëmshpërblim për humbjen e
pretenduar nga vonesa në pagesën e kompensimit shtesë, nëse ai do të
vërtetonte se ka pësuar dëm “më të madh sesa ai që do të kompensohej me
interesin për vonesën”. Sipas Qeverisë, dallimi në mes të normës aktuale të
inflacionit dhe normës së domosdoshme të interesit për vonesën “nuk ka
krijuar domosdoshmërisht të drejtën për kompensim shtesë” brenda
kuptimit të Nenit 105 të Kodit të Detyrimeve të Turqisë, megjithatë
kërkuesi do të duhej të merrte përparësinë e asaj dispozite nëse ai do të
ishte i aftë të dëshmonte që “personalisht ka pësuar dëm si pasojë e vonesës
- ose mungesës - së pagesës” për të cilën ankohej. Kërkuesi, në anën tjetër,
theksoi se praktika gjyqësore pas aktgjykimeve kryesuese të lëshuara nga
Gjykata e Kasacionit, e ka bërë të kotë kërkimin e dëmshpërblimit lidhur
me zhvlerësimin në të holla që ka të bëjë me borxhet e papaguara të Shtetit.
Gjykata vëren se sipas Nenit 26 të Konventës, mjetet e garantuara
duhet të jenë në dispozicion të palës dhe të mjaftueshme, jo vetëm në teori
por edhe në praktikë. Duke pasur parasysh se sipas ligjit turk aktgjykimet
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kryesuese të Gjykatës së Kasacionit janë autoritative dhe detyruese për
gjykatat më të ulëta, Gjykata vëren se Gjykata e Kasacionit pasi vendosi së
pari se norma e domosdoshme prej 30%, e paraparë në Ligjin nr. 3095,
zbatohej pa përjashtim, vazhdoi më tutje në nxjerrjen e një aktgjykimi tjetër
kryesues ku në mënyrë shprehimore theksonte se gjykatat do të cenonin
autoritetin diskrecionial të legjislaturës nëse ato do të vendosnin të rrisin
normën e parashikuar të interesit për vonesë, mbi bazën e asaj se ndryshimi
në mes të asaj norme dhe normës së inflacionit ka pësuar humbje brenda
kuptimit të Nenit 105 të Kodit të Detyrimeve. Nga këto aktgjykime vërehet
qartë se, kreditorët e shtetit nuk mund të mbështeten në mjetet e
rivendosjes së kërkuar prej Qeverisë, për t‟i dhënë atyre shpresë për
marrjen e dëmshpërblimeve për dëmet që rezultojnë nga zhvlerësimi
monetar e që e tejkalojnë interesin për vonesë. Prandaj, Gjykata konsideron
se Qeveria ka dështuar të themelojë përshtatshmëri dhe efikasitet të mjetit
juridik të paraparë në Nenin 105 të Kodit të Detyrimeve dhe e shpall
kërkesën preliminare për mos-shterim të mjeteve juridike si të
papranueshme.
Në lidhje me Nenin 1 të Protokollit 1, kërkuesi pretendoi shkelje jo
vetëm për vonesat në pagimin e kompensimit shtesë për shpronësim, të
përcaktuar nga gjykata, por edhe për humbjet e shkaktuara nga data e
fillimit të procedurave deri në datën e pranimit të pagesave, si rezultat i
zhvlerësimit të lartë në të holla. Interesi për vonesë i përcaktuar me ligj ka
qenë i pamjaftueshëm për të kompensuar zhvlerësimin e lartë monetar,
gjatë periudhave prej më shumë se katër dhe pesë vitesh, respektivisht
ndërmjet datave kur procedurat gjyqësore për kompensim shtesë ishin
iniciuar dhe datave kur shumat e të hollave të dhëna në fakt janë paguar.
Qeveria duke u pajtuar se praktika gjyqësore kërkon që "baraspesha e
drejtë" të sigurohet në mes të kërkesave të interesit të përgjithshëm të
komunitetit dhe të drejtave themelore të personit, prona e të cilit ka qenë e
shpronësuar - sugjeron që Gjykata do të duhej të merrte në konsideratë
afatet dhe kushtet në të cilat kompensimi ishte i pagueshëm në bazë të
legjislacionit të brendshëm dhe mënyrës se si ato kanë qenë të zbatuara.
Komisioni në anën tjetër kishte vërejtur se norma e interesit e përcaktuar
me Ligjin 3095 në kohën e realizimit të kompensimit nuk ishte
arsyeshmërisht proporcionale me nivelin e zhvlerësimit.
Gjykata vëren se veprimet e kërkuesit pranë Gjykatës së Shkallës së
Parë ishin të suksesshme, meqenëse kjo gjykatë kishte urdhëruar DSI të
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paguante kompensim më të lartë, dhe sipas Ligjit 3085, në kohën e
shpronësimit interesi i përcaktuar me ligj për vonesat në kompensim ishte
30%. Në bazë të praktikës së Gjykatës, ndërhyrjet në realizimin e të drejtës
në pronë, siç edhe u mbështet nga vetë Qeveria, duhet të sigurojnë një
„baraspeshë të drejtë‟ dhe për të vlerësuar këtë, Gjykata aplikon ligjet dhe
praktikat në të cilat zbatohet kompensimi. Gjykata e informuar për
hapësirat e vlerësimit të Shtetit - siç edhe është theksuar nga Qeveria mund t‟i lejojë Shtetit të kufizojë shumën e borxheve që duhet t‟i paguaj ai.
Sidoqoftë, Gjykata duhet të sigurohet se ekziston proporcionaliteti dhe që
me veprimet në fjalë të mos jetë krijuar një barrë e padurueshme për
personin e privuar nga pronësia. Gjykata vëren se, kompensimi shtesë i
është dhënë në lidhje me dy parcelat e tokës dhe, si të gjithë borxhet e
shtetit, i kishte sjell interes në normën e detyrueshme prej 30% në vit - gjatë
këtyre periudhave inflacioni në Turqi kishte arritur deri në 70% në vit situatë jashtëzakonisht e favorshme për Shtetin nëse nuk i ka kryer
kujdesshëm detyrimet e veta.
Gjykata vëren se çështje të ngjashme ligjore ka trajtuar në rastin
Akkus,1 ku kishte vendosur se vonesat e tej zgjatura dhe të paarsyeshme për
shpronësim mund të dërgojnë deri në rritjen e humbjeve financiare për
palën, prona e të cilit është shpronësuar, duke e vendosur atë në një pozitë
të pasigurte. Gjykata vlerëson se ndryshimi midis vlerës së kompensimit të
kërkuesit, kur toka e tij ishte shpronësuar dhe kur në realitet është paguar i
cili ka ndodhur vetëm për shkak të dështimeve nga ana e autoritetit
shpronësues, duke i shkaktuar humbje të veçantë përveç humbjes së tokës e
kishte prishur "baraspeshën e drejtë" që do të duhej të mbahej në mes të
mbrojtjes së të drejtës në pronë dhe kërkesave të interesit të përgjithshëm.
Prandaj, Gjykata konsideron se ka shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1 të
Konventës.
Në lidhje me Nenin 50 të Konventës, kërkuesi pretendon për dëme
financiare në vlerë prej 9,557 US$. Gjykata i referohet gjetjeve në
përmbajtjen e mosmarrëveshjes dhe periudhën kohore që duhet pasur
parasysh në rastin në fjalë. Gjykata pajtohet me vlerësimin e Komisionit, se
humbjet e shkaktuara janë diferenca në mes të shumës që është paguar dhe
shumës që do të duhej të paguhej sikur të ishte marrë parasysh zhvlerësimi
monetar. Si pasojë, pranon shumën e sugjeruar nga Komisioni. Lidhur me

1
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kërkesën për dëme jo-materiale, gjykata konsideron se familja Aka ka
vuajtur dëme si rezultat i procedurave dhe vendos në favor të kërkuesit.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se ka shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1 të Konventës
(unanimisht).
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Hamzaraj kundër Shqipërisë - 45264/04
06.07.2009 [Seksioni i katërt]
Neni 6 § 1
Shkelje e të drejtës për proces të rregullt gjyqësor, si pasojë e mungesës
së qasjes pranë gjykatës dhe zgjatje të procedurave për ekzekutimin e
vendimit administrativ për kompensim / ka shkelje
Neni 1 i Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën për gëzim paqësor të pasurisë, si pasojë e
dështimit të autoriteteve për dhënie të kompensimit / ka shkelje
Fjalët kyçe: shpronësim / mos-ekzekutim i vendimit / (mos)kompensim /
letra me vlerë / gëzim paqësor i pasurisë / qasja në gjykatë
Faktet e rastit
Kërkuesja - znj. Afërdita Hamzaraj, shtetase shqiptare, babai i së cilës,
në vitin 1995 Gjykata e Rrethit në Lushnjë ia pranoi të drejtën e pronësisë
mbi një parcelë toke prej 576 metra katrorë në qytetin e Lushnjës. Ky
vendim u bë i detyrueshëm dhe përfundimtar më 13 shkurt 1995. Në bazë
të Ligjit për Kthimin dhe Kompensimin e Pronave (Ligji mbi Pronën),
kërkuesja paraqiti një kërkesë për kthimin e pronës origjinale pranë
Komisionit të Lushnjës për Kthim dhe Kompensim. Me vendim të datës 21
mars 1996, Komisioni i miratoi të drejtat pronësore mbi parcelën në fjalë të
kërkueses dhe pesë trashëgimtarëve të tjerë të babait të saj. Në bazë të
dokumenteve që i kishte në posedim, Komisioni konstatoi se kthimi i
pasurisë origjinale ishte i pamundur për shkak se prona ishte uzurpuar.
Prandaj, Komisioni vendosi që kërkuesja duhej të kompensohej
materialisht ose në formën e letrave me vlerë në pajtim me Nenin 16 të
Ligjit mbi Pronën. Komisioni urdhëroi autoritetet e rrethit që të marrin
masat e nevojshme për të ekzekutuar vendimin e saj. Në vitin 2004, pas
dështimit të autoriteteve për ekzekutuar vendimin e Komisionit, kërkuesja i
kërkoi autoriteteve të rrethit që të vendosin për shumën e kompensimit që
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duhet t'i jepet asaj në lidhje me pronën e vet, por autoritetet nuk kanë
respektuar detyrimin e tyre.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Kërkuesja u ankua për shkelje të Nenit 6 dhe Nenit 1 të Protokollit 1
të Konventës, përkatësisht për dështimin e autoriteteve për të ekzekutuar
në mënyrë efektive vendimin e Komisionit për dhënien e kompensimit
material ose në formën e letrave me vlerë dhe për zgjatjen e procedurave të
mos-ekzekutimit.
Sa i përket pretendimeve për shkelje të Nenit 6, lidhur me mosekzekutimin e vendimit të Komisionit, Qeveria kundërshtoi kompetencën e
Gjykatës ratione temporis për të shqyrtuar kërkesën e kërkueses për shkak se
vendimi i Komisionit u mor para hyrjes në fuqi të Konventës në Shqipëri, si
dhe sfidoi aplikimin e Nenit 6 § 1 të Konventës në lidhje me procedurat
administrative të vendosura me vendimin e Komisionit të datës 21 mars
1996. Qeveria pretendoi se kërkuesja nuk i kishte shteruar të gjitha mjetet
juridike vendore në lidhje me mos-ekzekutimin e vendimit të Komisionit.
Gjithashtu se kërkuesja nuk kishte bërë asnjë kërkesë pranë autoriteteve
vendore, as nuk ka paraqitur ndonjë ankesë në Komitetin Shtetëror për
Kthim dhe Kompensim, e po ashtu nuk ka iniciuar ndonjë procedurë
ligjore lidhur me mos-ekzekutimin e vendimit të Komisionit.
Gjykata përsërit se është kompetente të shqyrtojë ngjarjet nga data 2
tetor 1996 e tutje, data në të cilën Konventa ka hyrë në fuqi në Shqipëri.
Sidoqoftë, Gjykata ri konfirmon se mund të ketë parasysh faktet para datës
së ratifikimit, përderisa ato mund të konsiderohen se kanë krijuar një
situatë që shtrihet përtej kësaj date ose mund të jetë e rëndësishme për të
kuptuar faktet që ndodhin pas kësaj date. Në rastin konkret në momentin e
hyrjes së Konventës në fuqi vendimi i Komisionit i 21 marsit 1996 nuk ishte
respektuar. Megjithatë, në kohën e shqyrtimit, edhe pse kishin kaluar më
tepër se dymbëdhjetë vjet që nga data e miratimit të saj, vendimi i
Komisionit ende nuk ishte ekzekutuar. Për aq sa ankesat e ankuesit janë
drejtuar kundër akteve dhe mosveprimeve të shtetit shqiptar në lidhje me
zbatimin e një të drejte për një masë kompensuese që i është dhënë atij
sipas ligjit shqiptar, një e drejtë e tillë vazhdon të ekzistojë edhe pas 2 tetorit
1996. Për këtë, Gjykata ka juridiksion për të shqyrtuar rastin dhe refuzon
kundërshtimin e Qeverisë për papajtueshmërinë e saj ratione temporis.
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Më tej, në lidhje me pretendimet e kërkueses për shkelje të Nenit 6,
Qeveria argumentoi se procesi i kthimit dhe kompensimit të pronës ishte i
mbushur me vështirësi, veçanërisht kur prona e shpronësuar ishte
përdorur për qëllime publike. Përfundimi i një procesi të tillë kompleks
ishte kushtëzuar dhe ndërthurur me përfundimin e proceseve të tjera që
rregullojnë të drejtën e pronësisë. Tutje Qeveria argumentoi se kërkuesja
kishte mbetur pasive në përpjekjet e saj për të pasur vendimin e Komisionit
të ekzekutuar dhe se ajo nuk i kishte shteruar të gjitha mjetet juridike
vendore siç parashikohet në Ligjin mbi Pronën. Në anën tjetër, kërkuesja
pohonte se mos-ekzekutimi i vendimit të Komisionit përbënte një shkelje të
të drejtës së saj për qasje në gjykatë. Ajo pretendoi se asaj kurrë nuk i ishte
ofruar mundësia e kompensimit material ose në formën e letrave me vlerë,
pavarësisht nga kushtet e qarta të vendimit të Komisionit të datës 21 mars
1996. Kërkuesja pretendoi se në vitin 2004 pa sukses ka kontaktuar
autoritetet vendase për çështjen e kompensimit. Gjykata vëren se vendimi i
Komisionit i datës 21 mars 1996 urdhëroi kompensim material ose letra me
vlerë që duhej paguar në vend të ngastrës origjinale të tokës. Ky vendim
nuk është kundërshtuar asnjëherë pranë ndonjë gjykate dhe është ende në
fuqi. Gjykata vëren se siç edhe kishte konstatuar në rastin Ramadhi dhe të
Tjerët kundër Shqipërisë,1 pavarësisht nëse vendimi përfundimtar për t'u
ekzekutuar merr formën e një vendimi gjyqësor ose të një vendimi nga një
autoritet administrativ, e drejta e brendshme si dhe Konventa kërkojnë që
ai të ekzekutohet. Në rastin në fjalë Gjykata vëren se asnjë hap nuk është
ndërmarrë për të ekzekutuar vendimin e Komisionit në favor të kërkueses.
Prandaj, Gjykata konkludon se ka pasur shkelje të së drejtës së kërkueses
për qasje në gjykatë sipas Nenit 6 § 1 të Konventës.
Në lidhje me pretendimet e kërkueses për shkelje të Nenit 6 § 1 sa i
përket kohëzgjatjes se procedurave, veçanërisht lidhur me mosekzekutimin e vendimit të Komisionit të vitit 1996, Qeveria argumentoi se
kërkuesja nuk kishte filluar kurrë ndonjë procedurë ligjore pranë gjykatave
të vendit lidhur me këtë ankesë. Gjykata kujton gjetjet në aktgjykimin e saj
në rastin Gjonbocari dhe të Tjerët kundër Shqipërisë,2 ku kishte konstatuar se
nuk kishte mjete efektive juridike në sistemin e brendshëm ligjor në lidhje
me një ankesë lidhur me kohëzgjatjen e procedurës. Prandaj, kërkuesja
lirohet nga obligimi për shterim të mjeteve juridike vendase. Gjykata
1
2
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konsideron ankesën të pranueshme dhe konstaton se ajo është adresuar
tashmë në kontekstin e arsyeshmërisë dhe vendimit në lidhje me mosekzekutimin, prandaj nuk e sheh të nevojshme ta trajtoj nga prizmi i
”kohëzgjatjes së arsyeshme”.
Në lidhje me Nenin 1 të Protokollit 1, kërkuesja pretendoi se mosekzekutimi i vendimit të Komisionit, i cili e kishte njohur të drejtën e saj për
kompensim në vend të pronës origjinale, përbën shkelje të të drejtës së saj
në pronë. Ajo pohoi se vendimi i Komisionit, i cili nuk ishte sfiduar dhe
ishte bërë i formës së prerë, duhet të konsiderohet pasuri dhe prandaj, e
drejtë pronësore. Në anën tjetër, Qeveria pohoi se nuk kishte pasur shkelje
të të drejtës së kërkueses në pronë, pasi Shteti nuk kishte ndërhyrë në
mënyrë jo proporcionale me të dhe se kërkuesja duhet të kishte shteruar të
gjitha mjetet e brendshme në lidhje me të drejtën e saj për kompensim.
Gjykata vëren se kërkuesja kishte të drejtën e saj për kompensim të njohur
në bazë të vendimit të Komisionit të vitit 1996, i cili ishte përfundimtar.
Prandaj, për qëllimet e shqyrtimit të kërkesës, Gjykata konsideron
pretendimet e kërkueses mjaftueshmërisht të bazuara në ligjin vendor për
t'u kualifikuar si "pasuri" e sipas Nenit 1 të Protokollit 1. Për më shumë
Gjykata vë në dukje se kjo ankesë lidhet me atë të shqyrtuar sipas Nenit 6 §
1 në lidhje me mos-ekzekutimin e vendimit të Komisionit. Në bazë të
praktikës gjyqësore Gjykata konstaton se ndërhyrja bie për t'u shqyrtuar
sipas fjalisë së parë të paragrafit të parë të Nenit 1 të Protokollit 1, ku duhet
të vlerësohet nëse është vendosur një baraspeshë e drejtë në mes të interesit
të përgjithshëm dhe të drejtave individuale. Duke pasur parasysh se kishte
gjetur shkelje në rastet e mëparshme, dhe duke vlerësuar se Qeveria kishte
dështuar të ofronte ndonjë arsyetim të bazuar mbi dështimin e autoriteteve
për caktimin e kompensimit për vite me radhë Gjykata nuk sheh arsye të
devijoj nga praktika e mëhershme. Andaj konstaton se ka shkelje të Nenit 1
të Protokollit 1.
Duke u mbështetur në Nenin 41 kërkuesja pretendoi 137,100 euro
(EUR) në lidhje me dëmin material dhe 40,320 euro në lidhje me dëmin jo
material. Në lidhje me kërkesën për dëmet materiale, kërkuesja paraqiti një
vlerësim të ekspertëve të pronës që vlerësoi vlerën aktuale të saj në 68,550
EUR dhe vlerësoi humbjen e fitimeve që nga viti 1996 në 68,550 EUR. Nga
ana tjetër, Qeveria nuk paraqiti asnjë argument në lidhje me shumat e
kërkuara. Gjykata vendosë se shteti i paditur duhet të paguajë kërkuesen
nga data në të cilën aktgjykimi bëhet i formës së prerë në përputhje me
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Nenin 44 § 2 të Konventës me shumën prej 12.500 euro (dymbëdhjetë mijë e
pesëqind euro), dhe çdo taksë që mund të jetë e ngarkueshme, në lidhje me
dëmin material dhe me nga 5.000 euro (pesë mijë euro), dhe çdo taksë që
mund të jetë e ngarkueshme, në lidhje me dëmin jo material.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se ka shkelje të Nenit 6§1 dhe Nenit 1 të Protokollit 1
të Konventës (unanimisht).
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Jahn dhe të tjerët kundër Gjermanisë - 46720/99; 72203/01;
72552/01
30.06.2005 [Dhoma e Madhe]
Neni 1 i Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e
mungesës së kompensimit për tokën e kthyer tek autoritetet tatimore / nuk
ka shkelje
Neni 14 marrë së bashku me Nenin 1 të Protokollit 1
Diskriminim në raport me kategori të personave tjerë sa i përket
fitimit të tokës në bazë të reformës së tokës / nuk ka shkelje
Fjalët kyçe: gëzim paqësor i pasurisë/ (mos) kompensim i tokës / rrethana të
jashtëzakonshme/ reformë e tokës/ ndryshim legjislacioni / ndryshim regjimi /
përcaktimi i pronësisë me ligj / toka bujqësore /në interes publik/ baraspeshë e
drejtë/ diskriminim
Faktet e rastit
Kërkuesit - znj. Heidi Jahn dhe z. Albert Thurm, znj. Erika Rissmann,
znj. Ilse Höller dhe znj. Edith Loth, parashtruan tri kërkesa të ndara të cilat
u bashkuan nga Gjykata. Të pesë kërkuesit, shtetas gjermanë, janë
trashëgimtarë të tokës së paraardhësve të tyre, e cila pas shpronësimit nga
pronarët e mëparshëm ishte shpërndarë përmes reformës së tokës, të
zbatuar në zonën e okupuar sovjetike gjermane në vitin 1945. Bazën
statusore të kësaj reforme të tokës e përbënin Dekretet e vitit 1945 për
Reformën e Tokës, të cilat parashihnin se pjesë të caktuara të tokës duhej të
shfrytëzoheshin për qëllime bujqësore. Në bazë të certifikatave të ndarjes,
toka mund të kalohej tek trashëgimtarët e pronarëve bujq të rinj. Pas rënies
së Murit të Berlinit, si pjesë e negociatave në mes të dy shteteve gjermane
dhe katër fuqive okupuese që dërguan drejt ri-bashkimit të Gjermanisë, në
mënyrë që të sigurohej kalimi nga ekonomia socialiste në ekonomi të
tregut, më 6 mars 1990 parlamenti i Republikës Demokratike të Gjermanisë
(tutje “RDGJ”) vend në të cilën gjendeshin kërkuesit, miratoi Ligjin e
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Modrow-it. Ky ligj, i cili u bë pjesë përbërëse e Republikës Federale të
Gjermanisë, hoqi të gjitha kufizimet në disponimin e tokës së fituar në
kuadër të reformës së tokës, ku ata që zotëronin tokën u bënë pronarë në
kuptimin e vërtetë të fjalës. Mirëpo, më 4 korrik 1992, parlamenti i
Republikës Federale të Gjermanisë miratoi Ligjin e dytë të Amendamentit
të të Drejtave Pronësore mbi likuidimin e reformës së tokës në ish-RDGJ,
ku disa nga dispozitat e këtij Ligji u bën pjesë e Ligjit Hyrës të Kodit Civil
të Republikës Federale të Gjermanisë.
Pas përpjekjes për shitje të tokës nga dy kërkuesit e parë, të shoqëruar
me një kërkesë nga Departamenti i Bujqësisë dhe Konsolidimit të Tokës
Rurale, para Gjykatës së Qarkut të Sangerhaus-it, kjo e fundit më 1990
urdhëroi kthimin e tokës tek autoritetet tatimore pasi që asnjë nga ta nuk
kishte kryer aktivitet në sektorin e bujqësisë, pylltarisë dhe industrisë
ushqimore më 15 mars 1990 ose gjatë dhjetë viteve të kaluara. Gjykata
Rajonale në Halle hodhi poshtë ankesën e kërkuesve pasi që toka e fituar në
kuadrin e reformës së tokës ishte subjekt i kufizimeve dhe se Dekretet e
Reformës së Tokës të vitit 1945 dhe ndryshimi i Dekretit të Posedimit të
vitit 1951 ndaluan shitjen e kësaj toke, me kusht që çdo vendim lidhur me
ndryshimin e posedimit ishte një çështje e shtetit. Ankesa e kërkuesve, para
Gjykatës Kushtetuese Federale u hodh poshtë duke theksuar se përdorimi i
tokës i ishte nënshtruar kufizimeve në kohën e RDGJ-së dhe ajo tokë nuk
mund të kalohej automatikisht tek trashëgimtarët pa pëlqimin e shtetit.
Kërkuesi i tretë dhe katërt, të cilët tokën e kishin dhënë me qira për
dymbëdhjetë vite për një kompani bujqësore, më 1998, u urdhëruan nga
Gjykata Rajonale e Neubradenburg-ut që ta transferojnë tokën tek autoritet
për arsye se më 15 mars 1990, ata as nuk ishin anëtarë të një kooperative
bujqësore dhe as nuk kishin aplikuar për t‟u bërë pjesë në një të tillë.
Ankesa e bërë nga kërkuesit para Gjykatës së Apelit të Rostock-ut u hodh
poshtë, pasi që u konsiderua se parlamenti gjerman ka kërkuar kështu të
korrigjojë zbrazëtirat në Ligjin e Modrow-it i cili nuk përmbante dispozita
kalimtare për rastet kur ndryshimet e pronësisë nuk ishin regjistruar në
regjistrin e tokës. Tutje, ankesa e kërkuesve para Gjykatës Kushtetuese
Federale për shkelje të të drejtave pronësore e trashëgimore, parimit të
barazisë dhe mos-kompensim të një ndërhyrjeje jo-proporcionale e të
panevojshme në pasuri u hodh poshtë nga kjo gjykatë pasi u përfundua se
nuk ka shkelje të të drejtave themelore.
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Ndërsa, më 1997, kërkuesit të pestë iu urdhërua nga Gjykata Rajonale
e Frankfurtit të transferonte tokën e saj tek autoritetet lokale për shkak se
më 15 mars 1990 nuk kishte kryer asnjë veprimtari në sektorin e bujqësisë,
pylltarisë dhe industrisë ushqimore, si dhe të paguaj shumën e 60,000
DEM. Ky aktgjykim, u mbështet edhe nga Gjykata e Apelit të
Bradenburgut, e cila theksoi se nuk mjafton vetëm fakti që kërkuesi të ketë
qenë teknikisht anëtar i kooperativës bujqësore, pasi ka filluar punë tjetër,
për t‟i dhënë titullin për tokën në fjalë. Pas hedhjes poshtë të ankesës së
kërkuesit nga Gjykata Federale e Drejtësisë përveç në pikën e ankesës për
shumën të cilën duhej të paguante, kjo gjykatë ri-ktheu çështjen tek Gjykata
e Apelit, e cila urdhëroi kërkuesin të paguajë 27,000 DEM. Ankesa e
kërkuesit pranë Gjykatës Kushtetuese Federale për shkelje të të drejtave
pronësore dhe trashëgimore, shkeljes së parimit të veprimit jo-retroaktiv të
ligjit dhe barazisë si dhe ndërhyrjes jo-proporcionale u hodh poshtë në vitin
2000.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Kërkuesit pretenduan se detyrimi për kthim të tokës së tyre tek
autoritetet tatimore pa kompensim në përputhje me dispozitat e Ligjit
Hyrës të Kodit Civil të Republikës Federale të Gjermanisë, paraqet
ndërhyrje në gëzimin paqësor të pasurisë e cila është e garantuar me Nenin
1 të Protokollit 1 të Konventës.
Gjykata përsërit se Neni 1 i Protokollit 1 të Konventës përmban tri
rregulla të ndryshme. Përderisa rregulli i parë shpalos parimin e gëzimit
paqësor të pasurisë, rregulli i dytë mbulon privimin e pasurisë sipas
kushteve të caktuara, kurse së fundmi, rregulli i tretë pranon se shtetet
kontraktuese kanë të drejtë të kontrollojnë përdorimin e pasurisë në
përputhje me interesin e përgjithshëm. Gjykata ka parasysh qëndrimin jokundërshtues të Qeverisë ndaj mendimit të Dhomës, e cila në vitin 2004,
gjeti se ka pasur privim të pasurisë në rastin e tanishëm. Rrjedhimisht,
Gjykata pajtohet me analizën e Dhomës në këtë pjesë dhe do të përcaktojë
nëse kjo ndërhyrje është e justifikueshme sipas Nenit 1 të Protokollit 1 të
Konventës.
Gjykata rithekson se sipas Nenit 1 të Protokollit 1, çdo ndërhyrje e një
autoriteti publik në gëzimin paqësor të pasurisë duhet të jetë e ligjshme.
Për më tepër, Gjykata i referohet praktikës së saj gjyqësore, përkatësisht
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rastit Ish-Mbreti i Greqisë1, ku u përcaktua se ligji mbi të cilin bazohet
ndërhyrja duhet të jetë në përputhje me ligjin e brendshëm të Shtetit
Kontraktues, përfshirë dispozitat përkatëse të Kushtetutës. Kërkuesit
pohuan se ndërhyrja nuk ka qenë e ligjshme, pasi që në vitin 1992,
legjislatura gabimisht kishte supozuar se toka e fituar përmes reformës së
tokës në Republikën Demokratike të Gjermanisë nuk mund të kalonte tek
trashëgimtarët e pronarëve. Kjo ishte arsyeja pse Ligji i Dytë i
Amendamentit të të Drejtave të Pronës i datës 14 korrik 1992 kishte ndarë
fillimisht titullin e pronës tek kërkuesit dhe më pas e tërhoqi prej tyre në
favor të autoriteteve tatimore. Ndërkaq, Qeveria duke iu referuar
arsyeshmërisë së Dhomës në këtë pikë, konsideroi se ndërhyrja ka qenë në
përputhje me ligjin.
Gjykata vëren se në rastin konkret, parlamenti gjerman kërkoi të
korrigjojë zbrazëtirat në Ligjin e Modrow-it duke specifikuar se vetëm
personat që kishin punuar në sektorin bujqësor, ndër të tjera dhe ishin
anëtarë të një kooperative bujqësore mund të trashëgonin atë tokë. Prandaj,
në përputhje me këto dispozita, gjykatat gjermane urdhëruan kërkuesit që
të ri-caktojnë tokën e tyre tek autoritetet tatimore dhe më pas Gjykata
Kushtetuese Federale gjeti se këto dispozita ishin në përputhje me Ligjin
Themelor. Rrjedhimisht, Gjykata nuk e konsideron këtë interpretim të ketë
qenë arbitrar. Përkundrazi, Gjykata duke iu referuar praktikës së saj
gjyqësore, përsërit se në radhë të parë janë autoritetet vendore, veçanërisht
gjykatat, që janë përgjegjëse të interpretojnë dhe zbatojnë të drejtën e
brendshme dhe të vendosin për çështjet e kushtetutshmërisë. Prandaj,
Gjykata gjen se ndërhyrja ka qenë e paraparë me ligj, siç kërkohet edhe nga
Neni 1 i Protokollit 1 të Konventës.
Tutje, Gjykata vlerëson se a ka qenë ndërhyrja në interesin publik siç
parashikohet me rregullën e dytë të Nenit 1 të Protokollit 1 të Konventës.
Lidhur me këtë, kërkuesit pretenduan se ndërhyrja në fjalë nuk ka ndjekur
qëllim legjitim pasi që parlamenti gjerman më 1992 nuk kishte kuptuar se
ata tanimë kishin të drejtën pronësore dhe se sipas Gjykatës Federale të
Drejtësisë, Ligji i Dytë i Amendamentit të të Drejtave të Pronës ishte bazuar
në teorinë që toka e fituar në bazë të reformës së tokës nuk kalon tek
trashëgimtarët e pronarëve. Për më shumë, sipas kërkuesve shteti ka
synuar të marrë tokën pa i dhënë kompensim trashëgimtarëve me zbatim
1
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të masës e cila ndalonte kërkuesit të ndërmarrin hapa për mbajtjen e
pasurisë. Ndërsa, Qeveria argumentoi se ndërhyrja ishte në interes publik
pasi kishte qëllim qartësimin e pronësisë së tokës të fituar përmes reformës
së tokës. Për këtë arsye, parlamenti gjerman duhej të rregullonte zbrazëtirat
dhe padrejtësitë e Ligjit të Modrow-it, pasi që vetëm personat të cilët
punonin në sektorin bujqësor mund të trashëgonin tokën.
Gjykata konsideron se përveç që autoritetet kombëtare janë në
pozicion më të mirë për të vlerësuar se çka është në interes të publikut në
shoqërinë e tyre, ato edhe kanë një nivel të caktuar të vlerësimit në masat
për privim të pronës. Marrë parasysh se pas ri-bashkimit sistemi në
Gjermani kishte ndryshuar në një ekonomi tregu, Gjykata nuk dyshon në
vendimin e parlamentit gjerman për të rregulluar çështjet pronësore të dala
nga reforma e tokës, sipas të cilit ishin jo të drejta. Rrjedhimisht, Gjykata
konsideron se ndërhyrja ka qenë në interes publik. Sidoqoftë, Gjykata
përsëritë se ndërhyrja në pasuri duhet të paraqet një baraspeshë të drejtë
mes kërkesave në interes të përgjithshëm shoqëror dhe kushteve për
mbrojtje të të drejtave themelore të individit. Pra, duhet të ketë një lidhje të
arsyeshme mes mjeteve dhe qëllimit për çdo masë privimi nga prona. Duke
marrë parasysh se tashmë është vlerësuar së ndërhyrja në këtë rast ka qenë
e ligjshme dhe jo-arbitrare dhe se Ligji i Dytë i Amendamentit të të Drejtave
të Pronës nuk parasheh ndonjë kompensim, Gjykata duhet të vlerësojë nëse
gjatë ndërhyrjes së ligjshme në pasuri, kërkuesit kanë bartur barrë joproporcionale dhe të tepërt.
Në lidhje me këtë çështje, kërkuesit i kërkuan Gjykatës që të
konfirmohet vendimi i Dhomës për ndërhyrje qartazi jo-proporcionale në
pasuri, si pasojë e mos-kompensimit. Sipas tyre Ligji i Modrow-it nuk
kishte zbrazëti por vetëm synonte të vinte në kuptimin e vërtetë të fjalës
titullin e pronësisë mbi pronarët, përfshirë trashëgimtarët e tyre. Për më
shumë, kërkuesit, duke iu referuar praktikës gjyqësore të Gjykatës,2
argumentuan se Gjykata deri tani asnjëherë nuk kishte gjetur se kishte
pasur rrethana aq të veçanta sa të arsyetohet një ndërhyrje në pasuri pa
ofruar kompensim.
Qeveria kundërshtoi pretendimet e kërkuesve, duke argumentuar se
në RDGJ kërkuesit nuk kishin të drejtë të vërtetë pronësie por vetëm të
2
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drejtë uzufrukti. Për dallim nga kërkuesit, Qeveria pretendoi se Ligji i
Modrow-it kishte për qëllim që toka të përdorej për qëllime bujqësore dhe
pronarë në kuptim të plotë të fjalës të bëheshin fermerët e jo trashëgimtarët
e tyre. Andaj, Qeveria konsideroi se në rrethana të veçanta kur ka
ndryshim të regjimit mund të justifikohet mos-pagesa e kompensimit në
çështjet pronësore. Rrjedhimisht, Qeveria iu referua rastit James dhe të tjerët
kundër Britanisë së Madhe3 duke konsideruar se për arsye të drejtësisë
shoqërore parlamenti ka korrigjuar Ligjin e Modrow-it, ligj ky i miratuar në
rrethana të veçanta nga një parlament i zgjedhur në mënyrë jodemokratike.
Gjykata, para se të vendosë nëse është arritur baraspesha e drejtë mes
mbrojtjes së pasurisë dhe interesit publik, merr në konsideratë rrethanat e
veçanta dhe kontekstin historik në këtë rast. Së pari, reforma e tokës e
zbatuar në periudhën e viteve 1945 deri pas vitit 1949 në RDGJ, kishte për
qëllim që toka e shpërndarë të kultivohej nën kontrollin e shtetit, e drejta e
fermerëve të rinj nuk klasifikohej si e drejtë pronësore pasi që ishte subjekt i
kufizimeve sipas Dekreteve për Reformën e Tokës dhe se toka do t‟i kthehej
shtetit nëse trashëgimtarët nuk e punonin tokën dhe nuk ishin anëtarë të
kooperativave bujqësore. Më tej, Gjykata ka parasysh fazën tjetër të
tranzicionit në Gjermani me miratimin e Ligjit të Modrow-it, që hyri në fuqi
dy ditë para zgjedhjeve të para demokratike. Ky ligj hoqi të gjitha kufizimet
në kuadrin e reformës së tokës duke transformuar kështu titujt e pronësisë
të fituar në kuadër të reformës në pronësi të plotë, përfshirë rastet kur toka
kishte kaluar tek trashëgimtarët, edhe pse pa ndonjë dispozitë specifike
lidhur me pozitën e trashëgimtarëve të tokës në fjalë. Periudhën e tretë që
Gjykata merr në konsideratë është ajo pas ribashkimit të Gjermanisë. Pa
kaluar dy vite nga ribashkimi i Gjermanisë, parlamenti gjerman kërkoi të
korrigjojë efektet e Ligjit të Modrow-it për arsye të drejtësisë dhe drejtësisë
sociale, përmes Ligjit të Dytë të Amendamentit të të Drejtave Pronësore që
synonte të parandalonte marrjen e tokës nga trashëgimtarët që nuk i
plotësonin kushtet.
Gjykata konsideron se një mungesë e plotë kompensimi mund të
konsiderohet e justifikueshme sipas Nenit 1 të Protokollit 1 vetëm në
rrethana të jashtëzakonshme. Në këtë pikë, Gjykata përsërit të gjeturat nga
praktika e saj gjyqësore lidhur me atë se shteti ka një hapësirë të gjerë
vlerësimi gjatë miratimit të ligjeve, në kontekstin e ndryshimit të regjimit
3
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politik dhe ekonomik.4 Duke marrë parasysh rrethanat e miratimit të Ligjit
Modrow-it nga një parlament jo i zgjedhur në mënyrë demokratike, gjatë
një periudhe kalimtare mes dy regjimeve, miratimin e Ligjit të Dytë të
Amendamentit të të Drejtave për arritjen e drejtësisë shoqërore si dhe
pasigurinë e pozitës ligjore të trashëgimtarëve, Gjykata gjen se në
kontekstin unik të ribashkimit gjerman, mungesa e kompensimit nuk prish
baraspeshën e drejtë që duhet të arrihet ndërmjet mbrojtjes së pasurisë dhe
kërkesave të interesit të përgjithshëm. Prandaj, Gjykata konstaton se nuk a
shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1.
Sa i përket Nenit 14 të Konventës marrë së bashku me Nenin 1 të
Protokollit 1, kërkuesit pretenduan të kenë qenë viktima të diskriminimit.
Kjo për arsye se ata kishin qenë të diskriminuar në krahasim me tri kategori
tjera të personave: pronarëve të tokës në bazë të reformës së tokës që kishin
fituar tokën si fermerë të rinj dhe që ishin gjallë më 15 mars 1990, pronarëve
të tokës që kishin fituar tokën inter vivos para 15 mars 1990 dhe personat që
kishin trashëguar tokën ndërmjet 16 marsit 1990 dhe 2 tetorit 1990. Qeveria
argumentoi të kundërtën, duke theksuar se nuk ka pasur diskriminim ndaj
kërkuesve. Qeveria pretendoi se kërkuesit nuk kanë qenë të diskriminuar
në krahasim me personat që kanë trashëguar tokën pas 15 marsit 1990, pasi
që korrigjimi i Ligjit të Modrow-it kishte qenë i nevojshëm aty ku
Republika Demokratike Gjermane ka dështuar të kthejë tokën në pronësi të
Shtetit dhe të ndryshojë informatat në Regjistrin e Tokave në përputhje me
Dekretet e Reformës së Tokës dhe Dekretet e Ndryshimit të Pronësisë. Për
më shumë, sipas Qeverisë, kërkuesit nuk kanë qenë të diskriminuar në
krahasim me fermerët e rinj të pensionuar, pasi që ata edhe pse jo aktivë
kanë vazhduar të jenë anëtarë të kooperativave bujqësore dhe shpesh
jetonin në ndërtesa në toka të fituara nën reformën e tokës dhe prandaj
kishin pasur pritje legjitime për mbrojtjen e të drejtave të tyre. Së fundmi,
kërkuesit nuk kanë qenë të diskriminuar as në krahasim me ata që kanë
fituar tokën inter vivos, pasi rregullat e zbatueshme kanë qenë të ndryshme.
Gjykata rithekson se, sipas Nenit 14 të Konventës trajtimi është
diskriminues, kur ligji apo veprimi nuk ka objektivitet dhe justifikim të
arsyeshëm, nuk ndjek një qëllim legjitim dhe nuk ka një baraspeshë
ndërmjet mjeteve të përdorura dhe qëllimit që realizohet. Gjithashtu,
Shtetet Kontraktuese kanë një nivel të caktuar vlerësimi nëse dhe deri në
4
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cilën shkallë dallimet justifikojnë një dallim trajtimi. Gjykata vlerëson se
Ligji i Dytë i Amendamentit të të Drejtave Pronësore i vitit 1992 ishte
korrigjim i efekteve të Ligjit të Modrow-it, trajtimi në dallim në mes
fermerëve të rinj të pensionuar dhe kërkuesve justifikohet me atë se të parët
vazhduan të jenë anëtarë të kooperativave bujqësore dhe se fitimi i tokës
inter vivos ka qenë subjekt i rregullave të tjera. Prandaj, Gjykata nuk e sheh
korrigjimin e Ligjit të Modrow-it si të paarsyeshëm apo të ketë vënë një
barrë jo-proporcionale mbi kërkuesit, por si objektiv arsyeshëm të
justifikuar. Rrjedhimisht, Gjykata gjen se nuk ka shkelje të Nenit 14 marrë
së bashku me Nenin1 të Protokollit 1 të Konventës.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se nuk ka shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1 dhe
Nenit 14 të Konventës marrë së bashku me Nenin 1 të Protokollit
1(njëmbëdhjetë vota pro dhe gjashtë kundër/ pesëmbëdhjetë vota pro dhe dy
kundër).
Mendimi pjesërisht mospajtues i gjyqtarit Cabral Barreto
Gjyqtari Barreto nuk pajtohet në atë se nuk ka shkelje të Nenit 1 të
Protokollit 1. Sipas pikëpamjes së tij, rasti në fjalë është shumë i ngjashëm
me rastin e lartcekur Ish-Mbreti i Greqisë dhe të Tjerët kundër Greqisë, ku
përveç rrethanave të veçanta është edhe ndërrimi i regjimit nga monarkia
në republikë. Në atë rast, Gjykata kishte vendosur se mungesa e
kompensimit për privim nga pasuria prish baraspeshën ndërmjet mbrojtjes
së pasurisë dhe kërkesave në interes publik. Gjyqtari Barreto, rrethanat e
veçanta në rastin e tanishëm i konsideron larg nga serioziteti i rrethanave
ekzistuese në rastin Ish-Mbreti i Greqisë dhe të Tjerët. Prandaj, Gjyqtari
Barreto konsideron se ka pasur shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1 të
Konventës.
Mendimi pjesërisht mospajtues i gjyqtarit Pavlovschi
Sipas Gjyqtarit Pavlovschi, në rastin e tanishëm ka pasur shkelje të
Nenit 1 të Protokollit 1. Ai ka parasysh faktin se kërkuesit në fjalë kanë
qenë ligjërisht të njohur si pronarë të tokës për një periudhë të
përgjithshme prej 11-12 vitesh dhe se edhe rreth 50,000 qytetarë gjermanë
tjerë janë në pozitë të njëjtë. Prandaj, nuk sheh se si kjo ka qenë në interes
publik kur qytetarët gjermanë privohen nga të drejtat e tyre pronësore, të
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drejta të cilat kanë qenë të njohura edhe nga shpronësuesi vetë. Sipas tij,
Qeveria ka dështuar të dëshmoj se kishte pasur qëllime të sinqerta si t‟u
shprëndahej toka fermerëve që me të vërtetë do ta punonin atë ose t‟u
kthehej pronarëve të mëparshëm. Në lidhje me çështjen e proporcionit të
ndërhyrjes, gjyqtari Pavlovschi konsideron se është dështuar në marrjen
parasysh të interesave të dy palëve. Sipas tij, interesat e Qeverisë janë
marrë parasysh, pasi që toka i është kthyer shtetit, mirëpo kërkuesve nuk
iu është dhënë asnjë kompensim. Për më shumë, ai nuk pranon argumentin
se Ligji i Modrow-it është miratuar nga një parlament i zgjedhur në mënyrë
jo-demokratike, pasi që kjo në njërën anë do të nënkuptonte se të gjitha
ligjet e miratuara nga parlamenti në periudhën e viteve 1945-1990 do duhej
të rishikoheshin. Sipas tij, kjo do të shkaktonte kaos të madh. Për të nuk
është ri-bashkimi i Gjermanisë ai që shkaktoi humbjen e pasurisë së
njerëzve, mirëpo është ndryshimi i legjislacionit nga autoritetet gjermane,
gjë që nuk krijon rrethanë të veçantë për arsyetim të mos-baraspeshës në
mes të interesave të palëve. Rrjedhimisht, sipas gjyqtarit Pavlovschi,
ndërhyrja nuk ka qenë proporcionale dhe ka pasur shkelje të Nenit 1 të
Protokollit 1.
Mendim i përbashkët mospajtues i gjyqtarëve Costa dhe Borrego
Borrego të cilit iu bashkuan Gjyqtarët Ress dhe Botoucharova
Sipas pikëpamjes së këtyre gjyqtarëve, në rastin në fjalë ka pasur
shkelje si të Nenit 1 të Protokollit 1, ashtu edhe shkelje të Nenit 14 të
Konventës marrë së bashku me Nenin 1 të Protokollit 1. Sipas tyre, Ligji i
Modrow-it është miratuar si rezultat i negociatave mes dy shteteve
gjermane, që synonin sigurimin e kalimit nga ekonomia socialiste në
ekonomi të tregut dhe jo vetëm nga Republika Demokratike e Gjermanisë.
Për më shumë, mospajtime ka për mospagim të kompensimit pasi që
kërkuesit ishin privuar nga pasuria e tyre pa ndonjë kompensim. Ndërkaq,
në lidhje me Nenin 14 marrë së bashku me Nenin 1 të Protokollit 1, ata u
deklaruan se mungesa e kompensimit nuk mund të arsyetohet me pozitë të
ndryshme mes kërkuesve dhe kategorive tjera të përmendura në vendim.
Mendimi mospajtues i gjyqtarit Ress
Gjyqtari Ress është i mendimit se ka pasur shkelje të Nenit 1 të
Protokollit 1 të Konventës. Kjo, ndër tjerash, për arsye se bashkimi i
Gjermanisë nuk është më i veçantë se shpërbërja e BRSS-së, Jugosllavisë
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apo ndryshimet në regjimet politike të shumë vendeve pas rënies së murit
të Berlinit. Sipas tij, përdorimi i konceptit “rrethana të veçanta” nga Gjykata
përbën një hap të rrezikshëm në zhvillimin e interpretimit të Konventës.
Edhe pse është përdorur rrallë nga Gjykata më herët, si në rastin Ish-Mbreti
i Greqisë dhe të Tjerët kundër Greqisë, atëherë është dhënë dëmshpërblim.
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Beshiri dhe të tjerët kundër Shqipërisë - 7352/03
22.08.2006 [Seksioni i katërt]
Neni 1 i Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e mosdhënies së kompensimit për pronë / ka shkelje
Neni 6 § 1
Shkelje e të drejtës për proces të rregullt gjyqësor si pasojë e mosekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit për kompensim të pronës / ka
shkelje
Neni 13
Shkelje e të drejtës për një proces të rregullt gjyqësor si pasojë e
mungesës së mjeteve efektive juridike /e panevojshme për shqyrtim
Neni 14 marrë së bashku me Nenin 1 të Protokollit 1
Shkelje e të drejtës për gëzim paqësor të pasurisë si pasojë e
diskriminimit në lidhje me kompensim të pronës / nuk ka shkelje
Fjalët kyçe: gëzim paqësor i pasurisë/ shpronësim /mos-ekzekutim i
vendimit/ diskriminim/ kompensim
Faktet e rastit
Kërkuesit - z. Njazi Beshiri, znj. Liri Kaba, znj. Xhilda Koka dhe z.
Sair Preza, katër shtetas shqiptarë, babai i të cilëve kishte qenë pronar i një
vile me sipërfaqe prej 42.70 metra katrorë dhe dy parcelave toke afër saj,
njëra prej të cilave me sipërfaqe afro 46.70 m2 (parcela e parë) ndërsa tjetra
48.55 m2 (parcela e dytë). Gjatë periudhës 1946-1978 babai i kërkuesve ia
kishte lëshuar me qira vilën babait të B.N-së. Në një datë të paspecifikuar,
meqenëse vila ishte e pabanueshme, Shteti i dha babait të kërkuesve një
hua të detyrueshme prej 16.204 lekësh që do t‟i shërbente për renovimin e
vilës, hua të cilën ai nuk mundi t‟ia kthej dhe kjo çoi në nacionalizimin e
vilës me vendim të 14 korrikut 1978. Që nga viti 1978 e tutje, familja e B.N33
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së vazhduan banimin në vilën tashmë të konsideruar si pronë shtetërore.
Para kësaj, B.N ndërtoi në parcelën e dytë dy ndërtesa të cilat me vendim të
23 shkurtit 1976 të marrë nga Gjykata e Qarkut në Tiranë iu alokuan B.N-së.
Në vitin 1996, kërkuesit paraqitën ankesë pranë Komisionit të Tiranës për
Kthimin dhe Kompensimin e Pronave, me ç‟rast Komisioni u ktheu atyre
vilën nën argumentimin se nacionalizimi i saj kishte qenë i paligjshëm dhe
u ktheu parcelën e tokës së parë, ndërsa parcelën e dytë për shkak të
investimit nga B.N.-së në ndërtesën shtesë, Komisioni mbështeti të drejtën e
refuzimit të parë mbi blerjen e tokës. Një vit më vonë, Gjykata e Tiranës në
bazë të kërkesës së ngritur nga B.N deklaroi vendimin e Komisionit të
pavlefshëm dhe në shkelje të Nenit 13 të Ligjit mbi Pronën. Ky vendim u
mbështet edhe nga Gjykata e Apelit të Tiranës e cila rrëzoi apelin e
kërkuesve për shkelje të të drejtave pronësore. Më tutje, Gjykata e Apelit të
Tiranës, pas rigjykimit të rastit me urdhër të Gjykatës Supreme, më 11 Prill
2001 deklaroi të pavlefshëm vendimin e Komisionit duke gjetur se
kërkuesit nuk mund të përfitonin nga procesi i kthimit të pronave në lidhje
me vilën pasi qe nacionalizimi i saj ishte bërë në përputhje me ligjin, ndërsa
në lidhje më të drejtat pronësore të parcelave të tokës, kërkuesve do tu jepej
kompensim në përputhje me Nenin 16 të Ligjit mbi Pronën. Ndaj këtij
vendimi, kërkuesit ngritën apel, i cili u hodh poshtë nga Gjykata Supreme
si i pabazë. Së fundmi, kërkuesit duke u mbështetur në Nenin 131 të
Kushtetutës, paraqitën ankesë pranë Gjykatës Kushtetuese për të sfiduar
kushtetutshmërinë e vendimeve të nxjerra nga Gjykata e Apelit dhe
Gjykata Supreme, ankesë e cila u gjet de plano e papranueshme nga Gjykata
pasi qe dilte jashtë juridiksionit të saj. Në vitin 2004, kërkuesit njoftuan
Zyrën e Gjendjes Civile se autoritetet kishin dështuar t‟i përmbahen
vendimit të 11 prillit 2001 për dhënien e kompensimit.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Kërkuesit pretendojnë shkelje të të drejtave të tyre pronësore, në
kundërshtim me Nenin 6 § 1 dhe Nenin 13, si pasojë e mos-ekzekutimit të
vendimit të Gjykatës së Apelit për kompensim të pronës, kohëzgjatjes së
procedurave dhe mungesës së mjeteve juridike efektive. Ata po ashtu
pretenduan shkelje të Nenit 14 marrë së bashku me Nenin 1 të Protokollit 1,
si pasojë e diskriminimit në kompensim të pronës.
Në lidhje me pranueshmërinë e kërkesës, Qeveria pretendoi se
kërkesa është e papranueshme, sepse paraqitja e saj më 16 shkurt 2003
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është jashtë limitit gjashtë-mujor të parashikuar në Nenin 35 (1) të
Konventës. Sipas Qeverisë rregullimi përfundimtar efektiv brenda kuptimit
të kësaj dispozite është vendimi i Gjykatës së Lartë i datës 15 shkurt 2002
dhe jo ai i nxjerrë nga Gjykata Kushtetuese. Në anë tjetër, kërkuesit
argumentuan se vendimi i Gjykatës Kushtetuese pavarësisht se deklaroi
rastin të papranueshëm u nxor më 24 Shtator 2002, si rezultat data kur rasti
u ngrit pranë Gjykatës Evropiane hyn brenda limitit të paraparë në Nenin
35 (1) të Konventës. Gjykata rikujton gjetjet në rastin Balliu kundër Shqipërisë
1 ku kishte konstatuar se ankesa e ngritur pranë Gjykatës Kushtetuese të
Shqipërisë është brenda kuptimit të Nenit 35 të Konventës një mjet efektiv
juridik që duhet shteruar nga pala. Si rezultat kundërshtimet e Qeverisë
konsiderohen të pranueshme.
Për sa i përket Neneve 6 dhe 13, kërkuesit pretenduan shkelje të
Nenit 6 në tri aspekte: parregullsinë e procedurës, kohëzgjatjen e saj si dhe
dështimin e autoriteteve për ta ekzekutuar një vendim, si dhe në ndërlidhje
me Nenin 13 sa i përket mungesës së mjeteve efektive. Së pari, kërkuesit
argumentuan se B.N nuk do të duhej t‟i njihej pozicioni për t‟i kontestuar të
drejtat pronësore të kërkuesve. Së dyti, kërkuesve nuk u ishte lënë asnjë
mjet efektiv juridik në lidhje me këtë ankesë dhe së treti, periudha prej pesë
vitesh për të vendosur në lidhje me ankesat e tyre mbi pronësinë, nuk
mund të konsiderohej kohëzgjatje e arsyeshme e procedurave.
Lidhur me argumentin e kërkuesve për pozicionin e B.N-së pranë
gjykatave vendore, Gjykata vlerëson se kjo çështje u përket gjykatave
vendore të cilat kanë për detyrë të zgjidhin problemet e interpretimit të
legjislacionit vendor, prandaj Gjykata nuk gjen shkelje të Nenit 6 në këtë
pikë dhe hedh poshtë pretendimin e kërkuesve si qartësisht të pabazuar.
Lidhur me mjetet juridike për pikën paraprake, Gjykata rithekson se Neni
13 aplikohet vetëm atëherë kur individi ka “pretendim të diskutueshëm” se
do të jetë subjekt i shkeljes së ndonjë të drejte të garantuar në Konventë.
Pasi që kërkuesit nuk kanë një të tillë, Neni 13 nuk është i aplikueshëm në
këtë rast dhe ankesa e kërkuesve në këtë pikë është qartësisht e pabazuar.
Lidhur me kohëzgjatjen e procedurave, Gjykata vlerëson se periudha
pesë vjeçare pranë gjykatave vendore nuk mund të konsiderohet
kohëzgjatje e paarsyeshme, marrë parasysh kompleksitetin e gjendjes
faktike dhe faktin se kërkuesit kishin dështuar të provojnë pasivitet
substancial gjatë ndonjë periudhë nga ana e autoriteteve gjyqësore. Neni 13
1

Balliu kundër Shqipërisë, nr. 74727/01, 30 Shtator 2004
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edhe në lidhje me këtë pikë mbetet i pa aplikueshëm për arsyet e dhëna në
pikën më lartë.
Në lidhje me pretendimin e kërkuesve për dështimin e autoriteteve
në dhënien e kompensimit të paraparë në vendimin e nxjerrë nga Gjykata e
Apelit në Tiranës më 11 Prill 2001, Qeveria argumentoi se ky pretendim
duhet të deklarohej i papranueshëm për shkak se vetë kërkuesit kishin
neglizhuar fillimin e procesit të ekzekutimit në Gjykatën e Rrethit te
Tiranës si dhe nuk kishin përdorur mjetet juridike të dhëna në Ligjin e ri
mbi Pronën sa i takon kompensimit. Gjykata vlerëson se ekzekutimi i një
vendimi gjyqësor duhet të konsiderohet pjesë përbërëse e gjykimit të drejtë
për qëllime të Nenit 6. Me dështimin e autoriteteve për të ndërmarrë masat
e duhura për ekzekutimin e vendimit të 11 Prill 2001, ato privuan
dispozitat e Nenit 6 § 1 nga të gjitha efektet e dobishme. Si rrjedhojë,
Gjykata konkludon se ka shkelje të Nenit 6 të Konventës, por jo edhe të
Nenit 13 pasi që ankesa e kërkuesve lidhur me këtë nen bazohet në shkeljet
procedurale tashmë të gjetura nën Nenin 6.
Në lidhje me Nenin 1 të Protokollit 1 marrë së bashku me Nenin 14 të
Konventës, kërkuesit pretenduan se u janë shkelur të drejtat pronësore mbi
pronën e babait të tyre dhe shkelja e tillë kishte qenë e karakterit
diskriminues. Kërkuesit u ankuan për dështimin e autoriteteve për të
ekzekutuar vendimin gjyqësor të 11 Prillit 2001 dhe se ky dështim përbën
shkelje të të drejtave të tyre pronësore. Qeveria në anën tjetër argumentoi
se kërkuesit mund të kërkojnë të drejta pronësore vetëm mbi parcelat
tokësore, por jo edhe mbi vilën meqenëse vendimi i Komisionit i cili ua
garantoi ato, ishte përmbysur nga vendimet e gjykatave. Lidhur me
pretendimet nga ky nen, Gjykata vlerëson se e drejta e kthimit nuk është e
proklamuar në Konventë e as në praktikën e saj gjyqësore. Gjykata
konsideron se procedurat gjyqësore nën të cilat kërkuesve u ishin mohuar
të drejtat pronësore mbi vilën, kishin qenë në përputhje me ligjin e
brendshëm dhe nuk mund të konsiderohen arbitrare apo qartazi të
paarsyeshme. Duke marrë në konsideratë faktin që Neni 14 i Konventës
nuk është i pavarur dhe konkluzionin që Neni 1 i Protokollit 1 nuk është i
zbatueshëm sipas këtij kreu, Gjykata vlerëson se Neni 14 nuk mund të
zbatohet në lidhje me këtë pretendim. Për pasojë, ky ankim duhet të
rrëzohet në përputhje me Nenin 35 (3) dhe (4) të Konventës. Pretendimin
mbi parcelat e tokës, Gjykata e deklaron të pranueshëm por ajo refuzon
pranueshmërinë e shkeljes së pretenduar të Nenit 14 marrë së bashku me
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Nenin 1 të Protokollit 1, me arsyetimin se nuk kishte pasur ndonjë lloj
diskriminimi të proklamuar nën këtë nen ndaj kërkuesve. Sipas Gjykatës,
Qeveria ishte e obliguar për dhënien e kompensimit in lieu për dy parcelat e
tokës dhe duke dështuar ta bëjë një gjë të tillë, ajo kishte ndërhyrë në të
drejtat e kërkuesve për gëzim paqësor të pasurisë brenda kuptimit të Nenit
1 të Protokollit 1.
Në lidhje me aplikimin e Nenit 41 kërkuesit kërkuan 564.000 euro për
dëmin material dhe jo material dhe 36.000 euro të tjera për shpenzimet e
bëra në procedurat e brendshme dhe pranë Gjykatës. Gjykata vlerëson se
kërkuesve duhet t‟u jepej kompensim për dëmin material dhe jo material,
të cilat në bazë të vlerësimit të bërë arrinte shumën prej 120.000 eurosh. Në
lidhje me shpenzimet, Gjykata e konsideron të arsyeshme dhënien e
shumës prej 6.000 eurosh si pasojë e dështimit të kërkuesve në paraqitjen e
detajuar të të gjitha shpenzimeve të bëra. Gjykata vlerëson të nevojshme që
interesi i mospagimit duhet të bazohet në normën marxhinale të
huadhënies të Bankës Qendrore Evropiane, së cilës duhet t‟i shtohen tre
pikë për qind.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se ka shkelje të Nenit 6 § 1dhe Nenit 1 të Protokollit
1, kurse kërkesën sipas Nenit 13 të Konventës e vlerëson të panevojshme
për shqyrtim (unanimisht).
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06.03.2003 [Seksioni i tretë]
Neni 6 § 1
Shkelje e së drejtës për proces të rregullt gjyqësor si pasojë e mosekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Rajonit mbi kthimin e të drejtës së
pronësisë / ka shkelje
Neni 13
Shkelje e së drejtës për zgjidhje efektive si pasojë e mungesës së
mjeteve juridike efektive për kthimin e të drejtës së pronësisë / e
panevojshme për shqyrtim
Neni 1 i Protokollit 1 si i veçantë dhe në ndërlidhje me Nenin 14
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e (1)
mos-ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Rajonit mbi kthimin e të drejtës
së pronësisë dhe (2) pamundësisë për ri-marrje të tokës ose kompensimit /
ka shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1 vetëm sa i përket pretendimit të parë
Fjalët kyçe: gëzim paqësor i pasurisë/ mos-ekzekutim i vendimit/
shpronësim/ proces i rregullt gjyqësor/ zgjidhje efektive/ pritje legjitime/ refuzim i
formës së kompensimit
Faktet e rastit
Kërkuesja - znj. Stasė Jasiūnienė, shtetase lituaneze, e ëma e së cilës
kishte pasur në pronësi një shtëpi në zonën turistike të qytetit Palanga në
detin Baltik. Pas pushtimit Sovjetik të Lituanisë në 1940, toka u
nacionalizua dhe shtëpia u prish në vitet 1960. Me një vendim të datës 25
shtator 1992, Këshilli i Qytetit të Palanga duke iu referuar Ligjit për
Rikthimin e Pronës në Lituani, vendosi t‟i kthej të drejtën e pronësisë mbi
tokën e nënës së tyre, kërkueses dhe së motrës. Në vendim, nuk u
përcaktua forma e rikthimit të pronës. Vendimi nuk u vu në zbatim dhe për
më tepër nuk u ofrua asnjë kompensim. Në janar 1995 kërkuesja nisi
procedurat kundër autoriteteve lokale, duke kërkuar kthimin e tokës.
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Gjykata e Qarkut e hodhi poshtë kërkesën e saj. Sipas gjykatës, kërkuesja
nuk kishte të drejtë të rikthejë pronën, por u vendos që kërkueses duhet t‟i
ofrohet një parcelë tjetër për kompensim. Kërkuesja apeloi vendimin duke
refuzuar kompensimin, me arsyetimin se toka e ofruar për kompensim
ishte jashtë qytetit, ndërkaq toka që nëna e saj e kishte pasur në pronësi
tokë në zonën turistike qendrore të Palangës.
Më 3 prill 1996, Gjykata e Rajonit Klaipėda e prishi vendimin e
Gjykatës së Qarkut dhe gjeti se vendimi i Këshillit të Qytetit të Palanga nuk
përputhej me Ligjin për Rikthimin e Pronës pasi që autoriteti lokal nuk
kishte vendosur cilën tokë apo çfarë shume duhej t‟i ofrohej kërkueses si
kompensim. Me këtë vendim, gjykata kërkoi që administrata e qytetit të
miratojë një vendim me pretendimin e kërkueses që t‟i rikthejë të drejtën e
saj në pronë. Megjithatë, një vendim i tillë nuk u mor sepse kërkuesja
refuzoi një parcelë tjetër të tokës. Motra e kërkueses pranoi parcelën tjetër
të ofruar. Kërkuesja i kërkoi zyrës së përmbarimit që të vinte në ekzekutim
vendimin e Gjykatës së Qarkut por ata nuk qenë në gjendje ta bënin një gjë
të tillë. Kërkueses iu kërkua që të zgjedhë një parcelë tjetër toke dhe u
paralajmërua se në qoftë se ajo nuk zgjidhte një parcelë tjetër toke, do t‟i
jepej një e tillë pa pëlqimin e saj. Kërkuesja argumentoi se parcelat e ofruara
kishin vlerë më të vogël se parcela e së ëmës që ajo pretendonte.
Më 30 gusht 1999, autoritetet ekzekutive njoftuan kërkuesen se ajo
nuk kishte arritur të provonte pronësinë e së ëmës mbi parcelën origjinale
të tokës dhe për pasojë nuk mund të merrej asnjë vendim për kompensim
derisa të ofrohej një provë e tillë.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Kërkuesja pretendoi se refuzimi i autoriteteve për të ekzekutuar
aktgjykimin e datës 3 prill 1996, përbënte shkelje të Nenit 6 dhe Nenit 13 të
Konventës, dhe si rezultat i kësaj, nuk kishte mjete juridike efektive që të
rikthente të drejtat e saja pronësore. Në lidhje me këtë, Qeveria deklaroi se
me vendimin e datës 25 shtator 1992, Këshilli i Qytetit të Palanga kishte
vendosur të rikthente të drejtat e pronës së kërkueses për gjysmën e pronës
së nënës së saj. Sipas Qeverisë, “rikthimi i të drejtave pronësore” në
kuptimin e vendimit, në fakt përcaktoi kompensimin në tokë që do t‟i
ofrohej kërkueses, në përputhje me Ligjin për Rikthimin e Pronës. Qeveria
argumentoi se vendimi i datës 25 shtator 1992, nuk ishte i plotë sepse nuk
kishte zgjidhur çështjen e vendndodhjes së parcelës së tokës që do t‟i
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ofrohej kërkueses si kompensim e as nuk kishte vendosur shumën e
kompensimit. Gjithashtu, Qeveria paraqiti argumentin se deri në atë datë,
kërkuesja nuk kishte provuar se ajo përmbush kushtet për kompensim,
sepse nuk kishte paraqitur dokumentacion që vërtetonte se parcela
origjinale e tokës ishte në pronësinë e nënës së saj. Prandaj, sipas Qeverisë,
aktgjykimi i datës 3 prill 1996 do të duhej të interpretohej jo vetëm si
vendim për të vendosur detyrime për autoritetet, por gjithashtu si kërkesë
që kërkuesja të provojë pretendimet e saj ligjore. Rrjedhimisht, Qeveria
pretendoi se vendimi i datës 3 prill 1996 nuk konfirmoi të drejtën e
kërkueses për të përfituar nga legjislacioni për kthimin e të drejtave
pronësore për shkak se kërkuesja nuk kishte provuar se nëna e saj e kishte
në pronësi parcelën e tokës.
Gjykata konsideron se argumentet e Qeverisë se aktgjykimi i datës 3
prill 1996 nuk prodhonte detyrime për ta, ishin të pabaza dhe vëren se
Gjykata Rajonale e Klaipėdas nuk ia mohoi kërkueses meritat e kërkesës në
lidhje me të drejtat e saja pronësore mbi tokën por, në fakt, i kërkoi
autoriteteve që të ndërmarrin masat e nevojshme për të zgjedhur formën e
duhur të kompensimit që duhej dhënë kërkueses. Gjykata pranon se
pamundësia e ekzekutimit të vendimit brenda afatit të përcaktuar kohor
me vendim (30 qershor 1996) apo edhe deri me 2 qershor 1999 mund t'i
atribuohet refuzimit të kërkueses për të pranuar forma të tjera të
kompensimit, meqë kërkohet pëlqimi i saj paraprak. Megjithatë, Gjykata
vlerëson se kjo në asnjë mënyrë, nuk e shfajëson mos-ekzekutimin e
vendimit pas amandamentimit të ligjit, që hyri në fuqi më 2 qershor 1999, i
cili mundësonte vendimin e autoriteteve për kompensim edhe pa pëlqimin
e palës. Rrjedhimisht, Gjykata vendosë se duke dështuar në ekzekutimin e
këtij vendimi gjyqësor, autoritetet lituaneze i kishin pamundësuar efektet e
dobishme të Nenit 6 § 1 të Konventës dhe për pasojë është shkelur ky nen.
Nga ana tjetër, nuk ishte e nevojshme që të merrej në shqyrtim kërkesa
edhe nën këndvështrimin e Nenit 13 përderisa kërkesat e dispozitës se këtij
Neni përfshihen nga ato të dispozitës së Nenit 6 § 1 si lex specialis.
Në lidhje me Nenin 1 të Protokollit 1, si i veçantë dhe në ndërlidhje
me Nenin 14 të Konventës, kërkuesja argumentoi se nacionalizimi dhe
shkatërrimi i pronës së nënës së saj, ishin shkelje flagrante dhe e
vazhdueshme e të drejtave pronësore. Ajo gjithashtu pretendoi se vendimi i
datës 25 Shtator 1992 dhe aktgjykimi i datës 3 Prill 1996 rivendosi të drejtat
e saj pronësore dhe i dha të drejtë për rikthim të parcelës së tokës apo për
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kompensim të drejtë. Megjithatë, parcela e tokës nuk iu rikthye dhe nuk iu
dha kompensim i drejtë.
Në lidhje me ankesën e kërkueses për nacionalizimin e parcelës dhe
shkatërrimin e shtëpisë, Gjykata vë në dukje se ajo nuk ka kompetencë
ratione temporis për ta shqyrtuar këtë, meqenëse ato lidhen me ngjarje që
kishin ndodhur përpara hyrjes në fuqi të Konventës në Lituani. Gjykata
gjen se nuk ka pasur shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1 si i veçantë dhe në
ndërlidhje me Nenin 14 te Konventës, në këtë këndvështrim.
Sa i përket ankesën e kërkueses se ajo nuk kishte pasur mundësi të
rimerrte parcelën origjinale të tokës pas rikrijimit të shtetit Lituanez,
Gjykata thekson se Konventa nuk e garanton të drejtën e kthimit të pronës,
si të tillë. "Pasuria" brenda Nenit 1 të Protokollit 1 mund të jetë ose "pasuri
ekzistuese" apo asete, përfshirë këtu edhe "kërkesa", drejtë të cilave
kërkuesi mund të argumentojë se ka së paku një "pritje legjitime" se ato do
të realizohen. Sipas Gjykatës, shpresa se një e drejtë pronësore e humbur
për një kohë do të mund të rikthehej, nuk mund të konsiderohet "pasuri"
brenda kuptimit të Nenit 1 të Protokollit 1; e po ashtu as një kërkesë e
kushtëzuar e cila ka kaluar si rezultat i mos përmbushjes së atij kushti.
Bazuar në aktgjykimin e datës 3 prill 1996, sipas Gjykatës, është e qartë se
kërkuesja nuk kishte asnjë "pritje legjitime" të bazuar në ligj për kthimin e
pronës sipas legjislacionit lituanez, dhe se autoriteteve iu kërkohej vetëm
që t‟i caktonin asaj kompensim në natyrë ose në të holla. Neni 1 i
Protokollit 1 nuk ishte pra i zbatueshëm në lidhje me këtë pretendim.
Përderisa Neni 14 nuk mund të merret në shqyrtim i vetëm atëherë as ky
nen nuk gjen zbatim në këtë rast. Rrjedhimisht, Gjykata gjen se nuk ka
pasur shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1 si i veçantë dhe në ndërlidhje me
Nenin 14.
Në lidhje me ankesën e kërkueses për sa i përket paaftësisë së
autoriteteve për të ekzekutuar aktgjykimin e datës 3 prill 1996, Gjykata
thekson se një "kërkesë" mund të arrij të përbëj një pasuri për qëllimet e
Nenit 1 të Protokollit 1, nëse ajo është mjaftueshëm e vendosur sa për ta
bërë atë të zbatueshme. Gjykata konsideron se aktgjykimi, i cili nuk është
revokuar, ka pajisur kërkuesen me një kërkesë të realizueshme aq sa për ta
konsideruar atë "pasuri" sipas kuptimit të Nenit 1 të Protokollit 1. Për këtë
arsye, pamundësia për të vënë në zbatim këtë vendim, sidomos pas 2
qershorit 1992 kur kompensimi mund të bëhej edhe pa pëlqimin paraprak
të kërkueses, përbën ndërhyrje ndaj të drejtës së kërkueses për gëzimin
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paqësor të pasurisë. Kështu, autoritetet lituaneze e kishin penguar
kërkuesen që të merrte kompensimin që ajo ka mundur të presë në mënyrë
të arsyeshme. Gjykata konstaton se ka pasur shkelje të Nenit 1 të Protokollit
1 të Konventës në lidhje me mos-ekzekutimin e vendimit të Gjykatës së
Qarkut.
Në bazë të Nenit 41 Kërkuesja pretendoi dëme materiale për
pamundësinë e kthimit të pronës dhe fitimet e humbura nga pamundësia e
shfrytëzimit të pronës. Gjykata meqenëse nuk kishte gjetur shkelje në
pretendimin për kthim të pronës, cakton kompensim vetëm për dëmet e
shkaktuara nga pamundësia për ekzekutim të vendimit të gjykatës, në
shumë prej 9,000 euro për dëme materiale dhe jo materiale.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se ka shkelje të Nenit 6 § 1 dhe Nenit 1 të Protokollit
1 të Konventës vetëm sa i përket mos-ekzekutimit të vendimit të Gjykatës
së Rajonit. Për më shumë, Gjykata vendosë se nuk ka shkelje të Nenit 14 në
ndërlidhje me Nenin 1 të Protokollit 1 dhe se kërkesa e bazuar në Nenin 13
është e panevojshme për shqyrtim (unanimisht).
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18.04.2005 [Seksioni i katërt]
Neni 3
Trajtim çnjerëzor dhe poshtërues si pasojë e mos-ekzekutimit të
vendimit të Gjykatës së Apelit për kthim të pronës / e papranueshme
Neni 6 § 1
Shkelje e së drejtës për gjykim të drejtë si pasojë e mos-ekzekutimit të
vendimit të Gjykatës së Apelit për kthim të pronës / ka shkelje
Neni 13
Shkelje e së drejtës për zgjidhje efektive pranë një organi shtetëror si
pasojë e mungesës së mjeteve juridike efektive për ekzekutim të vendimit
mbi kthimin e pronës / e panevojshme për shqyrtim
Neni 1 i Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e mosekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit për kthim të pronës / ka
shkelje
Fjalët kyçe: nacionalizim / trajtim çnjerëzor dhe poshtërues/ mos-ekzekutim
i vendimit/ / kthim i pronës/ gjykim i drejtë/ zgjidhje efektive / mungesë e fondeve
Faktet e rastit
Kërkuesi - z. Serghei Popov, shtetas moldav, shtëpia e prindërve të të
cilit ishte nacionalizuar nga autoritetet sovjetike në vitin 1941, ndërsa
familja e tij ishte deportuar. Pas miratimit të një ligji mbi rehabilitimin e
viktimave të regjimit pushtues totalitar, kërkuesi filloi procedurën
gjyqësore për kthimin e pronës së tij. Megjithëse gjykata e Shkallës së Parë,
e më vonë edhe ajo e Shkallës së Dytë, qysh në vitin 1997, kishin vendosur
që prona t‟i kthehej, ky vendim nuk ishte ekzekutuar për gati shtatë vjet.
Për më tepër, me paraqitjen e disa fakteve dhe rrethanave të reja, më 2004,
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procedura ishte rihapur në të cilat kontestohej edhe titulli i tij mbi këtë
pasuri.
Më 1997, duke u mbështetur në Ligjin mbi rehabilitimin e viktimave
të regjimit pushtues totalitar të vitit 1992, kërkuesi kërkoi kthimin e pronës
së prindërve të tij. Në ndërkohë, shtëpia e nacionalizuar ishte blerë dhe
banohej nga banorë të tjerë. Gjykatës së Shkallës së Parë aprovoi kërkesën
tij që kontrata e shitjes së shtëpisë të shpallej e pavlefshme si dhe shtëpia të
lirohej. I pakënaqur me këtë vendim, Këshilli Komunal referoi rastin në
Gjykatën e Apelit dhe kjo e fundit vendosi sërish në favor të kërkuesit,
ndërsa vendimi mori formën e prerë më 5 nëntor 1997.
Përgjatë periudhës 1997-2002, kërkuesi u ankua në mënyrë të
vazhdueshme lidhur me mosekzekutimin e vendimit përfundimtar të vitit
1997. Këshilli Komunal, mosekzekutimin e arsyetonte mbi bazën e
mungesës së fondeve dhe banesave alternative për zhvendosjen e
banorëve. Përderisa Gjykata e Shkallës së Parë këtë e konsideroi shkelje, ajo
e Shkallës së Dytë e cilësoi këtë si rrethanë që në mënyrë objektive
pamundësonte ekzekutimin e vendimit. Banuesit nuk u zhvendosën nga
shtëpia e kërkuesit.
Në prill të vitit 2004, katër banuesit aktualë të shtëpisë, paraqitën
para Gjykatës Themelore një kërkesë për rishikim të vendimeve të shkallës
së parë dhe të dytë të vitit 1997. Ata kontestonin pronësinë e kërkuesit,
gjegjësisht të prindërve të tij mbi shtëpinë në fjalë. Sipas tyre, duke u
mbështetur në fakte të reja që ishin shfaqur, nuk ishte e qartë nëse ajo
shtëpi i kishte takuar ndonjëherë prindërve të kërkuesit. Sipas këtyre të
dhënave, ata kishin qenë pronarë të një shtëpie tjetër dhe jo asaj që banorët
e tanishëm të shtëpisë e kishin blerë në mënyrë të rregullt nga shteti.
Gjykata e Apelit vendosi në favor të katër paditësve, prishi vendimet e vitit
1997 dhe rihapi procedurën.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Kërkuesi pretendoi shkelje të të drejtave të garantuara me Konventë,
si pasojë e mosekzekutimit të vendimit të vitit 1997. Ndonëse mjaft i shtyrë
në moshë, ai ishte dashur që për vite të tëra të bredhë gjykatave duke
kërkuar realizimin e të drejtës së vet. Sipas tij kjo përbënte trajtim çnjerëzor
dhe poshtërues, në kuptimin e Nenit 3 të Konventës. Gjithashtu
argumentoi se mos-ekzekutimin e vendimit po ashtu kishte rezultuar në
shkelje të së drejtës së tij në gjykim të drejtë sipas Nenit 6 § 1 të Konventës.
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Për më tepër, ai pretendoi se mos-ofrimi i zgjidhjeve efektive pranë një
organi kombëtar paraqiste shkelje të Nenit 13. Përfundimisht, kërkuesi
argumentoi se mos-ekzekutimi i këtij vendimi, e kishte privuar atë nga
gëzimi paqësor i pasurisë, çka përbënte shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1.
Në lidhje me Nenin 3, Gjykata hedhë poshtë pretendimin e kërkuesit
se është trajtuar në mënyrë çnjerëzore dhe poshtëruese. Vuajtja që ai kishe
përjetuar si pasojë e mosekzekutimit të vendimit, në mungesë të provave të
mjaftueshme, nuk u cilësua si trajtim çnjerëzor dhe poshtërues përkitazi me
Nenin 3, andaj kërkesa trajtohet si e papranueshme.
Në lidhje me pretendimet e kërkuesit për shkelje të Nenit 6 § 1,
Gjykata theksoi se e drejta në gjykim të drejtë, nënkupton disa garanci për
palët në procedurë, të cilat nuk do të kishin fare kuptim po të mos
realizohej ekzekutimi i vendimit. Shteti i paditur nuk mund të mbështetet
në mungesë fondesh apo pamundësi të gjetjes së akomodimit alternativ si
arsyetim për mos ekzekutim të një vendimi. Në këtë kuptim, përveç në
rrethana të jashtëzakonshme mos-ekzekutimi i një vendimi të plotfuqishëm
përbën shkelje të Nenit 6 § 1. Megjithëse më 26 maj 2004 procedura ishte
rihapur dhe vendimi i vitit 1997 po rishikohej, kjo nuk e ndryshonte faktin
se vendimi i vitit 1997 ishte përfundimtar dhe i gatshëm për ekzekutim për
gati shtatë vjet, dhe megjithatë nuk u ekzekutua. Si rezultat i këtij dështimi
për të ekzekutuar vendimin e formës së prerë Gjykata gjen shkelje të Nenit
6 § 1.
Në lidhje me Nenin 13, Gjykata thekson se meqenëse kishte gjetur
shkelje të Nenit 6 § 1, kjo kishte absorbuar pretendimin e kërkuesit të
ngritur sipas Nenit 13. Në këtë kuptim, Gjykata e konsideron Nenin 6 § 1 si
lex specialis në raport me Nenin 13 sa i përket mos-ekzekutimit të një
vendimi të plotfuqishëm. Megjithatë, kur shqyrton pranueshmërinë e
kërkesës përkitazi me këtë nen, Gjykata lëshohet në interpretimin e asaj se
çka përbën një zgjidhje efektive, duke analizuar në mënyrë të detajshme
zgjidhjet që Qeveria i konsideronte si efektive në kundërpërgjigjen e saj.
Gjykata vlerëson se shterimi i të gjitha mjeteve të brendshme ligjore sipas
Nenit 35 § 1, prezumon ofrimin e zgjidhjeve efektive nga ana e organit
kombëtar në kuptimin e Nenit 13. Megjithatë, barra e të provuarit se
zgjidhjet e tilla janë ofruar në momentin e caktuar i takon Qeverisë. Ofrimi i
zgjidhjes efektive nënkupton mjetin e qasshëm për palën, të tillë që kënaq
kërkesën e palës dhe që ofron mundësi të arsyeshme për sukses.
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Sa i përket pretendimeve të kërkuesit për shkelje të Nenit 1 të
Protokollit 1, Gjykata vlerëson se mos-ekzekutimi i vendimit të
plotfuqishëm të vitit 1997 përbënte shkelje të së drejtës së kërkuesit për ta
gëzuar pasurinë e tij në mënyrë paqësore dhe pa ndërhyrje nga autoritetet
publike. Nga 5 nëntori i vitit 1997 deri më 26 maj 2004, pra për një periudhë
prej gati shtatë vjetësh, kishte pasur një vendim të formës së prerë, të
gatshëm për ekzekutim. Mosveprimi i autoriteteve publike në drejtim të
ekzekutimit të këtij vendimi, paraqiste shkelje të nenit në fjalë. Gjykata
konsideron se arsyetimet e Qeverisë se ekzekutimi i vendimit nuk kishte
qenë i mundur si pasojë e mungesës së fondeve për të zhvendosur banuesit
e shtëpisë nuk e justifikojnë mos ekzekutimin e as as fakti se ishte hapur
procedura e rishqyrtimit të vendimit. Si rezultat Gjykata gjen shkelje të
Nenit 1 të Protokollit 1.
Bazuar në Nenin 41 të Konventës të kërkuesi pretendoi se kishte
vuajtur dëme materiale në vlerë prej 125,689 eurosh. Këtë shumë e kishte
llogaritur si fitim të humbur për tërë ato vite sa vendimi nuk ishte
ekzekutuar, periudhë gjatë së cilës ai do ta kishte dhënë me qira shtëpinë.
Sipas Qeverisë, vetë restitutio in integrum ishte i mjaftueshëm. Gjykata
vendosë se me hapjen e procedurës për rishqyrtimin e vendimit të vitit
1997, kjo çështje nuk është “e gatshme për t‟u vendosur”. Tutje duke e
theksuar rëndësinë dhe vlerën emocionale që kishte ajo shtëpi për
kërkuesin dhe trajtimin mospërfillës e turpërues që i ishte bërë përgjatë gati
shtatë vjetësh, kërkuesi kërkoi shpërblimin e dëmeve jo materiale në një
vlerë prej 50,000 eurosh. Gjykata cakton shumën prej 5,000 eurosh për
dëmet jo materiale 1,000 euro për shpenzimet procedurale.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se ka shkelje të Nenit 6 § 1 dhe Nenit 1 të Protokollit
1 të Konventës. Për më shumë, Gjykata gjen se kërkesa e bazuar në Nenin 3
është e papranueshme, kurse kërkesa e bazuar në Nenin 13 është e
panevojshme për shqyrtim (gjashtë vota pro dhe një kundër/unanimisht).
Mendimi mospajtues i gjyqtarit Pavlovschi
Gjyqtari Pavloschi votoi kundër vendimit të Gjykatës në lidhje me
Nenin 3. Sipas tij përgjatë shqyrtimit të pranueshmërisë së rastit, Qeveria e
Moldavisë theksoi disa momente të rëndësishme, që sipas saj përbënin bazë
për rrëzimin e kërkesës së kërkuesit sipas Nenit 35(3)(a). Qeveria pretendoi
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se kërkuesi kishe abuzuar të drejtën për kërkesë individuale duke vepruar
në keqbesim, përderisa i kishe ofruar në mënyrë të qëllimshme Gjykatës të
dhëna të pasakta se shtëpia kishte qenë e prindërve të tij. Lidhur me këto
rrethana, Gjyqtari Pavlovschi theksoi se avokati i kërkuesit në fakt kishte
manipuluar me faktet e rastit, duke shpërfaqur një situatë të ndryshme nga
ajo realja. Si rrjedhojë e prezantimit të këtillë të fakteve të rastit, pra të
pasaktë dhe të pavërtetë, si dhe përdorimit të gjuhës shpifëse ndaj Qeverisë
së Moldavisë, kërkuesi ka abuzuar të drejtën e vet për kërkesë individuale.
Kështu, Gjykata ka pasur bazë të mjaftueshme që ta rrëzojë kërkesën e
kërkuesit dhe ta shpallë atë si të papranueshme. Mospajtimin e tij, Gjyqtari
e shfaqi edhe lidhur me analizën që Gjykata i kishte bërë mjeteve të
brendshme në kontekstin e zgjidhjeve joefektive. Nuk u pajtua as me
mënyrën dhe vlerën e llogaritur të dëmeve.
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Malhous kundër Republikës Çeke - 33071/96
12.07.2001 [Dhoma e Madhe]
Neni 6 § 1
Shkelje e së drejtës për proces të rregullt gjyqësor si pasojë e
mungesës së një seance dëgjimore publike nga një gjykatë e pavarur dhe e
paanshme për procedurat e kthimit të pronës / ka shkelje
Fjalët kyçe: shpronësim pa kompensim / ndryshim legjislacioni / kthim i
pronës / seancë dëgjimore publike / gjykatë e pavarur dhe e paanshme
Faktet e rastit
Kërkuesi - z. Jan Malhous, shtetas çek, babai i të cilit kishte në pronësi
disa parcela tokash bujqësore që u shpronësuan pa kompensim, në vitin
1949 nga Këshilli Kombëtar i Qarkut Doksy, sipas Ligjit të Reformës së re të
Çekosllovakisë (1948). Disa prej këtyre parcelave u transferuan nën
pronësinë e personave fizikë, bazuar në legjislacionin në fuqi. Në vitin
1977, babai i kërkuesit vdiq dhe të drejtat e kërkuesit mbi pasurinë e babait
të tij u konfirmuan. Pas rënies së regjimit komunist në Çekosllovaki, hyri në
fuqi Ligji mbi Rregullimin e të Drejtave të Pronësisë në lidhje me pronën
tokësore dhe bujqësore, sipas të cilit Ligji i vitit 1948 nuk ishte më i
aplikueshëm. Sipas kushteve të caktuara në ligjin e ri prona e konfiskuar në
përputhje me ligjin paraprak, mund t‟i kthehej pronarëve ose
trashëgimtarëve të tyre nëse këto prona ishin në pronësi të shtetit ose
personave juridik, kurse nëse prona ishte transferuar nën pronësi të
personave fizikë, ish-pronarët ose trashëgimtarët e tyre me përjashtime të
caktuara mund të kërkonin vetëm caktimin e një kompensimi tjetër të
barasvlefshëm të pronës ose kompensim financiar.
Në bazë të Ligjit të Pronësisë (1977), kërkuesi lidhi dy marrëveshje
me dy persona juridik për kthimin e pronës, ndërsa Zyra e Kadastrit me dy
vendime refuzoi të miratojë marrëveshjet e kthimit, me arsyetimin se disa
nga këto parcela ishin transferuar tek personat fizikë dhe këta persona i
kishin vërtetuar të drejtat e tyre pronësore. Zyra e Kadastrit e kshte bazuar
vendimin e vetë në disa dokumente, si: Vendimi i ish-noterit të shtetit mbi
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trashëgiminë e babait të kërkuesit, vendimin e ish Këshillit Kombëtar të
Qarkut Doksy mbi shpronësimin e pasurisë së babait të kërkuesit,
procesverbalin e procedurave të ankesave të babait të kërkuesit mbi
shpronësimin, një ekstrakt nga regjistri i tokës dhe gjithashtu Zyra e
kadastrit kishte në dispozicion edhe dokumentet tjera në lidhje me
shpronësimin e bërë.
Nga një ftesë e Zyrës së Kadastrit, vërehet se ishin ftuar të gjitha palët
për një seancë dëgjimore në vitin 1994 dhe sipas procesverbalit vetëm
kërkuesi, avokati i tij dhe përfaqësuesit e personave juridikë kishin ndjekur
seancën. Përfaqësuesit e personave juridikë e kishin lëshuar seancën ende
pa përfunduar, ndërkohë që kërkuesi nuk kishte komentuar mbi dy
vendimet administrative të nxjerra dhe refuzoi të nënshkruante
procesverbalin.
Kërkuesi, përmes dy ankesave kundër dy vendimeve administrative
në Gjykatën Komunale të Pragës, pretendoi kthimin e të gjithë pronës,
duke kundërshtuar se blerja e një pjese të saj ishte vërtetuar nga personat
fizikë dhe duke kërkuar qasje në dokumentet në të cilat Zyra e Kadastrit e
bazonte vendimin. Gjykata Komunale, i bashkoi dy ankesat, i miratoi
vendimet administrative dhe konstatoi se Zyra e Kadastrit kishte refuzuar
në mënyrë të drejtë marrëveshjet për kthimin e pronësisë pasi që kishin të
bënin me prona, pronësia e të cilave u ishte transferuar personave fizik. Po
ashtu, kjo gjykatë konsideroi se nuk ishte e domosdoshme mbajtja e një
seance dëgjimore, pasi që faktet ishin vërtetuar drejtë nga autoriteti
administrativ. Çështja u kthye në Zyrën e Kadastrit, e cila dha një vendim
të ri në vitin 1995 në përputhje me mendimin e Gjykatës Komunale, ku
Zyra e Kadastrit konfirmoi të drejtat pronësore të kërkuesit në lidhje me ato
parcela që nuk i ishin transferuar personave fizikë dhe gjithashtu e
informoi kërkuesin se ai mund të kërkonte kompensim për parcelat që nuk
mund t‟i ktheheshin.
Kërkuesi paraqiti ankesë kushtetuese me arsyen se i ishin shkelur të
drejtat e tij pronësore dhe se Gjykata Komunale nuk e kishte informuar atë
rreth vendimit të saj për t‟i bashkuar të dy ankesat që ishin paraqitur pranë
saj (dy ankesat që ishin kundër dy vendimeve të Zyrës së Kadastrit).
Gjykata Kushtetuese e hodhi poshtë këtë ankesë si qartazi të pabazuar dhe
konsideroi se të drejtat e kërkuesit nuk ishin shkelur nga mënyra në të cilën
Gjykata Komunale e kishte trajtuar ankesën e tij. Sipas Gjykatës
Kushtetuese, Gjykata Komunale nuk kishte shkelur të Drejtën Kushtetuese
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duke vendosur në lidhje me këtë çështje pa seancë dëgjimore, pasi që një
gjë e tillë ishte e ligjshme sipas Kodit të Procedurës Civile të Republikës
Çeke, kur çështja përfshin vetëm vlerësimin e çështjeve të ligjit.
Në vitin 1998, kërkuesi vdiq dhe nipi i tij z. Bouçek u caktua si
trashëgimtar universal i pasurisë së kërkuesit. Pas vdekjes së kërkuesit,
avokati i tij paraqiti ankesë pranë Zyrës së Kadastrit për kompensimin e
parcelave të cilat ishin transferuar tek peronat fizikë. Sipas Qeverisë, këto
procedura janë ende në pritje pranë Zyrës së Kadastrit. Ndërkaq, në vitin
2000 nipi i kërkuesit i kërkoi Gjykatës së Qarkut rihapjen e rastit dhe
paraqiti testamentin e të ndjerit që e konfirmonte atë si trëshëgimtar
universal, duke lënë jashtë dy fëmijët e kërkuesit. Në vitin 2001, Gjykata e
Qarkut e Pragës konfirmoi marrëveshjen në mes të nipit të kërkuesit dhe
dy fëmijëve të tij, e cila konfirmonte ndarjen e pasurisë në mënyrë të
barabartë.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Kërkuesi pretendoi shkelje të Nenit 6 të Konventës pasi që atij nuk i
ishte mundësuar një seancë dëgjimore publike, nga një gjykatë e pavarur
dhe e paanshme në procedurat e kthimit të pronës. Qeveria argumentoi se
janë dy lloje vendimesh që mund të marrë Zyra e Kadastrit në procedurat e
kthimit: vendimin për pranimin apo rezufimin e marrëveshjes për kthim;
ose vendimin që përcakton të drejtat pronësore të një paditësi të ligjshëm
nëse miratimi i marrëveshjes është refuzuar. Poashtu, Qeveria pohon se në
procedurat lidhur me vendimin e kategorisë së parë, Zyra e Kadastrit e
kishte mbajtur një seancë dëgjimore në vitin 1994 dhe se kërkuesi nuk
kishte paraqitur ndonjë kundërshtim në lidhje me pronësinë e tokave gjatë
procedurës. Qeveria theksoi se aktet mbi caktimin e emrave të personave
fizikë që mbanin tokat ishin përfshirë në dosjen administrative në fillim të
vitit 1991 dhe kërkuesi kishte qasje në këto dosje. Sipas tyre, kërkuesi kishte
deklaruar se u tërhoq nga marrëveshjet e kthimit të pasurisë pasi e kishte
kuptuar se një pjese e pronave nuk mund t‟i ktheheshin dhe në anën tjetër,
edhe pse Gjykata Komunale nuk e kishte parë të arsyeshme të mbante një
seancë dëgjimore, vendimet ishin shpallur publikisht. Qeveria gjithashtu
theksoi se këto nuk ishin shkallët e fundit të procedurave dhe kërkuesi ka
mundur dhe është dashur që të paraqesë një mjet juridik kundër dy
vendimeve të Zyrës së Kadastrit. Nëse ai do ta kishte bërë këtë, do të mund
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të kërkonte nga Gjykata Komunale që të rishqyrtojë këto vendime
administrative në një seancë publike.
Kërkuesi kundërshtoi argumentet e Qeverisë se aktet mbi caktimin e
pronësisë të lëshuara në emër të personave fizikë që mbanin tokat ishin të
përfshira në regjistër në vitin 1991. Ai pohoi se ato ishin krijuar nga Zyra e
Kadastrit në vitin 1994 dhe prandaj nuk mund t‟i ishin bashkëngjitur dosjes
administrative të para kësaj date. Kërkuesi parashtroi se as Zyra e Kadastrit
e as Gjykata Komunale nuk e morrën në konsideratë faktin se edhe pse
tokat ishin shpronësuar në vitin 1949 dhe u ishin caktuar personave fizikë
në vitin 1957, ato toka kishin mbetur nën kontrollin e Ndërmarrjes Pyjore.
Kërkuesi vërejti se Gjykata Kushtetuese në kohën përkatëse në disa raste të
procedurave të kthimit kishte anuluar aktgjykimet të cilat ishin miratuar pa
një seancë publike dhe kështu, duke u bazuar në nenin 250 të Kodit të
Procedurës Civile të Republikës së Çekisë kërkuesi pretendoi se ishte
privuar nga mundësia e paraqitjes së këtyre kundërshtimeve në një seancë
publike. Ai po ashtu pohoi se, nuk ishte ftuar në shpalljen publike të
aktgjykimit të Gjykatës Komunale, se vendimi nuk mund të kundërshtohej
më tutje në Gjykatën Komunale sepse do të konsiderohej si „res judicata‟ dhe
se i kishte shfrytëzuar të gjitha mjetet në dispozicion, gjë që u konfirmua
edhe nga Gjykata Kushtetuese e cila nuk e hodhi poshtë ankesën e tij.
Gjykata rithekson se mbajtja e seancave gjyqësore publike përbën një
parim themelor të paraparë me Nenin 6 të Konventës dhe se ky karakter
publik i mbron palët ndërgjyqësore nga administrimi i drejtësisë në
fshehtësi pa shqyrtim publik. Publiciteti kontribuon në arritjen e qëllimit të
Nenit 6 § 1 të Konventës, pra një gjykim të drejtë, garancia e të cilit është një
nga parimet themelore të çdo shoqërie demokratike, brenda kuptimit të
Konventës.1 Në rastin në fjalë, Gjykata thekson se kërkuesi kishte të drejtë
në një seancë publike, meqenëse asnjë prej përjashtimeve të paragrafit të 2
të Nenit 6 nuk ishin të aplikueshme dhe nuk ishin përdorur në procedurat
vendore. Gjykata vëren se e vetmja seancë e mbajtur është në vitin 1994 në
Zyrën e Kadastrit dhe thekson se Zyra e Kadastrit nuk mund të
konsiderohet si një autoritet që i përmbush kërkesat e një autoriteti
gjyqësor të pavarur në kuptim të Nenin 6 § 1 të Konventës dhe se dëgjimi i
tillë nuk ishte publik, duke qenë i hapur vetëm për palët dhe përfaqësuesit
e tyre. Përkundër faktit që vendimet e Kadastrit i nënshtroheshin rishikimit
gjyqësor nga Gjykata Komunale dhe Gjykata Kushtetuese, asnjëra nga këto
1

Diennet kundër Francës, aktgjykim i dt. 26 Shtator 1995, Seria A nr. 325-A, fq. 14-15, § 33
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të fundit nuk kishte mbajtur një seancë dëgjimore të hapur. Gjykata
gjithashtu vëren se kërkuesi nuk kishte kërkuar shprehimisht që në
procedurat pranë Gjykatës Komunale të mbahet seancë dëgjimore dhe këtu
shtrohet çështja nëse kërkuesi ka mundur të heqë dorë nga e drejta e tij për
seancë. Megjithatë, Gjykata vëren se as Gjykata Komunale nuk e kishte
bazuar vendimin e saj për mosmbajtje të seancës dëgjimore në dështimin e
kërkuesit për të kërkuar mbajtjen e seancës. Në këto rrethana, Gjykata
konsideron se nuk mund t'i japë rëndësi vendimtare dështimit të kërkuesit
që në mënyrë eksplicite të kërkojë një seancë, por duhet të vazhdojë me një
vlerësim të pavarur të çështjes, duke marrë parasysh Nenin 6 të Konventës.
Lidhur me këtë, Gjykata vëren se ishte në kompetencë të Gjykatës
Komunale të shqyrtonte jo vetëm çështjet ligjore, por edhe të vlerësonte
nëse faktet ishin përcaktuar drejtë nga autoritetet administrative. Pa e
kontestuar nëse faktet ishin përcaktuar në mënyrë të drejtë, Gjykata
konkludon se duke pasur parasysh çfarë ishin interesat e kërkuesit që ishin
vënë në rrezik, atëherë Neni 6 § 1 kërkon një seancë dëgjimore publike
pranë një gjykate. Gjykata më tej vëren se procedurat pranë Gjykatës
Kushtetuese u kryen gjithashtu pa seancë dëgjimore, edhe pse këto
procedura, të kufizuara në shqyrtimin e çështjeve të kushtetutshmërisë,
nuk përfshinin një përcaktim të drejtpërdrejtë dhe të plotë të të drejtave
civile të kërkuesit në procedurën e kthimit. Prandaj, një dëgjim publik në
këto procedura nuk mund të kishte korrigjuar mungesën e seancës
dëgjimore në fazën vendimtare të procedurës. Si përfundim, Gjykata
konsideron se ka shkelje të Nenit 6 § 1 të Konventës për shkak të mungesës
së një seance dëgjimore publike pranë një trupi të pavarur dhe të paanshëm
gjyqësor në procedurat e rikthimit të pronësisë.
Duke u bazuar në Nenin 41, në lidhje me dëmet financiare, nipi i
kërkuesit pretendoi kompensim financiar për vlerat e tokave që nuk mund
t‟i ktheheshin dhe kompensim për humbjen e fitimeve. Në shqyrtimin e
kundërshtimeve të Qeverisë, Gjykata fillimisht konstaton se kishte
vërtetuar të drejtën e nipit të kërkuesit për të proceduar me kërkesën pranë
Gjykatës. Sidoqoftë, pretendimet e kërkuesit për shkelje të Nenit 1 të
Protokollit 1 hedhen poshtë nga Gjykata dhe procedurat e vetme që u
zhvilluan u referohen mungesës së një seance dëgjimore. Prandaj, Gjykata
nuk mund të spekulojë se cilat do të ishin rezultatet nëse do ishte mbajtur
një seancë e tillë. Gjykata konsideron se nipi i kërkuesit nuk ka treguar se
ekziston një lidhje shkakore midis dëmeve materiale të pretenduara prej tij
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dhe shkeljes së Nenit 6 § 1 të Konventës. Për këtë arsye, kërkesa e tij për
dëmshpërblim duhet të refuzohet. Kërkuesi, gjithashtu kishte paraqitur
kërkesë për kompensimin edhe të shpenzimeve që kishte pasur pranë
gjykatave vendore dhe kësaj Gjykate. Gjykata konsideron se konstatimi i
një shkelje të Nenit 6 përbën në vetvete përmbushje të mjaftueshme në
lidhje me çdo dëm jo-material që kërkuesi mund të ketë vuajtur si pasojë e
kësaj shkeljeje dhe se shteti i paditur duhet të paguajë, brenda tre muajve,
nipin e kërkuesit 85 mijë CZK për kostot dhe shpenzimet, më pak se katër
mijë e njëqind franga franceze të paguara tashmë nga Këshilli i Evropës me
anë të ndihmës juridike dhe urdhëron që interesi i thjeshtë me një normë
vjetore prej 8% do të paguhet pas kalimit të afatit prej tre muajsh.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se ka shkelje të Nenit 6 § 1 të Konventës (unanimisht).
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Driza kundër Shqipërisë - 33771/02
02.06.2008 [Seksioni i katërt]
Neni 1 i Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e mosekzekutimit të vendimeve gjyqësore për kompensim të tokës / ka shkelje
Neni 6 § 1
Shkelje e së drejtës për proces të rregullt gjyqësor si pasojë e anulimit
të vendimit të formës së prerë, mos-ekzekutimit të vendimeve gjyqësore
nga autoritetet dhe mungesës së paanshmërisë së gjykatës / ka shkelje
Neni 13 ndërlidhur me Nenin 1 të Protokollit 1
Shkelje e së drejtës për zgjidhje efektive si pasojë e mungesës së
mjeteve juridike për të përcaktuar përfundimisht të drejtën pronësore / ka
shkelje
Fjalët kyçe: shpronësim/ (mos) kompensim/ rikthim i pronës/ mosekzekutim i vendimeve/ parimi i sigurisë juridike/ proces i rregullt gjyqësor/
paanshmëri e gjykatës/ zgjidhje efektive
Faktet e rastit
Kërkuesi - z. Ramazan Driza, shtetas shqiptar, është trashëgimtar i një
parcele toke prej 6,000 metrash katrorë në Tiranë, e cila ishte shpronësuar
nga autoritetet në vitin 1960. Të drejtat mbi këtë pasuri që i kishte takuar
dikur të atit të tij, iu kthyen kërkuesit me një vendim gjyqësor të formës së
prerë nga gjykata e shkallës së parë më 1994. Vendimi ishte marrë mbi
bazën e Ligjit për Kthimin dhe Kompensimin e Pronës të vitit 1993.
Përderisa kthimi në natyrë nuk ishte mundur, Komisioni për Kthim dhe
Kompensim të Pronave (Komisioni) kërkuesit ia njohu të drejtën e
kompensimit për pronën me një pronë të të njëjtit lloj. Prona në fjalë
mbulonte një sipërfaqe prej 5,000 metrash katrorë, ndërsa përbëhet nga dy
parcela, të shquara si parcela e madhe dhe parcela e vogël.
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Titulli i pronësisë së kërkuesit u regjistrua në Regjistrin e Pasurive të
Paluajtshme në Tiranë më 1996. Megjithatë, kërkuesit iu pamundësua që ta
merrte pronën në posedim pasi që u shfaqën pretendime të personave të
tretë. Përkundër vendimit të formës së prerë, pronësia e kërkuesit mbi dy
parcelat e tokës u sfidua në mënyrë të vazhdueshme përmes rrugëve
administrative dhe gjyqësore, ndërsa përfundimisht erdhi edhe deri tek
prishja e vendimit të vitit 1994 më 2001 përmes institutit të rekursit në
interes të ligjit.1 Gëzimi i pasurisë iu pamundësua kërkuesit fillimisht në
lidhje me parcelën e vogël e cila i ishte dhënë në shfrytëzim një anëtareje të
mëparshme të kooperativës, e cili më pas, pranë Gjykatës së Shkallës së
Parë, pretendoi titull të plotë të pronësisë. Gjykata e Shkallës së Parë më
1997, vendosi që Komisioni duhej që së pari të kompensonte përdoruesin e
tokës, e më pas ish-pronarin e saj, përkatësisht kërkuesin. Pas apelit të
kërkuesit, Gjykata e Shkallës së Dytë vendosi në dobi të tij, duke lënë në
fuqi vendimin e Komisionit. Vendimi i shkallës së dytë u bë i plotfuqishëm,
teksa u konfirmua më 1998 edhe me vendimin e Seksionit Administrativ të
Gjykatës së Lartë.
I pakënaqur me këtë vendim, shfrytëzuesja e parcelës së vogël, si mjet
të fundit, depozitoi një kërkesë për rekurs në interes të ligjit në Gjykatën e
Lartë, me pretendimin se vendimet e shkallës së dytë dhe të tretë që i kishin
njohur pronësinë kërkuesit, binin në kundërshtim me të drejtën materiale.
Kërkesa u shqyrtua nga Kolegjet e Bashkuara të Gjykatës së Lartë, e cila
pranoi kërkesën për rekurs dhe prishi vendimet e shkallës së dytë dhe të
tretë duke konstatuar se vendimi i Komisionit ishte bazuar në
keqinterpretim të Ligjit mbi Pronën. Kërkuesi nuk u njoftua asnjëherë për
këtë procedurë dhe si pasojë humbi mundësinë e apelimit të këtij vendimi
në afatin prekluziv prej 6 muajsh.
Paralelisht me çështjen e pronësisë mbi parcelën e vogël, kërkuesit iu
kontestua edhe pronësia mbi pronën si tërësi. Më 1997, shfrytëzuesi i
parcelës së madhe kishe paraqitur padi pranë Gjykatës së Shkallës së Parë
duke pretenduar se vendimi i Komisionit i vitit 1997 ishte i pavlefshëm si
pasojë e mungesës së juridiksionit të këtij organi për të vendosur mbi
çështjen. Gjykata e Shkallës së Parë shpalli të pavlefshëm vendimin e
Komisionit që i njihte kërkuesit të drejtën e pronësisë mbi tokën në fjalë dhe
sipas këtij vendimi, kërkuesit duhej t‟i bëhej kompensimi në para. Kërkuesi
1

Mjet juridik me të cilin lejohej rishikimi i vendimeve të paneleve të Gjykatës së Lartë,
fillimisht nga një panel tjetër e pastaj edhe nga trupi gjykues i plotë.
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apeloi këtë vendim në Gjykatën e Shkallës së Dytë pa sukses. Andaj,
kërkuesi paraqiti kërkesë për rekurs pranë Gjykatës së Lartë, Seksioni Civil.
Me vendimin e 7 dhjetorit të vitit 2000, u konstatua sërish se Komisioni
kishte vepruar jashtë juridiksionit të vet, dhe si pasojë, kërkuesit nuk iu
njoh e drejta mbi parcelën e madhe, por në emër të saj, atij duhej t‟i bëhej
kompensimi në vlerë monetare. I pakënaqur me vendimin e Gjykatës,
kërkuesi referoi rastin në Gjykatën Kushtetuese, e cila e deklaroi kërkesën
të papranueshme, duke e konsideruar jashtë juridiksionit të saj.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Kërkuesi pretendoi shkelje të Nenit 6 § 1 të Konventës në disa
aspekte, të ndërlidhura me prishjen e vendimit të formës së prerë përmes
institucionit të rekursit në interes të ligjit dhe zhvillimin e procedurave
paralele mbi të njëjtën ҫështje. Përkitazi me këtë dispozitë, kërkuesi shfaqi
dyshimet e veta edhe sa i përket trupit gjykues, paanshmërinë e të cilit e
vinte në mëdyshje. Si pasojë e mos-ekzekutimit të këtyre dy vendimeve të
formës së prerë, kërkuesi pretendoi se ishte privuar nga e drejta e tij në
gëzim paqësor të pasurisë, përkitazi me Nenin 1 të Protokollit 1 të
Konventës. Ndërkohë, sipas dëshmisë së tij, në parcelën e madhe të tokës
janë ndërtuar ndërtesa te cilat i janë shitur pronarëve të tjerë, ndërkaq mbi
parcelën e vogël janë ndërtuar ndërtesa të përkohshme.
Në lidhje me Nenin 6 § 1, Gjykata trajton çështjen e sigurisë juridike,
meqënse kërkuesi pretendoi se prishja e vendimit të formës së prerë
përmes institutit të rekursit në interes të ligjit, kishte shkaktuar pasiguri
juridike. Sipas tij Gjykata e Lartë nuk ishte kufizuar vetëm në korrigjimin,
përkatësisht përmirësimin e gabimeve apo pasaktësive gjyqësore të
vendimit në fjalë, por se kishte rigjykuar çështjen në themel, duke rënë
kështu ndesh me parimin res judicata. Në këtë kontekst, Gjykata konsideron
se rrethanat e tilla paraqesin pasiguri juridike, prandaj ka shkelje të Nenit 6
§ 1. Ajo rikujton se fuqia e gjykatave më të larta për të mbikëqyrur rastet
duhet ushtruar vetëm për të përmirësuar gabimet gjyqësore dhe në
mbarëvajtjen e drejtësisë, por jo për të bërë një vlerësim të ri. Sipas
Gjykatës, parimi i sigurisë juridike kërkon mbi të gjitha që kur gjykatat të
japin një vendim i cili merr formë të prerë për një çështje të caktuar, më pas
këto vendime nuk duhet të vihen në dyshim.2
2
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Përveç kësaj, lidhur me Nenin 6 § 1, kërkuesi ngriti edhe çështjen e
mungesës së paanshmërisë së panelit të gjyqtarëve të Gjykatës së Lartë, si
një element thelbësor i së drejtës në gjykim të drejtë dhe për një proces të
rregullt gjyqësor. Këtë pretendim, kërkuesi e bazoi në faktin se tre prej
gjyqtarëve që kishin vendosur në procedurën pranë Gjykatës së Lartë, ishin
dy herë anëtarë të trupit gjykues, pasi që të njëjtit kishin vendosur në dëm
të ankuesit në shkallë të parë dhe të dytë lidhur me parcelën e madhe të
tokës. E njëjta vlente edhe për kryetarin e Gjykatës së Lartë, i cili kishte
shqyrtuar kërkesën për rekurs në interes të ligjit në lidhje me vendimin e
dhënë në favor të kërkuesit sa i përket parcelës së vogël. Në përcaktimin e
anshmërisë së mundshme të gjyqtarëve në fjalë, Gjykata u lëshua në
trajtimin e kriterit të paanshmërisë subjektive dhe asaj objektive të një
gjyqtari.3 Bazuar në rrethanat e rastit, Gjykata konstaton se Gjykata e Lartë
nuk ishte e paanshme, si në aspektin subjektiv - për shkak të pranisë së
kryetarit të Gjykatës Supreme në procedurën e mëparshme - ashtu edhe në
atë objektiv meqë tre nga gjyqtarët do të duhej të vendosnin në lidhje me
vendimet e tyre paraprake. Mungesa e paanshmërisë vlerësohet si shkelje e
së drejtës së kërkuesit për një gjykim të drejtë nga një trup i paanshëm
gjykues, përkitazi me Nenin 6 § 1.
Si aspekt tjetër të shkeljes së të drejtave të garantuara nga Neni 6 § 1,
Gjykata konsideron mos marrjen e masave të nevojshme nga autoritetet
publike për të ekzekutuar vendimet e formës së prerë të datave 17 dhjetor
1998 dhe 7 dhjetor 2000. Sipas Gjykatës, këto vendime mund të
interpretohen si detyrim i autoriteteve shqiptare për t‟i siguruar kërkuesit
një formë kompensimi në natyre ose në vlerë, e cila do ta zhdëmtonte atë in
lieu për ish-pronën e tij.
Në lidhje me Nenin 1 të Protokollit 1, kërkuesi pretendoi se rrethanat
e sipërpërmendura e kishin privuar atë edhe nga e drejta e tij për të
poseduar pronën, duke shkelur kështu të drejtën e tij për gëzim paqësor të
pasurisë. Ai argumentoi se prishja e vendimit të Komisionit dhe e vendimit
gjyqësor të formës së prerë të vitit 1998 pa i dhënë kompensim, përbënin
shkelje të të drejtave të tij të garantuara nën Nenin 1 të Protokollit Nr. 1.
Gjykata rithekson se termi "pasuri" sipas kuptimit të Nenit 1 të Protokollit 1
përfshinë edhe "kërkesat" përderisa ato janë të bazuara në të drejtën e
brendshme. Gjykata konsideroi se kërkuesi kishte një kërkesë të bazuar në
vendime gjyqësore, mos-ekzekutimi i të cilave përbën ndërhyrje në të
3

Piersack kundër Belgjikës, nr. 8692/7; Kyprianou kundër Qipros, nr. 73797/01
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drejtën e kërkuesit për gëzim paqësor të pasurisë së tij. Gjykata konsideron
të papranueshme arsyetimin e qeverise në pamundësinë për ekzekutim të
vendimit për mungesë fondesh, andaj konstaton shkelje të Nenit 1 të
Protokollit 1.
Në lidhje me Nenin 13 të ndërlidhur me Nenin 1 të Protokollit 1,
kërkuesi pretendoi se nuk i ishte ofruar qasje në një mjet juridik efektiv në
rrafshin kombëtar për të realizuar të drejtat e veta. Qeveria në anën tjetër
kundërshtoi, duke deklaruar se kërkuesi ishte treguar neglizhent në
shterimin e mjeteve të brendshme juridike. Megjithëse zgjidhjet ishin
paraparë në aspektin teorik, Gjykata rikujton4 se ato duhet të jenë të
mundshme edhe në nivelin praktik për t‟u konsideruar si mjete efektive.
Gjykata vëren se Shteti shqiptar akoma nuk kishte themeluar mekanizmat e
nevojshëm të kërkuar në Ligjin për Pronën, që të merren me çështjen e
kompensimit dhe vlerësimit të pronave, duke iu pamundësuar kështu
qytetarëve një mjet juridik për të mbrojtur të drejtën e tyre. Kështu, Gjykata
konsideron se ka shkelje të Nenit 13 të ndërlidhur me Nenin 1 të Protokollit
1.
Sa i përket çështjes së dëmeve, Gjykata vendosë se kërkuesit duhet t‟i
kthehet parcela e vogël e tokës, si dhe të zhdëmtohet në para në emër të
dëmeve materiale dhe jo-materiale lidhur me këtë parcelë në një vlerë të
përgjithshme prej 50,000 euro. Sa i përket dëmeve në lidhje me parcelën e
madhe, Gjykata urdhëron zhdëmtimin e kërkuesit në vlerë prej 500,000
eurosh.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se ka shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1, Nenit 6 § 1
dhe Nenit 13 ndërlidhur me Nenin 1 të Protokollit 1 (unanimisht).

4
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Almeida Garrett, Mascarenhas Falčao dhe të tjerët kundër
Portugalisë - 29813/96/30229/96
11.01.2000 [Seksioni i parë]
Neni 1 i Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e mospagesës së kompensimit të plotë për pronat e shpronësuara dhe të
nacionalizuara nga reforma agrare / ka shkelje
Neni 6, Neni 13, Neni 17
Shkelje e së drejtës për një zgjidhje efektive si pasojë e mungesës së
mjeteve juridike efektive për të realizuar të drejtën / e panevojshme për
shqyrtim ndaras
Fjalët kyçe: gëzim paqësor i pasurisë/ reformë agrare/ shpronësim /
kompensim i përkohshëm / tej-zgjatje e ekzekutimit / zgjidhje efektive
Faktet e rastit
Kërkuesit - z. Alexandre de Almeida Garrett (kërkuesi i parë) dhe
pesë anëtarët e familjes Mascarenhas Falcao (kërkuesit e dytë), kanë qenë
pronarë të tokave që ishin shpronësuar dhe nacionalizuar si pasojë e
reformës agrare.
Kërkuesit të parë, më 1975, i ishin nacionalizuar dy parcela tokë me
një dekret legjislativ, ndërsa e parcela e tretë i ishte shpronësuar përmes një
dekreti ministror. Që të tri parcelat marrë së bashku, përbënin një sipërfaqe
prej 2,145 hektarësh. Në emër të kompensimit të përkohshëm, më 1991 atij
iu ofrua një shumë 16,204,266 PTE në formë të garancive shtetërore. Në
anën tjetër, sipas dekreteve ministrore dhe akteve tjera juridike relevante në
bazë të të cilave ishte bërë nacionalizimi, gjegjësisht shpronësimi, ai pati
mundësi që të mbajë një pjesë të tokës, në formë të "pjesës së rezervuar",
për të vazhduar veprimtarinë e tij bujqësore. Megjithatë, pjesa e mbetur e
tokës nuk iu kthye.
Kështu, më 1992, kërkuesi iu drejtua Gjykatës së Shkallës së Parë
duke kërkuar zhdëmtim për shkeljen e kryer nga autoritetet publike, të
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cilat prej 16 vjetësh nuk e kishin realizuar kompensimin e plotë. Gjykata e
Shkallës së Parë e hodhi poshtë kërkesën duke vlerësuar se nuk kishte
kompetencë lëndore ratione materiae dhe të njejtin vlerësim e dha edhe
Gjykata e Shkallës së Dytë. Më tej, më 1993, Gjykata Supreme sqaroi se për
çështjet që kishin të bënin me shpronësimin dhe nacionalizimin e pronave,
duhej ndjekur rrugët administrative pasi që autoritetet gjyqësore nuk
kishin kompetencë ratione materiae. Kërkuesi apeloi në Gjykatën
Kushtetuese, e cila e hodhi poshtë këtë padi si të papranueshme.
Në vijim, kërkuesi iu drejtua Gjykatës Administrative me të njëjtën
kërkesë për kompensimin e dëmeve. Gjykata e hodhi poshtë kërkesën,
duke e udhëzuar palën që të ndjekë procedurë administrative pranë
autoriteteve përkatëse administrative. Më 1999, Ministria e Bujqësisë i
paraqiti palës një propozim për kompensim në vlerë prej 207,302,000 PTE.
Kërkuesi ngriti disa çështje lidhur me disa aspekte faktike dhe ligjore.
Procedura ishte ende duke vijuar kur ky rast u mor në shqyrtim nga
GjEDNj.
Kërkuesit e dytë, u ballafaquan me probleme të ngjashme. Toka e tyre
bujqësore me sipërfaqe prej 1,197 hektarësh ishte shpronësuar mbi bazën e
të njëjtit dekret ministror të vitit 1975. Si kompensim të përkohshëm, më
1983 ata pranuan shumën prej 8,652,420 PTE në garanci shtetërore.
Kërkuesit shfrytëzuan të drejtën e vet të rezervës për të mbajtur në
posedim një pjesë të tokës, ndërsa më 1991 ata posedonin tërë sipërfaqen.
Më 1990, kërkuesit parashtruan padi pranë Gjykatës së Shkallës së Parë,
duke kërkuar zhdëmtim për dëmet e pësuara pasi që autoritetet publike
nuk kishin paguar ende kompensimin e plotë për tokën e shpronësuar.
Njësoj sikurse në rastin e kërkuesit të parë, gjykata hodhi poshtë rastin në
mungesë të kompetencës lëndore. Kërkesën për kompensimin e dëmeve,
kërkuesit e drejtuan pranë autoriteteve administrative. Iu propozua një
shumë prej 1,930,315 PTE rreth të cilës këta shfaqën mospajtim. Kjo
procedurë ishte ende duke vijuar kur ky rast u parashtrua për shqyrtim
nga GjEDNj.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Kërkuesit, në dy kërkesat e ndara të cilat për shkak të ngjashmërive u
bashkuan nga Komisioni, pretenduan shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1, si
dhe Neneve 6, 13 dhe 17 të Konventës. Qeveria, në kundërshtimet
preliminare pretendoi se Gjykata nuk kishte kompetencë kohore ratione
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temporis mbi këtë rast, pasi që shpronësimi dhe nacionalizimi i pronave në
fjalë ishte bërë më 1975, tre vite para se Portugalia të kishte ratifikuar
Konventën dhe Protokollin 1. Për më tepër, duke iu referuar vendimeve të
mëparshme lidhur me të drejtën e pronës, privimi nga prona përbënte
veprim të atypëratyshëm dhe jo të vazhdueshëm. Kërkuesit në anën tjetër,
pretendonin se shkelja ishte e vazhdueshme dhe do të vazhdonte deri në
momentin e kompensimit. Në vlerësimin e vet, Gjykata shprehet se nuk ka
ratione temporis sa i përket shqyrtimit të privimit nga prona si të tillë,
mirëpo çështja e vonesës në kompensimin përfundimtar, binte brenda
kompetencës së vetë kohore dhe mund të trajtohej përkitazi me Nenin 1 të
Protokollit 1.
Mbështetur në Nenin 1 të Protokollit 1, kërkuesit pretenduan se
kërkesa e tyre ishte e caktuar, aktuale dhe e detyrueshme dhe si e tillë
paraqiste pasuri në kuptimin e dispozitës në fjalë. Qeveria kundërshtoi
qëndrimin e kërkuesve, duke pretenduar se pikërisht kriteret e
parashtruara nga Konventa dhe vendimet e mëparshme për ta cilësuar këtë
borxh si pasuri në kuptimin e Nenit 1 të Protokollit 1, nuk ishin
përmbushur. Gjykata, duke rikujtuar praktikën e saj mbi cilësimin dhe tutje
kompensimin e pasurisë në kontekst të kërkesave pasurore1, vlersëon se
borxhi, pra kompensimi që Qeveria u detyrohej kërkuesve, përbënte pasuri
në kuptimin e Nenit 1 të Protokollit 1. Kështu, ky nen është i zbatueshëm
në rastin në fjalë.
Gjykata e zbaton Nenin 1 të Protokollit 1 në kontekstin e ndërhyrjes
së autoriteteve publike në gëzimin paqësor të pasurisë si pasojë e
mospagesës së kompensimit të plotë. Tutje Gjykata vlerëson rrethanat e
rastit për të gjetur nëse Qeveria me mosveprimin e vet në fakt kishe
vepruar në përputhje me interesin e përgjithshëm. Lidhur me këtë Qeveria
pretendoi se situata e krijuar me zbatimin e reformës agrare ishte mjaft
komplekse dhe se në mungesë të burimeve të mjaftueshme financiare,
kompensimi i plotë nuk ishte ende i mundur; megjithatë, ajo ishte
përkujdesur që të kryente kompensim të përkohshëm në mënyrë
proporcionale për të gjithë individët e prekur nga kjo reformë. Gjykata
vlerëson se është e arsyeshme që çështjet buxhetore dhe financiare të
merren parasysh para zbatimit të reformave të tilla. Megjithatë, Gjykata
vëren se ka kaluar një periudhë e gjatë kohore prej 24 vjet, që nga zbatimi i
1

Pressos Compania Naviera S. A dhe të tjerët kundër Belgjikës, Aktgjymimi i datës 20 Nëntor
1995, Seria A nr. 17849/91 fq. 21, § 31.
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këtyre reformave. Një vonesë e tillë nuk mund të arsyetohet nga këto
rrethana dhe kjo duhet të merret parasysh edhe në vlerësimin e dëmit për
shkak të zhvlerësimit. Edhe pse kërkuesve u është ofruar kompensim i
përkohshëm, ky fakt nuk mund të konsiderohet si vendimtar meqë është
paguar pas shumë viteve pas marrjes së pronës së kërkuesve. Gjithashtu,
është e dukshme se kompensimi i plotë nuk është i sigurtë. Kjo pasiguri,
kombinuar me faktin se kërkuesit nuk kishin mjete juridike për t'i realizuar
të drejtat e tyre, çojnë në përfundimin se kërkuesit kanë bartur tashmë një
barrë shumë të madhe e cila tregon se është prishur baraspesha mes
interesit të përgjithshëm dhe gëzimit paqësor të pasurisë së individëve.
Prandaj, kjo ndërhyrje nuk mund të arsyetohet me mbrojtjen e interesit të
përgjithshëm. Kështu, Gjykata gjen se autoritetet publike kishin ndërhyrë
në gëzimin paqësor të pasurisë së kërkuesve, andaj ka shkelje të Nenit 1 të
Protokollit 1.
Në lidhje me pretendimet e kërkuesve për shkelje të neneve 6, 13 dhe
17, për shkak se nuk u ishte ofruar qasje në zgjidhje efektive pranë
organeve shtetërore, Gjykata vlerëson se nuk është e nevojshme që të
trajtojë këto pretendime ndaras.
Bazuar në Nenin 41 të Konventës, kërkuesit pretenduan kompensim
për pronën dhe vonesën në kompensim të plotë. Parashtruan edhe
pretendime për dëme jomateriale. Duke vlerësuar se ekzistonte mundësia
që kërkuesit dhe Qeveria të bënin marrëveshje lidhur më këto pika, Gjykata
vendosë se çështja e dëmeve nuk ishte e gatshme për t‟u vendosur.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se ka shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1 të Konventës,
ndërsa kërkesa e bazuar në Nenin 6, Nenin 13 dhe Nenin 17 është e
panevojshme për shqyrtim ndaras (unanimisht).
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Nadbiskupija Zagrebačka kundër Sllovenisë - 60376/00
27.05.2004 [Seksioni i tretë]
Neni 1 i Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e
vendimeve të autoriteteve administrative dhe gjyqësore për mos-kthim të
pronës së shpronësuar / hedhet poshtë
Fjalët kyçe: gëzim paqësor i pasurisë/ shpronësim/ rikthim i pronës/
organizatë jo-qeveritare/ pronë në shtet tjetër / pritje legjitime
Faktet e rastit
Kërkuesi - Dioqeza e Zagrebit (Nadbiskupija Zagrebačka), person
juridik i vendosur në Zagreb, duke u bazuar në seksionet 14 dhe 15 të Ligjit
për Denacionalizimin të 1991, më 7 qershor 1998 paraqiti pranë Ministrisë
së Kulturës të Republikës së Sllovenisë një kërkesë për rikthimin e
kështjellës Mokrice, ndërtesës dhe pronës përreth saj, gjërat e luajtshme
lidhur me të dhe veprat artistike. Kështjella dhe pronat e saj janë të
vendosura në territorin e Sllovenisë së sotme dhe janë blerë në 1937 nga
Shkolla Seminarike e Dioqezës së Zagrebit. Ato ishin nacionalizuar pas
Luftës së Dytë Botërore nga autoritetet jugosllave. Më 1988, Kështjella dhe
disa pjesë të pasurisë së saj ishin shpallur si monumente të rëndësisë
kulturore dhe natyrore të Sllovenisë.
Ministria e Kulturës e hodhi poshtë kërkesën për rikthim me arsyetim
se seksioni 14 i Ligjit për Denacionalizimin i vitit 1991 iu ka dhënë të
drejtën për rikthim të pronës së shpronësuar “kishave dhe komuniteteve të
tjera fetare, institucioneve dhe rendeve të tyre, të cilat funksionojnë në
territorin e Sllovenisë”. Gjithashtu, ka qenë e ditur se në atë kohë (kur është
miratuar ky ligj) Dioqeza e Zagrebit ka ushtruar aktivitetet e saj në Kroaci,
kështu që, kërkuesja nuk ka pasur të drejtë për të kërkuar rikthim. Më tej,
Ministria e Kulturës e ka ndarë dhe ia ka transferuar Komunës së Brezicës,
si autoritet kompetent, një pjesë të kërkesës që kishte lidhje me një pjesë të
pronës përreth si dhe me disa sende të luajtshme.
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Më 25 Gusht 1994, kërkuesi filloi një kontest administrativ në
Gjykatën Supreme të Sllovenisë, duke pohuar se kërkesa për rikthim të
pronës buron nga fakti se Dioqeza e Zagrebit është pjesë e Kishës Katolike
dhe komunitetit fetar katolik, prandaj Kisha Katolike ka të drejtë për
rikthim sipas Ligjit të Denacionalizimit të vitit 1991. Për më tepër, Famullia
Razkrizhje, me lokacion në territorin e Sllovenisë, i përket, në terma
kishtare administrative, Dioqezës së Zagrebit. Kjo do të thotë se Dioqeza e
Zagrebit ka “funksionuar në territorin slloven” sipas kuptimit të seksionit
14 të Ligjit të Denacionalizimit të vitit 1991 dhe rrjedhimisht, ka të drejtë
për rikthim.
Gjykata Supreme e refuzoi kërkesën e parashtruar nga kërkuesi dhe e
mbështeti vendimin e Ministrisë të Kulturës, duke vendosur se seksioni i 14
i Ligjit të Denacionalizimit i vitit 1991, duhet të interpretohet më ngushtë.
Nga kjo dispozitë del se nuk ka qenë Kisha Katolike Universale ajo që ka
pasur të drejtë për rikthim por personi juridik përbërës që ka funksionuar
në territorin e Sllovenisë dhe është regjistruar si komunitet fetar sipas Ligjit
mbi Statusin Juridik të Bashkësive Fetare në Republikën e Sllovenisë të vitit
1967. Kisha Katolike, si një entitet më i gjerë, nuk ka përmbushur këtë
kriter. Gjykata Supreme gjithashtu e refuzoi argumentin e Dioqezës së
Zagrebit në lidhje me një famulli të vetme që i takon kërkueses në territorin
slloven. Ajo mbajti qëndrimin se nuk ishte e mjaftueshme për kërkuesin të
kualifikohet si person juridik slloven, duke pasur parasysh se pjesën më të
madhe të aktiviteteve i kryen në një shtet tjetër, ku edhe është i vendosur
dhe në legjislacionin e të cilit ka qenë subjekt.
Më 7 maj 1997, kërkuesi paraqiti ankesë kushtetuese pranë Gjykatës
Kushtetuese të Sllovenisë, duke pretenduar se Dioqeza e Zagrebit bënte
pjesë në Kishën Katolike Romake dhe se organizimi i brendshëm i saj
rregullohej me anë të Kodit të të Drejtës Kishtare (Codex iuris canonici).
Sipas dispozitave të këtij kodi, autoriteti suprem që rregullonte pronësinë e
pronës e kishte Papa. Pasi që Kushtetuta e Sllovenisë përmbante ndarjen e
Kishës dhe Shtetit dhe njihte barazinë e tyre, kjo nënkuptonte njohjen e
organizimit të brendshëm të Kishës Katolike në bazë të Kodit të së Drejtës
Kishtare. Pra, sipas tyre, nuk ka asnjë dyshim se Kisha Katolike kishte të
drejtë për rikthim. Vendimi i Gjykatës Supreme, sipas pretendimit të
kërkuesit, ka shkelur të drejtën e pronësisë, në kundërshtim me
Kushtetutën. Gjykata Kushtetuese shpalli ankesën kushtetuese të
papranueshme, me arsyen se nuk kishte juridiksion për të trajtuar
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aplikimin e ligjit nga gjykatat e rregullta. Gjykata Kushtetuese gjeti se
kërkuesi parimisht ka kontestuar refuzimin e Gjykatës Supreme për të
marrë në konsideratë Kodin e të Drejtës Kishtare për të përcaktuar të
drejtën e kërkueses për rikthim. Interpretimi i ligjit nga Gjykata Supreme
ka qenë i arsyetuar dhe nuk ka pasur ndonjë shenjë se përfundimi ka qenë
arbitrar ose në shkelje të të drejtave të njeriut apo lirive themelore.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Duke u bazuar në Nenin 1 të Protokollit 1, kërkuesi pretendoi se
vendimet arbitrare të autoriteteve administrative dhe gjyqësore të
Sllovenisë kanë shkelur të drejtën e mbrojtjes së pronës. Pretendimet në të
drejtën për rikthim të pronës së shpronësuar se kërkuesi i bazoi në
argumentin se është komunitet fetar që funksionon në territorin e
Sllovenisë.
Gjykata së pari njofton se të gjitha vendimet e autoriteteve gjyqësore
dhe administrative të Sllovenisë janë shqiptuar pas 28 qershorit të vitit
1994, datë kur Konventa dhe Protokollet e saj kanë hyrë në fuqi në Slloveni.
Prandaj, ekzaminimi i pohimeve të kërkueses bie në juridiksionin e saj
kohor (ratione temporis). Gjykata gjithashtu konsideron se kërkesa duhet të
trajtohet sikur është paraqitur në mënyrë të vlefshme nga ana e një kishe, e
klasifikuar si një “organizatë jo-qeveritare” në kuptimin e Nenit 34 të
Konventës.
Në lidhje me pretendimin për shkeljes të Nenit 1 të Protokollit 1,
Gjykata njofton se nuk ka ndonjë të drejtë për rikthim sipas Konventës dhe
praktikës së saj. Shpresa se një e drejtë pronësore e shuar për një kohë të
gjatë mund të ringjallet nuk mund të konsiderohet si një “pasuri”, sikundër
as shpresa për njohjen e një të drejte të vjetër pronësore e cila për një kohë
të gjatë ka qenë e pamundur, e as kërkesa me kusht që përfundon si pasojë
e mosplotësimit të kushtit.1 Pasi që kështjella Mokrice dhe ndërtimet e saj
janë shpronësuar në vitin 1940, është e qartë se kërkuesja nuk mund të ketë
“pasuri ekzistuese” në kuptim të Nenit 1 të Protokollit 1. Në këtë mënyrë,
mbetet vetëm të ekzaminohet se a ka pasur kërkuesja ndonjë “pritje
legjitime” për të realizuar kërkesën e saj për rikthim në bazë të dispozitave
të Ligjit të Denacionalizimit të vitit 1991.
1

Malhous kundër Republikës Çeke nr. 33071/96, GjEDNj 2000-XII, Polacek and Polackova
kundër Republikës, nr. 38645/97, § 62, 10 Korrik 2002, dhe Bugarski dhe von Vuchetich
kundër Sllovenisë nr. 44142/98, 3 Korrik 2001
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Gjykata rikujton se sipas seksionit 14 të Ligjit të Denacionalizimit të
vitit 1991, vetëm “kishat dhe komunitetet tjera fetare, institucionet dhe
rendet e tyre, të cilat funksionojnë në territorin slloven” kanë të drejtën për
rikthim. Sipas kushteve të këtij seksioni dhe sipas vendimit të Gjykatës
Supreme dhe vendimit të Gjykatës Kushtetuese, e drejta e kërkueses për
rikthim ishte e kushtëzuar për shkak se kërkuesi ishte person juridik duke
funksionuar në territorin slloven. Gjykata vëren se procedurat të cilat janë
kontestuar, kanë pasur të bëjnë me çështjen nëse kërkuesja e ka
përmbushur këtë kusht. Autoritetet administrative dhe gjyqësore të
Sllovenisë kanë gjetur se ky nuk ka qenë rasti. Kështu, ankesa e kërkueses
në thelb konsiston në kundërshtimin e rezultateve të procedurave pranë
autoriteteve administrative dhe gjyqësore të Sllovenisë dhe të gabimeve të
kryera nga to, që kanë të bëjnë me pohimet për interpretimin dhe aplikimin
e gabuar të ligjit të brendshëm.
Gjykata rithekson se përderisa detyra e saj, bazuar në Nenin 19 të
Konventës, është që të sigurojë respektimin e marrëveshjeve të lidhura nga
palët kontraktuese të Konventës, nuk është detyra e Gjykatës që të merret
me gabimet e fakteve apo ligjeve për të cilat pohohet se janë kryer nga një
gjykatë vendore, përveç rasteve kur ato gabime apo shkelje kanë cenuar të
drejtat dhe liritë e mbrojtura nga Konventa. Për më tepër, për autoritetet
administrative dhe gjyqësore të shtetit, veçanërisht gjykatat, është primare
të interpretojnë dhe zbatojnë ligjin e brendshëm. Sipas vlerësimit të
Gjykatës, autoritetet administrative dhe gjyqësore të shtetit kanë dhënë
vendime të arsyeshme, duke i adresuar të gjitha paraqitjet relevante të
kërkuesit. Nuk ka asgjë që tregon se vendimet e autoriteteve administrative
dhe gjyqësore të shtetit kanë qenë arbitrare apo në kundërshtim me
dispozitat e ligjit të brendshëm.
Rrjedhimisht, Gjykata gjen se kërkuesi nuk ka “pritje legjitime” për të
realizuar kërkesën për rikthim të kështjellës Mokrice dhe pasurisë përreth.
Prandaj, kërkesa duhet të refuzohet si një kërkesë e papajtueshme me
Konventën në aspektin lëndor (rationae materie).
Vendimi i Gjykatës
Gjykata e deklaron kërkesën të papranueshme (unanimisht).
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03.02.2009 [Seksioni i katërt]
Neni 6 § 1
Shkelje e së drejtës për proces të rregullt gjyqësor si pasojë e mosekzekutimit të vendimit për kompensim të parcelës së tokës / ka shkelje
Neni 1 i Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e mosekzekutimit të vendimit të Komisionit për kompensim të parcelës së tokës
/ ka shkelje
Fjalët kyçe: proces i rregullt gjyqësor/ shpronësim /mos-ekzekutim i
vendimit/ parcelë toke/ kompensim/ shterim i mjeteve juridike / kontestim i titullit
të pronësisë
Faktet e rastit
Kërkuesja - znj. Tefta Nuri, shtetase shqiptare, kishte kërkuar nga
Komisioni për Kthim dhe Kompensim të Pronave në Lushnjë (Komisioni),
kthimin e pronës së të afërmit të saj të vdekur që ishte konfiskuar në vitin
1949. Komisioni pranoi kërkesën e saj dhe si kompensim ia njohu të drejtën
e pronësisë për dy vila, një ndërtesë prej tri katesh me sipërfaqe 1,380 metra
katrorë (m2) dhe një truall me sipërfaqe 540 metra katrorë (m2). Në lidhje
me njërën prej vilave dhe ndërtesën trekatëshe, Komisioni vendosi t‟ia
kthejë pronën kërkueses, ndërkaq, sa i përket vilës së mbetur, Komisioni ia
njohu Kërkueses të drejtën e bashkëpronësisë me banorin ekzistues. Në
anën tjetër, sa i përket truallit, meqë ishte e pamundur të bëhej kthimi i
truallit prej 540 metra katrorë (m2), Komisioni vendosi t‟i jepte kërkueses
kompensim me letra me vlerë, në vlerë të barabartë me atë të truallit. Për
fund, Komisioni kishte urdhëruar autoritetet për ekzekutimin e këtij
vendimi.
Duke mos u pajtuar me pjesën e vendimit të Komisionit i cili për
njërën prej vilave ia njihte të drejtën në bashkëpronësi me banorin ekzistues
të vilës në fjalë e jo të drejtën në pronësi të plotë, Kërkuesja inicoi procedurë
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gjyqësore pranë Gjykatës së Rrethit në Lushnjë. Gjykata vendosi në favor të
kërkueses, duke i njohur pronësinë e plotë mbi vilën. Çështja e
kompensimit mbi truallin nuk ishte adresuar fare nga kjo gjykatë. Pala e
paditur në atë rast, me 10 maj 1996, depozitoi ankesë pranë Gjykatës së
Apelit në Tiranë, e cila u refuzua dhe kësisoj, meqë nuk u atakua tutje,
vendimi i Gjykatës së Rrethit të Lushnjë mori formën e prerë. Kërkueses iu
kthyen pronat e njohura me vendimin e Gjykatës së Rrethit në Lushnjë,
përkatësisht dy vilat dhe ndërtesa trikatëshe. Meqë kërkueses nuk i ishte
kompensuar edhe trualli i paraparë me vendimin e Komisionit, në vitin
2004 ajo vendosi t'i drejtohet me letër Komisionit duke kërkuar zgjidhje për
çështjen e kompensimit të truallit, letër kjo e cila nuk mori asnjë përgjigje.
Gjithashtu, deri në ditën kur gjykata mori këtë vendim, autoritetet
shqiptare nuk e kishin kompensuar kërkuesen me letrat me vlerë sipas
vendimit të Komisionit.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Kërkuesja pretendoi se dështimi i autoriteteve shtetërore që në
mënyrë efektive t‟i japin asaj kompensimin, përbënë shkelje të Nenit 6 § 1
dhe Nenit 1 të Protokollit 1 të Konventës.
Në kundërshtimet preliminare Qeveria pretendoi se kërkuesja nuk i
ka shteruar të gjitha mjetet juridike në nivelin shtetëror, meqë nuk është
ankuar pranë Komitetit Shtetëror për Kthimin dhe Kompensimin e Pronave
për të kërkuar ekzekutimin e vendimit të Komisionit. Më tej, Qeveria
argumentoi se, meqë një pjesë e vendimit të Komisionit ishte ri-konfirmuar
nga gjykatat e vendit, kërkuesja duhet t‟i kishte përdorur procedurat
përmbarimore në përputhje me Kodin e Procedurës Civile. Në anën tjetër,
kërkuesja pretendoi se Ligji i Pronave nuk jepte zgjidhje për rastet e mosekzekutimit të vendimeve të Komisionit që kanë të bëjnë me dhënien e
kompensimit në vend të kthimit fizik të pronës.
Duke marrë parasysh pretendimet e palëve, Gjykata duke u thirrur
në çështjen Ramadhi dhe të tjerët kundër Shqipërisë1 ku ishte paraqitur
kundërshtim i njëjtë nga Qeveria, rikujton se palët nuk kanë pasur në
dispozicion mjete juridike për ta atakuar mos-ekzekutimin e vendimeve të
Komisionit. Gjykata kujton se rregulli i shterimit të mjeteve të brendshme
detyron kërkuesen të përdorë mjete të brendshme që rëndom janë në
1
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dispozicion dhe mundësojnë rivendosjen e së drejtës që pretendohet se
është shkelur. Megjithatë, Gjykata rithekson se përgjegjësia për sigurimin e
disponueshmërisë dhe efektivitetit të këtyre mjeteve bie mbi shtetin e
paditur. Si rezultat, Gjykata refuzon kundërshtimin e Qeverisë për
mospranim të kërkesës me arsyetimin se kjo e fundit ka dështuar të provojë
efektivitetin e mjeteve juridike të cilat ka propozuar se është dashur të
shteren nga ana e kërkueses.
Në lidhje me pretendimet për shkelje të Nenit 6 § 1, Qeveria
argumentoi se ajo nuk mund të mbahet përgjegjëse për mos-ekzekutimin e
vendimit meqë një dështim i tillë rezultoi si pasojë e vështirësive dhe
komplikimeve në procesin e kompensimit, të shkaktuara si rezultat i
lëvizjeve masive demografike, ndryshimeve drastike në titujt e pronësisë
gjatë regjimit të mëparshëm komunist dhe mungesës së përvojës në
procesin e tranzicionit. Në anën tjetër kërkuesja ritheksoi faktin se, mosekzekutimi i vendimit të formës së prerë të Komisionit kishte shkelur të
drejtën e saj për qasje në drejtësi. Ajo rikujtoi se nuk kishte ndenjur
duarkryq për këtë çështje, duke iu referuar letrës së dërguar Komisionit në
vitin 2004 dhe, duke iu referuar praktikës gjyqësore të Gjykatës2 ajo
argumentoi se nuk është e detyrueshme që ajo të kishte filluar procedurë
përmbaruese për vendimet e autoriteteve të tjera.
Gjykata vlerëson se vendimi i Komisionit i cili urdhëroi pagimin e
kompensimit të truallit me përmasa 540 m2 është vendim i formës së prerë,
i cili pavarësisht se është vendim i marrë nga një organ administrativ e jo
organ gjyqësor, vazhdon të jetë vendim i formës së prerë dhe i njëjti duhet
të ekzekutohet si në bazë të legjislacionit, vendas ashtu edhe në bazë të
Konventës. Si rezultat, Gjykata konsideron se mos-ekzekutimi i një vendimi
të tillë i ka mohuar kërkueses të drejtën për të zgjedhur çështjen e saj në
gjyq, duke përbërë kështu shkelje të Nenit 6 § 1 të Konventës.
Në lidhje më pretendimet për shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1 të
Konventës, Qeveria pretendoi se kërkuesja në asnjë moment nuk e ka pasur
në posedim pronën e të afërmit të saj të vdekur dhe prandaj nuk mund të
ketë shkelje të së drejtës në gëzim paqësor të pasurisë kur një pasuri e tillë
asnjëherë nuk është gëzuar. Më tej, Qeveria theksoi se kërkuesja asnjëherë
nuk është ankuar se vonesat në ekzekutimin e vendimit i kanë sjellë kësaj të
fundit vështirësi financiare apo sociale dhe se gjendja e saj nuk ishte
rënduar, meqë një pjesë e vendimit ishte ekzekutuar dhe kërkueses i ishin
2

Metaxas kundër Greqisë, Aktgjykimi nr. 8415/02,, § 19, i datës 27 Maj 2004.
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kthyer dy vila dhe një ndërtesë trikatëshe. Krahas Qeverisë, kërkuesja
pretendoi se mos-ekzekutimi i vendimit të Komisionit për kompensimin e
truallit prej 540 m2 përbën shkelje të së drejtës së saj në gëzim paqësor të
pasurisë.
Duke marrë parasysh pretendimet e palëve, Gjykata rithekson se në
rastin e kërkueses ekziston vendimi i Komisionit i cili ia njeh asaj të drejtën
për kompensim dhe një vendim i këtillë është mjaftueshëm i bazuar në të
drejtën e brendshme sa për t'u konsideruar një "aset" sipas kuptimit të
Nenit 1 të Protokollit 1. Gjykata duhet të vlerësojë edhe nëse ndërhyrja e
Shtetit në këtë të drejtë ishte si rezultat i nevojës për të baraspeshuar
interesin e përgjithshëm në njërën anë, dhe mbrojtjes së kësaj të drejte të
kërkueses në anën tjetër. Duke iu referuar edhe një herë vendimit te saj në
rastin Ramadhi dhe të tjerët kundër Shqipërisë, Gjykata vlerëson së nuk ka
ndonjë arsyetim që të shpjegojë dështimin për kaq shumë vjet të
autoriteteve shtetërore për të garantuar gëzimin paqësor të pasurisë së
kërkueses. Si rezultat Gjykata konstaton se ka pasur shkelje të Nenit 1 të
Protokollit 1 të konventës.
Në bazë të nenit 46 të Konventës dhe duke rikujtuar gjetjet në
Ramadhi dhe të Tjerët kundër Shipërisë Gjykata i bën thirrje shtetit të adoptojë
masat e caktuara në atë rast.
Duke u mbështetur në Nenin 41 të Konventës, kërkuesja pretendoi
dëme materiale dhe jo-materiale. Gjykata duke pas parasysh shkeljen dhe
praktikën e caktimit të dëmeve, cakton 71,500 EUR dëme materiale dhe
5,000 për dëmet jo-materiale.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se ka shkelje të Nenit 6 § 1 dhe Nenit 1 të Protokollit
1 të Konventës (unanimisht).
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21.07.2005 [Seksioni i tretë]
Neni 1 i Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e
shitjes së banesës dhe mos-marrjes së kompensimit për të / ka shkelje
Neni 6 § 1
Shkelje e së drejtës për proces të rregullt gjyqësor si pasojë e tejzgjatjes së procedurave në lidhje me pronën / ka shkelje
Fjalët kyçe: gëzim paqësor i pasurisë/ banesë/ nacionalizim/ shitje tek palët
e treta/ shpronësim de facto/ kompensim/ kthim i pronës/ baraspeshë e drejtë/ tejzgjatje e procedurave /ndryshim legjislacioni
Faktet e rastit
Kërkuesit - znj. Delia Străin, z. Horia Stoinescu (kërkuesit e parë dhe
dytë) dhe znj. Felicia Stoinescu dhe Maria Tăucean, trashëgimtarët e vëllait
të tyre (kërkuesi i tretë dhe i katërt), të gjithë shtetas rumunë, ishin pronarë
të një shtëpie në Arad të Rumanisë. Më 1950, Shteti mori në posedim këtë
shtëpi duke u bazuar në dekretin nr. 92/1950 për nacionalizimin dhe e
shndërroi në katër banesa të parapara për lëshim me qira. Në vitin 1993,
kërkuesit ngritën padi kundër Këshillit të qytetit të Arad dhe kompanisë
shtetërore R., e cila menaxhonte banesat që i përkisnin shtetit, pranë
Gjykatës Themelore të Aradit, duke pretenduar se prona ishte marrë pa të
drejtë dhe në kundërshtim me ligjin. Ata u mbështetën në Nenin 2 të
dekretit nr.92/1950, sipas të cilit prona që i përkiste kategorive sociale të
cilave kërkuesit pretendonin se u takonin, nuk mund të nacionalizohej.
Gjykata Themelore e Aradit hodhi poshtë padinë e kërkuesve duke
refuzuar të vendosë për meritat e rastit, me arsyetimin se ata nuk mund të
dëmshpërbleheshin derisa një ligj i veçantë t‟i caktonte masat për
dëmshpërblim. Gjykata e Qarkut e Aradit më 3 nëntor 1995 e miratoi këtë
vendim, kundër të cilit kërkuesit bënë ankesë.
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Banorët e banesave që përbënin shtëpinë e kërkuesve, kërkuan
blerjen e tyre duke u bazuar në ligjin nr.112/1995. Këshilli i qytetit të Arad
njoftoi kompaninë R. se shtëpia ishte në kontest, prandaj nuk duhej
vazhduar me shitjen e banesave në fjalë. Si rrjedhojë, banorëve të tre
banesave iu refuzuan kërkesat për blerje, por jo H.D (një ish futbollist
ndërkombëtarisht i famshëm) dhe gruas së tij, të cilëve kompania R. i shiti
banesën numër tre. Më 25 shkurt 1997 Gjykata e Apelit e Timisoarës
miratoi kërkesën e kërkuesve dhe e ktheu rastin në Gjykatën Themelore të
Aradit për të marrë vendimin për meritat e rastit.
Në po të njëjtin vit, Z. dhe Znj. D., të cilëve iu ishte shitur banesa nr.3,
ndërhynë në procedurat e Gjykatës Themelore duke u bazuar në faktin se
ata ishin pronarë të banesës që nga blerja e saj më 18 dhjetor 1996.
Ndërkohë, kërkuesit kërkuan nga Gjykata Themelore të vendosnin se shitja
e banesës nr. 3 ishte e pavlefshme sepse, sipas tyre, Shteti nuk ishte pronar
ligjor i shtëpisë prandaj nuk kishte mundur të shiste asnjë pjesë të saj.
Gjykata Themelore e Aradit vendosi se nacionalizimi i shtëpisë kishte qenë
i kundërligjshëm dhe se kërkuesit ishin pronarët e shtëpisë. Megjithatë,
refuzohej anulimi i kontratës për shitje në mes shtetit Z. dhe Znj. D duke u
bazuar në faktin se çifti kishte blerë banesën në mirëbesim. Kërkuesit
apeluan kundër këtij vendimi dhe Gjykata e Qarkut e Aradit ktheu çështjen
në Gjykatën Themelore për rishqyrtim. Gjykata themelore e Aradit vendosi
se nacionalizimi i shtëpisë kishte qenë i paligjshëm, Kërkuesit ishin
pronarët legjitim dhe kontrata e shitjes në mes Shtetit dhe Z. dhe Znj D.
ishte e pavlefshme. Më pas, Gjykata e Qarkut e Aradit e lejoi apelimin e Z.
dhe Znj. D dhe hodhi poshtë padinë e Kërkuesve duke vendosur se
nacionalizimi kishte qenë i ligjshëm dhe si rrjedhojë edhe shitja e banesës së
tyre ishte ligjore. Kërkuesit apeluan në Gjykatën e Apelit të Timisoara, e
cila më 30 qershor 1999 lejoi pjesërisht kërkesën e kërkuesve se
nacionalizimi kishte qenë jo ligjorë dhe faktin se ata ishin pronarë të
ligjshëm të shtëpisë. Megjithatë, hodhi poshtë kërkesën sa i përket
shqyrtimit të shitjes së banesës nr. 3, duke konsideruar se Shteti ka
prezumuar se është pronar i shtëpisë pa marrë parasysh kontestin që ishte
duke vazhduar në gjykata. Për më shumë, ky vendim u bazua në Ligjin nr.
112/1995 i cili nuk parashihte ndonjë dënim për shitjet e pronave kur
statusi i tyre ishte në kontest para gjykatave. Gjykata e Apelit nuk mori
parasysh argumentin e kërkuesve mbi parimin e pasurimit pa bazë. Pas
kësaj, kërkuesit përsëri kërkuan nga Gjykata Themelore e Aradit të
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urdhëronte shqyrtimin e shitjes së banesës nr.3, duke thënë se blerësit
kishin shkelur ligjin. Kërkesa e tyre u hodh poshtë me 13 dhjetor 2001,
duke u arsyetuar se çështja ishte tashmë res judicata.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Kërkuesit pretenduan shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1, si pasojë e
shitjes së banesës së tyre palës së tretë, e cila u bë e vlefshme me
aktgjykimin e Gjykatës së Apelit në Timisoara më 30 qershor 1999 dhe për
të cilën nuk kishin marrë asnjë kompensim. Qeveria në anën tjetër
argumentoi se kërkuesit nuk kishin "pasuri" në kuptimin e Nenit 1 të
Protokollit 1, sepse e drejta e tyre në pronë nuk iu ishte njohur nga një trup
gjyqësor para shitjes së banesës në fjalë palëve e treta.1 Sipas tyre, meqë
nacionalizimi ishtë bërë në përputhje me ligjin, ata nuk kishin qenë pronarë
kur kishin ngritur çështjen para Gjykatës Themelore të Aradit. Gjithashtu,
Qeveria theksoi se kërkuesit kishin dështuar në regjistrimin në emër të tyre
në regjistrin e tokave, para se prona të shitej nga Shteti dhe, sipas Dekretit
nr.115/1938 një veprim i tillë barazohej me mungesën e titullit të pronarit.
Qeveria argumentoi se për çdo rast kërkuesit kishin pasur të drejtë të
kërkonin kompensim sipas ligjit nr. 10/2001.
Kërkuesit theksuan se në vendimin e fundit më 30 qershor 1999,
Gjykata e Apelit të Timosoarës kishte vendosur me efekt prapaveprues se
nacionalizimi i pronës kishte qenë i paligjshëm dhe ata ishin pronarët e
ligjshëm të pronës. Duke u thirrur në precedent, ata përmendën se refuzimi
i gjykatave për t'i kompensuar ata ishte ndërhyrje në të drejtën e tyre për
proces të rregullt sipas Nenit 6 § 1 të Konventës. 2 Meqë kërkuesit kishin
arritur të marrin vendimin e gjykatës se nacionalizimi i pronës së tyre
kishte qenë i kundërligjshëm, titulli i tyre si pronarë të banesës ishte njohur
me efekt prapaveprues. Pos kësaj, gjatë kohës së shitjes së banesës,
kërkuesit kishin ngritur padi ndaj Shtetit, duke kundërshtuar
nacionalizimin e shtëpisë së tyre, dhe ekzistenca e këtyre procedurave ishte
shënuar në regjistër të tokave prandaj shitja nuk kishte mundur të ishte e
ligjshme. Si provë për paligjshmërinë e shitjes, kërkuesit theksuan faktin se
tre banesat e tjera nuk ishin shitur banorëve aktualë të banesave, pikërisht
sepse një padi ishte duke u shqyrtuar para gjykatës vendore. Banesat e tjera
1

2

Malhous kundër Çekisë ((vend.) [DhM], nr. 33071/96,, GjEDNj 2000-XII), dhe Constandache
kundër Rumanisë ((vend.), nr. 46312/99, 11 Qershor 2002.
Brumarescu kundër Rumanisë [DhM], nr. 28342/95, § 65, GjEDNj 1999-VII.
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iu ishin kthyer kërkuesve si rezultat i padisë për kthim të pronës. Kurse për
shkak të ndikimit të banorit të banesës numër tre, banesa ishte shitur në
mënyrë të kundërligjshme. Prandaj, vendimi i 30 qershorit 1999 i Gjykatës
së Apelit i cili hodhi poshtë kërkesën për kthim të banesës edhe pse
kërkuesit kishin titullin e pronarit ligjor të pronës, përbënte shpronësim.
Ndërsa sa i përket kompensimit, kërkuesit theksuan se ligji për kompensim
nuk ishte miratuar gjatë kohës së procedurave të tyre gjyqësore dhe, meqë
ai nuk kishte fuqi prapavepruese, nuk do të mund të zgjidhte çështjen e
kompensimit ndaj tyre. Sidoqoftë, ata theksuan se kompensimi i paraparë
me atë ligj realizohej në formë të aksioneve në kompani të shtetit, të cilat
nuk ishin kompensim i duhur duke marrë parasysh vlerën e pronës, të
cilën mund ta merrnin vetëm me padi për kthim të pronës.
Duke i rikujtuar tri rregullat e Nenit 1 të Protokollit 1, Gjykata u ndal
të vlerësojë ndërhyrjet e mundshme në secilën prej tyre. Së pari, duke
vlerësuar se a ka pasur "pasuri" sipas kuptimit të këtij neni, Gjykata vë
theksin në procedurat që i kishin ndjekur kërkuesit dhe, në veçanti,
vendimin e fundit të Gjykatës së Apelit që njihte titullin mbi këtë pronë
ndonëse kishte refuzuar t'ua kthente kërkuesve atë. Prandaj, sipas Gjykatës,
kërkuesit kishin "pasuri" në kuptimin e Neni 1 të Protokollit 1. Meqenëse
kjo pasuri ishte nacionalizuar, sipas gjykatave vendore, në mënyrë të
kundërligjshme, shitja e njërës nga banesat e shtëpisë para se çështja e
nacionalizimit të përfundohej në gjykata, i kishte pamundësuar kërkuesve
kthimin e pasurisë së tyre. Kështu, Gjykata vlerëson se kishte pasur
ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë. Me këtë përfundim,
ajo çfarë mbetet të vlerësohet është nëse ndërhyrja është bërë në përputhje
me rregullin e dytë dhe të tretë, ku Gjykata fillon me vlerësimin se a ka
pasur shpronësim de facto të pronës.3 Gjykata vlerëson se situata që erdhi nga
kombinimi i shitjes së banesës nr. 3 dhe vendimit të 30 qershorit 1999 i
Gjykatës së Apelit, kishte efektin e privimit të përfitimit të kërkuesve nga
titulli si pronarë të banesës, si pasojë e të cilit kërkuesit nuk mund të
shfrytëzonin pronën e tyre sipas dëshirës së tyre. Kësisoj, Gjykata vlerëson
se efekti i kësaj situate ishte privimi i kërkuesve nga pasuria e tyre në
kuptimin e fjalisë së dytë të paragrafit të parë të Nenit 1 të Protokollit 1. Për
tu arsyetuar një ndërhyrje e tillë duhet të ketë një baraspeshë të drejtë në
3
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Sporrong dhe Lönnroth, aktgjykim i dt. 23 Shtator 1982, Seria A nr. 52, § 24; Vasilescu
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mes kërkesës për interesin e përgjithshëm të komunitetit dhe kërkesës për
mbrojtje të të drejtave themelore të individit.
Në lidhje me ligjshmërinë e veprimit, Gjykata rithekson se çdo
ndërhyrje me gëzimin paqësor të pronës duhet të jetë e ligjshme, parim i
cili mbështetet në supozimin se dispozitat e ligjit vendor janë mjaftueshëm
të qasshme, precize dhe të parashikueshme në aplikimin e tyre.4 Gjykata
vlerësoi se ligji vendor i aplikueshëm në atë kohë, duke përfshirë edhe
precedentët gjyqësorë nuk ishte i qartë sa i përket pasojave të njohjes së
titullit pronësor të një individi të cilit iu ka marrë prona nga shteti dhe iu
është shitur një pale të tretë. Gjithashtu Gjykata vlerëson se në atë kohë
ishin dy situata të ndryshme në të cilat individët mund të kërkonin kthim
të pronës që iu ishte marrë me regjimin komunist. Situata e parë ishte ajo
kur Shteti kishte dokument të titullit, situatë kjo e cila paraqitej në ligj dhe
me të cilin krijohej një përjashtim nga rregulli i përgjithshëm i Kodit Civil.
Në lidhje me këtë, Ligji i mëvonshëm (10/2001), vendosi një organ
administrativ përgjegjës për shqyrtimin e kërkesave për kthim të pronës,
ku si përjashtim i mëtutjeshëm i ligjit të përgjithshëm, ky ligj lejonte Shtetin
t‟i shiste pronën e banimit qiramarrësve pas gjashtë muajsh, kohë kjo
brenda së cilës ish-pronarët mund të kërkonin kompensim. Gjykata është e
mendimit se qëllimi i kësaj dispozite ishte qartazi të parandalonte shitjen e
pronës për të cilën nuk ishte zgjidhur ende çështja e kthimit, por se ajo nuk
kishte rregulluar situatat kur prona iu shitej banorëve pas kalimit të
periudhës kohore prej gjashtë muajsh. Situata e dytë, ndërkaq, ishte ajo kur
Shteti nuk kishte dokument të titullit dhe këto situata para hyrjes në forcë
të Ligjit nr. 10/2001 ishin të rregulluara nga ligji i zakonshëm, duke
përfshirë precedentët gjyqësorë për rastet e kthimit të pronës. Për më
shumë, as kërkuesit dhe as Qeveria nuk pohonin se kishte bazë statutore në
atë kohë për shitjen e pronës individuale e cila ishte nacionalizuar de facto.
Kurse Gjykata vlerëson se padia për kthimin e pronës e bërë nga
kërkuesit kishte bazë në kodin civil, dhe qëllimi i saj ishte të vendoste se
Shteti nuk kishte titull të pronësisë për të. Rrjedhimisht, kërkuesit mund të
konsideronin se prona e tyre nuk binte në fushëveprimin e ligjit nr.
112/1995 dhe se ajo nuk mund të shitej nga Shteti si qiramarrës. Saktësisht,
ky ishte qëllimi i autoriteteve të Aradit kur refuzuan të shisnin shumicën e
4

Shiko Hentrich kundër Francës, gjykimi i 22 shtatorit 1994, Seria A nr. 296-A, ff. 19-20, § 42,
dhe Lithgow dhe të tjerët kundër Britanisë së Madhe, gjykimi i 8 Korrikut 1986, Seria A nr.
102, f. 47, § 110.
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banesave apo shumicën e shtëpisë së kërkuesve. Gjykata vëren jo
konsistencë në vendim-marrje nga autoritetet, përkatësisht në mes të
vendimit për refuzimi të autoriteteve të Aradit për të shitur banesat duke u
bazuar në ligjin vendor, në njërën anë dhe në anën tjetër vendim nga
autoritetet e njëjta që lejojnë shitjen e njërës nga banesat, edhe vendimin e
30 qershorit 1999 të Gjykatë së Apelit, e cila deklaronte nacionalizimin e
shtëpisë të paligjshëm kurse shitjen e njërës banesë të ligjshme.
Gjithsesi, dukë vështruar nga hapësira diskrecionale që gëzohet nga
autoritetet vendore dhe në veçanti nga gjykatat kur interpretojnë apo
aplikojnë ligjin vendor, Gjykata konsideron se nuk është e nevojshme të
jepet një përgjigje kategorike pyetjes se a ka qenë shitja e banesës nga Shteti
e bazuar në ligj, ose a e ka plotësuar ligji vendor kushtin e
parashikueshmërisë dhe precizitetit, dhe a ishte interpretuar në mënyrë
arbitrare në rastin aktual. Gjykata është e gatshme ta pranojë që ndërhyrja
në fjalë ishte e bazuar në ligj. Tutje, në lidhje me baraspeshën e drejtë,
Gjykata vëren se mund të supozojë se ndërhyrja është bërë për një qëllim
legjitim, ndonëse Qeveria nuk e arsyetoi atë. Megjithatë, baraspesha e
drejtë që kushtëzohet me Konventë kur ka ndërhyrje me të drejtën e
gëzimit paqësor të pronës, kërkon që të ketë një lidhje të arsyeshme në mes
të propocionalitetit dhe në mes veprimit të bërë dhe qëllimit të arritur me
çdo masë që privon personin nga pronat e saj apo tij. 5 Kushtet për
kompensim në ligjin vendor përkatës janë të rëndësishme për vlerësimin
nëse masa e kontestuar e respekton baraspeshën e drejtë dhe nëse obligon
një barrë joproporcionale te kërkuesit. Gjykata ka vendosur edhe më parë
se marrja e pronës pa pagesën e një shume të arsyeshme afër vlerës së
pronës, normalisht përbën një ndërhyrje joproporcionale dhe një mungesë e
plotë e kompensimit justifikohet me Nenin 1 të Protokollit 1 vetëm në
rrethana të jashtëzakoshme.6 Gjykata thekson se përderisa një ndryshim
rrënjësor i sistemit politik dhe ekonomik të një shteti do të mund të
justifikonte kufizimet për kompensim, megjithatë një mungesë e plotë e
kompensimit nuk është e arsyeshme madje edhe në rrethana të
jashtëzakonshme kur ka shkelje të parimeve themelore të Konventës.

5

6
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Lidhur me rrethanat e rastit në fjalë, Gjykata vlerëson se ligji vendor
nuk ka përcaktuar qartazi pasojat që ka një person kur shteti ka shitur
pronën e saj/tij një pale të tretë në mirëbesim. Më saktësisht, ligji vendor
nuk jep ndonjë përgjigje të qartë se si duhet një pronar të marrë kompensim
për pronën e privuar nga shteti. Derisa një padi për kthim duket se e bën
shtetin përgjegjës për të paguar kompensimin e plotë kur prona është
shitur dhe nuk mund të kthehet, parimi i pasurimit pabazë liron shitësin i
cili ishte pasuruar nga shitja nga çdo detyrim për të kompensuar kur
pasurimi ishte rezultat i një transaksioni ligjor. Për më tepër, një padi për
përgjegjësi të lartë ndaj shtetit mund të bëhet vetëm kur ka neglizhencë nga
personi që ka shkaktuar dëmin. Në rastin aktual, vendimi i Gjykatës së
Apelit se shitja kishte qenë e ligjshme, sepse ishte bërë në mirëbesim,
përjashton në teori çdo përgjegjësi të shtetit për neglizhencë. Gjykata vëren
se në kohën kur Ligji nr.10/2001 u miratua, kërkuesit tashmë ishin privuar
nga prona e tyre pa kompensim që nga qershori 1999. Gjithsesi, edhe po të
supozohej se Ligji nr.10/2001 përbënte një bazë për kompensim siç
argumentoi Qeveria, Gjykata vlerëson se seksioni 40 parasheh se ligji i
ardhshëm do të formulojë kushtet, shumat dhe procedurat e kërkesave për
kompensim, edhe pse asnjë ligj mbi kompensim nuk është miratuar deri
tani. Prandaj, Gjykata vëren se Ligji nr.10/2001 nuk i mundëson kërkuesve
të marrin kompensim për privimin në fjalë. Kjo gjithashtu nuk u arsyeta me
ndonjë argument për interesin e përgjithshëm publik. Jo vetëm që ky
qëndrim kishte pasojë diskriminimin në mes banorëve aktual të banesave
të cilët po ashtu dëshironin t‟i blinin banesat e tyre, por ishte edhe
nënvlerësuese për efektshmërinë e gjykatës vendore nga e cila kërkuesit
kishin kërkuar mbrojtje të titullit pronësor. Si pasojë, duke marrë parasysh
se veprimi i tillë i Shtetit kishte shkelur parimet bazike për mos
diskriminim dhe rend ligjor të cilat i proklamon Konventa, mungesa e plotë
e kompensimit shkaktoi te kërkuesit të bartin një barrë joproporcionale me
të drejtën e tyre për gëzimin paqësor të pasurisë, siç garantohet me Nenin 1
të Protokollit 1. Në përputhje me rrethanat, Gjykata vlerëson se ka pasur
shkelje të nenit të lartpërmendur.
Kërkuesit gjithashtu pretenduan shkelje të Neni 6 § 1 të Konventës,
për shkak të zgjatjes së procedurave për kthimin e pronës nga gjykatat
vendore. Gjykata vëren se procedurat kishin zgjatur gati gjashtë vite. Pasi
që, Konventa kishte hyrë në fuqi më 20 korrik 1994, periudha para kësaj
date nuk bie në juridiksionin kohor të Gjykatës. Gjykata mund të marrë në
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konsideratë vetëm periudhën prej pesë vitesh e cila ka rrjedhur që nga data
e hyrjes në fuqi të Konventës. Qeveria argumentoi këtë zgjatje, në mes
tjerash, me faktin se rasti ishte vendosur nga shtatë gjykata dhe se ishte
shumë i ndërlikuar. Për më shumë, legjislacioni ishte ndryshuar gjatë kësaj
periudhe, gjë që e kishte bërë situatën edhe më shumë të komplikuar. Në
anën tjetër, kërkuesit argumentuan se zgjatja e procedurës shpjegohej me
refuzimin fillestar të gjykatës themelore për të vendosur për meritat e rastit
dhe me mungesën e paanshmërisë dhe pavarësisë së gjykatave të cilat ishin
të influencuara nga autoritetet. Ata argumentuan se marrja e vendimeve në
gjykatë ishte shtyrë disa herë. Sa i përket veprimeve të tyre, ata pranuan se
me kërkesë të tyre kishin kërkuar shtyrje të seancës, por vetëm për shkak se
gjykata nuk e kishte thirrur siç duhet palën tjetër dhe një seancë e mbajtur
në mungesë të palëve mund të shpallej e pavlefshme.
Në lidhje me këtë pretendim, Gjykata vlerëson se arsyeshmëria e tejzgjatjes së procedurave duhej vlerësuar në dritën e rrethanave të rastit me
referencë në kriteret e vendosura nga precedentët gjyqësorë, duke pasur
parasysh kompleksitetin e rastit, veprimet e autoriteteve dhe kërkuesve.7
Sipas Gjykatës, rasti nuk ishte veçanërisht i komplikuar, sepse kishe filluar
vetë me një kërkesë për kthim të pronës. Gjykata vlerëson se padia ishte
ngritur në shtator 1993 pranë Gjykatës Themelore të Aradit, e cila mori
katër vite për të vendosur për meritat e rastit, derisa më 7 qershor 1997 më
në fund vendosi. Për shkak të kësaj vonese, banesa iu shitë palëve të treta,
kurse kërkuesit ishin të obliguar të vazhdonin me procedurat për anulim të
shitjes. Për më shumë, shkresat e lëndëve treguan se një numër i seancave
ishin shtyrë për shkak të thirrjes së gabuar të palëve. Për këtë gabim nuk
mund të fajësoheshin kërkuesit. Në kushtet e përgjithshme dhe duke pasur
parasysh faktet përpara, Gjykata konsideron se kërkuesit nuk mund të
kritikoheshin për mungesë të kujdesit. Për këto arsye ka pasur shkelje të
Nenit 6 § 1 të Konventës.
Duke u mbështetur në Nenin 41 të Konventës, kërkuesit pretenduan
kthimin e banesës numër 3 pasi që ajo ishte pjesë e një shtëpie dhe tre
banesat e tjera ata tanimë i kishin në pronësi. Nëse Shteti nuk e kishte të
mundur të kthente banesën nr.3, atëherë kërkuesit pretendonin kompensim
në vlerë të tregut të banesës. Ata gjithashtu kërkuan dëme tjera materiale
dhe jo-materiale për shkak të publicitetit që e kishin marrë si rezultat i
7
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famës së blerësit H.D. Gjykata konsideroi se kthimi i pronës në fjalë, siç
ishte caktuar me vendimin e fundit të Gjykatës së Apelit të Timisoarës më
30 qershor 1999, do t‟i vinte kërkuesit në pozitën ekuivalente sikur fare të
mos kishte ndodhur shkelja e Neni 1 të Protokollit 1. Nëse nuk bëhet kthimi
i banesës nga Shteti brenda gjashtë muajve që nga data që gjykimi
finalizohet, atëherë duhej paguar shuma e banesës me vlerën e tregut, e cila
vlerësohej të jetë 80,000 euro. Për më shumë, Gjykata konsideron se ngjarjet
e këtij rasti ishin ndërhyrje serioze në të drejtën e kërkuesve për gëzimin
paqësor të pronës dhe të procedurave të tejzgjatura në gjykatat vendore,
dhe vlerëson dëmin jo material 5,000 euro si kompensim të drejtë.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se ka shkelje të Neni1 të Protokollit 1 dhe Nenit 6 § 1
të Konventës (gjashtë vota pro dhe një kundër/ unanimisht)
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Von Maltzan dhe të tjerët kundër Gjermanisë - 71916/01, 71917/01,
10260/02
02.03.2005 [Dhoma e madhe]
Neni 1 i Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e
moskthimit dhe mungesës së kompensimit për pronat e shpronësuara pas
Luftës së Dytë Botërore / hedhet poshtë
Neni 14 marrë së bashku me Nenin 8
Shkelje e së drejtës për respektimin e shtëpisë dhe trajtim diskriminues
në procedurat për kthim të pronës / hedhet poshtë
Neni 6 § 1
Shkelje e së drejtës për proces të rregullt gjyqësor si pasojë e tejzgjatjes së procedurave / hedhet poshtë
Fjalët kyçe: gëzim paqësor i pasurisë / shpronësim / kompensim / pritje
legjitime/ ndryshim regjimesh / ndryshim legjislacioni / obligime nga okupimi /
diskriminim / tej-zgjatje e procedurave
Faktet e rastit
Kërkuesit - shtatëdhjetë e një (71) persona, prej të cilëve gjashtëdhjetë
e nëntë janë persona fizik, shtetas të Gjermanisë dhe një i Suedisë, kurse dy
të tjerë janë persona juridik. Kërkuesit parashtruan ti kërkesa të ndara, nga
z. Wolf-Ulrich von Maltzan dhe të tjerët, znj. Margarete von Zitzewitz dhe
të tjerët, dhe kompanitë Man Ferrostaal dhe Alfred Töpfer Stiftung.
Rasti në fjalë ka të bëjë me njërën nga çështjet më të rëndësishme të
dala nga bashkimi i Gjermanisë - çështjes së kompensimit për pronat e
shpronësuara qoftë gjatë viteve 1945-1949 në Zonën e Gjermanisë së
Okupuar nga Sovjetikët apo pas reformës së tokave në Republikën
Demokratike të Gjermanisë (RDG).
Gjatë bisedimeve në mes të qeverive të Republikës Federale Gjermane
(RFG) dhe RDG, në njërën anë, dhe katër fuqive okupuese Francës,
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Mbretërisë së Bashkuar, Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Sovjetik në
anën tjetër, dy qeveritë gjermane lëshuan një deklaratë të përbashkët më 15
qershor 1990 mbi Zgjidhjen e Çështjeve të Pazgjidhura Pronësore, e cila
përmbante parimet themelore në lidhje me çështjet pronësore. Këto parime
ishin zbatuar në Zgjidhjen e Çështjeve të Pazgjidhura Pronësore/Ligji i
Pronave të 23 shtatorit 1990 dhe Ligjin për Dëmshpërblim dhe Kompensim
të 27 shtatorit 1994. Gjithashtu ishte miratuar edhe një ligj për rehabilitimin
penal, administrativ, kompensimin nga këto dhe anulimin e vendimeve të
dala si pasojë e atyre veprimeve.
Sa i përket kërkuesve në rastin në fjalë, gjashtëdhjetë e pesë (65) janë
trashëgimtarë të trashëgimlënësve të cilëve iu është shpronësuar prona nga
okupuesi Sovjetik në mes 1945 dhe 1949. Pas ribashkimit të Gjermanisë ata
bënë kërkesë në institucionet përkatëse për kthim të pronave, por pa
sukses. Tre nga këta kërkues aplikuan edhe në institucionet administrative
duke u bazuar në Ligjin për Rehabilitim Administrativ të paraardhësve të
tyre, kurse njëri kërkues aplikoi në Gjykatën Administrative, e cila më 22
Mars 2001 hodhi poshtë kërkesën. Pas një kërkese tjetër nga njëri prej
kërkuesve, Gjykata Administrative më 16 Maj 2002 refuzoi rishikimin e
ligjit duke u bazuar në gjykimet e mëparshme të 21 shkurtit 2002. Pas tre
muajve edhe Gjykata Kushtetuese hodhi poshtë këtë kërkesë.
Ndërkaq, pesë kërkues, përfshirë edhe njërin nga gjashtëdhjetë e pesë
të përmendurit më lartë, janë trashëgimtarë të pronave të shpronësuara pas
vitit 1949 nga një vendim i autoriteteve të RDG. Pas ribashkimit të
Gjermanisë ata bënë kërkesë për kthim të këtyre pronave, por institucionet
përkatëse refuzuan kërkesat duke arsyetuar se personat e tretë kishin blerë
këto prona në mirëbesim, prandaj duke u bazuar në Ligjin për Pronë kthimi
ishte i pamundur në praktikë. Njëzet e një nga kërkuesit aplikuan në
Gjykatën Kushtetuese duke argumentuar se ligji për dëmshpërblim dhe
kompensim nuk përputhej me Ligjin Themelor, kërkesë kjo e cila u hodh
poshtë nga Gjykata Kushtetuese.
Megjithatë, Gjykata Kushtetuese mori katër vendime për reformat e
tokës të cilat kishin të bëjnë me kushtetutshmërinë e statuteve të ndryshme
të cilat drejtonin çështjet rehabilituese dhe pronësore të miratuara pas
ribashkimit të Gjermanisë. Me vendimin e 23 prillit 1991, Gjykata
Kushtetuese Federale vendosi se përjashtimi i ndonjë të drejte për rikthimin
e pronave ndaj personave të cilëve iu është shpronësuar prona në mes 1945
dhe 1949 nuk e shkelte Ligjin Themelor. Ajo vendosi se shpronësimet në
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fjalë, ishin të urdhëruara nga forcat okupuese, përkatësisht Bashkimi
Sovjetik dhe kishin bazë në të drejtën sovrane të fuqive okupuese dhe se të
gjitha veprimet, përshirë këtu përmbushja e Traktatit të Bashkimit, ishin
bërë me qëllim të përmbushjes së obligimit kushtetues për ta mbajtur
Gjermaninë të Bashkuar. Gjykata më tej vendosi se rregullat në fjalë nuk
shkelnin të drejtat kushtetuese të kërkuesve, sepse ata nuk ishin më në
pozitën ligjore në të cilën mund të ndikonin këto rregulla. Shpronësimet
ishin konsideruar legjitime nga sovjetët dhe autoritetet e RDG dhe prandaj,
RFG nuk mund të mbahej përgjegjëse për masat e marra në kohën kur as
Ligji Themelor nuk kishte qenë në fuqi. Edhe me ligjin e atëhershëm, në
zonën e okupuar nga Aleanca e fuqive perëndimore, kërkuesit nuk kishin
të drejtë të kontestonin konfiskimin e pronës së tyre. Masat e marra të
konfiskimit, të realizuara nga një shtet i huaj duhej të konsideroheshin
valide nëse kryheshin brenda kompetencave sovrane të atij shteti. Për më
shumë, nëse nuk ishte shkaktuar nga institucionet e veta, RFG nuk ishte e
detyruar që në mënyrë të plotë të kompensonte dëmin që vinte nga Lufta e
Dytë Botërore. Në lidhje me kompensimet për këto dëme, RFG kishte një
hapësirë diskrecionale të gjerë dhe duhej të merrte parasysh shpenzimet e
tjera dhe kërkesat buxhetore.
Gjykata Kushtetuese gjithashtu vendosi se nuk kishte pasur shkelje të
së drejtës për trajtim të barabartë. Ajo bazohej në faktet që ishin dhënë nga
Ministri i Punëve të Jashtme dhe zyrtarëve të tjerë se Bashkimi Sovjetik
ishte pajtuar për ribashkimin e Gjermanisë me kusht që ligjshmëria e
konfiskimeve në mes 1945 dhe 1949 nuk do të kontestohej, që do të thotë se
rikthimi ishte përjashtuar në mënyrë efektive. Prandaj, të gjitha veprimet
duheshin arsyetuar në emër të qëllimit të mbajtjes së paqes dhe bashkimit
të shtetit.
Ndërkaq në vendimin e dytë të Gjykatës Kushtetuese më 18 prill
1996, gjykata hodhi poshtë ankesën e kërkuesve të cilët ishin ankuar duke
thënë se Bashkimi Sovjetik nuk e kishte specifikuar kushtin gjatë
bisedimeve për sa i përket mos kthimit të pronës së konfiskuar në mes 1945
dhe 1949. Gjykata Kushtetuese duke rikujtuar gjykimin e parë për këtë
çështje theksoi se RFG kishte një hapësirë të gjerë diskrecionale sa i përket
bisedimeve për ribashkimin e Gjermanisë dhe se shpronësimet e bëra në
mes viteve 1945 dhe 1949 nuk ishin më të kthyeshme. Kurse me kërkesë të
kërkuesve për dallimin në vlerë në mes kthimit të pronës dhe kompensimit
apo dëmshpërblimit, në vendimin e Gjykatës Kushtetuese të 22 nëntor
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2000, ajo vuri në pah se nuk ishte e nevojshme të shqyrtohej
kushtetutshmëria e dëmshpërblimit për padrejtësitë e bëra nga një shtet
tjetër. Dispozitat e ligjit për dëmshpërblim dhe kompensim nuk kishin
shkelur të drejtat e kërkuesve, pasi që as Deklarata e Përbashkët e dy
shteteve gjermane, as Ligji për Prona nuk kishin dhënë të drejta konkrete të
mbrojtura me Nenin 14 të Ligjit Themelor për personat që iu ishte
shpronësuar prona nga RDG dhe forcat okupuese sovjetike. Gjykata
Kushtetuese gjithashtu vendosi se kufizimi i kompensimit për personat
fizik nuk shkelte parimin e drejtësisë shoqërore.
Më pas, vendimi i Gjykatës Kushtetuese i 4 korrikut 2003, vendoste se
përjashtimi i të drejtës për rehabilitim administrativ dhe kthimi i pronës
nuk shkelnin Ligjin Themelor. Ajo theksoi se trashëgimtarët e viktimave të
shpronësimeve të bëra në legjislativin okupues, nuk privoheshin tërësisht
nga e drejta për kompensim për padrejtësitë e përjetuara, por kishin të
drejtë kompensimi sipas Ligjit për Kompensim, i cili ishte në përputhje me
Ligjin Themelor e që përmbante të drejtën për kompensim për pronat e
shpronësuara nga okupatori.
Tutje, baza ligjore që përbënte të drejtën vendore përfshinte
Deklaratën e Përbashkët të RFG dhe RDG, e cila përmbante parime të
sigurisë dhe qartësisë ligjore për zgjidhjen e çështjeve pronësore, deklaratë
kjo e cila u bë pjesë edhe e Traktatit të Bashkimit. Dy qeveritë gjermane, me
këtë deklaratë, u dakorduan se shpronësimet e bëra nga legjislativi
okupues në mes viteve 1945 dhe 1949 nuk mund të ktheheshin dhe se
çështja e kompensimit nga shteti duhej zgjidhur nga Parlamenti Gjerman.
Pjesë e Traktatit ishte edhe Ligji për Pronë i cili hyri në fuqi më 23 shtator
1990 dhe kishte për qëllim zgjidhjen e mosmarrëveshjeve pronësore që
kishin ndodhur në ish RDG, në mënyrë përgjithësisht të pranueshme që do
të sillte rend ligjor të qëndrueshëm në Gjermani. Në mënyrë specifike, Ligji
për Pronë përcakton se personave që iu është shpronësuar prona nga RDG
në mënyrë të paligjshme kishin të drejtë të kthimit të pronës, përveç nëse
kthimi ishte i pamundur në praktikë. Në anën tjetër, Ligji për
Dëmshpërblim parashihte një skemë të detajuar për llogaritjen e shumës së
dëmshpërblimit, duke e lidhur atë me vlerën e pronës, duke paraparë edhe
përqindjet e reduktimit etj; dhe përcaktonte se dëmshpërblimi duhet bërë
në formën e letrave me vlerë të transferueshme.
Kurse Ligji për Kompensim nuk përmban një formë tjetër të
llogaritjes, por i referohet dispozitave të ligjit për dëmshpërblim. Dispozitat
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shtesë të këtij ligji kanë të bëjnë me personat që kishin tokë bujqësore dhe
me kushtet më të lehta që ky ligj ju kishte dhënë këtyre për kthim apo
kompensim për tokën e shpronësuar. Një prej dispozitave të këtij ligji,
parashihte që pasuria e luajtshme duhet t'u kthehej ish pronarëve, duke
krijuar kështu një përjashtim nga parimi që prona e shpronësuar në ish
zonën e okupuar nga Sovjetët në Gjermani, nuk mund të kthehet.
Sidoqoftë, pasuria kulturore e dedikuar për ekspozim publik duhet të ishte
në dispozicion të publikut ose për kërkime pa pagesë për një periudhë prej
njëzet vjetësh.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Kërkuesit pretenduan se Ligji për Pronë i 23 shtatorit 1990, Ligji për
Dëmshpërblim dhe Kompensim i 27 shtatorit 1994 dhe vendimi i Gjykatës
Kushtetuese i datës 22 nëntor 2000, kishin shkelur të drejtën e gëzimit
paqësor të pronës të garantuar me Nenin 1 të Protokollit 1. Kërkuesit
gjithashtu pretenduan shkelje të po së njëjtës dispozitë me Ligjin për
Rehabilitim Administrativ të 23 qershorit 1994 dhe vendimet e Gjykatës
Administrative dhe Gjykatës Kushtetuese të 16 majit dhe 12 gushtit 2002.
Argumenti kryesor i Qeverisë ishte se pretendimet ishin të
papranueshme ratione materiae me Konventën. Sipas tyre, kërkuesit të cilët
kishin humbur pronat e tyre në mes vitit 1945 dhe 1949 ose në mes vitit
1949 dhe 1990 - nuk kishin pasur të drejta në pronë sipas legjislacionit në
fuqi më 3 tetor 1990, kur Konventa hyri në fuqi në Gjermaninë e re. Sa i
përket çështjes së pajtueshmërisë së shpronësimeve me të drejtën
ndërkombëtare publike, sipas Qeverisë Gjykata nuk ishte kompetente për
të shqyrtuar rrethanat e shpronësimeve apo efekteve të vazhdueshme që
kishin rrjedhur nga ato, deri në ditët e sotme.1 Ndërkaq, kërkuesit nuk
kishin pasur të drejta në pronë dhe as pritje legjitime për të marrë
kompensim apo dëmshpërblim të vlerës së njëjtë duke u bazuar në
deklaratën e përbashkët të RFG dhe RDG apo vendimet e Gjykatës
Kushtetuese për reformat pronësore. Qeveria shtoi se kërkuesit nuk mund
të kishin pritje legjitime as nga debatet e parlamentit, sepse ishte në natyrën
demokratike të bisedojnë apo konsiderojnë forma të ndryshme të
kompensimit. Sa i përket personave juridikë në mes të kërkuesve, Qeveria
shtoi se edhe pse ishte e vërtetë se ata nuk kishin marrë kurrfarë
1
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kompensimi, kjo nuk ishte e vërtetë edhe për aksionarët. Për sa i përket
shpronësimeve në mes 1949 dhe 1990, Qeveria argumentoi se edhe pse
ishte Deklarata e Përbashkët që kishte caktuar parimin se prona do të
kthehej, por në rast të dështimit, ato parime ishin zbatuar edhe në Ligjin
për Pronë të 23 shtatorit 1990 dhe në Ligjin për Dëmshpërblim dhe
Kompensim të 27 shtatorit 1994. Andaj kërkuesit nuk kishin të drejta ose
pritje legjitime të cilat tejkalonin kornizën e rregulluar me atë legjislacion.
Kërkuesit në anën tjetër argumentuan se shpronësimet që kishin
ndodhur në mes të vitit 1945 dhe 1949 ose në mes 1949 dhe 1990 shkelnin të
drejtën ndërkombëtare publike, (më saktë Nenin 46 të Rregullores së Hagës
për ligjet dhe zakonet e luftës) dhe Ligjin e RFG, kurse çka kishte ndodhur
përbënin në fakt "krime kundër njerëzimit". Ata u bazuan në arsyeshmërinë
e Gjykatës në një rast të mëparshëm,2 për të argumentuar se shpronësimet
ishin shkelje e vazhdueshme e të drejtave për pronë. Kërkuesit pretenduan
se në kohën e ribashkimit të Gjermanisë ata kishin pasur të drejta në pronë
për qëllimet e Nenit 1 të Protokollit 1, ose të paktën kishin pasur pritje
legjitime për të marrë kthimin e pronës ose një kompensim apo
dëmshpërblim adekuat. Sipas tyre, kjo ishte e qartë nga kushtet e
deklaratës së përbashkët dhe vendimit të parë të Gjykatës Kushtetuese për
reforma pronësore. Me refuzimin e çfarëdo kthimi apo rehabilitimi adekuat
pas ribashkimit, RFG kishte shpronësuar ata për herë të dytë duke shkelur
kështu të drejtat pronësore të tyre të garantuara me Nenin1 të Protokollit 1.
Sa i përket shpronësimeve të bëra në mes 1945 dhe 1949, kërkuesit
argumentuan se gjatë bisedimeve për ribashkim të Gjermanisë, ishte
vendosur se Bashkimi Sovietik nuk kishte përcaktuar kushte për
moskthimin e pronave dhe aq më pak për shumën e kompensimeve të
paguara. Sipas Nenit 1(7) të Ligjit për Pronë, ata të paktën kanë pasur të
drejtë për rehabilitim administrativë së bashku me kthimin e pronës së tyre.
Andaj sipas kërkuesve, me mohimin e këtyre mundësive, RFG gjithashtu
kishte shkelur Nenin 1 të Protokollit 1. Sa i përket shpronësimeve të bëra në
mes 1949 dhe 1990, kërkuesit parashtruan se Deklarata e Përbashkët kishte
vendosur parime të cilat pohonin se prona e tyre do të kthehej, nëse kjo nuk
ishte e mundur atëherë tokë me vlerë ekuivalente ose dëmshpërblim do të
ndahej për ta. Shfuqizimi i Nenit 9 të Ligjit për Pronë ishte ndërhyrje e
drejtpërdrejtë e të drejtave pronësore të tyre.
2
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Gjykata rikujton disa nga parimet që ishin vendosur praktikën
gjyqësorë të mëhershme të bazuar në Nenin 1 të Protokollit 1,3 se privimi
nga prona ose ndonjë të drejte tjetër in rem në parim është një veprim i
menjëhershëm dhe nuk pason nga një situatë e vazhdueshme e privimit
nga një e drejtë; 4 Neni 1 i Protokollit 1 nuk garanton të drejtën për të marrë
pronë5 dhe se pasuria, sipas këtij neni, mund të përfshijë pasurinë aktuale
ose asete duke përfshirë edhe kërkesat, me të cilat kërkuesi mund të
argumentojë se ai ose ajo ka të paktën një "pritje legjitime" për të gëzuar të
drejtën në pronë. Në të kundërtën, shpresa e njohjes së të drejtës në pronë,
për të cilën ishte e pamundur të ushtrohet në mënyrë efektive nuk mund të
konsiderohej si "pasuri" sipas kuptimit të Nenit 1 të Protokollit 1 dhe po
kështu nuk konsiderohet as një kërkesë e kushtëzuar, e cila shuhet si
rezultat i mos përmbushjes së kushtit.6 Përveç që nuk prodhon detyrime
për shtetet para ratifikimit të Konventës, ky nen gjithashtu nuk imponon
ndonjë kufizim në lirinë e shteteve kontraktuese për të vendosur për
kthimin e pronave dhe të zgjedhin kushtet sipas të cilave palët pajtohen për
kthimin e të drejtave në pronë për ish pronarët.7 Në veçanti shtetet
kontraktuese kanë një hapësirë të gjerë vlerësuese sa i përket përjashtimit të
disa kategorive të ish pronarëve prej një të drejte të tillë. Kur kategoritë e
pronarëve janë përjashtuar në këtë mënyrë, pretendimet e tyre për kthim të
pronës nuk mund të jenë bazë për "pritje legjitime" dhe mbrojtje të Nenit 1
të Protokollit 1. Në anën tjetër, kur një shtet kontraktues ka ratifikuar
Konventën duke përfshirë Protokollin 1, miraton legjislacion i cili
mundëson kthim të plotë ose të pjesshëm të pronës së konfiskuar nga një
regjim i mëparshëm, një legjislacion i tillë mund të konsiderohet se krijon
një të drejtë të re të mbrojtur nga Neni 1 i Protokollit 1, për personat që
plotësojnë kushtet për këtë titull. E njëjta mund të zbatohet sa i përket
masave për kthim ose kompensim të vendosura me legjislacionin para
ratifikimit, nëse legjislacioni i njëjtë mbetet në fuqi pas ratifikimit të
Protokollit 1.8
3
4
5

6

7
8
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Në vlerësimin e rastit në fjalë, Gjykata së pari merr parasysh
kontekstin historik në të cilin ribashkimi i Gjermanisë ndodhi dhe kur u
miratua legjislacioni në fjalë. Pas rënies së murit të Berlinit, Gjermania u
bashkua efektivisht më 3 tetor 1990 kur RDG aderoi në RFG. Siç ndodhi
edhe në shtetet tjera evropiane, tranzicioni nga një regjim komunist në
sistem demokratik të ekonomisë së tregut në tokën e re, vuri në pah çështje
të shumta në lidhje me të drejtat e pronës në Gjermani. Miratimi i ligjeve, të
cilat mundësonin kthimin e pronës së konfiskuar ose pagesën e
dëmshpërblimit ose kompensimit për rehabilitimin e personave të cilët
ishin persekutuar me shkelje të rendit ligjor, qartë kishin përfshirë
konsiderimin e shumë aspekteve si morale, ligjore, politike dhe ekonomike
të cilat janë çështje të shqetësimit publik dhe për të cilat shtetet
kontraktuese kanë diskrecion të gjerë. Në veçanti, Gjykata vlerëson se
Konventa nuk imponon obligime specifike në shtetet kontraktuese që të
mundësojnë përmirësim të gabimeve apo dëmeve që shkaktohen nga një
fuqi e huaj okupuese. Kjo gjithashtu zbatohet në situatën ligjore të një shteti
si RFG, e cila është pasardhësi i një shteti tjetër. Ngjashëm, Neni 1 i
Protokollit 1 nuk kufizon lirinë e shteteve kontraktuese për të zgjedhur
kushtet me të cilat ata pajtohen për të kthyer apo kompensuar personat të
cilëve iu është marrë prona.
Fillimisht Gjykata vlerëson nëse Neni 1 i Protokollit 1 është i
zbatueshëm në këtë rast, duke u fokusuar në atë se a kanë kërkuesit
"pasuri", qoftë ajo "pasuri aktuale" apo asete a kërkesa për të cilat ata kishin
"pritje legjitime" që t'i shndërronin ato në pasuri. Gjykata thekson se
kërkuesit nuk kanë "pasuri aktuale" ngaqë shumica e tyre janë
trashëgimtarë të personave të cilëve iu ishte shpronësuar prona para shumë
kohësh, dhe nuk kanë qenë në pozitë të ushtrojnë të drejtën e pronësisë për
gjysmë shekulli për shumicën e rasteve.
Kështu, sa i përket kërkuesve të cilët kishin pretenduar se
shpronësimet ishin në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare publike,
Gjykata vlerëson se ato janë kryer gjatë dy periudhave: në mes 1945 dhe
1949, nga forcat okupuese të Bashkimit Sovjetik i cili ishte okupim sui
generis, sepse ai regjim ishte i njohur nga komuniteti ndërkombëtar; dhe
pas vitit 1949 në RDG i cili ishte shtet i ndarë nga RFG dhe në mënyrë të
gjerë i njohur nga komuniteti ndërkombëtarë gjatë përfundimit të
ekzistencës së tij. Shpronësimet që iu atribuohen RDG ishin të kryera në
lidhje me shtetasit e vetë prandaj nuk rregullohen nga e drejta
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ndërkombëtare. RFG nuk ka asnjë përgjegjësi për veprat e kryera nga forcat
okupuese apo për ato që janë bërë nga një shtet tjetër ndaj qytetarëve të tij,
edhe pse RDG u bë më vonë RFG, obligimet politike të së cilës janë në
shqyrtim në këtë rast. Prandaj, Gjykata nuk ka kompetencë kohore, rationae
temporis dhe rationae personae, të shqyrtojë rrethanat në të cilat shpronësimet
ishin bërë apo efektet e vazhdueshme që kanë pasur këto shpronësime deri
në ditët e sotme.9 Në këto rrethana nuk është në pyetje shkelja e
vazhdueshme e Konventës, e cila nuk mund t‟iu ngarkohej RFG dhe e cila
mund të ketë efekte të kufizimeve kohore të kompetencës së Gjykatës.
Sa i përket "pritjes legjitime" për shpronësimet e bëra në mes 1945 dhe
1949 në zonën e okupuar nga sovjetikët, Gjykata vlerëson se Deklarata e
Përbashkët e 15 qershorit 1990, tregon se shpronësimet e bëra nga
autoritetet okupuese nuk mund të kthehen, më pas Gjykata Kushtetuese në
vendimin e parë të 23 prillit 1991 për reformat pronësore konfirmoi se
përjashtimet e të drejtave për kthim nuk kishin shkelur ligjin themelor.
Prandaj, kërkuesit nuk duket se kanë pasur bazë ligjore, nga e cila mund të
kishin pasur pritje legjitime për kthim të pronave. Gjykata gjithashtu
bazohet në rastin e Mayer10 që ndërlidhej me përjashtimin e çfarëdo kthimi
sa i përket shpronësimeve të bëra në 1945 dhe 1949. Ndërkaq për
kompensimin Gjykata theksoi se deklarata e përbashkët ka mundësuar që
vendimi final për kompensim duhet të jetë çështje e parlamentit të
ardhshëm të Gjermanisë. Kjo tregon se, ndryshe nga qasja e qeverisë Polake
në rastin Broniowski,11 qeveria Gjermane në kohën e ribashkimit, me
paramendim ka lënë të hapur çështjet e kompensimit dhe shumat e
pagesave. Kurse më vonë, Ligji për Kompensim, i cili ishte pjesë e Ligjit për
Dëmshpërblim dhe Kompensim të 27 shtatorit 1994, u mor me detajet e
kompensimit që duhet t'i paguhej ish pronarëve të pronave në fjalë.
Tutje Gjykata vëren se Gjykata Kushtetuese, në vendimin e tretë të saj
më 22 nëntor 2000 mbi reformat pronësore, theksoi se Ligji për Kompensim
nuk shkelte Ligjin Themelor, ndërsa kërkuesit kanë argumentuar se kishin
pasur pritje legjitime për të marrë një kompensim më të lartë, konform me
vlerën e vërtetë të posedimeve të tyre. Ata u bazuan në veçanti në
vendimin e parë të Gjykatës Kushtetuese të 23 prillit 1991, për reformat
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pronësore. Në pikëpamje të Gjykatës, të drejtat e kërkuesve, sa i përket
shumës së kompensimit që ata mund të merrnin ishin qartë të caktuara me
Ligjin për Dëmshpërblim dhe Kompensim të 27 shtatorit 1994. As fjalët e
Deklaratës së Përbashkët dhe as përmbajtja e vendimit të Gjykatës
Kushtetuese të 23 prillit 1991 nuk mbështetnin pretendimin se kërkuesit
kishin pasur pritje legjitime që shkonte përtej kornizës së vendosur me këtë
ligj. Në vendimin e lartcekur, Gjykata Kushtetuese theksoi se diskrecioni i
gjerë i legjislativit në përcaktimin e një zgjidhjeje gjithëpërfshirëse duke i
pasur parasysh pasojat e ribashkimit të Gjermanisë kishte pasur rëndësi të
madhe. Sipas Gjykatës në llogaritjet e dëmshpërblimit dhe kompensimit të
cilin duhej paguar trashëgimtarëve të ish pronarëve, legjislativi kishte të
drejtë të merrte parasysh mjetet financiare. Përpos mjeteve financiare,
duhej marrë parasysh ndërhyrjet në pasuritë e ndryshme përpos të drejtës
në pronë, siç është jeta, shëndeti ose liria, dhe detyrës së rindërtimit të
shtetit. Njëjtë, në vendimin e 22 nëntorit 2000, Gjykata Kushtetuese kur
shqyrtoi kushtetutshmërinë e Ligjit për Dëmshpërblim dhe Kompensim në
dritën e parimeve të drejtësisë shoqërore dhe rendit ligjor, ajo vlerësoi se
Shteti kishte detyrim të lehtësonte barrën e grupeve të caktuara me anë të
një statuti i cili do të përcaktonte konkretisht të drejtën për dëmshpërblim
dhe kompensim. Gjithashtu theksoi se në vendosje të asaj skeme, legjislativi
kishte diskrecion të gjerë sa i përket natyrës së shumës së dëmshpërblimit.
Tutje duke marr parasysh vendimin e 22 nëntorit 2000, ku Gjykata
Kushtetuese vendosi se përjashtimi i personave juridik nuk shkelte Ligjin
Themelor, Gjykata vëren se aksionarët e personave juridik në fjalë kishin të
drejtë për kompensim me Ligjin për Dëmshpërblim dhe Kompensim.
Gjithashtu, Gjykata vlerëson se, derisa Deklarata e Përbashkët dhe Traktati
për Bashkim vendosën parime bazike, këto ishin të zbatuara në
legjislacionin e mëparshëm, të cilat vendosnin për të drejtat konkrete në të
cilat kërkuesit mund të bazoheshin. Me miratimin e dy ligjeve që kishin
qëllim rehabilitimin, legjislativi kishte për qëllim të bënte dallimin në mes
viktimave të vendimeve administrative dhe viktimave të dënimeve penale
të cilat janë më serioze. Në vendimin e katërt të Gjykatës Kushtetuese i
datës 4 korrik 2003 për reformat pronësore, kjo e fundit konstatoi se
dënimet penale janë ndërhyrje serioze me të drejtën e lirisë së personit,
ndryshe nga shpronësimet administrative, duke arsyetuar kthimin e pronës
së konfiskuar përmes procedurave rehabilituese. Në rastin aktual,
shpronësimet në mes 1945 dhe 1949 ishin bërë ekskluzivisht në bazë të
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vendimeve administrative. Si pasojë, pretendimet e kërkuesve në mënyrë të
qartë nuk përputheshin me dispozitat e ligjit për rehabilitim penal, dhe
Gjykata nuk sheh asgjë arbitrare apo të padrejtë në dallimin e bërë nga
autoritetet gjermane në mes viktimave të vendimeve administrative dhe
viktimave të dënimeve penale.
Gjykata rikujton se në Deklaratën e Përbashkët, shtetet theksuan se
shpronësimet e ndodhura në mes 1945 dhe 1949 nuk mund të ktheheshin,
kurse Neni 41 i Traktatit të Bashkimit përcakton se RFG nuk duhet të
miratojë rregulla që nuk përputhen në pikën 1 të Deklaratës së Përbashkët.
Gjykata thotë se diskrecioni i gjerë në miratimin e këtij lloji të legjislacionit
dhe në interpretimin e tyre nga gjykatat vendore, arsyetojnë faktin se
kërkuesit nuk kishin pasur pritje legjitime që të kenë të drejta me ligjin për
rehabilitim administrativ me kthimin e pronës së tyre.
Në lidhje me shpronësimet e RDG pas 1949, Gjykata vlerëson se
deklarata e përbashkët vendosi parimin se konfiskimi i pronës duhej kthyer
vetëm nëse kthimi është i pamundur në praktike apo palët e treta e kanë
marrë atë në mirëbesim, gjithashtu dëmshpërblim shoqërisht i pranueshëm
do të ju jepej ish pronarëve, duke e zëvendësuar pronën e patundshme ose
duke paguar dëmshpërblim. Këto parime ishin zbatuar në Ligjin për Pronë
të 29 shtatorit 1990 dhe në Ligjin për Dëmshpërblim. Në vendimin e tretë të
Gjykatës Kushtetuese, kjo kishte vendosur se këto ligje nuk shkelnin Ligjin
Themelor. Gjithashtu, Gjykata është e mendimit se të drejtat e kërkuesve, sa
i përket kushteve për kthimin e pronës, kishin qenë qartë të caktuara me
Ligjin për Pronë. Nëse këto kushte nuk përputheshin, sepse kthimi ishte i
pamundur në praktikë apo palët e treta kishin marrë pronën në mirëbesim,
të drejtat e kërkuesve ishin jashtë fushëveprimit të Ligjit për Pronë. E njëjta
vlen për të drejtat e Kërkuesve sa i përket shumës së dëmshpërblimit të
cilin kishin pritje legjitime për ta marrë, dhe e cila ishte caktuar qartë me
ligjin për dëmshpërblim dhe kompensim të 27 shtatorit 1994. As kushtet e
Deklaratës së Përbashkët dhe as përmbajtja e vendimit të Gjykatës
Kushtetuese të 23 prillit 1991 nuk mbështesin pretendimet e kërkuesve për
pritje legjitime të cilat kalonin kornizën e caktuar nga ligji. Të dy pikat e
deklaratës së përbashkët dhe versioni fillestar i nenit 9 të Ligjit për Pronë,
mundësuan përcaktimin e një toke me vlerë ekuivalente ose pagesën e
dëmshpërblimit si alternativë për kthim të pronës. Ngjashëm, në gjykimin e
23 prillit 1991, Gjykata Kushtetuese tregoi se parimi i kthimit të pronës, i
vendosur sipas shpronësimeve të bëra në mes të vitit 1949 dhe 1990 mund
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të jetë i rëndësishëm për shumën e dëmshpërblimit të paguar. Megjithatë,
ajo sërish rikujtoi diskrecionin që u lejohet shteteve në këtë çështje. Veç
kësaj, shprehimisht theksoi se as Deklarata e Përbashkët dhe as versioni
fillestar i Nenit 9 të Ligjit për Pronë, nuk kishin dhënë të drejta konkrete të
mbrojtura me Nenin 14 të Ligjit Themelor për personat që iu ishte
shpronësuar prona nga RDG.
Duke rikujtuar gjithashtu rastet paraprake që ishin para kësaj gjykate
për këtë situatë,12 Gjykata rikujton se Gjermanisë i ishte dashur të bënte
disa zgjedhje duke pasur parasysh interesin publik. Sipas kësaj me
miratimin e legjislacionit i cili kishte rregulluar çështjet e pronës dhe
rehabilitimit pas ribashkimit të Gjermanisë, kishte pasur parasysh në mes
tjerash konceptin e baraspeshës së konfliktit të interesit shoqërisht të
pranueshëm, qartësinë dhe sigurinë ligjore, të drejtat e pronësisë dhe paqen
ligjore të cilat ishin pjesë e deklaratës së përbashkët. Njëjtë, Gjykata
Kushtetuese kur shqyrtonte përshtatshmërinë e këtij legjislacioni me ligjin
themelor, bazohej në drejtësi shoqërore, rend ligjor dhe ndalimin e
arbitraritetit. Kur një shtet zgjedhë të përmirësojë pasojat e veprave të
caktuara, të cilat nuk përputhen me parimet e një regjimi demokratik, por
për të cilat nuk ka përgjegjësi, ka një diskrecion të gjerë në përcaktimin e
këtyre politikave.
Gjatë kundërshtimit të kushtetutshmërisë së ligjeve të miratuara pas
ribashkimit të Gjermanisë, kërkuesit shpresuan në kthimin e pronës ose
kompensimin apo dëmshpërblimin që barazohej me vlerën e vërtetë të
pronës së tyre. Megjithatë, Gjykata thekson se shpresa se ligjet që ishin në
fuqi në atë kohë do të ndryshoheshin në dobi të kërkuesve, nuk mund të
merret si formë e pritjes legjitime për qëllimet e Nenit 1 të Protokollit 1.
Sipas saj, ka një dallim në mes të shpresës, sado e kuptueshme të jetë ajo,
dhe një pritjeje legjitime, e cila duhet të ketë një natyrë më konkrete të
bazuar në dispozita ligjore ose të ketë bazë të fortë në precedentët
gjyqësorë. Gjykata dha përfundimin se, kërkuesit nuk kishin treguar se
kanë pretendime të cilat janë të vendosura mjaftueshme për t‟u zbatuar dhe
nuk mund të argumentonin se kishin “pasuri” në kuptimin e Nenit 1 të
Protokollit 1. Rrjedhimisht, asnjë nga ligjet në fjalë dhe as vendimet e
Gjykatës Kushtetuese nuk përbënin ndërhyrje në të drejtën e gëzimit
paqësor të pasurisë dhe faktet e rastit nuk bien në kuadër të Nenit 1 të
Protokollit 1. Prandaj vendosi se pretendimet e bazuara në Nenin 1 të
12
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Protokollit 1 janë të papajtueshme rationae materiae me dispozitat e
Konventës në kuptimin e Nenit 35 § 3 dhe duhet të refuzohen sipas Nenin
35 § 4.
Kërkuesit gjithashtu pretenduan se ishin viktima të diskriminimit
dhe iu ishte shkelur e drejta e mbrojtur me Nenin 14 të Konventës marrë së
bashku me Neni 1 të Protokollit 1, sepse ndryshe nga kategoritë tjera ata
nuk mund të kërkonin kthimin e pronës të cilën në mënyrë të paligjshme iu
ishte shpronësuar dhe kishin marrë një shumë të vogël si kompensim apo
dëmshpërblim. Bazuar në praktikën gjyqësorë të Gjykatës, Neni 14 i
Konventës plotëson dispozitat materiale të Konventës dhe protokolleve të
saj dhe nuk mund të ekzistojë në mënyrë të pavarur, sepse ka efekt në
lidhje me "gëzimin e të drejtave dhe lirive" të mbrojtura nga këto dispozita.
Edhe pse zbatimi i Nenit 14 nuk supozon shkelje të këtyre dispozitave - dhe
deri në atë masë është autonom - nuk ka vend për zbatimin e tij përveç nëse
faktet e rastit bien brenda një ose më shumë nga këto të fundit. Duke pasur
parasysh gjetjet se Neni 1 i Protokollit 1 nuk mund të zbatohet, Gjykata
vendosë se Neni 14 i Konventës nuk mund të merret parasysh në rastin
aktual. Prandaj, edhe ky pretendim hedhet poshtë.
Njëri nga kërkuesit, i cili ishte trashëgimtar i një personi të cilit i ishte
shpronësuar prona në mes të vitit 1945 dhe 1949, pretendoi se Ligji për
Rehabilitim Administrativ i 23 qershorit 1994 dhe vendimi i Gjykatës
Kushtetuese dhe Gjykatës Administrative të 16 majit dhe 12 gushtit 2002,
kishin shkelur Nenin 14 të Konventës marrë së bashku me Nenin 8. Gjykata
duhet të shqyrtojë zbatimin e Nenit 8 në rastin aktual, duke pasur parasysh
natyrën jo autonome të Nenit 14. Gjykata vlerëson se pasi që ka shqyrtuar
Nenin 1 të Protokollit 1 dhe pasi që RFG nuk është përgjegjëse për veprimet
e bëra në mes viteve 1945 dhe 1949 nga një fuqi okupuese, Gjykata nuk ka
juridiksion rationae temporis të shqyrtojë rrethanat e shpronësimeve dhe se a
ka pasur shkelje të Nenit 8. Sa i përket ligjit për rehabilitim administrativ, i
cili u miratua pas ribashkimit të Gjermanisë, dhe të vendimeve të Gjykatës
administrative dhe Gjykatës Kushtetuese, Gjykata vlerëson se ky
pretendim nuk është ndryshe nga pretendimet e bëra duke u bazuar në
Nenin 1 të Protokollit 1. Prandaj, Gjykata përfundon se Neni 8 i Konventës
është i pazbatueshëm, që do të thotë se Neni 14 nuk vie në fjalë fare në këtë
rast. Kështu, Gjykata vendosi se pretendimet e bazuara në Nenin 14 të
Konventës të marra së bashku me Nenin 8 janë të papajtueshme rationae
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materiae me dispozitat e Konventës, në kuptimin e Nenit 35 § 3 dhe
refuzohen sipas Nenit 35 § 4.
Njëzet e një nga kërkuesit, të cilët kishin bërë kërkesë në Gjykatën
Kushtetuese, pretenduan se procedurat kishin zgjatur shumë dhe kishin
kaluar kohën e arsyeshme që kërkohet në Nenin 6 § 1 të Konventës.
Gjykata vlerëson se kërkuesit bënë kërkesë direkte në Gjykatën
Kushtetuese për të vendosur për kushtetutshmërinë e ligjit për
dëmshpërblim dhe kompensim. Periudha, e cila përmendet nga kërkuesit,
filloi më 28 qershor 1995 dhe përfundoi më 22 nëntor 2000, kur Gjykata
Kushtetuese solli vendimin e saj. Do të thotë se procedurat zgjatën pesë vite
dhe pesë muaj. Në lidhje me këtë, Gjykata rikujton se arsyeshmëria e
zgjatjes së procedurave duhet të vlerësohet në dritën e rrethanave të rastit
me referencë në kriterin e vendosur nga precedentët gjyqësorë,
kompleksiteti i rastit, veprimet e palëve dhe autoriteteve relevante dhe
çfarë rrezikonin palët në kontest.13 Gjykata kujton në fillim se rasti ishte
njëri nga 42 kërkesat e bëra në Gjykatë Kushtetuese sa i përket ligjit për
dëmshpërblim dhe kompensim dhe ngriste pyetje bazike për kriterin e
caktuar nga legjislativi pas ribashkimit të Gjermanisë për kompensimin e
trashëgimtarëve të personave të cilëve iu ishte shpronësuar prona.
Kompleksiteti i lartë i rastit është i dukshëm në faktin se Gjykata
kushtetuese solli katër vendime në periudhë prej dhjetë vitesh për reformat
pronësore. Gjykata rikujton se Neni 6 § 1 iu imponon shteteve kontraktuese
detyrën për të organizuar një sistem ligjor në mënyrë që gjykatat të
plotësojnë kriteret, duke përfshirë edhe detyrën e tyre për të dëgjuar rastet
në kohë të arsyeshme. Megjithatë, duke i pasur parasysh të gjitha rrethanat
e rastit, veçanërisht kontekstin e jashtëzakonshëm të ribashkimit të
Gjermanisë, Gjykata vlerëson se "koha e arsyeshme" e dhënë në Nenin 6 § 1
nuk ishte tejkaluar dhe nuk kishte pasur shkelje të kësaj dispozite në këtë
pikë. Prandaj, Gjykata vendostë të refuzojë këtë pretendim si qartazi të
pabazuar sipas Nenit 35 §§ 3 dhe 4 të Konventës dhe e hedhë poshtë si të
papranueshëm.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata e deklaron kërkesën të papranueshme (me shumicë votash).
13

Süssmann kundër Gjermanisë, gjykimi i 16 shtatorit 1996, Raporti 1996-IV, f. 1172, § 48; Gast
dhe Popp kundër Gjermanisë, nr. 29357/95, § 64, GjEDNj 2000-II; dhe Frydlender kundër
Francës [DhM], nr. 30979/96, § 43, GjEDNj 2000-VII.
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Beyeler kundër Italisë - 33202/96
05.01.2000 [Dhoma e Madhe]
Neni 1 i Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e
shpronësimit të pasurisë së luajtshme nga ana e autoriteteve / ka shkelje
Neni 14
Diskriminim në baza shtetësie në lidhje me shpronësimin / e
panevojshme për shqyrtim ndaras
Neni 18
Tejkalim i kufirit në kufizimin e të drejtave dhe keqpërdorim i
autoritetit me rastin e shpronësimit / nuk ngritët çështje e ndarë
Fjalët kyçe: gëzim paqësor i pasurisë/ shpronësim/ pasuri e luajtshme /
pikturë/ vlerë historike / e drejta e parablerje / kontratë jo e ligjshme / pasiguri
juridike
Faktet e rastit
Kërkuesi - z. Ernst Beyeler, shtetas zviceran, në vitin 1977, bleu
pikturën e Van Gogut “Portreti i një Fshatari të Ri” për një çmim prej 600
milionë lirash italiane. Pikturën në fjalë, në vitin 1954, Ministria e Arsimit e
Italisë e deklaroi vepër me vlerë historike dhe artistike dhe pronar i saj
asokohe ishte z. Verusio. Blerjen kërkuesi e realizoi nëpërmjet një
ndërmjetësuesi, të njohur si z. Pierangeli (Ndërmjetësuesi). Më 1 Gusht
1977, në përputhje me seksionin 30 të Ligjit nr. 1089 të vitit 1939, z.Verusio
deklaroi shitjen e pikturës para Ministrisë së Trashëgimisë Kulturore,
mirëpo si palë tjetër e kontratës nuk përmendej fare kërkuesi por vetëm
ndërmjetësuesi i tij. Kështu, afati dy mujor i përcaktuar në bazë të seksionit
32 të ligjit të sipërpërmendur kaloi pa e ushtruar ministria të drejtën për
parablerje. Më tej, më 1 dhjetor të vitit 1983, ndërmjetësuesi bëri një
deklaratë në të cilën theksoi se blerjen e pikturës e kishte bërë për llogari të
kërkuesit. Një ditë më vonë, të dy, kërkuesi dhe ndërmjetësuesi bënë një
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deklaratë tjetër, përmes së cilës njoftuan Ministrinë se muzeu privat i
njohur si Peggy Guggenheim Collection në Venecia kërkonte blerjen e
pikturës për 2.1 milionë dollarë. Para blerjes, muzeu kërkonte dërgimin e
pikturës në Venecia për inspektim, gjë për të cilën ministria dha leje në prill
të vitit 1985. Më 23 prill 1986 ministria lëshoi urdhër për dërgimin e
pikturës për kujdesie në Galerinë Bashkëkohore të Arteve në Romë, si
pasojë e pasigurisë lidhur me identitetin e pronarit të saj dhe kushteve në të
cilat piktura mbahej në muzeun privat. Në janar të vitit 1988 Ministria
kërkoi sqarime mbi pronësinë e pretenduar të kërkuesit mbi pikturën,
ndërsa kërkuesi u përgjigj duke dërguar një kopje të komunikimeve të 1
dhe 2 dhjetorit të vitit 1983, duke theksuar se atë kohë kishte fituar
pronësinë direkte mbi pikturën. Një muaj më vonë, Ministria shprehu
interesimin për përvetësimin e pikturës, por bëri me dije se nuk kishte
buxhet të mjaftueshëm. Ndërkohë, kërkuesi përmes një njoftimi informoi
ministrinë se ishte i interesuar në shitjen e pikturës Shtetit italian për 11
milionë dollarë, përderisa Ministria fare nuk u përgjigj. Kështu, kërkuesi i
shiti pikturën muzeut privat të lartpërmendur për 8.5 milionë dollarë dhe
për këtë njoftoi ministrinë, ashtu siç kërkohej me ligj, mirëpo ministria më 1
Korrik 1988 informoi palët se njoftimi në fjalë nuk përmbushte kërkesat e
ligjit, pasi që sipas saj, kërkuesi nuk gëzonte titull të vlefshëm pronësie mbi
pikturën. Lidhur me këtë, kërkuesi i dërgoi ministrisë deklaratat bankare,
përmes të cilave dëshmohej se ndërmjetësuesi bleu pikturën për llogari të
kërkuesit. Më 20 nëntor 1988, ministria ushtroi të drejtën e parablerjes në
lidhje me shitjen e pikturës në vitin 1977, duke u arsyetuar së vonesa në
ushtrimin e kësaj të së drejtës u shkaktua si pasojë e pasigurisë në
identitetin e palëve kontraktuese. Kështu, ministria i pagoi kërkuesit
shumën prej 600 milionë lirave italiane, vlerë në të cilën ai e kishte blerë
pikturën në vitin 1977.
Kërkuesi fillimisht u paraqit pranë Gjykatës Administrative Rajonale
të Lazios, ku kërkoi anulimin e njoftimit të 1 korrikut të vitit 1988, pastaj
sfidoi dështimin e ministrisë për t‟iu përgjigjur atij në kërkesën e bërë më 5
korrik për rikthim të pikturës, kushtetutshmërinë e seksionit 61 të Statutit i
cili ministrisë i njihte të drejtën për parablerje në çdo situatë kur transferet
apo marrëveshjet lidhur më veprat e artit bëheshin në kundërshtim me
ligjin dhe së fundmi, kërkuesi kërkoi anulimin e urdhrit ministror përmes
të cilit u ushtrua e drejta për parablerje. Gjykata e Lazios nxori një vendim
të përbashkët për të gjitha kërkesat, duke i refuzuar ato nën gjetjen se
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deklarata e shitjes/blerjes së pikturës në vitin 1977 nuk i përmbushte
kërkesat ligjore për saktësimin e informacionit mbi blerësin dhe vendin e
dorëzimit, kështu, e drejta e ministrisë për parablerje merrte karakter të
përhershëm pa iu nënshtruar limitit kohor dy mujor. Kjo gjykatë po ashtu
gjeti se nacionaliteti i kërkuesit kishte shërbyer si faktor në ushtrimin e
parablerjes, por pa luajtur rol vendimtar, konsideroi jo të rëndësishme
përgjigjen ndaj kërkesës së kërkuesit më 5 korrik 1985 dhe deklaroi
qartësisht të pabazuara çështjet lidhur me kushtetutshmërinë.
Më tej, kërkuesi ngriti apel pranë Këshillit Shtetëror me pretendimin
se gjykatat administrative nuk kanë pasur juridiksion për këtë rast, pasi që
autoritetet kishin ushtruar fuqi të cilat nuk i kishin dhe jo atë që i
posedonin. Më vendimin e nxjerrë më 19 tetor 1990, Këshilli Shtetëror
hodhi poshtë ankesën dhe mbështeti në tërësi vendimin e nxjerrë nga
Gjykata Administrative Rajonale. Pas kësaj, kërkuesi apeloi në Gjykatën e
Kasacionit ku argumentoi se rasti i tij hynte nën juridiksionin e gjykatave
civile dhe jo administrative dhe se seksionet 31, 32 dhe 61 të ligjit 1089 të
vitit 1939 lidhur me transaksionet e veprave të artit nuk gëzonin
kushtetutshmëri. Gjykata e Kasaconit në urdhrin e nxjerrë më 11 nëntor
1993, vlerësoi se çështjet e kushtetutshmërisë nuk mund të konsideroheshin
qartësisht të pabazuara, fillimisht, nëse autoriteteve do t‟u njihej e drejta e
parablerjes në çdo kohë, kjo do të kufizonte të drejtat e shitësit dhe do të
krijonte pasiguri të vazhdueshme juridike. Më tej, edhe sikur parablerja të
konsiderohej shpronësim i pronës, përsëri, kërkuesi ishte trajtuar ndryshe
nga çdo person prona e të cilit ishte shpronësuar, kompensimi i cili i
takonte si pasojë e parablerjes ishte kalkuluar ndryshe nga rastet tjera dhe
nuk ishte lejuar rishikimi gjyqësor. Pas këtyre vlerësimeve, Gjykata e
Kasacionit pezulloi procedurën dhe e udhëzoi kërkuesin në Gjykatën
Kushtetuese. Kjo e fundit, me vendim të nxjerrë më 14 Qershor 1995,
deklaroi të pabazuara çështjet e kushtetutshmërisë të ngritura nga Gjykata
e Kasacionit. Sipas gjykatës në fjalë, natyra e dispozitave të ligjit të
kontestuar ishte pikërisht mbrojtja e aseteve me rëndësi fundamentale për
kulturën e shtetit, kjo pra u dha autoriteteve të drejtën e trajtimit të
ndryshëm të këtij rasti si në aspektin e shpronësimit ashtu edhe në
kompensim, mirëpo ky trajtim nuk kishte qenë asnjëherë diskriminues.
Nxjerra e këtij vendimi u përcoll me hedhjen poshtë të apelit të ngritur në
Gjykatën e Kasacionit nga kjo gjykatë në mars 1996.
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Pas hedhjes poshtë të kërkesave të tij nga gjykatat vendore, kërkuesi
iu drejtua Komisionit para të cilit pretendoi shkelje të Nenit 1 të Protokollit
1, Nenit 14 dhe 18 të Konventës, si pasojë e parablerjes të ushtruar nga
ministria ndaj pikturës, të cilën ai pretendon ta ketë blerë në mënyrë të
ligjshme. Sipas kërkuesit, në një mori rastesh ai ishte konsideruar nga
institucionet si pronar i pikturës. Në anën tjetër, institucionet kishin bërë
disa parregullsi gjatë vlerësimit të pikturës si vepër me interes artistik e
kulturor dhe më pas kompensimit të tij. Po ashtu sipas kërkuesit, është e
palogjikshme që të jetë në interes publik përvetësimi i një pikture të një
artisti i cili nuk kishte pasur kurrfarë lidhje me Italinë, si dhe ndalimi i
ekspozimit të së njëjtës në muze privat dhe urdhërimi për dërgim në muze
publik. Kështu, kërkuesi përfundoi se duke i dhënë një kompensim
qesharak në krahasim me vlerën e vërtetë të pikturës, shteti i Italisë shkeli
parimin e ndalimit të pasurimit të padrejtë.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Kërkuesi pretendoi shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1 duke
argumentuar në veçanti se autoritetet Italiane kishin shpronësuar pikturën,
për të cilën ai pretendonte të ishte pronari i ligjshëm, në kundërshtim me
dispozitat e këtij neni. Kërkuesi gjithashtu pretendon shkele të Nenit 14 të
Konventës. Në lidhje me pretendimet e kërkuesit, Qeveria parashtroi se,
duke mos e zbuluar veten si blerësin e pikturës në vitin 1997, kërkuesi
kishte thyer rregulluat dhe ai asnjëherë nuk ishte trajtuar de facto si pronar i
pikturës nga institucionet. Lidhur me çështjen e interesit publik, sipas
Qeverisë, kontrollimi i transfereve të veprave artistike me interes për
trashëgiminë kulturore të një vendi, përbën interes publik. Për më tepër, në
bazë të Nenit 4 të Konventës së UNESCO-s për Ndalimin e Importit,
Eksportit dhe Transferimit Ilegal të Pronësisë së Pasurisë Kulturore, piktura
në fjalë i përkiste trashëgimisë artistike të Italisë. Më tutje, Qeveria
pretendoi se me mos deklarimin e identitetit në kohën e blerjes që rezultoi
në vonesën e ushtrimit të parablerjes, kërkuesi vetë ishte bërë shkaktar i
humbjes financiare të tij. Qeveria po ashtu paraqiti pranë Gjykatës një
kundërshtim preliminar, i cili bazohej në pretendimin se kërkuesi kishte
dështuar në shterimin e mjeteve juridike, pasi që ai kishte mundur të
aplikonte pranë gjykatave civile vendore për rikthimin e shumës së paguar
për pikturën në vitin 1977. Komisioni mbështeti gjetjet e gjykatave vendore
dhe ndau mendimin se kërkuesi nuk mund të konsiderohet si pronar i
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pikturës e as nuk mund të ketë pritshmëri legjitime për sukses në padinë e
tij, vetëm duke u bazuar në pretendimin se gjykatat vendore e kishin
trajtuar si pronar.
Fillimisht, Gjykata deklaron se nuk e pranon kundërshtimin
preliminar të Qeverisë, pasi që i njëjti do të duhej të ishte paraqitur edhe
pranë Komisionit. Kështu, Gjykata lëshohet në vlerësimin se a ka kërkuesi
interes pronësor të përshtatshëm për mbrojtje nga Neni 1 i Protokollit 1 dhe
gjen se një interes i tillë ekziston pasi që vërehet se vetë institucionet
vendore si: Këshilli Shtetëror, Gjykata e Kasacionit dhe Ministria de facto e
konsideruan kërkuesin si pronar të pikturës. Në këtë mënyrë, interesi në
fjalë përbën “pasuri” brenda kuptimit të Nenit 1 të Protokollit 1.
Në vazhdim, Gjykata gjen se me ushtrimin e së drejtës për parablerje,
Ministria e Kulturës e Italisë ndërhyri në të drejtën e kërkuesit për gëzimin
paqësor të pasurisë së tij. Sipas Gjykatës, që kjo ndërhyrje të jetë në
pajtueshmëri me Nenin 1 të Protokollit 1, ajo duhet të ketë vendosur
baraspeshë të drejtë në mes të mbrojtjes së interesit të përgjithshëm dhe atij
personal, të ketë qenë e ligjshme dhe të mos ketë qenë arbitrare. Gjykata së
pari vlerëson aspektin e ligjshmërisë dhe ndër të tjerash, thekson se ajo ka
fuqi të kufizuar në rishikimin e përputhshmërisë së ndërhyrjes me ligjin
vendor, megjithatë thekson po ashtu se parimi i ligjshmërisë kërkon që
dispozitat e aplikueshme të ligjit vendor të jenë qasshme, të qarta dhe të
parashikuara. Sipas Gjykatës, ligjit i mungonte qartësia për faktin se e linte
të hapur afatin e ushtrimit të parablerjes në mungesë të një deklarate jo
komplete në rast të shitjeve/blerjeve. Megjithatë, Gjykata vlerëson se ky
faktor, si i vetëm, nuk e përbën ndërhyrje të paparashikueshme dhe
arbitrare, rrjedhimisht të paligjshme të autoriteteve italiane. Më tej, Gjykata
thekson se ndërhyrjet në pasuri duhet të përcjellin një qëllim legjitim. Në
rastin në fjalë, ajo vlerëson se kontrollimi i tregut me veprat e artit është
qëllim legjitim, që i shërben ruajtjes së trashëgimisë kulturore dhe artistike
të një vendi.
Së fundmi, lidhur me ekzistimin e baraspeshës në mes të interesit
publik dhe personal, Gjykata merr parasysh sjelljen e palëve në kontest. Sa i
përket kërkuesit, Gjykata vlerëson se i njëjti qëllimisht i ishte shmangur për
gjashtë vjet (1977-1983) ushtrimit të parablerjes nga ministria, duke mos e
deklaruar blerjen e pikturës. Krahas kërkuesit, Gjykata vlerëson se edhe
autoritetet kishin bërë lëshimet e njëjta në rastin kur kërkuesi në vitin 1983 i
kishte pyetur nëse donin të ushtronin të drejtën për parablerje dhe ato ishin
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vonuar pesë vjet për ta bërë këtë. Për më tepër, gjatë kësaj periudhe
autoritetet mbajtën qëndrime kontradiktore rreth kërkuesit, madje në disa
raste duke e trajtuar de facto si titullar legjitim të pikturës. Kjo sjellje, sipas
Gjykatës, krijoi pasiguri të vazhdueshme për gjendjen e kërkuesit dhe i
mundësoi autoriteteve pasurim të padrejtë nga fakti se përvetësuan
pikturën për një çmim, i cili as për së afërmi nuk i përgjigjej vlerës reale të
saj. Kështu, Gjykata përfundon se mënyra në të cilën u ushtrua parablerja
në vitin 1988 vuri ngarkesë të tepruar dhe jo proporcionale mbi kërkuesin,
duke shkelur në këtë mënyrë Nenin 1 të Protokollit 1.
Kërkuesi gjithashtu pretendoi se ka qenë viktimë e diskriminimit, në
kundërshtim me Nenin 14 të Konventës, për faktin se vetë autoritetet
deklaruan se nacionaliteti i kërkuesit ishte marrë për bazë për përcaktimin
e ushtrimit të parablerjes. Bazuar në gjetjet e bëra lidhur me Nenin 1 të
Protokollit 1, Gjykata e konsideron të paarsyeshme trajtimin e kësaj
kërkese. Njëjtë vendos edhe lidhur me Nenin 18 të Konventës.
Si përfundim, kërkuesi kërkoi kompensim në shumën prej 1,000,000 $
për dëmin jo-material dhe kthimin e pikturës apo në te kundërtën 8,500,000
$ për dëmin material plus 3,934,142.90 $ për interesin e rrjedhshëm që nga
koha e ushtrimit të parablerjes, si dhe 912,025.60 $ për shpenzimet e
realizuara pranë gjykatave vendore, Komisionit dhe GjEDNj. Gjykata
vendosë që kërkuesit t‟i ndahen 1,300,000 EUR për dëmin e shkaktuar dhe
shpenzimet e bëra pranë gjykatave vendore, dhe 55,000 EUR për
shpenzimet e bëra pranë Komisionit dhe Gjykatës.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se ka shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1 dhe se
kërkesat nën Nenin 14 dhe 18 janë të panevojshme për shqyrtim
(gjashtëmbëdhjetë vota pro dhe një kundër/ unanimisht).
Mendimi mospajtues i gjyqtarit Ferrari Bravo
Gjyqtari Bravo kundërshton gjetjen e shkeljes së Nenit 1 të Protokollit
1 nga Gjykata nën argumentimin se autoritetet italiane e kishin cilësuar
kërkuesin si pronar të pikturës, pasi që sipas tij autoritetet vetëm se ishin
kujdesur të merrnin aprovimin për zhvendosjen e pikturës nga personi që
“pretendonte” të ishte pronar. Gjyqtari Bravo konsideron se maksima e
vjetër latine turpitudinis, melior est condicio possidentis, është e zbatueshme në
këtë rast. Sipas tij, Qeveria italiane ka të drejtë, sepse argumentet e
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ministrisë per rastin bazohen jo vetëm në rrethanat e faktit, por gjithashtu dhe mbi të gjitha - në jurisprudencën e vendosur dhe në rastet e
mëhershme. Në bazë të kësaj jurisprudence, të gjitha gjykatat, të cilave iu
drejtua kërkuesi, qëndruan kundër tij. Në këtë drejtim, nuk është e
pranueshme që gjykimi i GjEDNj të përqendrohet në urdhrin e Gjykatës së
Kasacionit duke e referuar çështjen në Gjykatën Kushtetuese, një urdhër, i
cili padyshim që ka shprehur rezerva në të cilat Gjykata e Kasacionit duhej
të vendoste. Pas vendimit të Gjykatës Kushtetuese, Gjykata e Kasacionit u
gjet kundër kërkuesit. Në këtë rast, vendimi ishte i qartë si në aspektin e
jurisprudencës dhe të legjislacionit. Gjyqtari konsideron se shumica në
rastin në fjalë propozon një shtrirje të konsiderueshme të fushëveprimit të
Nenit 1 Protokollit 1, që bazohet në rastin Gasus Dosier- und Fördertechnik
GmbH kundër Holandës1 rast ky i cili ishte i bazuar me një çështje tjetër domethënë, të drejtat e një kërkuesi mbi një makinë shumë të shtrenjtë dhe jo një objekt si piktura, ku vlera e saj financiare është e pafund. Gjyqtari
Bravo konsideron se nuk i shërben asnjë qëllimi që Gjykata të deklarojë në
gjykimin e saj se autoritetet italiane nuk e kishin trajtuar kërkuesin si
pronar, meqë realiteti ishte se ato ishin "të kujdesshme" për të konstatuar
nëse personi që pretendonte të ishte pronar i pikturës ishte apo nuk ishte
vërtetë pronar i pikturës. Sipas tij, argumentet e Qeverisë duhet të
triumfojnë meqë ato nuk bazohen vetëm në faktet e rastit, por edhe në
praktikën gjyqësore vendore, sipas së cilës secila gjykatë, ku kërkuesi ngriti
padi, vendosi kundër tij.

1
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Ish-mbreti i Greqisë dhe të tjerët kundër Greqisë - 25701/94
23.11.2000 [Dhoma e Madhe]
Neni 1 i Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e
marrjes së pronës bazuar në ligj dhe mungesës së kompensimit për të / ka
shkelje
Neni 14 marrë së bashku me Nenin 1 të Protokollit 1
Diskriminim i bazuar në statusin e familjes mbretërore në raport me
të tjerët si pasojë e legjislacionit / e panevojshme për shqyrtim
Fjalët kyçe: gëzim paqësor i pasurisë/ familje mbretërore / pronë private /
ndryshim qeverisje / shpronësim me ligj / mos- kompensim / diskriminim
Faktet e rastit
Kërkuesit - ish Mbreti Konstantinos i Greqisë (Kërkuesi i parë) dhe
tetë (8) anëtarët e familjes mbretërore greke, jetonin jashtë vendit. Kërkuesi
i parë është pasardhës i drejtpërdrejtë i Mbretit Xhorxh i I-re. Ai erdhi në
fron te Greqisë në vitin 1964, në moshën 24-vjeçare, për të trashëguar fronin
nga babai i tij mbreti Pali I-rë. Kërkuesit pretendonin se Ligjit nr.
2215/1994, i cili u miratua nga parlamenti grek më 16 prill 1994 dhe hyri në
fuqi në 11 maj 1994, ishte në kundërshtim me te drejtat e tyre pronësore dhe
në kundërshtim me Konventën. Bazuar në këtë Ligj në vitin 1994, qeveria
greke dekretoi që prona në pronësi të kërkuesve në Greqi të kalonte në
pronësi të shtetit pa kompensim. Në vitin 1997, Gjykata Supreme vendosi
që ky legjislacion ishte kushtetues, gjë që bëri të paefektshme çdo përpjekje
të kërkuesve për të kërkuar mbrojtjen gjyqësore të të drejtave të tyre
pronësore.
Kërkuesit posedonin dokumente të pronësisë mbi një sërë pronash si:
Pasurinë në Tatoi prej 41.990.000 m2 e t dhe një ndërtese në Tatoi; Pasuria
në Polydendri me një sipërfaqe prej 33.600.000 m2. Pasuritë në Mon Repos
në ishullin e Korfuzit - fillimisht pronësia mbi këtë pronë është evidentuar
në dorëshkrimin: nr. 278 të 1 qershorit 1864 te Këshillit Krahinor të
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Korfuzit, me të cilin Këshilli vendosi të i ofrojë këto prona Mbretit George
te I-re, Të dhënat ekzistuese nga ajo kohë nuk tregojnë saktësisht sipërfaqen
e as, vendndodhjen e saktë ose kufijtë e pasurisë së dhuruar. Dhurimi ishte
më vonë i njohur edhe shprehimisht me obligimin nr. 7870/1887.
Më 21 prill 1967 kishte një grusht - shtet ushtarak në Greqi. Ish Mbreti
mbeti në vend deri më 13 dhjetor 1967. Më 15 nëntor 1968 regjimi ushtarak
nxori Kushtetutën e re e cila u ndryshua më 1973 kur Ish Mbreti u rrëzua
nga froni. Neni 21 i Kushtetutës garantonte te drejtën e pronës dhe me
kusht që askush nuk do të privohej nga prona përveç në mbrojtje te
interesit publik dhe pas pagesës së kompensimit të plotë, shuma e të cilave
do të përcaktohej nga gjykatat civile. Megjithatë, Neni 134 § 3 i Kushtetutës
së njëjtë parashikon miratimin e masave unike legjislative e cila do të kishte
efektin e konfiskimit të pronës së luajtshme dhe paluajtshme të Ish Mbretit
dhe familjes mbretërore. Diktatura ushtarake formalisht ruajti
"demokracinë e kurorëzuar" nga shpallja e grusht-shtetit deri më kur 1
qershor 1973 regjimi ushtarak pretendoi të shfuqizonte "demokracinë e
kurorëzuar", për të deklaruar Ish-Mbretin dhe trashëgimtarët e tij të
rrënuar dhe për të krijuar një republikë parlamentare presidenciale. Si
pasojë në tetor 1973 diktatura ushtarake lëshoi një dekret legjislativ (nr.
225/1973), në pajtim me nenin 134 § 3 të Kushtetutës me anë të të cilit
parashihej se të gjitha pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme të Ish
Mbretit dhe familjes mbretërore u konfiskuan me efekt nga data e botimit
të dekretit në Gazetën Zyrtare (4 tetor 1973), dhe ku titulli i pasurisë së
konfiskuar i kaloi shtetit grek. Pasuritë e lartcekura u përmendën në
mënyrë specifike si pjesë përbërëse të pronës së paluajtshme që
konfiskohet. Dekreti i mësipërm parashikonte kompensimin në shumën
prej DPR 120,000,000 për t'u shpërndarë në mesin e anëtarëve të familjes
dhe kjo shumë u depozitua një llogari bankare në rast të kërkimit nga
familja mbretërore. Për kompensim të Mbretit u deklarua shuma prej
94,000,000 GRD dhe pjesa e Princeshës Irene prej 12,000,000 GRD. Asnjë
kompensim nuk është siguruar për Princeshën Ekaterini. U specifikua më
tej se kompensimi mund të kërkohej deri më 31 dhjetor 1975, por kjo nuk
ndodhi asnjëherë.
Pas zëvendësimit të diktaturës ushtarake me një qeveri civile, kjo e
fundit bërë një sërë ndryshimesh legjislative ku ndër tjera miratoi Aktin e
parë kushtetues të vitit 1974, në bazë të të cilit nxori një dekret legjislativ
(nr 72/1974) i cili parashihte se pasuria e Ish Mbretit të mëparshëm dhe
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familjes mbretërore do të administrohet dhe të menaxhohet nga një komitet
prej shtatë anëtarësh deri sa forma e regjimit do të jetë vendosur
përfundimisht. Dekreti i mësipërm u zbatua nga tre vendime ministrore,
me të cilat rregullohej menaxhimi i pasurisë mbretërore, transferimi tek
komiteti të bëhej deri më 31 Dhjetor 1974 dhe që prona të vazhdonte të
menaxhohej nga komiteti deri në dorëzimin tek pronarët apo një person i
propozuar nga ta. Përderisa pasuritë e paluajtshme u menaxhuan nga
komiteti shtetëror, pasuria e paluajtshme i‟u kthye kërkuesve më 1979.
Tutje pas ndryshimeve të regjimit dhe politike, në vitin 1975, Kuvendi
Popullor miratoi Kushtetutën e cila hyri në fuqi më 11 qershor 1975. Me
ndryshimet e reja në pushtet, nga Janar 1984 e tutje, u zhvilluan diskutime
me ish-Mbretin lidhur me pronën e tij, të cilat përfunduan me konkludimin
e një marrëveshje për parim e arritur mes qeverisë dhe Ish - Mbretit në
lidhje me pasurit dhe detyrime tatimore të familjes mbretërore në vitin
1988. Marrëveshje e cili nuk u zbatua asnjëherë në praktikë.
Në vitin 1992 dhe u arrit një marrëveshje e re midis Ish Mbretit dhe
Shtetit grek, e cila parashihte se: Ish Mbreti do te transferoi një sipërfaqe
prej 200,030 m2 të pyjeve të tij në Tatoi tek shteti grek për shumën prej
460,000,000 GRD; se do të dhuroj një sipërfaqe prej 401,541.75 m2 te pyllit të
tij në Tatoi në një fondacion për të mirën e publikut. Ish Mbreti dhe familja
mbretërore u larguan nga Greqia dhe ranë dakord t'i paguajnë qeverisë
greke shumën prej 817,677,937 GRD në lidhje me tatimin mbi trashëgiminë,
tatimin mbi të ardhurat dhe taksat e kapitalit, së bashku me interesin dhe
kompensimet. Marrëveshja u përfshi dhe u dëshmua me vepër noteriale nr.
10573/1992 të 3 qershorit 1992. Më 28 shtator 1992 Divizioni i për
Parlamenti lëshoi një raport mbi një projektligj që ratifikon ato që u
përmendën më sipër i vërtetuar me akt noterial. Dekreti Legjislativ nr.
225/1973 u shfuqizua nga Dekreti Legjislativ nr. 72/1974 dhe me ketë e
gjithë prona e Ish Mbretit "kthehet në statusin e saj të mëparshëm të
pronësisë". Më pas Marrëveshja është inkorporuar në ligjin nr. 2086/1992.
Në verën e vitit 1993, Ish Mbreti dhe familja e tij vizituan Greqinë.
Pas zgjedhjeve të vjeshtës të vitit 1993, Qeveria e re shpalli synimin e tyre
për t'u marrë me çështjet që kanë të bëjnë në pronën e ish familjes
mbretërore, me qëllim që të rivendoset ligjshmëria "kushtetuese" dhe
kujtesa historike "dhe për të kënaqur" ndjeshmërinë demokratike të populli
grek siç ishte shprehur me referendumin e vitit 1974. Ligji nr. 2215/1994 i
cila u miratua nga Parlamenti më 16 prill 1994 dhe u bë ligj me efekt nga 11
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maji 1994 i titulluar si Ligji për "Zgjidhjen e çështjeve që kanë të bëjnë me
pronën e shpronësuar te familjes mbretërore të Greqisë", siguroi
shfuqizimin e Ligji nr. 2086/1992 dhe si pasojë veprimet e ndërmarra me
atë ligj ndër tjera edhe marrëveshja u shfuqizuan. Çdo veprim i kryer në
përputhje me to u shpall i pavlefshëm dhe nuk ka efekt ligjor (seksioni 1)
përfshirë këtu te gjitha pronat e dhuruara për fondacione publike nga ana
Ish Mbretit.
Kërkuesit kanë iniciuar disa procedura në gjykatat greke në lidhje me
titujt e pronave të tyre. Kërkuesit e kontestuan kushtetutshmërinë e ligjit
nr. 2215/1994. Pas dy aktgjykimeve kontradiktore të Gjykatës së Kasacionit
dhe Gjykatës se Lartë Administrative, rasti iu referua Gjykatës së Posaçme
Supreme. Gjykata Supreme shqyrtoi së pari nëse kërkuesit kishin të drejtë
të parashtronin procedura ligjore para saj pa përdorur një mbiemër.
Gjykata theksoi se titulli "ish-Mbreti "përmendet në dokumentet ligjore jo si
një titull fisnikëri që është e ndaluar me Kushtetutë, por në mënyrë që të
përcakton identitetin e këtij të kërkuesi, i cili për arsyet e përmendura më
herët, nuk ka mbiemër. Ajo ka të bëjë me një referencë për një fakt historik i
cili, dhe se si të tjera elemente, mund të përcaktojë identitetin e personit të
lartpërmendur, kështu që ky person mund të gëzojë mbrojtje gjyqësore". Sa
i përket çështjes së pronës mbretërore, Gjykata theksoi se "Që nga fillimi
ishte një çështje politike", që të drejtat pronësore të kërkuesve ishin të
lidhur me formën e qeverisë dhe se "gjatë mbretërimit të familjes
mbretërore, pronat që i përkisnin Mbretit dhe familja mbretërore u trajtua
si një kategori e posaçme e pronës ". Si pasojë Gjykata Supreme më 25
qershor 1997 vendosi që ligji në fjalë ishte kushtetues, dhe ky vendim u bë i
plotfuqishëm.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Kërkuesit pretenduan se si pasojë e miratimit të Ligjit nr. 2215/1994
ata kishin pësuar shkelje të të drejtave të tyre pronësore sipas Nenit 1 të
Protokollit 1 dhe ishin diskriminuar në kundërshtim me Nenin 14 të
Konventës.
Qeveria parashtroi se pasuritë e kontestuara ishin të lidhura në
mënyrë të pazgjidhshme me institucionin e Shefit të Shtetit dhe për këtë
arsye nuk binte nën nocionin e "pasurive" të mbrojtura nga Neni 1 i
Protokollit 1. Si një vërejtje e përgjithshme, ata vunë re se një tipar i
përbashkët në të gjithë Evropën ishte ekzistenca e një dallimi të qartë
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ndërmjet pasurive publike dhe pasurive private të monarkëve. Pasuritë
publike ishin në pronësi të Shteteve dhe në dispozicion të monarkëve për
t'u përdorur në kryerjen e detyrave të tyre, si edhe kryetarët e shteteve.
Qeveria parashtroi se pronat e tilla, të mbajtura nën privilegje të veçanta
dhe imunitete, nuk bien në kuadër të konceptit të pronës ose pasurisë së
mbrojtur sipas Nenit 1 të Protokollit 1. Nga ana tjetër, prona private e
monarkëve evropianë nuk ishte trajtuar ndryshe në asnjë mënyrë nga
pasuria e qytetarëve të zakonshëm. Është fituar, përdorur dhe transferuar
në përputhje me rregullat e zakonshme të ligjit të brendshëm civil, siç
zbatohet për të gjitha transaksionet ndërmjet individëve privatë. Sipas
Qeverisë, ishte e arsyeshme të supozohej se pasuritë e tilla private janë
mbrojtur sipas Nenit 1 të Protokollit 1. Në rastin në fjalë, Qeveria parashtroi
se veçori e rëndësishme e statusit ligjor të "pronës mbretërore" e Kurorës
Greke ishte se ajo gjithmonë kishte një sui generis dhe kishte karakter quasi
publik. Kjo u demonstrua me fakte të ndryshme.
Në lidhje me këtë, Gjykata thekson se koncepti i "pasurisë" në pjesën
e parë të Nenit 1 të Protokollit 1 ka një kuptim autonom, i cili është i
pavarur nga klasifikimi formal në ligjin vendor. Çështja që duhet të
shqyrtohet është, nëse rrethanat e rastit, të shqyrtuara si tërësi, u kanë
dhënë titullarëve të interesit një interes thelbësor të mbrojtur nga Neni 1 i
Protokollit 1. Gjykata konsideron se kjo qasje kërkon që ajo të marrë
parasysh ligjin dhe faktet relevante. Gjykata mori parasysh kërkesat e
secilit kërkues, çështjen e pasurisë së luajtshme, vlerësimet e paraqitura nga
palët dhe mundësitë e mundshme për llogaritjen e dëmit material, si dhe
kalimin e kohës ndërmjet shpronësimit. Nga ana tjetër, kërkuesit u
përgjigjën se nuk kishte qartazi asnjë bazë, për faktin historik apo ligjin
grek, se prona që ishte objekt i kërkesës së tyre nuk i përkiste familjes
mbretërore. Gjykata nuk pajtohet me Qeverinë kur ata sugjerojnë, se
anëtarët e familjes mbretërore nuk kishin fare pronë private në Greqi.
Gjykata vë në dukje se të paktën një pjesë e pronës mbretërore është blerë
nga paraardhësit e kërkuesve dhe është paguar nga fondet e tyre private.
Për më tepër, në shumë raste, pasuria mbretërore, pavarësisht nga titulli i
saj origjinal, u transferua më vonë inter vivos ose mortis causa, në përputhje
me kërkesat e ligjit civil grek, midis anëtarëve të familjes mbretërore dhe në
disa raste midis anëtarëve të familjes mbretërore dhe palëve të treta. Fakti
që anëtarët individualë të familjes mbretërore kishin në pronësi një pronë
private, u njoh vazhdimisht nga autoritetet publike greke gjatë gjithë
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periudhës të së ashtuquajturës "demokraci e kurorëzuar", e cila u krijua kur
paraardhësi i parë i kërkuesit, Xhorxh I, u zgjodh mbret më 1863 dhe ata
më tej pohuan se fakti që familja mbretërore kishte pronësi private ishte
njohur qartë edhe gjatë periudhës së diktaturës ushtarake jo kushtetuese
ndërmjet 21 prillit 1967 dhe 24 korrikut 1974. Në tetor 1973, diktatura
ushtarake lëshoi një dekret legjislativ (nr 225/1973), në përputhje me Nenin
134 § 3 të Kushtetutës së 1968 (e ndryshuar në 1973), ku parashihte se të
gjitha pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme të mbretit të mëparshëm dhe
familjes mbretërore do të konfiskohen me efekt nga data e publikimit të
dekretit në Gazetën Zyrtare (4 tetor 1973) dhe me anë të të cilit titulli i
pronës së konfiskuar i kaloi Shtetit grek. Pasuritë në rastin në fjalë ishin
përmendur në mënyrë specifike si pjesë përbërëse e pasurisë së
paluajtshme që po konfiskohej. Andaj duke pas parasysh masat e
ndërmarra nga Qeveria ndër vite për shpronësimin e këtyre pronave,
mund të konkludohet se vetë shteti e kishte konsideruar atë si pronë
private, ndryshe veprimet ligjore të ndërmarra do të ishin të pakuptimta.
Andaj Gjykata edhe pse pajtohet se prona e monarkëve mund të gëzoj
status të veçantë, shteti grek e ka trajtuar atë si pronë private, andaj prona
bie në kuptimin e termit „pasuri‟ brenda Nenit 1 të Protokollit 1.
Andaj duke konstatuar se para miratimit të ligjit prona u takonte
kërkuesve, Gjykata vazhdon të shqyrtojë nëse ka pasur ndërhyrje në të
drejtën në pronë dhe nëse kjo ndërhyrje ishte e arsyetueshme. Sa i përket
pajtueshmërisë me Nenin 1 të Protokollit 1, Gjykata përsërit se kërkesa e
parë dhe më e rëndësishme e këtij neni është se çdo ndërhyrje nga një
autoritet publik me gëzimin paqësor të pasurisë duhet të jetë e ligjshme:
fjalia e dytë e paragrafit të parë autorizon privimin e pasurisë vetëm " sipas
kushteve të parashikuara me ligj" dhe paragrafi i dytë pranon se shtetet
kanë të drejtë të kontrollojnë përdorimin e pasurisë duke zbatuar "ligjet".
Për më tepër, sundimi i ligjit, një nga parimet themelore të një shoqërie
demokratike, është e natyrshme në të gjitha nenet e Konventës. Qeveria
parashtroi se si Dekreti Legjislativ nr. 225/1973 dhe Ligji nr. 2215/1994
ishin "ligje" brenda kuptimit të Nenit 1 të Protokollit 1, pasi që ato ishin të
përshtatshme dhe mjaft të sakta. I pari kishte mbetur në fuqi pas
rivendosjes së demokracisë dhe i dyti u votua në Parlament pas një debati
të hapur dhe demokratik. Pa dyshim, të dyja këto ligje kishin një karakter
individual. Megjithatë, rrethanat e rastit ishin unike: në çdo republikë
kishte vetëm një ish-familje mbretërore. Një familje e tillë nuk ishte në një
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pozitë të krahasueshme me atë të ndonjë familje tjetër. Legjislacioni në
lidhje me pronën e tyre, sipas përkufizimit, do të lidhej vetëm me atë
familje. Gjykata, duke marr parasysh që janë janë autoritetet vendore ato që
janë të pozicionuara më mirë të vlerësojnë qëllimin e legjislacionit, dhe
duke marrë parasysh qe Ligji në fjalë nuk u konsiderua kundër kushtetues
nga Gjykata Supreme, konstaton se ndërhyrja në pronë ishte e paraparë me
ligj siç edhe parashihet në Nenin 1 të Protokollit 1.
Lidhur me interesin publik Qeveria argumentoi ndër tjera ligji kishte
për qëllim që të ruante interesat e përgjithshme të qytetarëve përkatësisht
ruajtjen e republikës parlamentare. Për më shumë në të gjitha raste tjera në
Evropë prona ishte shpronësuar pa kompensim apo me kompensim jo të
plotë. Këto argumente u kundërshtuan nga Kërkuesit të cilët përsëritën që
prona ishte private andaj shpronësimi nuk ishte i arsyetueshëm. Gjykata
vëren se në parim autoritetet vendore janë më kompetente të vlerësojnë se
çka është në interes shoqëror, andaj Gjykata do të respektoj vendimet e
autoriteteve publike lidhur me përcaktimin se çka është në interes të
përgjithshëm, përveç nëse një konstatim i tillë është dukshëm i pabazë.
Sipas Gjykatës fakti që miratimi i ligjit të konstatuar ndodhi 20 vite mbas
ndryshimeve kushtetuese të qeverisjes vë në dyshim qëllimin e vërtetë në
interes të përgjithshëm. Sidoqoftë nuk është e mjaftueshme për të
kontestuar për të privuar tërësisht qëllimin e Ligjit nr. 2215/1994 si të qenë
në interes të publikut.
Së fundmi Gjykata vlerëson nëse ishte arritur parakushti i vendosjes
së një baraspeshe te drejtë në mes të interesit shoqëror dhe te drejtave të
individit. Kërkesa e proporcionalitetit parasheh që pronari të kompensohet
në mënyrë të drejtë për atë që kishte humbur, pavarësisht se si ai (ose
paraardhësit e tij në titull) e kishin fituar pasurinë që ishte marrë. Fakti që
një person kishte fituar një pjesë të pasurisë si dhuratë, ose me trashëgimi,
nuk do të thotë se prona nuk kishte vlerë për pronarin, kështu që mund të
merrej pa kompensim. Gjykata më parë kishte gjetur se shpronësimi i
pronës pa kompensim përbën shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1.1 Por marrja
e pronës pa kompensim nuk e bënte apriori këtë veprim jo lidhorë dhe kjo
duhet të shqyrtohet në kontekst të asaj nëse ishte realizuar një baraspeshë e
drejtë, dhe nëse veprimet në fjalë kishin shkaktuar barrë mbi kërkuesit.
Qeveria argumentoi se mungesa e kompensimit arsyetohej nga fakti se për
1

Manastiret e Shenjta kundër Greqisë, aktgjykim i dt. 9 Dhjetor 1994, Seria A nr. 301-A, f. 35,
§ 71).
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vite të tëra familja mbretërore kishte gëzuar një sërë privilegjesh dhe
përjashtime nga tatimet. Kërkuesit në anën tjetër parashtruan se çdo
privilegj i ofruar në të kaluarën për mbretin e mëparshëm dhe familjen e tij
në bazë të pozitës së mëparshme të Mbretit si Kryetar i Shtetit, ose ndonjë
përjashtim tatimor që ishte në dispozicion të familjes mbretërore, nuk ishin
relevant për çështjen e proporcionalitetit por kishte të bënte me marrjen
arbitrare të pronës së tyre private. Më tej, që nga viti 1974, kërkuesit nuk
kishin pasur privilegje tatimore. Sidoqoftë, ky nuk ishte një rast në të cilin
ekzistonin kërkesa të ndërlikuara ndërmjet një kreditori dhe një debitori, të
cilat mund të vendoseshin në mënyrë të duhur kundër njëri-tjetrit në
mënyrë që të shuajnë ose zvogëlojnë kërkesën e kreditorit. Së fundi,
kërkuesit kontestuan argumentin e Qeverisë se pasuritë e kontestuara
kishin shumë pak vlerë komerciale.
Gjykata konsideron se autoritetet greke kishin dështuar në ofrimin e
argumenteve bindëse për të arsyetuar se përse prona e kërkuesve ishte
shpronësuar pa kompensim. Gjykata fillimisht vëren se një pjesë e pronës
ishte blerë nga paraardhësit e kërkuesve me fonde private, dhe se në rastin
e fundit kur ishte bërë shpronësimi në vitin 1973, ishte ofruar kompensim.
Andaj Gjykata konsideron se kërkuesit kishin një pritje legjitime se do të
kompensoheshin në rast të shpronësimit. Tutje Gjykata nuk pajtohet me
Qeverinë se kompensimi ishte indirekt. Andaj Gjykata konstaton se mos
ofrimi i asnjë forme kompensimi kishte prishur baraspeshën e drejtë në mes
të interesit të përgjithshëm dhe të drejtave individuale, dhe konstaton se ka
shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1 të Konventës.
Në lidhje me Nenin 14 të Konventës, kërkuesit parashtruan se Ligji nr.
2215/1994 ishte një masë unike e drejtuar në një familje të veçantë. Vetë ligji
nuk përmbante shpjegime se pse u miratua, por ishte e qartë se ajo ishte e
motivuar nga antipatia personale dhe politike ndaj kërkuesve, në bazë të
statusit të tyre si anëtarë të familjes mbretërore. Ata konsideruan se ata ishin
veçuar për trajtim të kundërt bazuar në arsye hakmarrëse dhe ndëshkuese
dhe se ndryshimi i trajtimit nuk kishte ndonjë justifikim objektiv dhe të
arsyeshëm. Qeveria parashtroi se Ligji nr. 2215/1994 ishte drejtuar
ekskluzivisht në ish-familjen mbretërore, sepse asnjë person tjetër nuk ishte
në një situatë të krahasueshme për të pasur privilegje dhe përfitime të tilla që
duhej të rishikoheshin për heqjen e monarkisë dhe restaurimin e
demokracisë. Duke pas parasysh gjetjet në raport me Nenin 1 të Protokollit 1,
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Gjykata nuk e konsideron të nevojshme të shqyrtojë pretendimet lidhur me
Nenin 14 marrë së bashku me Nenin 1 të Protokollit 1.
Në lidhje me zbatimin e Nenit 41, Gjykata konsideron se kjo çështja
nuk është gati për vendim. Rrjedhimisht, ajo do të rezervohet dhe
procedura e mëpasshme fiksohet duke pasur parasysh çdo marrëveshje që
mund të arrihet ndërmjet Qeverisë dhe kërkuesit.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se ka shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1 dhe se
kërkesa sipas Nenit 14 marrë së bashku me Nenin 1 të Protokollit 1 është e
panevojshme për shqyrtim (pesëmbëdhjetë vota pro dhe dy kundër/ unanimisht).

109

Kovachev kundër Bullgarisë - 168391

Kovachev kundër Bullgarisë - 168391
10.11.2016 [Seksioni i pestë]
Neni 1 i Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e
vonesës në dhënien e kompensimit për pronën e shpronësuar: ka shkelje
Fjalët kyçe: gëzim paqësor i pasurisë/ shpronësim/ kompensim në natyrë /
tej-zgjatje e zbatimit
Faktet e rastit
Kërkuesi - z. Dimitar Iliev Kovachev, shtetas bullgar, bashkë me
vëllain e tij ishin pronar të një shtëpie me oborr dhe garazh në Yambol. Më
31 janar 1983, duke u bazuar në vendimin e kryetarit të bashkisë, prona e
tyre u shpronësua më qëllim të ndërtimit të një ndërtese banimi. Gjithashtu,
vendimi përcaktonte se kërkuesi dhe vëllai i tij duhej të kompensoheshin
me banesa në një ndërtesë që komuna kishte për qëllim të ndërtonte. Pas
një kohe, banesat u ndërtuan dhe iu dorëzuan kërkuesit dhe vëllait të tij.
Më 13 korrik 1994, kryetari ndryshoi vendimin e datës 31 janar 1983,
duke deklaruar se të dy vëllezërit duhet të kompensoheshin edhe me një
garazh të përbashkët, por vëllai i kërkuesit njoftoi kryetarin se hiqte dorë
nga e drejta në kompensim me garazh në favor të kërkuesit. Ndërsa me një
vendim plotësues, kryetari i komunës konstatoi se kërkuesit duhej të i
mundësohet e drejta për të ndërtuar një garazh në një tokë komunale.
Vendimi sërish u ndryshua, duke i caktuar kërkuesit një vend tjetër për ta
ndërtuar garazhin pasi që vendi i caktuar me vendimin e kaluar nuk ishte
në pronësi të komunës. Vendimi në fjalë nuk u apelua por u la mënjanë nga
Guvernatori rajonal i Yambol-it, pasi ishte kontestuar nga persona të tretë.
Në vitin 2010, Kërkuesi paditi komunën e Yambol për kundërvajtje
me pretendimin se autoritetet e komunës dështuan për t'i siguruar atij një
garazh. Por, padia u hodh poshtë nga Gjykata e Lartë Administrative me
arsyetimin se nuk është paraqitur asnjë pasivitet i paligjshëm nga ana e
autoriteteve, as nuk është dëshmuar se kërkuesi kishte pësuar dëme. Në
qershor të vitit 2011, kërkuesi pranoi të merrte kompensim në para të
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gatshme në vend të garazhit. Kompensimi në para të gatshme i ishte
paguar kërkuesit më 4 prill 2012.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Kërkuesi pretendoi shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1 për shkak të
zgjatjes së procedurave dhe dështimin e autoriteteve për t‟i siguruar atij
kompensimin për pronën e tij të shpronësuar në kohën e duhur. Gjykata
vëren se rasti është i ngjashëm me disa nga rastet që kishte trajtuar më parë,
ku ngjashëm si edhe në ato raste Gjykata konsideron se vendimi i 13
korrikut 1994, në bazë të cilit kërkuesi duhej të merrte një garazh
kompensim krijoi një të drejtë për të, e cila nuk është kontestuar nga
autoritetet dhe kualifikohet si "pasuri" brenda kuptimit të Nenit 1 të
Protokollit 1. Prandaj, dështimi i zgjatur i autoriteteve për të siguruar
garazhin në fjalë ose kompensim tjetër ekuivalent përbën ndërhyrje në të
drejtat e kërkuesit. Sidoqoftë, për të konstatuar nëse Shteti u është
përmbajtur obligimeve të përcaktuara në Nenin 1 të Protokollit 1, Gjykata
duhet të vlerësojë nëse është realizuar një baraspeshë e drejtë në mes të
interesi publik dhe të drejtave të kërkuesit. Lidhur me këtë, Gjykata
konstaton se e drejta e kërkuesit për të marrë një garazh u afirmua në vitin
1994 dhe kompensimi me para në dorë u realizua në vitin 2012,
përkatësisht tetëmbëdhjetë vjet më vonë. Një periudhë e tillë e gjatë kohore
duket qartë e tepruar.
Gjatë kësaj periudhe autoritetet bënin përpjekje për të përmbushur
detyrimin e tyre, pasi në dy raste komuna kishte caktuar kompensimin që
do t'i ofrohej kërkuesit dhe që kishte për qëllim finalizimin e procedurës së
kompensimit. Megjithatë, i pari prej këtyre vendimeve nuk mund të
zbatohej, dhe i dyti u prish përfundimisht, prandaj, nuk u propozua asnjë
zgjidhje e zbatueshme deri në vitin 2007, kur autoritetet i ofruan kërkuesit
kompensimin në para të gatshme. Edhe pse kërkuesi i pranoi paratë në
vitin 2011 (4 vite më vonë), Gjykata nuk konsideron se ai duhet të fajësohet
për vonesën meqenëse në parim nuk ishte i obliguar të pranonte një formë
tjetër kompensimi.
Gjykata deklaron se është detyrë e autoriteteve të veprojnë në kohën
e duhur dhe në mënyrë të përshtatshme dhe të qëndrueshme. Për më tepër,
autoritetet e Bullgarisë për shumë vite ishin joaktive dhe të paafta për të
gjetur një zgjidhje të pranueshme, duke e lënë kërkuesin në një gjendje të
pasigurisë nëse do ta merrte dhe kur do të merrte kompensimin për të cilin
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kishte të drejtë. Gjykata për më shumë deklaroi se kishte mungesë të
mjeteve efektive të brendshme për përmirësimin e situatës që ishte prezent
në rastin në fjalë. Gjykata vlerëson se veprimet e tilla të Qeverisë në lidhje
me rastin nuk janë në përputhje me detyrimet e shtetit të përcaktuara në
sipas Nenit 1 të Protokollit 1 të Konventës. Prandaj, konstatohet se Qeveria
ka shkelur Nenin 1 të Protokollit 1 të Konventës.
Duke u bazuar në Nenin 41 të Konventës, Gjykata vendosë që Shteti i
paditur të paguajë kërkuesin në vlerë prej 2,000 EUR për dëmet jomateriale. Ndërsa sa i përket dëmeve materiale, Gjykata është e pajtimit se
kërkuesi mund të ketë vuajtur dëme si pasojë e humbjes së rastit për të
gëzuar dhe përdorur garazhin për një kohë të gjatë, por duke pasur
parasysh rrethanat, Gjykata vlerëson se shuma e shpërblimit mund të jetë
1,500 EUR.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se ka shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1 të Konventës
(unanimisht).
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Manushaqe Puto dhe të tjerët kundër Shqipërisë - 604/07; 43628/07;
46684/07; 34770/09
31.07.2012 [Seksioni i katërt]
Neni 1 i Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e mosekzekutimit të vendimeve administrative / ka shkelje
Neni 6 § 1
Shkelje e të drejtës për proces të rregullt gjyqësor si pasojë e
procedurave të vonuara të ekzekutimit të vendimeve administrative / ka
shkelje
Neni 13
Mohim i të drejtës për zgjidhje efektive në lidhje me ekzekutimin e
vendimeve për kompensim / ka shkelje
Neni 46
Ndërmarrje e masave të përgjithshme për sigurimin e ekzekutimit të
vendimeve të dhëna më herët nga Gjykata / aplikim i gjykimit pilot
Fjalët kyçe: gëzim paqësor i pasurisë / marrja e pronës pa kompensim /
(mos) ekzekutim i vendimeve administrative / gjykim pilot
Faktet e rastit
Kërkuesit - njëzet qytetarë shqiptarë, Manushaqe Puto (kërkuesja e
parë), Dani (kërkuesi i dytë), Ahmatas dhe të tjerë (kërkuesit e tretë) dhe
Muka (kërkuesi i katërt), të cilët janë ish-pronarë ose trashëgimtarë të ish
pronarëve të tokave të konfiskuara nga ish-regjimi komunist në Shqipëri.
Kërkuesit kishin trashëguar tituj për parcela të tokës prej 600 deri në 5000
metra katrorë dhe këta tituj ishin njohur gjatë viteve 1994-1996 prej
komisioneve përkatëse që ishin angazhuar për kthimin dhe kompensimin e
pronave sipas Ligjit të Pronësisë të vitit 1993. Ky Ligj ishte shfuqizuar nga
Ligji i Pronësisë i vitit 2004. Sipas këtij të fundit, parashiheshin gjashtë
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forma kompensimi: (a) prona e të njëjtit lloj; (b) prona publike e ndodhur
në zona turistike; (c) prona e ndonjë lloji tjetër; (d) aksionet në ndërmarrjet
shtetërore; (e) vlera e pronës shtetërore gjatë privatizimit, dhe (f) një shumë
parash që i korrespondon vlerës së atribuuar pronës në kohën e vendimit.
Kërkuesve iu është caktuar kompensim në vend të kthimit të pronave të
tyre. Ndërkohë që, një pjesë e pronës së kërkuesve të dytë dhe të katërt iu
është kthyer atyre, por të njëjtit nuk kanë marrë kompensim në njërën nga
mënyrat e përcaktuara me ligj sa i përket pjesës së mbetur të parcelave të
tyre të tokës. Kërkuesit janë ankuar se, edhe pse titujt e tyre janë njohur nga
autoritetet, vendimet administrative të formës së prerë që i japin atyre
kompensim në vend të kthimit të pronave, asnjëherë nuk janë ekzekutuar.
Ata janë mbështetur në Nenin 6 § 1, Nenin 13 dhe Nenin 1 të Protokollit 1
të Konventës.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Kërkuesit pretenduan shkelje të Nenit 6 § 1, Nenit 13 të Konventës,
dhe Nenit 1 të Protokollit 1, si pasojë e mos ekzekutimit të vendimit final
administrativ që u garanton atyre kompensim në vend të rikthimit të
pronës. Ata kanë parashtruar katër kërkesa të ndara, të cilat për shkak të
ngjashmërive janë bashkuar nga Gjykata.
Në lidhje me Nenin 13, kërkuesit u ankuan se nuk është ndërmarrë
asnjë veprim efektiv për të siguruar ekzekutimin e vendimeve që u japin
atyre kompensim. Qeveria në anën tjetër aludoi se kompensimi është
proces që realizohet në vazhdimësi në baza vjetore, dhe se deri në vitin
2000 kompensimi ka qenë i limituar vetëm për pronat deri në 200 metra
katror dhe se pronarët që kanë ndërmarrë ndonjë formë tjetër kompensimi,
nuk kishin të drejtë në kompensim financiar. Gjykata vëren se Neni 13 i
Konventës obligon shtetet që të mbrojnë qytetarët e tyre brenda
juridiksionit të vet, duke u krijuar atyre mjete ligjore efektive si në ligj ashtu
edhe në praktikë në kuptimin e parandalimit të shkeljeve apo vazhdimit të
shkeljes, ose mjete efektive për zhdëmtimin e një shkelje që tanimë ka
ndodhur. Në rast të mos-ekzekutimit të një vendimi final, çfarëdo mjeti
vendor që ka për qëllim parandalimin e shkeljes dhe sigurimin e vendimit
në një afat kohor optimal, është i çmueshëm. Sa i përket rastit në fjalë,
Gjykata vëren se ka ekzaminuar çështjen e efektivitetit të ekzekutimit të
vendimeve të tilla administrative edhe më parë, në çështjen Ramadhi dhe të
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Tjerët kundër Shqipërisë,1 ku ka gjetur shkelje të Nenit 13, duke konkluduar
se autoritetet kanë dështuar në marrjen e masave të nevojshme për të
ofruar mjete për ekzekutimin e vendimeve në dobi të kërkuesve, dhe
rrjedhimisht kërkuesit janë privuar nga e drejta e tyre për mjete efektive.
Që prej atij vendimi, Shqipëria ka krijuar një numër të akteve juridike,
veçanërisht në lidhje me kompensimin financiar. Megjithatë, Gjykata
konstaton se caktimi i kompensimit financiar nga ana e autoriteteve nuk
ishte një mjet efektiv për ekzekutim, për shkak të disa të metave. Ajo
vlerëson në veçanti se, siç ishte rasti i Danit dhe Muka kundër Shqipërisë
(Kërkuesit e dytë dhe tretë), nëse paditësi ka marrë kthimin e pjesshëm të
pronës ose forma të tjera të kompensimit, ai nuk do të mund të merrte
kompensim financiar. Për më tepër, meqenëse vendimet e autoriteteve
parashikojnë një shumë maksimale të kompensimit financiar të barabartë
me vlerën e 200 metrave katrorë, pjesa e mbetur e vendimeve në dobi të
paditësit, sa i përket parcelës së tokës që kalon 200 metra katrore, do të
mbetet e pazbatuar për një periudhë të pacaktuar kohore. Gjykata vëren se
barra për të zbatuar një vendim financiar kundër shtetit bie fillimisht mbi
shtetin, i cili duhet të përdor të gjitha mjetet e mundshme për të
përshpejtuar zbatimin e vendimeve dhe të organizoj sistemin e vet ligjor në
atë formë që të mund të përballoj një numër të madh të kërkesave
njëherësh. Gjykata përfundon se, duke pasur parasysh mos efektivitetin e
formave të tjera të kompensimit të paraparë me ligj si: kompensimi në
natyrë; kompensimi me anë të aksioneve shtetërore dhe të ardhurave nga
procesi i privatizimit; ose edhe obligacionet shtetërore, Gjykata nxjerr
përfundimin se nuk ka pasur mjet të brendshëm ligjor efektiv që të
mundësonte kompensim të mjaftueshëm dhe të përshtatshëm për shkak të
mosekzekutimit të zgjatur të vendimeve administrative që jepnin
kompensim. Rrjedhimisht, ka një shkelje të Nenit 13 të Konventës.
Duke u mbështetur në Nenin 6 § 1 dhe Nenin 1 të Protokollit 1,
kërkuesit pretenduan shkelje të të drejtave të tyre, si pasojë e
mosekzekutimit për një periudhë prej 15-17 vjet të vendimeve të formës së
prerë dhe të ekzekutueshme në dobi të kërkuesve. Gjykata vëren se
argumenti i Qeverisë për mungesë fondesh tanimë ishte refuzuar nga
Gjykata në rastin e vendosur më herët të Beshiri kundër Shqipërisë.2 Gjykata

1
2

Ramadhi dhe të Tjerët kundër Shqipërisë, nr. 38222/02, §§ 23-30, 13 Nëntor 2007
Beshiri kundër Shqipërisë, nr. 7352/03, § 102, 22 Gusht 2006
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gjithashtu i referohet praktikës së vet të mëhershme ku në rastin Burdov,3
kishte vendosur që vonesat e tej zgjatura në ekzekutimin e një vendimi
mund të rezultojnë në shkelje të Konventës, sidoqoftë vonesat në
ekzekutimin e vendimeve duhet të vlerësohen varësisht nga kompleksiteti i
çështjes. Gjykata ndër tjerash shton se kompleksiteti i procedurave vendore
të ekzekutimit dhe ngarkesat buxhetore të shtetit nuk i lirojnë ato nga
obligimet për të siguruar zbatim të vendimeve në një afat optimal. Gjykata
tutje thekson parimet e vendosura në jurisprudencën e saj, përkatësisht të
domosdoshmërisë që shtetet të tentojnë të garantojnë nja ekuilibër në mes
të të drejtave të individëve dhe interesit publik, si dhe një masë
proporcionaliteti.
Në bazë të provave të paraqitura, duke pasur parasysh parimet e
vendosura nga vetë Gjykata në raste të tjera të ngjashme, Gjykata e sheh të
paarsyeshme të ndryshojë qëndrimin që ka pasur në çështjet tjera kundër
Shqipërisë në lidhje me vonesën e ekzekutimit të vendimeve të formës së
prerë për pronat, ku kishte gjetur shkelje të Nenit 6 § 1 dhe Nenit 1 të
Protokollit 1. Rrjedhimisht, edhe në këtë çështje, në të katër kërkesat, ka
pasur shkelje të këtij neni.
Sa i përket aplikueshmërisë së Nenit 46 në rastin konkret, Gjykata
vëren me shqetësim se ajo ka konstatuar shkelje në çështjen në fjalë,
pavarësisht se në vendimet e saj të mëparshme në vitin 2007, 2009 dhe 2011
kishte përcaktuar masat e përgjithshme që Shqipëria duhet t‟i merrte për të
zgjidhur problemin. Duke marrë parasysh se ishin edhe shumë çështje të
ngjashme të pazgjidhura pranë saj dhe numri i kërkesave të bazuara mund
të rritet, Gjykata e konsideron të nevojshme të zbatojë procedurën e
„gjykimit pilot’ në këtë çështje dhe vendos se Shqipëria duhet të ndërmarrë
masa të përgjithshme prioritare, me qëllim të sigurimit në mënyrë efektive
të të drejtës për kompensim. Në bazë të monitorimit nga Komiteti i
Ministrave, Shteti është i lirë të zgjedhë mjetet me të cilat do të përmbushë
detyrimin e vet. Megjithatë, Gjykata vlerëson se meqenëse, legjislacioni
aktual mbi pronësinë është ndryshuar shpesh, të paktën shtatë herë gjatë
periudhës 2004-2010, kjo ka ndikuar në mungesën e sigurisë juridike.
Prandaj, Shqipëria, duhet të shmangë ndryshimet e shpeshta të
legjislacionit dhe të shqyrtojë me kujdes të gjitha implikimet ligjore dhe
financiare përpara se të paraqesë ndryshime të mëtejshme. Siç u pranua
nga Qeveria në Planin e saj të Veprimit, autoritetet nuk kishin informacion
3
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të saktë dhe të besueshëm në lidhje me numrin e përgjithshëm të
vendimeve administrative që njihnin të drejtat e pronësisë dhe dhënien e
kompensimit, të cilat ishin miratuar që prej vitit 1993. Prandaj, përpilimi i
të dhënave të sakta do t‟i jepte mundësinë autoriteteve të llogarisnin
implikimet e përgjithshme financiare të mekanizmit të kompensimit.
Gjithashtu, skema e kompensimit dhe modalitetet e saj duhet të
rishqyrtohen sipas praktikës së Gjykatës. Rishikimi dhe përditësimi i
hartave të vlerës duhet t‟i nënshtrohet kritereve transparente dhe
shpjeguese, duke marrë parasysh zhvillimin e tokës dhe luhatjet e tregut.
Gjykata nxit autoritetet që të fillojnë shfrytëzimin e formave të tjera
alternative të kompensimit të parashikuara nga legjislacioni i vitit 2004, në
vend se të mbështeten kryesisht në kompensim financiar. Sipas Gjykatës
është e rëndësishme të vendosen afate realiste, të parapara me ligj dhe
detyruese në lidhje me çdo hap të procesit të kompensimit. Në fund, në
dispozicion të autoriteteve kompetente duhet të vihen burime të
mjaftueshme njerëzore dhe materiale dhe të garantohet bashkërendimi
midis institucioneve të ndryshme të Shtetit.
Në lidhje me procedurën që duhet të ndiqet në çështje të ngjashme,
Gjykata e konsideron të rëndësishme të bëj dallim mes rasteve tanimë të
iniciuara dhe atyre që mund të iniciohen në të ardhmen. Gjykata vendosë
të shtyjë procedimet në lidhje me të gjitha kërkesat e reja të depozituara
pranë saj kundër Shqipërisë pas dhënies së këtij vendimi, në të cilat
kërkuesit ngrenë ankesa të diskutueshme që lidhen vetëm me
mosekzekutimet e zgjatura të vendimeve të formës së prerë për pronësinë.
Shtyrja do të jetë efektive për një periudhë prej 18 muajsh pasi vendimi
aktual të marrë formë të prerë. Sidoqoftë, për rastet tanimë të proceduara
Gjykata vendosë një qasje tjetër, duke lejuar procedimin e tyre pa
paragjykim nga vendimi në fjalë.
Në lidhje me Nenin 41, Gjykata vendos se Shqipëria duhet të paguajë
1,000,000 EUR për dëmet materiale dhe jo materiale për kërkuesen e parë;
280,000 EUR për dëmet materiale dhe jo materiale për kërkuesin e dytë;
352,400 EUR për dëmet materiale dhe jo materiale për kërkuesit e trete dhe
1,360,000 EUR për dëmet materiale dhe jo materiale për kërkuesin e katërt.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se ka shkelje të Nenit 6 § 1, Nenit 1 të Protokollit 1 të
Konventës dhe Nenit 13 (unanimisht). Në bazë të Nenit 46, Gjykata vendosë
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të aplikojë gjykim pilot si pasojë e shkeljeve të vazhdueshme të ngjashme
nga ana e Shtetit të paditur dhe të shtyj të gjitha procedimet e tjera të
rasteve të ngjashme deri në plotfuqishmërinë e vendimit në fjalë.
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Sporrong dhe Lönnroth kundër Suedisë - 7151/75; 7152/75
23.09.1982 [Seancë plenare]
Neni 1 i Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e
kohëzgjatjes së lejeve të shpronësimit dhe ndalimeve të ndërtimeve / ka
shkelje
Neni 17 dhe 18 marrë së bashku me Nenin 1 të Protokollit 1
Tejkalim i kufirit në kufizimin e të drejtave dhe keqpërdorim i
autoritetit me rastin e ndërhyrjes në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë
/ e panevojshme për shqyrtim
Neni 14 marrë së bashku me Nenin 1 të Protokollit 1
Diskriminim në raport me kategoritë e tjera të pronarëve prona e të
cilëve ishte shpronësuar dhe atyre që nuk iu ishte shpronësuar / nuk ka
shkelje
Neni 6 § 1
Shkelje e së drejtës për proces të rregullt gjyqësor si pasojë e
pamundësisë që ankesa mbi lejet e shpronësimit të dëgjohet nga gjykatat /
ka shkelje
Neni 13
Shkelje e së drejtës për zgjidhje efektive si pasojë e mungesës së
mjeteve efektive juridike për t‟i adresuar kërkesat për shkelje / e
panevojshme për shqyrtim
Fjalët kyçe: gëzim paqësor i pasurisë/ leje të shpronësimit/ caktim i
kompensimit / ndalim i ndërtimit / kontroll i përdorimit të pasurisë / baraspeshë e
drejtë/ proces i rregullt gjyqësor / zgjidhje efektive
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Faktet e rastit
Kërkuesit - Sporrong Estate (kërkuesi i parë) dhe znj. I. M. Lönnroth
(kërkuesja e dytë) parashtruan kërkesa të ndara që lidheshin me efektet e
lejeve afatgjata të shpronësimit dhe ndalimeve të ndërtimit në pronat tyre,
kërkesa të cilat, për shkak të ngjashmërisë i ka bashkuar Komisioni.
Kërkuesi i parë ka personalitet ligjor dhe përbëhet nga trashëgimtarët
e përbashkët të të ndjerit z. Sporrong. Ata kanë një pronë në qendër të
Stokholmit, të njohur si „Riddaren 8‟. Në vitin 1956, Qeveria i dha Këshillit
Bashkiak të Stokholmit leje për shpronësimin e një zone, ku përfshiheshin
164 ndërtesa, mes tyre edhe ajo e trashëgimtarëve të kërkuesit të parë.
Shpronësimi bëhej me qëllim të ndërtimit të një udhëkryqi dhe parkingu.
Në bazë të Ligjit të vitit 1917, Qeveria caktoi afatin prej pesë vitesh, gjatë të
cilit Këshilli Bashkiak duhet të thërrasë pronarët pranë gjykatës për
patundshmëri për të caktuar shumat e kompensimit, në të kundërt leja do
të skadonte. Në vitin 1961, me kërkesë të Bashkisë, Qeveria zgjati afatin për
tri vjet dhe pronat në fjalë nuk iu nënshtruan asnjë plani urbanistik. Pastaj,
më 1964 leja e shpronësimit u zgjat edhe për 5 vjet dhe gjatë kësaj kohe
Bashkia përgatiste një plan zhvillimor të përgjithshëm që kishte për synim
zgjerimin e rrugëve dhe përmirësimin e transportit publik. Për këto
qëllime, me kërkesë të Bashkisë në vitin 1969, leja e shpronësimit u zgjat
edhe për dhjetë vite. Në vitin 1979, Qeveria anuloi lejen e shpronësimit me
kërkesë të Këshillit. Për më shumë, prej vitit 1954 deri më 1979, pronarëve
iu ishte ndaluar ndërtimi në pronat në fjalë, me arsyetimin se udhëkryqi i
propozuar do të afektonte përdorimin e pronës. Vetëm më 1970,
trashëgimtarët e kërkuesit të parë morën një përjashtim nga ndalimi me
qëllim të zgjerimit të derës së përparme të ndërtesës dhe ky përjashtim nuk
u përdor për qëllime të tjera. Kështu që, në rastin e trashëgimtarëve të
kërkuesit të parë, leja e shpronësimit zgjati për një periudhë totale prej 23
vitesh, kurse ndalimi i ndërtimit për një periudhë totale prej 25 vitesh.
Prona e kërkueses së dytë ndodhej në qendër të qytetit dhe ishte një
prej pronave, për të cilat Qeveria i kishte dhënë leje shpronësimi Këshillit
Bashkiak në vitin 1971, me afat prej dhjetë vitesh për caktimin e shumave të
kompensimit të pronave me qëllim të ndërtimit të një parkingu
shumëkatësh. Qeveria kishte refuzuar kërkesën e kërkueses për tërheqjen e
lejes së shpronësimit, me arsyetimin se anulimi mund të bëhej vetëm me
pajtimin e Këshillit dhe vetëm pasi kërkoi Këshilli katër vite më vonë,
Qeveria anuloi lejen. Kërkuesja kishte tentuar shtatë herë për ta shitur
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pronën (mes viteve 1970-1975), por blerësit potencialë ishin tërhequr pasi u
konsultuan me autoritetet bashkiake. Po ashtu, prej vitit 1968 deri më 1981,
Qeveria kishte ndaluar ndërtimin në pronën përkatëse. Në vitin 1970,
kërkuesja mori leje për modifikimin e katit të tretë të lokalit të saj, ndërkohë
që dështoi të merrte një hua kur njëri prej kreditorëve të pronës kërkoi
renovimin e fasadës. Kështu që, prona e kërkueses iu nënshtrua lejes së
shpronësimit për 8 vite dhe ndalimit të ndërtimit për 12 vite.
Sipas legjislacionit suedez, lejet e shpronësimit bien në kategorinë e
çështjeve administrative, për të cilat, për shkak të implikimeve politike ose
financiare, vendosë Qeveria. Lëshimi i lejes nuk çon automatikisht në
shpronësim, por vetëm autorizon një autoritet publik për të bërë
shpronësimin nëse është e nevojshme, pa prekur të drejtën e pronarëve për
të shitur ose vënë në hipotekë pronat e tyre. Lejet i nënshtrohen një afati
kohor, gjatë të cilit autoritetet duhet të iniciojnë procedura gjyqësore për
caktimin e kompensimit në pajtim me palët, dështimi i të cilit rezulton në
anulim të lejes. Kundër vendimeve të Qeverisë nuk mund të apelohet.
Vetëm në raste të veçanta, mund të bëhet një apel i jashtëzakonshëm, i
njohur si kërkesë për rifillimin e procedurave.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Kërkuesit pretenduan se kohëzgjatja e lejeve të shpronësimit dhe
ndalimet e ndërtimeve përbëjnë ndërhyrje të pajustifikueshme në të drejtën
e tyre për gëzim paqësor të pasurisë, në kundërshtim me Nenin 1 të
Protokollit 1. Ata po ashtu pretenduan shkelje të Nenit 6 § 1 me arsyetimin
se shpronësimi dhe kompensimi nuk janë përcaktuar nga gjykatat suedeze
brenda një kohe të arsyeshme, si dhe për shkelje të Nenit 13 me arsyetimin
se nuk kanë pasur mjet efektiv pranë autoriteteve vendore kundër
shkeljeve të të drejtave të tyre. Kërkuesit gjithashtu pretenduan edhe
shkelje të Nenit 14 dhe u mbështetën në Nenet 17 dhe 18 të Konventës.
Në lidhje me Nenin 1 të Protokollit 1, Gjykata duke iu referuar
gjykimit në rastin Marckx1 vëren se duke pranuar që çdo person ka të drejtë
në gëzimin paqësor të pasurisë, Neni 1 i Protokollit 1 në substancë garanton
të drejtën në pronë, andaj është detyrë e Gjykatës të caktojë nëse ka pasur
ndërhyrje në të drejtën e kërkuesve dhe nëse po, a ka qenë ndërhyrja e
justifikueshme. Kërkuesit u ankuan se për shkak të kohëzgjatjes së lejeve të
shpronësimit dhe ndalimit të ndërtimeve në pronat e tyre, kanë humbur
1

Marckx kundër Belgjikës, 13 Qershor 1979, Seria A nr. 31
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mundësinë e shitjes së pronave me çmimin normal të tregut. Ata gjithashtu
theksuan rrezikun që do ta pësonin në qoftë se do të investonin në pronat e
tyre; vështirësinë për t‟i vënë në hipotekë dhe ndalimin për të ndërtuar në
tokën e tyre. Prandaj kërkuesit argumentuan se, edhe pse nuk ishin
shpronësuar formalisht, ata ishin privuar nga e drejta për të gëzuar
pasurinë e tyre në mënyrë paqësore pa pasur të drejtë në kompensim dhe
rrjedhimisht, ishin privuar substancialisht nga e drejta në pronë. Në anën
tjetër, Qeveria pranoi se forcat e tregut mund ta vështirësonin shitjen e
pronave që ishin objekt i lejeve të shpronësimit dhe ndalimet e ndërtimeve
zvogëlonin ushtrimin normal të të drejtës në pronë. Megjithatë, Qeveria
pohoi se lejet dhe ndalimet e tilla ishin tipar i brendshëm i planifikimit të
qytetit dhe nuk kanë penguar të drejtën e pronarëve për gëzim paqësor të
pasurisë. Gjykata vlerëson se, ndonëse lejet e ndërtimit ligjërisht nuk kanë
prekur të drejtën e pronarëve për të përdorur dhe disponuar me pasurinë e
tyre, megjithatë në praktikë, ato kanë zvogëluar dukshëm mundësinë e
ushtrimit të kësaj të drejte. Po ashtu, ndalimet e ndërtimeve padyshim se
kanë kufizuar të drejtën e kërkuesve për përdorimin e pasurive të tyre.
Gjykata gjithashtu konsideron se lejet për shpronësim dhe ndalimet për
ndërtim duhet të ekzaminohen bashkërisht, për shkak se, edhe pse nuk ka
pasur domosdoshmërish një lidhje ligjore mes masave dhe ato kanë pasur
periudha të ndryshme të validitetit, ato ishin komplementare dhe kanë
pasur qëllim të ngjashëm lehtësimin e zhvillimit të qytetit në pajtim me
planet e përgatitura për këtë qëllim. Prandaj, Gjykata vlerëson se ka pasur
ndërhyrje në të drejtën e kërkuesve në pronë, e cila bëhej edhe më e rëndë
për shkak të aplikimit të këtyre masave të kombinuara për një kohë shumë
të gjatë.
Në lidhje me faktin se a ka qenë ndërhyrja e justifikueshme apo jo,
pra a ka pasur shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1, Gjykata analizon tri
çështje: (a) aplikueshmërinë e fjalisë së dytë të paragrafit 1- me ç‟rast
Gjykata rikujton se autoritetet suedeze nuk kanë bërë shpronësimin e
pronave të kërkuesve, pasi që ata mund t‟i përdornin ato, t‟i shisnin, t‟i
trashëgonin, t‟i falnin apo t‟i hipotekonin. Pra, edhe pse e drejta në pronë
ka humbur pak nga substanca e saj, ajo megjithatë nuk është zhdukur,
përkatësisht nuk kishte shpronësim de facto; (b) aplikueshmërinë e
paragrafit 2- ku Gjykata vlerëson se ndalimet e ndërtimit qartazi përbëjnë
një kontrollim të “përdorimit të pasurisë”, kurse lejet e shpronësimit nuk
kishin për qëllim të kufizonin ose kontrollonin përdorimin e tillë dhe
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meqenëse ato ishin hapi i parë i procedurës drejt privimit nga pasuria, nuk
hyjnë në kuadër të paragrafit 2; (c) pajtueshmërinë e lejeve të ndërtimit me
fjalinë e parë të paragrafit 1- me ç‟rast Gjykata duhet të përcaktojë nëse
është bërë një baraspeshë e drejtë mes interesit të përgjithshëm dhe të
drejtave themelore të individit. Gjykatës nuk i duhet të zgjidhë dallimet e
opinioneve mbi interpretimin e të drejtës suedeze, sepse edhe nëse lejet e
shpronësimit do të ishin në pajtim me të drejtën vendore, nuk do të thotë se
ato janë në pajtim me të drejtën e garantuar nga Neni 1 i Protokollit 1 andaj
detyrë primare e Gjykatës është të vlerësojë nëse është arritur një
baraspeshë e drejtë në mes të interesit të përgjithshëm dhe të drejtave të
individëve, detyrë primare kjo e shtetit. Gjykata vëren se një prej tipareve
të legjislacionit në fuqi të asaj kohe ishte jo-fleksibiliteti, meqenëse përveç
anulimit të lejeve, gjë që kërkonte edhe pëlqimin e Bashkisë, ligji nuk
parashihte asnjë mjet tjetër për ndryshimin e gjendjes së pronarëve. Gjykata
rikujton se gjatë periudhës sa kanë zgjatur lejet e shpronësimit, përkatësisht
për 23 vite në rastin e trashëgimtarëve të kërkuesit të parë dhe 8 vite në
rastin e kërkueses së dytë, kërkuesit kanë mbetur në pasiguri sa i përket
pronës së tyre, ndërsa qeveria nuk merrte përsipër vështirësitë që ata mund
të hasnin. Për më shumë, legjislacioni nuk ka lejuar asnjë mundësi
rivlerësimi të lejeve për kohëzgjatjen e tyre, as mundësi të reduktimit të
kohëzgjatjes apo kompensimit për këtë kohë. Gjykata gjithashtu gjen se
ndalimet e ndërtimit gjatë kësaj periudhe, kanë shtuar edhe më tej pasojat e
dëmshme të kohëzgjatjes së vlefshmërisë të lejeve. Prandaj, gëzimi i plotë i
të drejtës në pronë, kërkuesve u është cenuar për një periudhë totale prej 25
vitesh në rastin e kërkuesit të parë dhe 12 vite në rastin e kërkueses së dytë.
Kështu që dy seritë e masave të ndërmarra në kombinim, nuk kanë bërë një
baraspeshë të drejtë në mes të interesit të përgjithshëm dhe të drejtave
themelore të individit, meqenëse kërkuesit kanë bartur një barrë
individuale të tepruar, e cila do të mund të bëhej legjitime vetëm nëse ata
do të kishin mundësinë e kërkesës për shkurtim të afateve ose kërkesës për
kompensim. Por legjislacioni suedez i asaj kohe i përjashtonte këto
mundësi, e madje mundësinë e dytë e përjashton edhe sot. Në këtë mënyrë,
Gjykata konsideron se lejet e shpronësimit, pasojat e të cilave u
përkeqësuan me ndalimet e ndërtimit, përbëjnë shkelje të Nenit 1 të
Protokollit 1 dhe nuk e sheh të nevojshme të përcaktojë nëse ndalimet e
ndërtimit, ndaras, cenojnë këtë nen.
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Sa i përket pretendimeve për shkelje të Neneve 17 dhe 18, marrë së
bashku me Nenin 1 të Protokollit 1, me të cilat kërkuesit theksonin se e
drejta e tyre për gëzim paqësor të pasurisë i ishte nënshtruar kufizimeve që
ishin më të gjera sesa ato të parapara në Nenin 1 të Protokollit 1 dhe kishin
një “qëllim” që nuk përmendej në atë nen, Gjykata konsideron se meqenëse
ka gjetur shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1, nuk është e nevojshme të
ekzaminojë çështjen sipas Neneve 17 dhe 18.
Pretendimin e kërkuesve për shkelje të Nenit 14 marrë së bashku me
Nenin 1 të Protokollit 1, me arsyetimin se kanë qenë viktima të
diskriminimit, Gjykata nuk e merr parasysh sepse nuk është i mbështetur
në asnjërën nga provat e materialit të paraqitur pranë saj.
Në lidhje me Nenin 6 § 1, kërkuesit kanë theksuar se nuk kanë pasur
mundësinë e ankimit në gjykatat vendore në lidhje me lëshimin dhe
kohëzgjatjen e lejeve të shpronësimit. Duke u bazuar në praktikat e
mëhershme, sipas të cilave afati deri në paraqitjen në gjykatë për caktim të
kompensimit ishte 1 vit, kërkuesit konsideronin kohëzgjatjen e lejeve mbi
pronat e tyre si të paligjshme, ndërkohë që Qeveria e kundërshtonte një
interpretim të tillë. Gjykata vlerëson se e drejta e kërkuesve në pronë është
pa diskutim “e drejtë civile” dhe periudha e vlefshmërisë së lejeve të
shpronësimit mbi këto prona, ka nxitur një “kontest” në kuadër të Nenit 6 §
1. Meqenëse kërkuesit i kanë konsideruar këto masa si të paligjshme, ata
kanë pasur të drejtën që një gjykatë të vendoste mbi këtë çështje që i përket
të drejtës së brendshme. Edhe pse Qeveria kishte shprehur gatishmëri për
ballafaqim gjyqësor në lidhje me ligjshmërinë e vendimeve të Këshillit
Bashkiak për t‟i kërkuar Qeverisë lëshimin ose zgjatjen e lejeve, këto
kërkesa ishin vetëm hap përgatitor dhe në këtë fazë nuk përbënin
ndërhyrje në një të drejtë civile. Ndërkohë që, vendimet e Qeverisë mbi
lëshimin dhe zgjatjen e lejeve nuk mund të apeloheshin. I vetmi mjet
juridik për vendimet e tilla ishte kërkesa për rifillim të procedurave, por që
përdorej në raste të rralla. Madje edhe në raste të tilla, Gjykata Supreme
Administrative nuk ekzaminon meritat e rastit.2 Vetëm pas pranueshmerisë
së ankesës, ajo mund të rishikohet ose nga vetë gjykata ose nga gjykata dhe
autoriteti që më herët është marrë me këtë çështje. Pra, ky mjet nuk i
plotëson kushtet e Nenit 6 § 1. Rrjedhimisht, Gjykata gjen se ka pasur
shkelje të Nenit 6 § 1.

2
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Në lidhje me pretendimin për shkelje të Nenit 13, Gjykata vlerëson se
meqenëse ka gjetur shkelje të Nenit 6 § 1, nuk është e nevojshme të
ekzaminojë rastin sipas Nenit 13 pasi që ky i fundit ka rregulla më pak
strikte.
Në lidhje me pretendimin e kërkuesve për shpërblim të drejtë sipas
Nenit 50, Gjykata konsideron se nuk është e gatshme për vendim.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se ka shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1 dhe Nenit 6 §
1, ndërkaq kërkesat nën Nenin 13, Nenin 14 marrë së bashku me Nenin 1 të
Protokollit 1 dhe Nenin 17 e 18 marrë së bashku me Nenin 1 të Protokollit 1
janë të panevojshme për shqyrtim (10 vota pro dhe 9 kundër/12 vota pro dhe 7
kundër/ unanimisht).
Mendimi mospajtues i përbashkët i gjyqtarëve: Zekia, Cremona, Thor
Vilhjalmsson, Lagergren, Sir Vincent Evans, Macdonald, Berndhart dhe
Gersing, në lidhje me Nenin 1 të Protokollit 1
Gjyqtarët pajtohen me pjesën më të madhe të gjetjeve të shumicës,
porse shprehin mospajtim fillimisht për sa i përket aplikimit të Nenit 1 të
Protokollit 1, përkatësisht vetëm paragrafit 1. Sipas tyre, kur përdorimi i
pronave është ende i mundshëm, edhe pse i kufizuar, paragrafi 2 i Nenit 1
aplikohet edhe nëse qëllimi pas këtyre masave është privimi eventual i
pronësisë. Në rastin konkret, një privim i tillë nuk ka ndodhur realisht dhe
përdorimi i pronës ishte kufizuar përkohësisht në funksion të shpronësimeve
të mundshme në të ardhmen, që do të thotë se edhe paragrafi 2 është i
aplikueshëm.
Më tej, gjyqtarët shprehin mospajtim edhe me gjetjet e shumicës
lidhur me kohëzgjatjen e masave të marra nga Shteti. Sipas tyre
implementimi i planifikimit modern të qytetit kërkon, veçanërisht në zonat
e mëdha urbane, kohë të konsiderueshme. Ndonëse lejet e shpronësimit
kanë zgjatur një kohë të gjatë, Qeveria suedeze ka dhënë arsye të mirë
kuptueshme për këtë. Gjithashtu, duhet të merren parasysh pozita ligjore
dhe faktike e pronarëve gjatë periudhës së kufizimeve. Ata kanë mbetur
pronarë dhe kanë pasur të drejtën për të disponuar me pronat e tyre. E
kanë pasur mundësinë e kërkimit të lejes për rindërtimin dhe renovimin e
pronave të tyre, ashtu siç kanë bërë kërkuesit në vitin 1970. Prandaj, duke
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marrë parasysh të gjitha këto aspekte së bashku, arrihet në përfundim se
nuk ka pasur shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1.
Mendimi alternativ i gjyqtarit Cremona në lidhje me Nenin 6 § 1
Gjyqtari konsideron të nevojshme të shpalosë arsyet për mbështetje të
shumicës në vendimin lidhur me Nenin 6, duke pasur parasysh
pjesëmarrjen në mendimin mospajtues lidhur me shkeljet e Nenit 1 të
Protokollit 1. Sipas tij, duke pasur parasysh se (a) kërkuesit kontestonin
legalitetin e lëshimit dhe zgjatjes së lejeve të shpronësimit; (b) sipas të
drejtës suedeze lejet e shpronësimit veçse përcaktojnë legalitetin e
shpronësimit të mundshëm në të ardhmen të cilat nuk do të mund të
atakoheshin dhe (c) të drejtat e prekura ishin të drejta pronësore, pra të
drejta civile, do të thotë së kërkuesit kërkonin një përcaktim të të drejtave të
tyre civile ose se ka pasur një “kontestim” në lidhje me të drejtat civile të
kërkuesve. Prandaj, sipas Nenit 6 § 1, ata do të duhej të kishin të drejtën për
t‟u ankuar në gjykatë, por që realisht nuk mundën.
Mendimi mospajtues i gjyqtarit Thor Vilhjalmsson në lidhje me
Nenin 6 § 1
Sipas gjyqtarit Vilhjalmsson, është e qartë se kërkuesit praktikisht
nuk kanë mundur t‟i kontestojnë lejet e shpronësimit në gjykata për shkak
se një gjë të tillë nuk e lejonte legjislacioni suedez. Nëse kjo do të ishte
shkelje e Nenit 6 § 1, do të thotë se Shteti ishte i obliguar t‟i mundësonte
kërkuesve një seancë gjyqësore mbi parashtresat e tyre pa bazë ligjore për
shkak të rregullave suedeze të një Qeverie Kushtetuese. Gjithashtu, kjo do
të thoshte se Neni 6 § 1, i cili merret me të drejtën për proces të rregullt, në
mënyrë indirekte rregullonte rregullat themelore kushtetuese. Prandaj një
interpretim i tillë është i pamundur dhe rrjedhimisht, nuk ka pasur asnjë
kontest ose mosmarrëveshje që do të mund të zgjidhej nga një gjykatë
suedeze. Neni 6 § 1 nuk imponon mbi Shtetin një obligim për të ndryshuar
këtë situatë dhe për këtë arsye ky nen nuk është i aplikueshëm në rastin
konkret.
Mendimi mospajtues i gjyqtarit Lagergren në lidhje me Nenin 6 § 1
Gjyqtari Lagergren shpreh pajtimin me mendimin e gjyqtarëve
paraprakë se legjislacioni suedez nuk ofronte mjete efektive të parapara në
Nenin 6. Ashtu siç ka theksuar edhe Gjykata, kërkuesit nuk e kanë
kontestuar faktin se lejet e shpronësimit kanë qenë të ligjshme në vetvete. E
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vetmja çështje, mbi të cilën kërkuesit kanë sfiduar ligjshmërinë e masave të
ndërmarra, është kohëzgjatja e tyre. Përcaktimi i çështjes procedurale ose
faktike të kohëzgjatjes nuk përbën një përcaktim të të drejtave civile andaj
rregullimi i thjeshtë i afateve të lejeve të shpronësimit, në asnjë mënyrë,
nuk është përcaktues për të drejtat e tilla. Kjo mjafton për të përjashtuar
aplikimin e Nenit 6 § 1, pa shkuar tutje në çështjen e ekzistimit të një
“kontestimi”. Pra, nuk ka pasur shkelje të Nenit 6 § 1.
Mendimi mospajtues i përbashkët i gjyqtarëve: Pinhiero, Farinha, Sir
Vincent Evans, MacDonald, Bernhardt dhe Gersing, në lidhje me Nenin 6 § 1
Gjyqtarët konsiderojnë se nëse Neni 6 § 1 do të aplikohej çdoherë kur
të drejtat private do të prekeshin nga vendimet e marra në interes publik,
kjo dispozitë do të përmbante garancion të pakufizuar të rishikimit
gjyqësor të akteve qeveritare dhe administrative. Një interpretim i tillë nuk
është në pajtim me qëllimet e Nenit 6 § 1. Të paktën, aktet nga fusha e të
drejtës publike ose administrative duhet të lihen jashtë sferës së Nenit 6 § 1.
Lejet e shpronësimit dhe ndalimet e ndërtimeve ishin të rregulluara me të
drejtën publike. Rishikimi gjyqësor i ligjshmërisë së masave të tilla është i
dëshirueshëm, por nuk kërkohet sipas Nenit 6 § 1. Për këto arsye, nuk ka
pasur shkelje të Nenit 6 § 1.
Mendimi pjesërisht mospajtues i gjyqtarit Walsh
Gjyqtari Walsh nuk pajtohet me mendimin e shumicës, duke
argumentuar se Neni 1 i Protokollit 1 nuk garanton se e drejta në pronë
private është e drejtë absolute. Ankesat e kërkuesve për lejet e shpronësimit
lidheshin me efektet negative në vlerat e tregut, pra mbi humbjen e
pretenduar të fitimit të mundshëm. Deri sa të ndodhë shpronësimi,
kërkuesit mund të disponojnë me pronën e tyre lirisht edhe pse në një treg
të penguar nga shpronësimet e mundshme në të ardhmen, gjë që është
normale në shumicën e zonave të planifikimit të ardhshëm. Derisa
kërkuesit nuk kompensohen për ekzistimin e një plani zhvillimor, ata nuk
mund të pretendojnë se janë viktima të shkeljes së paragrafit 1 të Nenit 1 të
Protokollit 1. Gjithashtu, është e zakonshme që autoritetet të kufizojnë
përdorimin e pronave të caktuara për shkak të kërkesave të planit
zhvillimor. Pronarit nuk i garantohet e drejta për ta përdorur pronën në
çfarëdo mënyre që ai do. Ndonëse Neni 1 i Protokollit 1 nuk parashikon
domosdoshmërish kompensim në çdo rast të shpronësimit ose të kufizimit
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të të drejtave pronësore për interes të përgjithshëm, nuk mund të thuhet se
në rastin konkret nuk do të paguhej kompensim i drejtë në rast të
shpronësimit. Kështu që, të dy paragrafët e Nenit 1 të Protokollit 1
aplikohen në rastin konkret dhe nuk ka shkelje të asnjërit prej tyre.
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Petrovi kundër Bullgarisë - 9504/09
13.10.2016 [Seksioni i pestë]
Neni 1 i Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e
dështimit në sigurim të banesës për një periudhë të gjatë kohore / ka shkelje
Fjalët kyçe: gëzim paqësor i pasurisë/ banesë/ shpronësim/ pasuri/ shterim i
mjeteve juridike/ baraspeshë e drejtë / mjete efektive
Faktet e rastit
Kërkuesit - znj. Stoyanka Kotseva Petrova dhe z. Stoyan Todorov
Petrov, shtetas bullgarë, jetojnë në Sofje. Prindërit e kërkueses së parë ishin
pronarë të një shtëpie, e cila në vitin 1986 u shpronësua që të ndërtohet një
ndërtesë banimi dhe një rrugë. Vendimi i shpronësimit bazuar në Nenin 98
(1) të Ligjit të Planifikimit Territorial dhe Urbanistik të vitit 1973, ishte me
kusht që kërkuesit do të merrnin një banesë me tri dhoma si kompensim
për shtëpinë. Në vitin 1990 kërkuesit bashkë me fëmijët e tyre dhe prindërit
e kërkueses së parë u vendosën në një banesë me tri dhoma që ishte pronë e
komunës. Ata jetuan në të deri në vitin 2004, por më vonë u shpërngulën në
një banesë tjetër më të përshtatshme për shkak të gjendjes shëndetësore të
nënës së kërkueses së parë. Në vitin 2005, kërkuesit ngritën padi kundër
Komunës së Sofjes, duke pretenduar se kishin pësuar dëme materiale dhe
jo-materiale, për shkak të dështimit të vazhdueshëm të Komunës që të
ndërtojë dhe t‟i pajisë kërkuesve banesën që iu përkiste. Kërkesa u hodh
poshtë nga Gjykata e Qarkut, e cila konstatoi se kërkuesit nuk kishin
pësuar dëm për shkak se ata kishin qenë të vendosur në një banesë nën
pronësi të Komunës dhe se ligji i brendshëm parashikonte një zgjidhje të
veçantë për personat në situatën e kërkuesve, përkatësisht lejonte
mundësinë për të kërkuar një rivlerësim të pronës së shpronësuar. Kështu,
kërkuesit bënë një kërkesë për një vlerësim të ri, por komuna në një letër në
qershor te vitit 2006 i informoi kërkuesit se nuk kishin të drejtë të kërkonin
një vlerësim të tillë pasi që nuk kishin qenë pronarë të pronës së
shpronësuar. Ndërkohë, banesa u ndërtua dhe kërkuesit e morën nën
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posedimin e tyre në vitin 2006 dhe me aktgjykimet e dhjetorit 2006 dhe
korrikut 2008, Gjykata e Qytetit të Sofjes dhe Gjykata Supreme e Kasacionit
mbështetën aktgjykimin e Gjykatës së Qarkut duke përsëritur gjetjet e saj.
Në këto procedura, kërkuesit u detyruan të paguajnë 1,200 leva të reja
bullgare (ekuivalente me 612 euro) për taksa gjyqësore.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Kërkuesit pretenduan se autoritetet kishin dështuar t‟u siguronin
atyre banesën për shumë vite me radhë dhe u ankuan për mungesën e
mjeteve juridike efektive në vend. Për këtë atë u mbështetën në Nenin të
Protokollit 1 dhe Nenin 13 të Konventës. Gjykata konsideron se është e
mjaftueshme që pretendimet të trajtohen nën Nenin 1 të Protokollit 1.
Gjykata hedh poshtë kundërshtimin e Qeverisë për mos-shterjen e
mjeteve të brendshme juridike pasi që kërkuesit kërkuan një vlerësim të ri
të pronës, duke rezultuar kështu se ata kishin ndjekur procedurën
përkatëse në mënyrë efektive, por u informuan se nuk kishin të drejtë për
këtë lloj kërkese pasi që nuk kishin qenë pronarë të pronës së shpronësuar.
Qeveria nuk ka pohuar që deklarata e autoriteteve komunale se kërkuesve
nuk iu takonte të bënin këtë kërkesë, ishte e gabuar. Tutje Gjykata vëren se
vendimi i shpronësimit i vitit 1986, duke deklaruar që kërkuesve do t‟u
kompensohej prona, krijoi një të drejtë dhe si i tille nuk është kontestuar
nga autoritetet. Kështu, banesa e premtuar kualifikohet si "pasuri" brenda
kuptimit të Nenit 1 të Protokollit 1. Gjykata vëren se dështimi i autoriteteve
për të siguruar këtë banesë përbën ndërhyrje në të drejtat e kërkuesve në
përgjithësi për gëzim paqësor të pasurisë.1 Më tej, për të konstatuar nëse
Shteti bullgar ka përmbushur detyrimet e tij sipas Nenit 1 të Protokollit 1,
Gjykata duhet të shqyrtojë nëse ka pasur një baraspeshë të drejtë ndërmjet
interesit publik dhe të drejtave të kërkuesve. Gjykata vendosë se tej-zgjatja
e kompensimit, bashkë me mungesën e vullnetit të autoriteteve për të
zgjidhur problemin, janë faktorë që mund të shqetësojnë baraspeshën e
drejtë në mes të interesit publik dhe të drejtave të kërkuesve. Ndonëse e
drejta e kërkuesve për të marrë një banesë u fitua në vitin 1986, kjo banesë
nuk iu dha nën posedim kërkuesve deri në vitin 2006, domethënë njëzet
vjet më vonë, katërmbëdhjetë prej të cilëve pas 7 shtatorit 1992 kur
Konventa hyri në fuqi në Bullgari. Gjykata në raste në të kaluarën kishte
1
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konstatuar se vonesat e krahasueshme marrë së bashku me qëndrimin
pasiv të autoriteteve krijuan një periudhë të pasigurisë për kërkuesit, e cila
cilësohet si një barrë e posaçme dhe e tepruar për kërkuesit.2 Po ashtu,
mungesa e mjeteve juridike efektive ka ngacmuar baraspeshën e drejtë në
mes të interesit publik dhe mbrojtjes të së drejtës për gëzimin paqësor të
pasurisë. Gjykata nuk sheh asnjë arsye për të arritur një përfundim tjetër në
rastin në fjalë. Nga kjo rrjedh se ka pasur shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1
të Konventës.
Lidhur me pretendimet e kërkuesve për dëme materiale dhe jomateriale bazuar në Nenin 41, Gjykata vendosë se kërkuesit duhet të kenë
pësuar humbje, për shkak se nuk kanë qenë në gjendje të përdorin dhe të
gëzojnë banesën për një periudhe të gjatë kohore, dhe cakton dëme
material prej 7,000 EUR. Gjykata gjithashtu konsideron se shkelja e Nenit 1
të Protokollit 1 duhet t'i ketë shkaktuar kërkuesve edhe dëm jo-material, si
rezultat i zhgënjimit të pësuar andaj u akordon atyre 4,000 EUR për dëmin
jo-material.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se ka shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1 të Konventës
(unanimisht).

2
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20827/02, 1 Tetor 2009;
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Hingitaq 53 kundër Danimarkës - 18584/04
12.01.2006 [Seksioni i parë]
Neni 1 i Protokollit 1 dhe Neni 8
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë dhe shkelje e së
drejtës për respektimin e shtëpisë, jetës familjare dhe private si pasojë e
privimit nga përdorimi i tokës dhe privimit në gjueti dhe peshkim / hedhet
poshtë
Fjalët kyçe: gëzim paqësor i pasurisë/ fise të veçanta / qasje në gjueti dhe
peshkim/ vendosje e bazës ajrore/ shpronësim/ baraspeshë e drejtë/ e drejta për
respektim të shtëpisë, jetës familjare dhe private
Faktet e rastit
Kërkuesit - 428 individë nga rrethi i Thule në Grenland dhe Hinigitaq
53, një grup që përfaqëson interesat e fisit të rivendosur Inuguit në një nismë
ligjore kundër shtetit të Danimarkës. Popullsia e Grenlandës është e përbërë
kryesisht nga Inuitët, të afërt dhe të solidarizuar me popullsinë Inuite në
Kanada, Alaska dhe Siberi. Në veri-perëndimin e Grenlandës, Inuitët njihen
si Inughuit, ose si fisi Thul, popullatë që kryesisht merren me peshkim dhe
gjueti. Një eksplorues Danez, më 1909 themeloi një stacion tregtar dhe filloi
procesin e kolonizimit të zonës. Në mënyrë që të ruhet mënyra normale e
jetesës, u themelua Këshilli i Gjuetarëve, në kompetencë të të cilëve ishte
nxjerrja e ligjeve. Gjatë Luftës së Dytë Botërore, SHBA-të dhe Danimarka
nënshkruajnë marrëveshje e cila lejonte vendosjen e bazave ushtarake dhe
stacioneve meteorologjike. Një stacion i tillë u ndërtua edhe në rrethin Thule.
Rezulton se Këshilli i Gjuetarëve mori kompensim në lidhje me këtë. Pas
luftës, në bazë të një marrëveshje për mbrojtën e Grenlandës, një bazë ajrore
amerikane u vendos në afërsi të fshatit Umanaq (pjesë e rrethit të Thule).
Nuk është e ditur saktë madhësia e bazës ajrore, por është i njohur fakti se
qasja e Inuguitëve në gjueti dhe peshkim u vështirësua.
Në pranverën e vitit 1953, SHBA-të vendosën të ndërtojnë një bazë
kundërajrore. Si pasojë e kësaj, i gjithë fisi Thul duhej të dëboheshin.
Shumica e familjeve vendosën të shpërngulen në Qanaq një fshat afër
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Umanaq, ku jetuan në tenda deri në ndërtimin e shtëpive tjera bashkë me
spitalet, kishën dhe të gjitha nevojat tjera për ndërtimin e fshatit të ri. Në
ndërkohë në Këshillin e Gjuetarëve, shtrohet çështja e kompensimit për
fisin Thul, si pasojë e shumë takimeve ndërmjet Ministrit të Grenlandës,
komunës së Qanaq dhe një grupi punues i caktuar për të mbrojtur interesat
e kërkuesve. Të gjitha këto takime dërguan në një marrëveshje mes SHBAsë dhe Danimarkës, për zvogëlimin e bazës ajrore. Trupi Qevrisës i fisit
Thul, kërkoi që kjo hapësirë e reduktuar të përdoret për transportin e
civilëve dhe për të krijuar një zonë transite. Në mënyrë që të zgjidhet kjo
çështje, Zyra e Kryeministrit dhe përfaqësuesi i Trupit Qeverisës arrijnë
marrëveshje për dhënien e një shume të caktuar për ndërtimin e një
aeroporti me vendndodhje në Thul.
Në ndërkohë kërkuesit filluan procedurat kundër Zyrës së
Kryeministrit, pranë Gjykatës së Lartë të Danimarkës Lindore, me 4
pretendimet se: 1) se ata kanë të drejtë të përdorin vendbanimet amtare në
Umanaq; 2) se kanë të drejtë të lëvizin, qëndrojnë dhe të gjuajnë në të gjithë
rrethin e Thulit; 3) se fisi Thul ka të drejtë në kompensim në një shumë
përkatësisht prej 3,333,333 EUR, dhe 4) se çdo individ ka të drejtë
kompensimi prej 33,333 EUR. Gjykata e Lartë e Danimarkës Lindore
dorëzoi vendimin i cili në veçanti gjeti se baza ajrore me lokacion në rrethin
e Thul është themeluar ligjërisht në bazë të marrëveshjes për mbrojtje. Në
vazhdim, gjykata gjen se popullsia në fjalë është popullsi vendase, sipas
përcaktimit të Nenit 1 të Konventës nr.169 të Organizatës Ndërkombëtare
të Punës. Gjykata po ashtu në vendimin e saj, gjen se shpërngulja e
ndodhur duhet të konsiderohet si shpronësim dhe se koha që fisi kishte në
dispozicion për bartje nuk ishte e mjaftueshme, se zhvillimi i aktivitetit të
gjuetisë dhe peshkimit është kufizuar. Krejt në fund, qeveria Daneze ka
obligime ndërkombëtare kundrejt Grenlandës, në pajtim me Nenin 73 të
Kartës së OKB-së. Gjykata vendosë të marrë në konsideratë vetëm dy
pretendimet e fundit sa i përket kompensimit. Sa i përket kompensimit në
tërësi gjykata vendosi se fisi Thul duhet të kompensohet në një shumë
ekuivalente me 66,666 EUR, kurse sa i përket kompensimeve individuale
personat nga 4 deri në 18 vjeç sipas marrëveshje së mëhershme do të
kompensoheshin me nga 2000 EUR, kurse personat të cilët në kohën kur po
bëhet fjalë kanë qenë së paku 18 vjet kompensohen me rreth 3,333 EUR.
Në një kërkesë drejtuar Gjykatës Supreme, kërkuesit pohuan se duhet
t‟i njihet statusi i tyre si popull i dalluar nga pjesa tjetër e Grenlandës. Ata
133

Hingitaq 53 kundër Danimarkës - 18584/04

gjithashtu rritën kërkesën e tyre për kompensim. Në vendimin e saj sa i
përket kërkesës së fisit për t‟u njohur si popullsi e veçuar dhe vendase
gjykata thekson se në Grenlandë ende ka variacione të mëdha sa i përket
gjuhës, sistemeve të drejtësisë, kjo si pasojë e madhësisë së vendit. Pas një
vlerësimi të tërësishëm të provave të sjella para saj, Gjykata Supreme
vendosi se popullsia e rrethit të Thulit jetojnë nën të njëjtat kushte si pjesa
tjetër e popullatës së Grenlandës dhe se nuk dallojnë nga këta të fundit. Fisi
i Thulit nuk janë popull vendas i veçuar, ashtu siç parashihet me dispozitat
e Nenit 1 të Konventës së ONP-së.1 Ky interpretim është në përputhje me
deklaratën e qeverisë daneze, e miratuar nga Trupi Qeverisës i Grenlandës,
bashkë me ratifikim e Konventës së ONP-së. Sipas kësaj deklarate, në
kuptim të Konventës, Grenlanda ka vetëm një popull vendas dhe ata janë
Inuitët. Gjykata Supreme gjithashtu ka vendosur që të hedh poshtë
kërkesën e kryeministrit se fisi Thul nuk ka të drejtë të ndërmarrë aksione
ligjore për vetë faktin se nuk është fis vendas. Kryeministri nuk e ka
kontestuar përfaqësimin nga organizata Hingitaq 53. Në pretendimet (1)
dhe (2) Gjykata Supreme mbështeti vendimin e gjykatës së mëparshme.
Kurse sa i përket pretendimeve (3) dhe (4), në lidhje me kompensimin,
Gjykata Supreme shpreh dyshime mbi kalkulimet e bëra dhe thekson faktin
se banorët janë pajisur fillimisht me të mira plotësuese si dhe kompensimin
në tërësi dhe individualisht. Për këtë arsye Gjykata Supreme nuk e sheh të
nevojshme që të rrit madhësinë e shumës së kompensimit. Gjykata
Supreme në tërësi mbështet vendimin e Gjykatë së Lartë Daneze.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Kërkuesit pretenduan shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1, mbi bazën se
janë privuar nga vendbanimet e tyre, si dhe i është mohuar mundësia që në
mënyrë paqësore të gëzojnë pronën. Ata shtuan se edhe pse rivendosja e
tyre e detyruar mund të konsiderohet si akt shpronësimi, kjo ndërhyrje ka
qenë e pa ligjshme. Kërkuesit po ashtu pretenduan se të drejtat e tyre të
garantuara me Nenin 8 janë shkelur për shkak se familjet e tyre, shtëpitë
dhe kisha në Umanaq, janë djegur pa u këshilluar me famullitarin dhe
Këshillin e Gjahtarëve. Në përputhshmëri me të drejtat e tyre civile,

1
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kërkuesit pohuan se nuk iu është ofruar një gjykim i drejtë, ashtu siç
parashihet në Nenin 6 të Konventës, sepse Inguitet në kohën e caktuar nuk
kishin qasje në një gjykatë ose ndihmë ligjore. Kërkuesit pohuan se Neni 1 i
Konventës gjithashtu është shkelur sepse, Qeveria përmes veprimeve dhe
akteve të ndryshme ka dështuar që të sigurojë gëzimin e një mori të
drejtash të siguruara në Konventë. Si rezultat i përjashtimit të Inguitëve nga
toka e tyre, është cenuar liria e lëvizjes në kuadër të Nenit 2 të Protokollit 4,
sa i përket komunikimit dhe udhëtimit ndërmjet veriut dhe jugut,
moslejimi i udhëtimeve ajrore të cilat kanë ndikim të madh në zhvillimin e
turizmit të kësaj zone. Për më shumë se një dekadë pas fillimit të
ndërhyrjeve, Inguitët janë privuar nga qasja në sistemin gjyqësor dhe
mjeteve juridike efektive. Ankesa tjetër ka të bëjë me trajtimin diskriminues
brenda kuptimit të Nenit 14 në krahasim me qytetarët danez dhe në disa
raste edhe me qytetarët tjerë të Grenlandës. Neni 17 i Konventës si dhe
Neni 2 i Protokollit 1 për shkak të argumenteve të paraqitura qëllimisht nga
zyra e kryeministrit.
Gjykata konsideron se ankesat në kuadër të Nenit 8 duhet të
ekzaminohen së bashku me ankesat në kuadër të Nenit 1 të Protokollit 1.
Gjykata thekson se Neni 1 i Protokollit 1 mund të analizohet në tri aspekte
të ndara. Pjesa e parë e këtij neni është i një natyre të përgjithshme dhe vë
në pah parimet e gëzimit paqësor të pasurisë. Pjesa e dytë e të njëjtit
paragraf mbulon pjesën e paprekshmërisë së pasurisë. Kurse aspekti i tretë,
i cili është i theksuar në paragrafin e dytë, i njeh të drejtën shteteve
kontraktuese që të kontrollojnë përdorimin e pasurisë në pajtim me
interesat e përgjithshme. Kërkuesit kanë pohuar se janë privuar në baza të
vazhdueshme sa i përket qasjes në gjueti dhe peshkim si pasojë e ndërtimit
të bazës ajrore në maj të vitit 1953. Sa i përket Danimarkës, Konventa ka
hyrë në fuqi në shtator të vitit 1954 dhe Protokolli 1 në vitin 1954. Gjykata,
në përputhje me Nenin 35 të Konventës, nuk ka juridiksion mbi ankesat e
sipërpërmendura andaj shpall kërkesën të papranueshme ratione temporis
dhe hedh poshtë të në përputhje me Nenin 35 § 4.
Gjykata konsideron se vendimet që ndërlidhen me Gjykatën Supreme
dhe Gjykatën e Lartë bien në kompetencën e Gjykatës andaj vazhdon
ekzaminimin e tyre. Në vendimet e tyre, Gjykata e Lartë dhe Gjykata
Supreme, gjetën se kufizimet në qasje të zonave të gjuetisë dhe peshkimit
kane ndodhur si pasojë e vendosjes së bazës ajrore. Gjithashtu konstatuan
se shpërngulja e popullsisë dhe ndërhyrja në Uamanaq, konsiderohen si
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akte të shpronësimit, të bëra në pajtim me interesin e përgjithshëm dhe
cilësohen si të vlefshme dhe të ligjshme. Gjykata konsideron se nuk ka
asnjë interpretim arbitrar sa i përket kësaj çështjeje dhe se është në
kompetencë të gjykatave vendore të interpretojnë ligjin e brendshëm. Ajo
çka i mbetet Gjykatës të shqyrtojë është se, a ekziston një baraspeshë e
drejtë ndërmjet akteve të shpronësimit dhe interesit të komunitetit. Të dyja
gjykatat vendore konsideruan se ankesat sa i përket kompensimit, nuk janë
jashtë afatit të caktuar, duke iu referuar njëkohësisht edhe dështimit të
autoriteteve daneze për të specifikuar dhe vërtetuar humbjet e shkaktuara.
Gjykata konsideron se duhet marrë parasysh mënyrën e shpërnguljes, e cila
paraqet një ndërhyrje joligjore. Në anën tjetër, është e ditur që në vitin 1953,
disa shtëpi të tjera u ndërtuan për familjet (si dhe ndërtesa tjera
administrative, spitale, shkolla, rrugë etj.).
Sa i përket kalkulimeve për kompensim të bëra nga ana e kërkueseve,
Gjykata Supreme ka theksuar se nuk konsiderohen arbitrare. Kalkulimi i
parë prej 235 milionë DKK (monedha daneze), është i bazuar në madhësinë
e tokës së konfiskuar pa vënë në dukje lidhjen e sipërfaqes tokësore me
potencialin e gjuetisë. Sidoqoftë, fisit i është siguruar një kompensim prej
500,000 milionë DKK, sa i përket largimit nga shtëpitë dhe humbjen e të
drejtave të gjuetisë. Gjithashtu, Gjykata thekson se shtëpi të tjera u
ndërtuan në Qanaq, dhe se në vitin 1986 SHBA-të dhe Danimarka
nënshkruan marrëveshje për zvogëlimin e bazës ajrore, dhe se Trupi
Qeverisës dhe qeveria e Danimarkës u ranë dakord për lidhjen e një
marrëveshjeje që të krijojnë një zonë transite për qarkullimin e personave
civil, e cila do të financohej nga Qeveria e Danimarkës.
Duke i pasur parasysh të gjitha këto fakte, Gjykata konsideron se
autoritetet kanë vendosur një baraspeshë të drejtë ndërmjet interesit të
përgjithshëm dhe interesave pronësore të fisit. Gjykata nuk gjen shkelje të
Nenit 1 Protokollit 1 dhe potencon se kjo pjesë e kërkesës duhet të
refuzohet në përputhje me Nenin 35 të Konventës.
Sa i përket pretendimeve tjera të parashtruara nga kërkuesit Gjykata
pas vlerëson se duke pasur parash dëshmitë në posedim nuk paraqesin
ndonjë bazament për ndonjë shkelje të Konventës, andaj hedh poshtë këto
pretendime në përputhje me Nenin 35 § 4 të Konventës.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata e deklaron kërkesën të papranueshme (unanimisht).
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08.03.2006 [Seksioni i tretë]
Neni 1 i Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e
uzurpimit të pronës në mungesë të një urdhri për shpronësim dhe
kompensim / ka shkelje
Fjalët kyçe: gëzim paqësor i pasurisë/ shpronësim/ de facto konfiskim/
'shpronësim ndërtimor'/ procedurë e përshpejtuar e shpronësimit
Faktet e rastit
Kërkuesit - z. Stefano Guiso-Gallisay, z. Gian Francesco GuisoGallisay dhe znj. Antonella Guiso-Gallisay, shtetas italianë, kanë trashëguar
tokë ndërtimore në Nuoro. Përmes një dekreti të “Bankës për Jugun” dhe
dy dekrete nga Presidenti i Këshillit Rajonal të Sardinjës u aprovua projekti
për të ndërtuar zona banimi me qira të ulët dhe ndërtesa për rekreacion në
tokat e kërkuesve. Me anë të tre dekreteve, Presidenti i Këshillit Rajonal të
Sardinnjnës autorizoi posedimin e një pjese të tokës së kërkuesve sipas
procedurës së përshpejtuar, për një periudhë maksimale për 5 vjet me
qëllim të shpronësimit, për të filluar ndërtimin e ndërtesave sipas qëllimit
të lartpërmendur. Në janar të vitit 1977, autoritetet morën në posedim
tokën e kërkuesve. Ky veprim ishte bërë sipas të drejtës italiane, e cila
mundësonte procedurë të përshpejtuar të shpronësimit me të cilën
lejoheshin autoritetet të uzurpojnë tokën dhe të ndërtojnë mbi të, para se të
bëjnë shpronësimin zyrtar. Pasi që të jetë deklaruar si skemë në interes
publik dhe të jetë miratuar plani, autoritetet mund të merrnin urdhrin e
përshpejtuar për posedim për një periudhë jo më të gjatë se pesë vite, para
skadimit të së cilës duhej të nxirrej urdhër formal i shpronësimit. Gjatë
viteve të shtatëdhjeta kishte ndodhur disa herë që autoritetet të kishin
marrë toka në posedim duke e përdorur këtë procedurë të përshpejtuar,
por më pas nuk kishin lëshuar urdhër shpronësimi, siç kishte ndodhur
edhe në këtë rast.
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Në nënëtor të vitit 1983, kërkuesit ngritën padi kundër Komunës
Nuoro pranë Gjykatës së Nuoros. Ata pretenduan se uzurpimi i tokës ishte
i kundërligjshëm dhe së ndërtimi mbi tokën e tyre ishte bërë pa pasur një
shpronësim formal të tokës dhe kompensim të tyre për të. Ata kërkuan një
shumë që korrespondon me vlerën e tregut për tokën dhe një shumë për
humbjen e shfrytëzimit të pronës. Sipas dy raporteve të ekspertëve, të
dorëzuara pranë gjykatës, të dyja seksionet e tokës ishin ndryshuar në
mënyrë të pakthyeshme si rezultat i punëve publike mbi to në vitet 1982
dhe 1983. Vlera totale e tregut të tokës së okupuar në 1982 dhe 1983 ishte
5,372,538,000 Lire Italiane. Eksperti vlerësoi kompensimin për tokën me
1,611,761,400 Lire Italiane.
Me një aktgjykim të përkohshëm në vitin 1997, Gjykata e Nuoros
deklaroi se posedimi i tokës, fillimisht i autorizuar mirëfilli, është bërë i
kundërligjshëm në vitin 1982 dhe 1983. Kjo gjykatë gjeti se toka është
ndryshuar në mënyrë të pakthyeshme nga punimet publike dhe, si rezultat
i kësaj, në përputhje me rregullin 'shpronësimin ndërtimor', siç njihej në të
drejtën italiane, kërkuesit janë privuar nga prona e tyre në bazë të
ndryshimit të pakthyeshëm, prej ditës kur posedimi është bërë i
kundërligjshëm. Rrjedhimisht, gjykata e urdhëroi komunën të paguajë në
avans shumën prej 55% të vlerës së tregut, plus kamatën dhe përshtatjen e
inflacionit, si dhe një shumë kompensimi për uzurpimin e tokës. Në të
njëjtin aktgjykim, gjykata urdhëroi që procedurat të vazhdojnë në mënyrë
që të ri kalkulohet shuma përfundimtare që duhet t‟u kthehet kërkuesve
me Ligjin nr. 662 të 1996, i cili ndërkohë kishte hyrë në fuqi. Komuna ua
pagoi kërkuesve shumën e kërkuar në zbatim të dispozitave të aktgjykimit
të përkohshëm. Në aktgjykimin e plotfuqishëm të dorëzuar në Sekretariatin
e Gjykatës në vitin 2003, Gjykata e Nuoros vërtetoi aktgjykimin e
përkohshëm të vitit 1997 dhe vendosi se shuma e kompensimit e kalkuluar
sipas Ligjit nr. 662 të 1996 përputhej me shumën e paguar në ekzekutimin e
aktgjykimit të përkohshëm. Ky aktgjykim përfundimtar është bërë i formës
së prerë më 17 tetor 2004.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Kërkuesit pretenduan se janë privuar nga e drejta e tyre për gëzim
paqësor të pasurisë e garantuar nga Neni 1 i Protokollit 1 si rezultat i
uzurpimit të saj në mungesë të një urdhri për shpronësim dhe kompensim.
Ata argumentuan se zbatimi i rregullës për shpronësim ndërtimor në rastin
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e tyre nuk ishte në përputhje me parimin e sundimit të ligjit dhe theksuan
se toka në fjalë është uzurpuar dhe ndryshuar pa nxjerrjen e një urdhri të
shpronësimit. Në lidhje me kompensimin, kërkuesit argumentuan se nuk
kanë mundur të ç‟bëjnë veprimin e kundërligjësm sepse shuma që iu është
dhënë ka qenë shumë më e ulët sesa dëmet që kanë pësuar.
Duke i‟u përgjigjur parashtresave të kërkuesve, Qeveria vërejti se
kërkuesit ishin privuar nga prona e tyre vetëm si rezultat i moszbatimit të
mirëfilltë të rregullave mbi shpronësimin ndërtimor. Ajo argumentoi, se
rregullat mbi shpronësimin ndërtimor ishin sqaruar përmes praktikës
gjyqësore të gjykatave italiane dhe më pas edhe GjEDNj dhe, qysh nga viti
1983, ato ishin të qarta dhe të qasshme për të gjithë pronarët e tokave. Në
lidhje me kualitetin e këtij ligji dhe këtyre rregullave, Qeveria argumentoi
se ligji është në përputhje me Nenin 1 të Protokollit 1 meqë shpronësimi
ndërtimor, sipas rregullave ekzistuese, sigurohej që interesi publik të
mbiszotërojë atë individual. Ndërkaq, mbi detyrimin për të kompensuar,
Qeveria theksoi se ndonëse autoritetet kishin detyrim për të kompensuar
gjithmonë, ky kompensim mund të ishte më i vogël se sa dëmi i shkaktuar
ndaj kërkuesit dhe, më e rëndësishme, edhe më e vogël sesa vlera e tokës
meqë shpronësimi ndërtimor bëhej për interesa kolektive. Për më tepër, ajo
shtoi se kompensimi sipas Ligjit nr. 663 të vitit 1996 ishte në çdo rrethanë
më i madh se një kompensim që do të paguhej në rast se shpronësimi ishte
bërë në mënyrë tjetër. Marrë parasysh këto, Qeveria konkludoi se një
baraspeshë e drejtë është gjetur.
Gjykata së pari rithekson se për të vlerësuar nëse ka pasur privim nga
pasuria, është e rëndësishme të vlerësohet jo vetëm nëse ka pasur marrje
formale apo shpronësim të pasurisë, por gjithashtu të shikohet prapa asaj
që duket dhe të hetohen të vërtetat e situatës në pyetje. Prandaj, meqë
Konventa ka për qëllim të sigurojë që të drejtat të jenë "praktike dhe
efektive", Gjykata duhet të vlerësojë nëse situata para saj mund të
konsiderohet si de fakto konfiskim. Në lidhje me këtë, Gjykata vëren se, në
zbatim të rregullës për shpronësim ndërtimor, Gjykata e Nuoros kishte
vendosur se kërkuesit ishin privuar nga prona e tyre nga momenti kur
uzurpimi i tokës nuk ishte më i ligjshëm. Në mungesë të një urdhri zyrtar
të shpronësimit, gjetja e kundërligjshmërisë nga ana e gjykatës është
elementi që përcakton transferimin e pronës së uzurpuar në pronësi
publike. Në këto rrethana, Gjykata konkludon se aktgjykimi i formës së
prerë të Gjykatës së Nuoros kishte efektin e privimit nga pasuria të
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kërkuesit sipas kuptimit të fjalisë së dytë të Nenit 1 të Protokollit 1. Për të
qenë në përputhje me Nenin 1 të Protokollit 1, ndërhyrjet e tilla duhet të
jenë në interes të publikut, të jenë në përputhje me kushtet e parapara
ligjore dhe parimet e përgjithshme të së drejtës ndërkombëtare dhe duhet
të krijojnë një baraspeshë të drejtë në mes të kërkesave për mbrojtje të
interesit të përgjithshëm të komunitetit dhe kërkesave për mbrojtje të të
drejtave themelore të individit. Për më tepër, çështja nëse një baraspeshë e
drejtë është vendosur, bëhet relevante vetëm pasi të jetë vërtetuar se
ndërhyrja në fjalë i ka përmbushur kërkesat e ligjshmërisë dhe nuk ka qenë
arbitrare.
Kërkesa e parë dhe më e rëndësishme e Nenit 1 të Protokollit 1 është
se çdo ndërhyrje e një autoriteti publik në gëzimin paqësor të pasurive
duhet të jetë ligjor. Parimi i ligjshmërisë dikton që dispozitat e ligjeve
vendore të jenë mjaft të arritshme, të sakta dhe të parashikueshme në
zbatimin e tyre. Gjykata merr parasysh evoluimin e jurisprudencës që ka
çuar në zhvillimin e rregullave mbi shpronësimin ndërtimor. Gjithashtu vë
në dukje se ky rregull është vendosur më pas në legjislacion, siç është Ligji
nr. 458 të vitit 1988, Ligji nr. 662 të vitit 1996 dhe, së fundmi, në Kodin e
Ligjeve të Shpronësimit. Megjithatë, Gjykata nuk anashkalon faktin se
rregulli është zbatuar në mënyrë jokonsistente në praktikën gjyqësore. Në
të vërtetë, kjo është mendimi i Këshillit të Shtetit italian, i cili, në
aktgjykimin e tij nr. 2 i vitit 2005, konsideroi se rregulli mbi shpronësimin
ndërtimor sipas praktikës gjyqësore nuk ka çuar tek rregullime të
qëndrueshme, të plotë dhe të parashikueshme. Për më tepër, Gjykata
gjithashtu thekson se ka mospërputhje midis praktikës gjyqësore dhe
rregullave në legjislacionin e lartpërmendur. Duke marrë parasysh këta
faktorë, Gjykata nuk përjashton mundësinë e vazhdueshme të një rezultati
të paparashikueshëm ose arbitrar për individët në fjalë.
Gjykata më tutje vëren se mekanizmi i shpronësimit ndërtimor në
përgjithësi i mundëson autoriteteve të anashkalojnë rregullat e
shpronësimit, duke bartur kështu më vete rrezikun për një rezultat të
paparashikueshëm ose arbitrar për pronarët në fjalë. Në çdo rast,
shpronësimi ndërtimor ka për qëllim të konfirmojë një situatë de facto që
rrjedh nga veprimet joligjore të kryera nga autoritetet dhe të merret me
pasojat për pronarin dhe autoritetet në favor të këtij të fundit. Prandaj,
shpronësimi ndërtimor nuk mund të përbëjë një alternativë për
shpronësimin në formën e duhur. Në këtë drejtim, Gjykata vëren se
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shpronësimi ndërtimor i mundëson autoriteteve që të uzurpojnë një parcelë
toke dhe ta ndryshojnë atë në mënyrë të pakthyeshme, pa miratimin e një
akti formal që deklaron transferimin e pronësisë. Në mungesë të një akti që
formalizon shpronësimin, i cili do të mund të miratohej më së fundi kur
kërkuesi të ketë humbur kontrollin e plotë të pronës së tij, elementi që
mundëson që prona e okupuar të transferohet në pronësi publike dhe të
arrijë siguri juridike është gjetja e kundërligjshmërisë nga një gjykatë, e cila
është ekuivalente me një deklaratë të transferimit të titullit. I takon pronarit
përkatës të tokës që të aplikojë në gjykatën kompetente për dhënien e një
vendimi me të cilin konstatohet kundërligjshmëria e cila shihet nga fakti i
kryerjes së punëve në interesin publik, kryerja e të cilave përbën
parakushtet e domosdoshme për ta shpallur pronarin në mënyrë
retroaktive të privuar nga e drejta e tij mbi pronën. Duke u nisur nga kjo,
Gjykata konsideron se mekanizmi i shpronësimit ndërtimor nuk është në
gjendje të sigurojë një shkallë të mjaftueshme të sigurisë juridike.
Gjykata më tutje vëren se shpronësimi ndërtimor i mundëson
autoriteteve që të uzurpojnë dhe ndryshojnë tokën pa paguar njëkohësisht
kompensimin. Kompensimi duhet të kërkohet nga pronarët e tokës në fjalë
brenda një periudhe pesëvjeçare, e cila fillon të rrjedhë nga data në të cilën
gjykata konstaton se ka ndodhur ndryshimi i pakthyeshëm i tokës. Kjo
mund të çojë në pasoja të dëmshme për personat në fjalë dhe të bëjë të kotë
ndonjë shpresë për kompensim. Për fund, Gjykata vëren se rregulli mbi
shpronësimin ndërtimor gjithashtu u mundëson autoriteteve të përfitojnë
nga sjellja e tyre e kundërligjshme dhe se çmimi që duhet paguar është
vetëm 10% më i lartë se në rastin e shpronësimit në formën e duhur. Sipas
mendimit të Gjykatës, kjo nuk ndihmon në administrimin korrekt të
procedurave të shpronësimit dhe të parandalimin e kundërligjshmërisë.
Përveç kësaj më sipër, Gjykatës i kërkohet që të vlerësojë nëse mënyra
se si është zbatuar e drejta vendore prodhon pasoja të cilat janë në
përputhje me parimet e Konventës. Në lidhje me këtë, Gjykata vëren se, në
zbatimin e rregullit për shpronësimin ndërtimor në këtë rast, gjykatat
italiane kanë konsideruar se kërkuesit janë privuar nga pasuria e tyre nga
data në të cilën uzurpimi nuk ka qenë më i autorizuar. Sidoqoftë, në
mungesë të një urdhri zyrtar të shpronësimit, Gjykata konsideron se kjo
situatë nuk mund të konsiderohet "e parashikueshme" pasi që vetëm
nëpërmjet vendimit përfundimtar të Gjykatës së Nuoro-s, mund të
konsiderohet se rregulli ndërtimor i shpronësimit është zbatuar dhe
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transferimi i tokës në pronësi publike është miratuar. Si rrjedhojë, kërkuesit
nuk kanë pasur siguri juridike në lidhje me privimin e tokës deri më 17
tetor 2004, data në të cilën vendimi përfundimtar i Gjykatës së Nuoro u bë i
plotfuqishëm dhe i detyrueshëm.
Gjykata më tej vëren se situata në fjalë u mundësoi autoriteteve të
përfitojnë nga një uzurpim i kundërligjshëm i tokës pa i kompensuar
kërkuesit në të njëjtën kohë. Sa i përket kompensimit, Gjykata vëren se
aplikimi retrospektiv i Ligjit Financiar 1996 (nr.662) në këtë rast, i kishte
pasur për pasojë privimin e kërkuesve nga kompensimi i plotë për
humbjen e pësuar. Prandaj, Gjykata konsideron se ndërhyrja e ankimuar
nga kërkuesit nuk ishte në përputhje me parimin e ligjshmërisë dhe kështu
ka shkelur të drejtën e kërkuesve për gëzimin paqësor të pasurisë së tyre, si
pasojë ka shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1.
Në lidhje me dëmshpërblimin, sipas Nenit 41, Gjykata vendosi se kjo
çështje nuk është akoma e gatshme për t'u vendosur dhe e la çështjen për ta
vendosur me një vendim të veçantë.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se ka shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1 të Konventës
(unanimisht).
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Arsonvski kundër Ish-Republikës Jugosllave të Maqedonisë 30206/06
15.01.2013 [Seksioni i parë]
Neni 1 i Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e
shpronësimit të pronës në dobi të kompanisë private pa kompensim të
duhur: ka shkelje
Fjalët kyçe: shpronësim / përdorim i tokës për hulumtim / kompani private /
barrë e tepërt / vlerësim jo i duhur i kompensimit / baraspeshë e drejtë
Faktet e rastit
Kërkuesit - z. Stojko Arsovski, (kërkuesi i parë) z. Stefan Arsovski
(kërkuesi i dytë) (pas vdekjes së tij kërkesa u vazhdua nga trashëgimtarët)
dhe znj. Verka Arsovska 9kërkuesja e tretë), edhe në emër të të ndjerit z.
Milan Arsonovski (kërkuesi i katërt), shtetas maqedonas, paraardhësi i të
cilëve që nga viti 1952 kishte titullin ligjor mbi parcelën e tokës bujqësore
nr. 1339 (parcela). Përmes një kontrate të dhuratës, prona ishte transferuar
në posedimin, fillimisht, të kërkuesit të parë dhe si pasojë, edhe tek të gjithë
kërkuesit e tjerë. Në vitin 1973, prona ishte regjistruar gabimisht në emër të
shtetit në regjistrin e tokave. Këshilli i qytetit të Kratovit në vitin 1977
kishte autorizuar kompaninë S. (kompania) që të përdorte parcelën për një
zhvillim bujqësor intensiv, por kjo e fundit asnjëherë nuk kishte
performuar këto aktivitete. Në vitin 1996 kërkuesit parashtruan një padi
civile kundër Shtetit, me të cilën kërkonin njohjen e titullit në disa parcela
toke, duke përfshirë parcelën nr. 1339. Në anën tjetër në maj të vitit 1996,
Ministria kompetente i dha leje kompanisë për të kryer kërkime gjeologjike
në zonën në fjalë. Ndërsa më 19 mars 2002, Gjykata e Shkallës së Parë në
Kratovë e mbështeti kërkesën e kërkuesve duke pranuar titullin e tyre në
parcelën në fjalë. Ky vendim u konfirmua nga Gjykata e Apelit e Shkupit
më 26 qershor 2002, duke u bazuar se deri në atë kohë paditësit gjithmonë
kishin pasur posedimin aktual të ngastrës.
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Tutje, në vitin 2002, kompania kërkoi nga Shteti shpronësimin e
pronës me qëllim që të nxjerrjes së ujit mineral në kompensim të një shume
të caktuar ndaj Shtetit. Si pasojë, më 9 dhjetor 2002, zyra e Ministrisë së
Financave në Kratovë, bazuar në Nenin 2 § 1 (6) dhe 3 § 1 (3) të Ligjit për
Shpronësim, urdhëroi shpronësimin e tokës me qëllim që kompania të
mund të ndërtonte një gropë për nxjerrjen e ujit. Ndaj këtij vendimi
kërkuesit parashtruan ankesë me pretendimin se nxjerrja e ujit nuk ishte
paraparë në asnjë legjislacion që rregullonte atë zonë. Ankesa u hodh
poshtë nga Komisioni Shtetëror i Ankesave më 2 qershor 2003, me
arsyetimin se kompania kishte paraqitur dokumentet e duhura, ku nxjerrja
e ujit përmendej në një vendim të Këshillit të Qytetit. Komisioni tutje shtoi
se shpronësimi ishte bërë në interes të përgjithshëm dhe se kompania si
përfitues duhej të ofronte kompensim për kërkuesit. Kërkuesit parashtruan
kërkesë për rishikim në pika të ligjit pranë Gjykatës Supreme, duke
pretenduar privim nga gëzimi i pasurisë dhe mos adresim të argumenteve
nga Komisioni. Gjykata Supreme hodhi poshtë ankesën duke vërejtur se
shpronësimi ishte bërë në interes publik me qëllim të ndërtimin të një
objekti për hulumtime të resurseve natyrore. Në prill 2006, kërkuesit u
informuan nga prokurori i përgjithshëm se nuk kishte bazë për inicimin e
një kërkese për mbrojtjen e ligjshmërisë pranë Gjykatës Supreme.
Në kuadër të procedurave jokontestimore për përcaktimin e
kompensimit, më 23 nëntor 2004, Gjykata e Shkallës së Parë, bazuar në një
raport, kishte caktuar shumën e kompensimit që kompania duhej t‟i
paguante kërkuesve, në vlerë prej 880 EUR. Kjo shumë e bazuar në disa
parametra korrespondonte me vlerën e tregut. Në anën tjetër, kërkuesit
ishin urdhëruar të paguanin shpenzimet e kompanisë në vlerë prej 475
EUR. Vendimi u konfirmua nga Gjykata e Apelit e Shkupit më 15 Shtator
2005.
Në anën tjetër, dy individë, përfshirë edhe një nga kërkuesit, kishin
parashtruar ankesë kushtetuese, me të cilën kontestonin kushtetutshmërinë
e seksionit 3 § 1 (3) të Ligjit. Me një vendim ex nunc (jo retroaktiv) më 11
Shkurt 2009, Gjykata i deklaroi këto dispozita si jo-kushtetuese, duke
theksuar se edhe pse Shteti kishte një hapësirë vlerësimi, nuk mund ta
ushtronte këtë në mënyrë të paarsyeshme. Gjykata Kushtetuese gjithashtu
specifikoi se Shteti mund të shpronësonte një pronë, vetëm pasi kishte
shteruar të gjitha format tjera, p.sh shembull kontratat shumëvjeçare.
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Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Kërkuesit u ankuan sipas Nenit 6 të Konventës se Shteti i paditur,
duke shpronësuar pronën për përfitimin e kompanisë private, i privoi ata
nga gëzimi paqësor i pasurisë së tyre. Gjykata konsideron që kjo ankesë
duhet të analizohet sipas Nenit 1 të Protokollit 1 të Konventës.
Lidhur me pranueshmërinë e rastit, Gjykata vëren se kërkuesi i
katërt, ishte pjesë e procedurave vendore, por meqenëse kishte ndërruar
jetë para inicimit të procedurave pranë Gjykatës, kërkuesit nuk kishin të
drejtë të inicionin procedura edhe në emër të tij. Andaj pjesa e ankesës që i
përket kërkuesit të katërt nuk është në përputhje ratione personae dhe
hedhet poshtë. Ndërsa sa i përket kërkuesit të dytë, i cili kishte ndërruar
jetë pas inicimit të procedurave pranë Gjykatës, trashëgimtarët e tij në
përputhje me Konventën kanë të drejtën për të vazhduar procedurat si
kërkues në këtë çështje.
Në anën tjetër, Qeveria parashtroi se kërkuesit kishin shkelur
rregullat e konfidencialitetit në lidhje me negociatat për zgjidhje miqësore.
Në mbështetje të këtij pohimi, ata iu referuan artikullit të botuar në gazetën
javore Fokus. Sipas Qeverisë, përkundër faktit se artikulli nuk e shpalosi
burimin e informacionit, ishte e qartë se këto informata mund të jepeshin
vetëm nga kërkuesit ose përfaqësuesit e tyre. Andaj ata e ftuan Gjykatën të
deklaronte kërkesën si të papranueshme për shkak të keqpërdorimit të së
drejtës së peticionit. Kërkuesit në anën tjetër mohuan se kishin zbuluar
ndonjë informacion në lidhje me kërkesën ose propozimin për zgjidhje
miqësore të bërë nga Qeveria.
Gjykata vëren se sipas Nenit 39 § 2 të Konventës zgjidhjet paqësore të
mosmarrëveshjeve janë konfidenciale dhe se asnjë korrespondencë e shkruar
apo verbale, e bërë në kuadër të negociatave, nuk mund të merret për bazë
gjatë procedurave. Duke pasur parasysh këtë parim, Gjykata rithekson se
shkelja e parimit të konfidencialitetit në rrethana të caktuara mund të
arsyetojnë deklarimin e një kërkese si të papranueshme.1 Gjykata konsideron
se përgjegjësia se njëra palë ka shpalosur informata në publik duhet të jetë e
bazuar në fakte e jo vetëm në dyshime. Si pasojë, duke pasur parasysh
informatat në rastin konkret, Gjykata nuk gjen dëshmi të mjaftueshme për të
arritur në përfundim se informatat ishin shpalosur nga kërkuesit apo
1

Miroļubovs dhe të tjerët kundër Latvisë, nr. 798/05, § 68, 15 Shtator 2009; Lesnina
Veletrgovina d.o.o. kundër Ish Republikës Jugosllave të Maqedonisë nr. 37619/04, 2 Mars 2010;
dhe Balenović kundër Kroacisë, nr. 28369/07, 30 Shtator 2010
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përfaqësuesit e tyre. Andaj Gjykata hedh poshtë kundërshtimin e Qeverisë
dhe ky shpallë kërkesën të pranueshme.
Lidhur me meritat e rastit, kërkuesit parashtruan disa argumente: se
shpronësimi nuk kishte bërë në interes publik, por interesin komercial të
kompanisë që kishte fituar titullin; se shteti nuk kishte arritur të vendoste një
baraspeshë të drejtë dhe proporcionalitet midis mjeteve të përdorura dhe
qëllimit të ndjekur. Duke iu referuar Nenit 4 të Ligjit dhe vendimit të
Gjykatës Kushtetuese, kërkuesit pohuan se një masë më pak kufizuese mund
të ishte aplikuar në rastin e tyre dhe se kompensimi i dhënë atyre ishte nën
vlerën e tregut. Qeveria në anën tjetër, parashtroi se shpronësimi ishte kryer
në përputhje me ligjin në fuqi dhe se vendimi i Gjykatës Kushtetuese i dhënë
pas datës së shpronësimit të kontestuar nuk kishte asnjë ndikim në rastin
aktual. Për më shumë, Qeveria parashtroi se qëllimi i shpronësimit ka qenë
ndërtimi i objekteve për shfrytëzimin e ujit mineral, një aktivitet që ligji e
njeh shprehimisht si në interes publik dhe se Qeveria kishte zgjedhur mjetet
e duhura në përputhje me hapsirën e gjerë të vlerësimit që zotëronte. Dhe së
fundi, Qeveria argumentoi se kërkuesit kishin marrë kompensim që
korrespondonte me vlerën e tregut të ngastrës, e përcaktuar në bazë të një
raporti të ekspertit të paraqitur në procedurat gjyqësore.
Gjykata duke kujtuar tri rregullat e veçanta të Nenit 1 të Protokollit 1,
përkatësisht të rregullit të gëzimit paqësor të pasurisë, të privimit nga
pasuria dhe kontrollit në raste të caktuara dhe të hapësirës vlerësuese të
shteteve për të kontrolluar këtë të drejtë në interes të përgjithshëm. Në
përputhje me këto rregulla, Gjykata në vlerësimin nëse ka pasur ndërhyrje
në të drejtën e kërkuesit për gëzim paqësor të pasurisë, vëren se Shteti
sekuestroi pasurinë pasi që gjykatat vendore me vendim të formës së prerë
të datës 26 qershor 2002, kishin njohur kërkuesit si pronarë të kësaj pasurie.
Meqenëse nuk është e kontestueshme në mes të palëve se kjo përbënte
ndërhyrje, Gjykata duhet të vlerësojë nëse kjo ndërhyrje ishte e
arsyetueshme në bazë të Nenit 1 të Protokollit 1.
Lidhur me kërkesën e ligjshmërisë, Gjykata vëren se shpronësimi u
bë në bazë të Ligjit në fuqi, sipas të cilit mund të urdhërohej shpronësimi
për ndërtimin e objekteve për hulumtim dhe shfrytëzim të burimeve
minerale. Gjykata Kushtetuese, në vendimin e saj të vitit 2009 i dhënë kohë
pas rastit të kërkuesve, deklaroi jo kushtetuese dispozitën ligjore, sipas së
cilës shpronësimi mund të urdhërohej në dobi të personave privatë, por
nuk ndikoi në të drejtën e shtetit për të konfiskuar pronën me qëllim të
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hulumtimit dhe shfrytëzimit të burimeve minerale. Si pasojë, urdhri për
sekuestrim duhet të konsiderohet i ligjshëm në kuptim të Nenit 1 të
Protokollit 1. Tutje, Gjykata vëren se termi „në interes të përgjithshëm‟
mund të ketë kuptim të gjerë dhe shtetet gëzojnë një hapësirë vlerësimi, të
cilin Gjykata do ta zbatojë përveç nëse ky është i pabazë. Në rastin në fjalë,
Gjykata vëren se Ligji në mënyrë eksplicite specifikonte ndërtimin e
objekteve për shfrytëzimin e burimeve natyrore si interes publik, kjo u
konfirmua edhe nga autoritetet vendase gjatë procedurës së shpronësimit.
Gjykata nuk sheh ndonjë arsye për të konstatuar ndryshe, andaj vlerëson se
konfiskimi i pronës së kërkuesve, u krye në bazë të një qëllimi legjitim të
interesit publik dhe si rezultat, ndërhyrja në te drejtat e kërkuesve të
parapara në Nenin 1 të Protokollit 1 ishte në interes publik.
Megjithatë, Gjykata duhet të shqyrtojë nëse një ndërhyrje në gëzimin
paqësor të pasurisë ndikon në baraspeshën e duhur midis kërkesave të
interesit të përgjithshëm të publikut dhe kërkesave të mbrojtjes së të
drejtave themelore të individit ose nëse imponohet një barrë
joproporcionale dhe e tepruar tek kërkuesi.2 Për ta bërë këtë vlerësim, në
mes tjerash, Gjykata duhet të marrë parasysh termat e kompensimit, sepse
marrja e pasurisë pa pagesë të një shume të arsyeshme të lidhur me vlerën
e saj, normalisht përbën një ndërhyrje joproporcionale që nuk mund të
justifikohet sipas Nenit 1. Megjithatë, ky nen nuk garanton të drejtën e
kompensimit të plotë në të gjitha rrethanat, meqenëse qëllimet legjitime të
"interesit publik" mund të diktojnë kompensim më të ulët se vlera e plotë e
tregut.3
Duke pasur parasysh rrethanat specifike të rastit aktual, Gjykata jep
rëndësi vendimtare disa faktorëve si: veprimin e Qeverisë që paraqiste
ndërhyrjen më serioze në të drejtën e kërkuesve sipas Nenit 1 të Protokollit
1, pasi që kishte rezultuar në shpronësim të pronës, dhe se ky shpronësim
ishte bërë me kërkesë të kompanisë me qëllim të hulumtimit dhe
shfrytëzimit të ujit mineral nën tokën në fjalë. Përkundër faktit që kërkuesit
kishin argumentuar se duhej të ishte aplikuar shpronësimi i pjesshëm,
autoritetet vendore nuk arritën të adresojnë këtë ankesë dhe nuk
parashtruan shpjegime se përse sekuestrimi i tokës si masa më drastike,

2
3

Pietrzak kundër Polonisë, nr 38185/02, § 103, 8 janar 2008
Manastiret e Shenjta kundër Greqisë, 9 Dhjetor 1994, § 56, Seriea A nr. 301‑A, §§ 70-71,
Papachelas kundër Greqisë [DhM], nr. 31423/96, § 48, GjEDNj 1999-II dhe Bistrović kundër
Kroacisë, nr. 25774/05, § 34, 31 Maj 2007
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ishte proporcionale me qëllimin që duhej të arrihej. Gjykata vëren faktin se
as autoritetet vendore, as Qeveria në procedurat para Gjykatës nuk kanë
dhënë ndonjë arsye pse një qira, si më pak restriktive për të drejtat
pronësore të kërkuesve, ishte e papërshtatshme në rastin e tyre, megjithëse
legjislacioni i brendshëm parashikonte një mundësi të tillë. Së fundi
Gjykata gjithashtu thekson faktin se përfituesi i shpronësimit nuk ishte
vetëm Shteti, por më tepër një kompani private e cila përmes mjeteve
komerciale mund të përfitojnë nga shpronësimi.
Për më tepër, Gjykata konsideron se kompensimi i dhënë nga
gjykatat vendore është i pamjaftueshëm për të kompensuar barrën që
mbulon kërkuesit. Në këtë drejtim, Gjykata vë në dukje se autoritetet e
brendshme nuk kanë marrë parasysh ekzistencën e ujit mineral në
llogaritjen e kompensimit të shpronësimit. Gjykata është e vetëdijshme se
sipas ligjit kombëtar uji mineral që duhet shfrytëzuar nga prona e
kërkuesve është një mall publik shtetëror. Sidoqoftë, kur shfrytëzohen për
qëllime komerciale, rasti aktual tregon se kjo mund të sjellë një fitim për
pronarin e ngastrës në fjalë. Gjykata tashmë ka gjetur në raste të
mëparshme se dështimi i përgjithshëm për të marrë parasysh tiparet
specifike të pronave në fjalë kur konstatohet kompensimi i duhur, kishte
penguar vendosjen e baraspeshës së drejtë midis kërkesave të interesit të
përgjithshëm dhe kërkesave të mbrojtjes së individit.4 Si rezultat, Gjykata
konstaton se shpronësimi i tokës së kërkuesve ka vendosur mbi ta një barrë
që ishte e tepruar dhe e shpërpjesëtuar me qëllimin që kërkohet të arrihet,
siç garantohet me Nenin 1 të Protokollit 1. Si pasojë, Gjykata konstaton se
ka shkelje të këtij neni.
Bazuar në Nenin 41 të Konventës, kërkuesit pretenduan 500,000 EUR
për dëmin material. Sipas tyre, kjo shifër përfaqësonte një pjesë të
arsyeshme të të ardhurave të kompanisë që nga 2 qershori 2003, data kur
urdhri i shpronësimit u bë përfundimtar. Qeveria kundërshtoi pretendimet
duke argumentuar se nuk kishte lidhje shkakore në mes të shkeljes dhe
dëmeve të pretenduara. Gjykata duke pasur parasysh rrethanat e rastit,
vendosë se çështja e dëmeve materiale nuk është e gatshme për t‟u
vendosur. Ndërsa sa i përket dëmeve jo-materiale, Gjykata cakton shumën
3,000 EUR për dy kërkuesit e parë dhe 3,000 EUR për trashëgimtarët e
kërkuesit të ndjerë.

4

148

Kozacıoğlu kundër Turqisë [DhM], nr. 2334/03, §§ 65-73, 19 Shkurt 2009
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Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se ka shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1 të Konventës
(unanimisht).
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Tsonkovi kundër Bullgarisë - 27213/04
02.10.2009 [Seksioni i pestë]
Neni 1 i Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e
ndërhyrjes arbitrare dhe mungesës së kompensimit adekuat/ ka shkelje
Neni 6 § 1, 13 dhe 14 i Konventës
Shkelje e së drejtës për proces të rregullt gjyqësor, zgjidhje efektive
dhe diskriminim si pasojë e zbatimit të dispozitave jo kushtetuese në
marrjen e një vendimi arbitrar, mungesës së mjeteve efektive juridike dhe
trajtimit të ndryshëm në krahasim me pronarët e para-nacionalizimit / e
panevojshme për shqyrtim ndaras
Fjalët kyçe: gëzim paqësor i pasurisë/ nacionalizim / kompensim adekuat/
ndryshim legjislacioni / (jo) retroaktivitet /baraspeshë e drejtë/ parimi i sigurisë
juridike/ zgjidhje efektive/ diskriminim
Faktet e rastit
Kërkuesit - znj. Asenka Petrova Tsonkova dhe z. Geno Petrov
Tsonkov, shtetas bullgarë, prindërit e të cilëve kishin blerë një banesë nga
Komuna e Sofjes në vitin 1967 pasi që prona në fjalë ishte nacionalizuar nga
regjimi komunist në Bullgari pas vitit 1947. Prindërit ua kaluan titullin e
pronësisë dy fëmijëve të tyre që na paraqiten në cilësinë e kërkuesve në
këtë rast dhe edhe më tutje vazhduan të jetonin në atë banesë. Pas
ndryshimeve që pësoi Ligji për Restituimin e Pronave në vitin 1998,
pronarët e banesës para shtetëzimit, duke u bazuar në ndryshimet ligjore
që u jepnin të drejtë ish trashëgimtarëve të pronarëve të periudhës para
nacionalizmit që brenda afatit njëvjeçar të paraqisnin kërkesë për
restituimin e banesave të tyre, nisën procedurat për rikthim kundër
prindërve të kërkuesve. Procedura përfundoi me një aktgjykim të formës së
prerë të Gjykatës Supreme të Kasacionit të 26 marsit 2004, me të cilin
konstatoi se titulli i prindërve të kërkuesve ishte i pavlefshëm sepse
dokumentet lidhur me shitjen e banesës nuk ishin nënshkruar nga zyrtar të
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cilëve u janë dhënë autorizimet përkatëse, por nga zëvendësit e tyre. Ish
pronarët sollën një padi për restituim (rei vindicatio) kundër kërkuesve, të
cilët duke pasur parasysh pozitën e tyre jo te favorshme në këto procedura
liruan banesën për të blerë një banesë tjetër nga komuna në periferi të
Sofias.
Në vitin 2004 kërkuesit kishin paraqitur kërkesë për kompensim por
kërkesa e tyre u refuzua nga guvernatori rajonal në vitin 2005 me arsyen se
kërkesa ishte paraqitur pas skadimit të afatit ligjor dy mujor pas vendimit
përfundimtar në rastin e tyre. Kërkuesit paraqitën ankesë kundër vendimit
të guvernatorit me arsyetimin se ishte në kundërshtim me Ligjin për
Kompensim dhe që nga ajo kohë procedurat ishin në pritje në shkallë të
parë përpara Gjykatës së Qytetit të Sofias.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Kërkuesit pretenduan shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1 duke
argumentuar se ishin privuar nga e drejta e tyre në pronë në mënyrë
arbitrare, pa fajin e tyre dhe se për dëmin e shkaktuar nuk ishin
kompensuar. Qeveria argumentoi se marrja e pronës nuk ishte bërë në
mënyrë arbitrare dhe se autoritetet kishin arritur një baraspeshë të drejtë në
mes të interesit të përgjithshëm dhe nevojës për të mbrojtur të drejtat e
ankuesve, poa shtu shtoi se kërkuesit kishin të drejtë të merrnin
kompensimin në formë të letrave me vlerë. Kërkuesit kundërshtuan
argumentet e Qeverisë, duke pohuar se ankesa e tyre kundër vendimit
refuzues të guvernatorit rajonal për t‟i pajisur ata me letra me vlerë kishte
shumë gjasë të hidhej poshtë, gjithashtu ata pranojnë se kërkesën për
kompensim nuk ishte paraqitur brenda afatit kohor sepse ata nuk ishin të
njoftuar për aktgjykimin përfundimtar.
Gjykata vëren se rasti në fjalë i referohej legjislacionit dhe rrethanave
të njëjta sikurse edhe në rastin Velikovi dhe të Tjerët,1 për të cilin kishte
vendosur më parë, ku pronarëve paraprak u ishte dhënë një zgjatje e afatit
kohorë përtej limitit 1 vjeçar për të parashtruar padi kundër pronarëve të
tanishëm, dhe gjykatat vendore vazhdonin të trajtonin këto raste
përkundër vendimeve të Gjykatës Kushtetuese për të anuluar këto
ndryshime, të cilat nuk mund të aplikoheshin me retroaktivitet. Andaj,
kërkuesit u detyruan të lirojnë banesën e tyre si rezultat i vendimeve të
1

Velikovi dhe të tjerët kundër Bullgarisë, nr. 43278/98, 45437/99, 48014/99, 48380/99,
51362/99, 53367/99, 60036/00, 73465/01, dhe 194/02, 15 Mars 2007.
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gjykatave vendore që shpallnin të pavlefshëm titullin e pronësisë së
prindërve të tyre, të cilat ata i kishin trashëguar. Qeveria nuk e
kundërshtonte faktin se kërkuesit nuk mund të pretendonin pronësi mbi
banesën në fjalë, andaj kishte ndërhyrje në të drejtën pronësore. Ndërhyrja
në të drejtat pronësore ishte e bazuar në Ligjin për Restituim, i cili kishte
për qëllim rivendosjen e drejtësisë dhe respektimin e sundimit të ligjit pas
rënies së regjimit totalitar në Bullgari. Sidoqoftë, Gjykata vëren se
procedura kundër prindërve të kërkuesve nuk ishte iniciuar brenda afatit
fillestar njëvjeçar pas miratimit të Ligjit për Restituimin në vitin 1992 por në
mars 1998, pas ndryshimit legjislativ të vitit 1997, ku afati kohor për të
filluar procedurat për restituim kishte rifilluar.
Siç edhe kishte gjetur Gjykata në rastin Velikovi dhe të Tjerët, masat e
parapara në Ligjin për Restituimin i cili lejonte ndryshimin e titujve
pronësorë të vendosur për dekada dhe marrjen e pronës private si
kompensim për nacionalizimet e kryera në vitet 1940, mund të shihen si
masa proporcionale dhe me qëllim legjitim të rivendosjes së drejtësisë në
rast se aplikohen si masë e jashtëzakonshme tranzitore dhe për një
periudhë shumë të shkurtër gjatë një transformimi social. Andaj Gjykata
konsideron se këto masa mund të konsiderohen legjitime nëse procedurat e
restituimit kundër pronarëve vendosen brenda afatit përkatës njëvjeçar pas
miratimit të Ligjit për Restituimin,2 mirëpo kjo nuk mund të zbatohej në
lidhje me ndërhyrjen në të drejtat pronësore që rezultojnë nga renovimi i
afatit të vitit 1997. Për më shumë, Gjykata Kushtetuese Bullgare në vitin
1998 në një vendim të dhënë kishte arritur në përfundimin se amendamenti
i kundërshtuar i vitit 1997 për Ligjin e Restituimit shkel parimin e sigurisë
juridike, mirëpo ky vendim nuk kishte efekt retroaktiv dhe nuk kishte
ndikim tek vendimet e marra më herët, andaj gjykatat duhej ta shqyrtonin
rastin. Gjykata riafirmon se autoritetet, me devijimet nga praktika e natyrës
tranzitore të legjislacionit shkelën parimin e sigurisë juridike dhe nuk
mund të konsiderohet se ndërhyrja në të drejtat pronësore është brenda
objektit, qëllimeve legjitime që legjislacioni në fjalë i ka ndjekur.
Gjykata thekson se rastet kur privimi i tillë i pasurisë nuk ishte pjesë e
masave të ndërlidhura me kalimin nga një shoqëri totalitare në atë
demokratike ose kur ky privim rezulton nga një zbatim tepër i gjerë i Ligjit
të Restituimit atëherë vetëm një pagesë e arsyeshme, aq sa është vlera e
2
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tregut e banesës mund të ishte proporcionale me parakushtin e baraspeshës
së drejtë në kuadër të Nenit 1 të Protokollit 1. Sidoqoftë, në rastin në fjalë,
kërkuesit nuk kanë pranuar kompensim për banesën e tyre në vlerën e
tregut dhe Qeveria nuk ka dëshmuar që një kompensim i tillë u është
siguruar atyre, andaj Gjykata gjen se ka shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1.
Më tej, kërkuesit në bazë të Nenit 6 § 1 të Konventës, u ankuan se
duke zbatuar një dispozite që tashmë ishte jo kushtetuese në rastin e tyre,
gjykatat vendore kishin vendosur arbitrarisht. Për më tepër, kërkuesit duke
u bazuar në Nenin 13 dhe Nenin 14 të Konventës, respektivisht pretenduan
se nuk kishin mjet ligjor efektiv kundër shkeljes së supozuar të Nenit 1 të
Protokollit 1 dhe se ishin diskriminuar në atë që Ligji i Restituimit favorizoi
pronarët e para-nacionalizimit në dëm të atyre të post-nacionalizimit.
Gjykata duke pasur parasysh se ka shqyrtuar ankesën se kërkuesit kishin
qenë viktima të një privimi arbitrar të pasurisë në kundërshtim me Nenin 1
të Protokollit 1, atëherë nuk e konsideron të nevojshme të shqyrtojë veçmas
ankesat sipas Nenit 6, 13 ose 14 të Konventës.
Sa i përket dëmeve Gjykata e konsideron të përshtatshme të zbatojë
kriteret e vendosura në rastin Velikovi kundër Bullgarisë dhe praktikën e
mëhershme, dhe njejtë si në ato raste të japë shuma të veçanta për dëmin
material dhe jo material. Sa i përket dëmit material, në bazë të informatave
në dispozicion për çmimet e pronave në Sofie, Gjykata akordon
dëmshpërblim në vlerë prej 130,000.00 EUR për kërkuesit. Ndërsa sa i
përket dëmit jo -material Gjykata konsideron se paditësit padyshim kanë
pësuar ankth dhe zhgënjim si rezultat i shkeljes së të drejtave të tyre
pronësore. Duke marrë parasysh rrethanat e çështjes dhe duke vendosur në
baza të barabarta, Gjykata i jep 3,000 EUR secilit prej kërkuesve.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se ka shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1 të Konventës,
ndërkaq kërkesa nën Nenin 6 § 1, 13 dhe 14 është e panevojshme për
shqyrtim ndaras (unanimisht).
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30.03.2017 [Seksioni i pestë]
Neni 1 i Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e
privimit nga kompensimi adekuat / ka shkelje
Fjalët kyçe: pronë e nacionalizuar / kontratë defektive / pronarë paraprakë /
kompensim në letra me vlerë / mos-kompensim adekuat
Faktet e rastit
Kërkuesit - bashkëshortët z. Vasil Georgiev Stefanov, znj. Minka
Aleksandrova Stefanova dhe djali i tyre z. Aleksandar Vasilev Stefanov, të
gjithë shtetas bullgarë, në vitin 1990, blenë nga Shteti një banesë në Sofje me
një sipërfaqe prej 144 m2, e cila ishte bërë pronë e Shtetit në kuadër të
nacionalizimit të kryer nga regjimi komunist pas vitit 1945.
Në vitin 1992, trashëgimtari i pronarit të banesës para-nacionalizimit
solli një padi kundër kërkuesve sipas Nenit 7 të Ligjit për Kthimin, duke
kërkuar që të vërtetohej se titulli i këtyre të fundit ishte i pavlefshëm dhe
inicioi një padi rei vindicatio kundër tyre. Procedurat gjyqësore përfunduan
me një aktgjykim të formës së prerë të Gjykatës Supreme të Kasacionit më
22 qershor 2004, ku paraprakisht gjykatat vendore kishin aprovuar dy
paditë. Lidhur me padinë sipas Nenit 7 të Ligjit për Kthimin, gjykatat
shpallën titullin pronësor të kërkuesve si të pavlefshëm, duke konstatuar se
kishin blerë banesën e tyre në shkelje të ligjit: pasi që zona në të cilën ishte
vendosur apartamenti kishte qenë e rezervuar për ndërtimin e ndërtesave
më shumë se tre kate dhe ndërtesa e kërkuesve ishte dy kate; dhe
legjislacioni në atë kohë ndalonte shitjen e banesave në ndërtesa të tilla.
Siç duket në një datë të paspecifikuar kërkuesit kanë aplikuar për
kompensim në letra me vlerë, megjithatë, palët nuk e kanë njoftuar
Gjykatën për rezultatin e procedurës. Ndërsa në vitin 2005, kërkuesit sollën
një padi për kundërvajtje kundër komunës së Sofjes si pasuesi ligjor i shtetit
në lidhje me pronën banesore. Më 20 janar 2010, Gjykata e Qytetit të Sofjes
aprovoi kërkesën e tyre, por ky vendim u anulua më 4 nëntor 2010 nga
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Gjykata e Apelit e Sofjes, e cila e hodhi poshtë padinë në tërësi. Në një
aktgjykim të formës së prerë të datës 4 prill 2012, Gjykata Supreme e
Kasacionit, duke konstatuar se ankuesit kishin të drejtë të merrnin vetëm
çmimin që kishin paguar për banesë në vitin 1990, e cila ishte zhvleftësuar
jashtëzakonisht gjatë viteve, u dha atyre barasvlerën e rreth 12 EUR.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Qeveria paraqiti një deklaratë të njëanshme me të cilën kërkoi që
Gjykata të çregjistronte kërkesën në përputhje me Nenin 37 të Konventës
dhe me të cilën njëkohësisht pranuan shkeljen e Nenit 1 të Protokollit 1 dhe
propozuan që t‟u paguanin kërkuesve shumën prej 42,000 EUR për dëmet
materiale, jo-materiale dhe shpenzimet. Kërkuesit nuk u pajtuan me
deklaratën, duke argumentuar se çmimi i propozuar nga Qeveria ishte
shumë i ulët. Gjykata në vlerësimin e propozimit vërën se Qeveria e pranon
shkeljen, por nuk ka ofruar zhdëmtim të duhur, meqenëse shuma e ofruar
nuk është e përafërt me atë që Gjykata do të ofronte. Andaj Gjykata
konsideron se, për arsye të respektimit të të drejtave të garantuara në
Konventë, është e obliguar të vazhdojë me ekzaminimin e rastit dhe
refuzon kërkesën e qeverisë për të çregjistruar kërkesën.
Sa i përket pranueshmërisë së pretendimeve, Gjykata vëren se
kërkuesit e humbën banesën e tyre në vitin 2004, por nuk e paraqitën
kërkesën brenda gjashtë muajve nga aktgjykimi i formës së prerë.
Megjithatë, Gjykata rikujton se në disa raste në lidhje me privimin e pronës
kishte konstatuar se në dhënien e çfarëdo kompensimi, ngjarjet relevante
duhet të konsiderohen si një situatë e vazhdueshme dhe afati gjashtë mujor
fillon të rrjedh kur zgjidhën të gjitha çështjet lidhur me kompensimin,1 e që
në rastin në fjalë ishte në datën kur aktgjykimi i 4 prillit 2012 në procedurën
e kundërvajtës mori formën e prerë, që do të thotë se kërkesa është
parashtruar me kohë. Gjykata konsideron se kërkesa nuk është e pabazë,
andaj e shpallë atë të pranueshme.
Kërkuesit pretenduan shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1, me
argumentin se ishin privuar nga prona e tyre në mënyrë të padrejtë, pa
fajin e tyre dhe nuk kishin marrë kompensim adekuat. Gjykata konstaton
se rasti duhet të trajtohet në bazë të rastit precedent Velikovi dhe të tjerët dhe

1

Shoilekovi dhe të tjerët kundër Bullgarisë (vend.), nr. 61330/00, 66840/01 dhe 69155/01, 18
shtator 2007, dhe Georgievi kundër Bullgarisë, numër 10913/04, § 26, 7 janar 2010
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rastet pasuese.2 Gjykata vëren se privimi i kërkuesve nga pasuria e tyre si
pasojë e Ligjit për Kthimin, padyshim përbën ndërhyrje të shtetit në të
drejtat e tyre pronësore. Kjo ndërhyrje bazohej në legjislacionin në fuqi dhe
meqenëse padia kundër kërkuesve u soll brenda afatit fillestar njëvjeçar pas
hyrjes në fuqi të Ligjit për Kthimin, mund të konsiderohet se ka qenë pjesë
e masave që lidhen me periudhën e tranzicionit ligjor dhe ekonomik në
Bullgari, pas përfundimit të sundimit totalitar. Ashtu si në rastet e
mëparshme të ngjashme, kjo nënkupton se rasti ka qenë brenda objektit të
qëllimeve legjitime të ndjekura nga Ligji për Kthim. Më tej, Gjykata vëren
se kërkuesit u privuan nga pasuria e tyre për shkak të një defekti të vogël
në kontratën e tyre të shitjes në vitin 1990, sepse kontrata ishte lidhur në
kundërshtim me ndalesën e shitjes së banesave në ndërtesat dykatëshe në
zonat e dedikuara për ndërtimin e ndërtesave me më shumë se tri kate,
porse Gjykata tashmë ka gjetur se autoritetet ishin përgjegjëse për një
gabim të tillë, e jo kërkuesit.
Në mungesë të rrethanave të tjera relevante, Gjykata konsideron se në
një rast të tillë, baraspesha e drejtë e kërkuar sipas Nenit 1 të Protokollit 1
nuk mund të arrihet pa kompensim adekuat. Në radhë të parë, kërkuesit
kishin mundësinë të kërkonin kompensim në letra me vlerë dhe Gjykata
nuk është informuar për rezultatin e kërkesës së tyre. Megjithatë, në shumë
raste të ngjashme, Gjykata ka gjetur se skema e letrave me vlerë, që
operonin në kohën përkatëse nuk siguroi kompensim adekuat me çfarëdo
shkalle sigurie, prandaj nuk mund të jetë vendimtare për rezultatin e
kërkesës së tyre sipas Nenit 1 të Protokollit 1. Për më shumë, kërkuesit nuk
ishin në gjendje të merrnin ndonjë kompensim në procedurat për
kundërvajtje kundër Komunës së Sofjes, pasi që u është dhënë një shumë
tepër e ulët. Në këto rrethana, Gjykata konstaton se nuk ka pasur
kompensim adekuat për kërkuesit. Rrjedhimisht, nuk është arritur
baraspesha e drejtë ndërmjet interesit publik dhe nevojës për të mbrojtur të
drejtat e tyre. Prandaj, ka pasur shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1.
Sa i përket dëmeve të pretenduara në bazë të Nenit 41, Gjykata
mbështetet në praktikën e mëhershme dhe duke pasur parasysh të gjitha

2
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rrethanat, u cakton të tre kërkuesve dëme materiale në vlerë prej 75,000
EUR.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se ka shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1 të Konventës
(unanimisht).
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Ramadhi dhe të tjerët kundër Shqipërisë - 38222/02
02.06.2008 [Seksioni i katërt]
Neni 6 § 1
Shkelje e së drejtës për proces të rregullt gjyqësor si pasojë e mosekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Qarkut për kompensim të pronës /
ka shkelje
Neni 13 ndërlidhur me Nenin 6 § 1
Privim nga e drejta për zgjidhje efektive si pasojë e mungesës së
mjeteve adekuate juridike për ekzekutimin e vendimit të Komisionit për
kompensim të pronës / ka shkelje
Neni 1 i Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e mosekzekutimit të vendimit të Gjykatës Supreme për kompensim të pronës / ka
shkelje
Neni 14 marrë së bashku me Nenin 1 të Protokollit 1
Diskriminim nga gjykatat vendore bazuar në vendbanim / hedhet
poshtë
Fjalët kyçe: mos-ekzekutim i vendimit / vendim jo i prerë / kompensim i
pronës / kthim i pronës/ pritje legjitime/ baraspeshë e drejtë/ zgjidhje efektive
Faktet e rastit
Kërkuesit - gjashtë shtetas shqiptarë (z. Shyqyri Ramadhi, z. Remzi
Kapidani, znj. Rabije Ramadhi, znj. Xhemile Ramadhi (vajza e saj, znj.
Shpresa Idrizi pas vdekjes se Znj Xhemile Ramadhi), z. Dilaver Ramadhi
dhe z. Nakib Ramadhi,) ishin trashëgimtarë të disa parcelave tokë dhe dy
dyqaneve, përkatësisht 46000 m² (tokë) dhe 150 m² (dyqane) që ndodheshin
në rrethin e Kavajës, të cilat ishin konfiskuar gjatë regjimit komunist në
Shqipëri, pa asnjë kompensim. Në vitin 1995, Komisioni i Kthimit dhe
Kompensimit të Pronave (Komisoni i Pronave) iu njohu kërkuesve titullin e
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trashëgimtarëve vetëm për një pjesë të tokave (15.500 m²) dhe dy dyqaneve
(150 m²). Sipas Ligjit të Pronësisë, Komisioni vendosi që një pjesë e pronave
t‟iu rikthehet kërkueseve nën posedim dhe të kompensohen për dy dyqanet
dhe një pjesë të tokës (5.500m2) për shkak të pamundësisë së rikthimit të
pronës në tërësi. Kërkuesit rikthyen nën posedimin e tyre 10.000 m² tokë,
por autoritetet dështuan të respektojnë vendimin e Komisionit për
kompensimin e dyqaneve dhe parcelës tjetër. Sa i përket 30.500 m² tokë më
1998, bazuar në Ligjin e Pronësisë, kërkuesit inicuan procedurat pranë
Komisionit të Tokës duke pretenduar pronësinë e parcelës së tokës me
sipërfaqe prej 30 500 m2. Më 11 nëntor 1998, Komisioni i Tokës u njohu të
drejtën e pronësisë vetëm tre kërkuesve të parë dhe hodhi poshtë
pretendimet e tre kërkuesve të fundit me arsyetimin se tre kërkuesit e
fundit nuk mund të pretendonin pronësinë e tokës bujqësore, përderisa ata
nuk ishin banorë (rezidentë) të zonës ku ndodhej toka. Tre kërkuesit e parë
regjistruan pronën e tyre në zyrën e regjistrimit të pasurive të paluajtshme.
Më 7 prill 1999, Komisioni i Tokës, në bazë të një kërkese të Ministrisë së
Drejtësisë, deklaroi pavlefshmërinë e titujve të pronësisë së tre kërkueseve
me arsyetimin se vendimi i datës 11 nëntor 1998 binte në kundërshtim me
ligjin material.
Kërkuesit iniciuan procedurat gjyqësore në Gjykatën e Shkallës së
Parë në Durrës, duke pretenduar të drejtat e pronësisë mbi pronën
përkatëse. Më 4 shkurt 2000, Gjykata e Shkallës së Parë në Durrës prishi
vendimin e datës 7 prill 1999 të Komisionit të Tokës dhe vendosi
rishqyrtimin (de novo) nga ky Komision, të pretendimeve të tre kërkueseve
të fundit pasi që ishin refuzuar lidhur me njohjen e pronësisë së tokës,
vendim ky i cili mori formën e prerë. Pas dhënies së urdhrit të ekzekutimit
nga Gjykata e Shkallës së Parë në Kavajë, zyra e përmbarimit urdhëroi
bashkinë e Kavajës të zbatonte vendimin e Gjykatës së Shkallës së Parë, të 4
shkurtit 2000. Por Bashkia e Kavajës vendosi për mungesë juridiksioni
lidhur me ekzekutimin e vendimit të Gjykatës së Shkallës së Parë, me
arsyetimin se Komisioni i Tokës së Kavajës, nën juridiksionin e të cilit ishte
kjo çështje, ishte shpërbërë në përputhje me udhëzimin e kryetarit të
Bashkisë. Më 8 janar 2003 për qëllim të ekzekutimit të vendimit të Gjykatës
së Shkallës së Parë, u krijua sërish Komisioni i Tokës së Kavajës, i cili
konstatoi vlefshmërinë e titujve të pronësisë së tre kërkuesve të parë.
Kërkuesit pretenduan se problemi i pronësisë mbetej ende i
pazgjidhur, përderisa autoritetet vendore ua kanë transferuar parcelat e
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lartpërmendura personave të tretë, kështu që vendimi i Komisionit de facto
ishte joefektiv. Në bazë të të dhënave të Regjistrit të Pasurive te
Paluajtshme, disa nga parcelat e tokës rezultojnë në pronësi të personave të
tretë, ndërsa në një nga parcelat sipas kërkuesve persona të tretë kanë kryer
ndërtime. Lidhur me këtë, Qeveria pretendoi se kërkuesit nuk realizuan
regjistrimin e pronës së tyre në Zyrën e Regjistrimit të Pasurive te
Paluajtshme për të marrë pronësinë e tokës në fjalë.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Duke u bazuar në Nenin 6 § 1 të Konventës dhe duke iu referuar
Nenit 13 të Konventës, kërkuesit pretenduan se iu është shkelur e drejta
pronësore për shkak së mungesës së mjeteve efektive për të mundësuar
ekzekutimin e vendimeve të Komisioneve që u jepnin atyre të drejtën e
kompensimit për një periudhë kohe të tej-zgjatur. Qeveria e kundërshtoi
këtë argument duke parashtruar se garancitë e parashikuara në Nenin 6
nuk ishin të zbatueshme për ekzekutimin e vendimeve, të cilat sipas
legjislacionit të brendshëm nuk ishin përfundimtare dhe të detyrueshme,
siç ishte rasti i vendimeve të Komisionit të Pronave. Si rrjedhojë, ankesa
duhet konsideruar e papranueshme dhe në mospërputhje me ratione
materiae. Më tej, Qeveria parashtroi kërkuesit se nuk kanë shterur mjetet e
brendshme juridike, të parashikuara nga Ligji i Pronësisë. Kërkuesit
kundërshtuan pikëpamjet e Qeverisë, duke parashtruar se legjislacioni i
brendshëm parashikonte se vendimet e Komisionit, ashtu sikurse vendimet
e Gjykatës së Rrethit gjeneronin tituj pronësie të detyrueshme.
Gjykata rithekson se Neni 6 § 1, në fushën civile të tij, aplikohet
vetëm kur ekziston një mosmarrëveshje mbi një të “drejtë”, që
konsiderohet, të paktën mbi baza të vërtetueshme, si e njohur në të drejtën
e brendshme. Gjykata vëren që në rastin konkret, nuk është kundërshtuar
ekzistenca e një mosmarrëveshjeje mbi një të drejtë të njohur nga
legjislacioni vendor apo që mosmarrëveshja ishte e vërtetë dhe serioze ose
që rezultati i procedimeve ishte drejtpërdrejt vendimtar për të drejtën në
fjalë. Gjykata më tej, vëren se mosmarrëveshja lidhur me këtë të drejtë, e
cila për nga natyra është një e drejtë civile, është një mosmarrëveshjeje
ndërmjet Shtetit dhe kërkuesve për të përcaktuar të drejtën e pronësisë.
Nëpërmjet vendimeve të Komisionit kompetent për çështjen në fjalë, Shteti
u njohu të drejtën e kompensimit kërkuesve. Për më shumë se 12 vite, këto
vendime nuk u kundërshtuan para ndonjë gjykate dhe ligjërisht asgjë nuk
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pengonte ekzekutimin e tyre. Gjykata përsëriti se rregulli i shterimit të
mjeteve të brendshme juridike detyron kërkuesit të përdorin mjetet e
brendshme që janë zakonisht në dispozicion. Ekzistenca e këtyre mjeteve
duhet të jetë e sigurt, si në praktikë edhe në teori. Gjykata vëren se Qeveria
nuk ishte në gjendje të provonte efektivitetin e mjeteve të parashikuara nga
Ligji i Pronësisë 2004 edhe në rastet tjera të trajtuara më parë.1 Gjykata
rithekson se Neni 6 § 1 mishëron „të drejtën për gjykim‟, në të cilin qasja në
gjykatë përbën vetëm një aspekt. Në rastin konkret, edhe pse kërkuesit nuk
u penguan për të filluar procedimet për njohjen e të drejtave të tyre të
pronësisë sipas Ligjit të Pronësisë, kjo nuk është e mjaftueshme, meqenëse e
drejta për qasje në gjykatë përfshin jo vetëm të drejtën për të filluar një
proces, por dhe të drejtën për të siguruar një zgjidhje të mosmarrëveshjes
nga një gjykatë. Megjithatë, thelbi i pretendimeve të kërkuesve në kuadër të
Nenit 6 ka të bëjë me mungesën e mjeteve për të adresuar mos-ekzekutimin
e vendimeve të komisionit që u njihnin të drejtën e kompensimit, bazuar në
Ligji e Pronësisë, aspekt për të cilin Gjykata është e mendimit se është më e
përshtatshme të shqyrtohet në kuadër të Nenit 13. Gjykata, vëren se,
pavarësisht nëse vendimi përfundimtar për t‟u ekzekutuar merr formën e
një vendimi gjyqësor ose vendimi të një autoriteti administrativ,
legjislacioni i brendshëm dhe Konventa parashikojnë që ai duhet të
ekzekutohet. Në rastin konkret, Gjykata pohon se asnjë masë nuk është
ndërmarrë për të ekzekutuar vendimet e Komisionit në favor të kërkuesve.
Gjykata vëren se asnjë nga dispozitat e Ligjit të Pronësisë apo ndonjë
dispozitë tjetër në legjislacionin e brendshëm përkatës, nuk rregullon
ekzekutimin e vendimeve të Komisionit. Ligji i Pronësisë nuk parashikon
as ndonjë afat ligjor për ankimimin e vendimeve të Komisionit pranë
gjykatave të brendshme, as ndonjë mjet specifik për ekzekutimin e tyre.
Masat e tilla mungojnë dhe Qeveria nuk dha asnjë shpjegim për këtë. Fakti
që, autoritetet janë të angazhuara, siç pohon Qeveria, për rikthimin e
pronave dhe pagesën e kompensimit të përshtatshëm, nuk ka çuar në
ekzekutimin e vendimeve në favor të kërkueseve, të pa-ekzekutuar prej 12
dhe 11 viteve. Për më tepër, Qeveria nuk ka paraqitur ndonjë provë për
marrjen e ndonjë mase të menjëhershme. Bazuar në këto vlerësime, Gjykata
konstaton se kërkuesit u privuan nga e drejta e tyre për një mjet të
brendshëm efektiv, i cili do t‟u mundësonte sigurimin e zbatimit të së
drejtës së tyre civile për kompensim.
1

Beshiri dhe të tjerë kundër Shqipërisë, nr. 7352/03 22 Gusht 2006
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Më tej, kërkuesit pretenduan shkelje të Nenit 6 § 1 si pasojë e mosekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Rrethit të Kavajës, të 4 shkurtit 2000
mbi të drejtat e tyre të pronësisë. Qeveria kundërshtoi argumentet e
kërkuesve, duke parashtruar se ky vendim është ekzekutuar në 8 janar
2003, kur Komisioni i Tokës nxori një vendim lidhur me titullin e tyre
përkatës të pronësisë. Qeveria parashtroi se kërkuesve u mungonte statusi i
viktimës, meqenëse ata nuk kanë ndërmarrë masat e nevojshme
administrative për të regjistruar të dhënat e titujve të tyre në regjistrin e
pasurive të paluajtshme. Sipas, Qeverisë, kërkuesit gjithashtu nuk kanë
qenë në gjendje të provojnë që pronat e akorduara ndaj tyre u janë shitur
personave të tretë dhe nëse është kështu ata nuk e kanë paraqitur këtë
çështje pranë gjykatave të brendshme. Në lidhje me këtë, Gjykata vëren se
meqenëse vetëm tre kërkuesit e parë kanë qenë palë në këtë proces, Gjykata
vlerëson se tre kërkuesit e fundit nuk kanë provuar që ata mund të
pretendojnë të jenë “viktima” për mos-ekzekutimin e vendimit të
lartpërmendur. Nga kjo rrjedh, që pretendimi i tre kërkuesve të fundit
është i papajtueshëm ratione personae me parashikimet e Konventës në
kuptimin e Nenit 35 § 3, dhe për këtë arsye e deklaron të papranueshme,
ndërsa pretendimi i tre kërkuesve të parë nuk është i pabazuar në kuptimin
e Nenit 35 § 3 të Konventës dhe se duhet të deklarohet e pranueshme.
Tre kërkuesit e parë parashtruan se për më tepër se 7 vjet, vendimi i 4
shkurtit 2000 i Gjykatës së Rrethit nuk është ekzekutuar. Qeveria
argumentoi se autoritetet nuk mund të ishin përgjegjëse për mosekzekutimin e vendimit të sipërpërmendur duke qenë se ekzekutimi i tij
varej nga marrja e masave të nevojshme nga kërkuesit, konkretisht duke
kërkuar regjistrimin e të dhënave të titujve të tyre të pronësisë në regjistrin
e tokës. Në lidhje me këtë, Gjykata rithekson se parimet e përgjithshme
lidhur me mos-ekzekutimin e vendimeve të formës së prerë janë përcaktuar
në vendimin Beshiri dhe të tjerët dhe ato parime duhet të zbatohen edhe në
rastet tjera. Gjykata vëren se pas 2 vitesh mosveprimi pas vendimit të
Gjykatës së Qarkut, Komisioni i Tokës la në fuqi titujt e pronësisë për tre
parcelat e tokës dhe që nga ajo kohë toka u vu në zotërim të personave të
tretë. Qeveria nuk dha komente lidhur me këtë dhe nuk paraqiti asnjë
informacion që të provonte të kundërtën. Duke konstatuar se Shteti nuk ka
arritur të provojë efektivitetin e mjeteve juridike përkatëse dhe duke
vërejtur se të drejtat e tre kërkuesve të parë duket se janë shumë larg nga
realizimi i tyre, Gjykata konstaton se autoritetet shtetërore nuk kanë qenë
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në gjendje të ekzekutojnë vendimin e 4 shkurtit 2000 të Gjykatës së Rrethit.
Për këto arsye, Gjykata konstaton se ka shkelje të Nenit 6 §1 të Konventës,
për sa i përket tre kërkuesve të parë.
Në lidhje me pretendimet e kërkuesve për shkeljen e të drejtës
pronësore të garantuar nga Neni 1 i Protokollit 1, meqenëse Gjykata i ka
deklaruar të papranueshme pretendimet e tre kërkuesve të fundit për sa i
përket mos-ekzekutimit të vendimit të 4 shkurtit 2000, këta kërkues nuk
kanë pasur një “pritje të ligjitime” të bazuar në dispozitat e Ligjit të Tokës e
as në vendimet e dhëna për sa i përket pretendimit të tyre për kthimin e
parcelës së tokës. Rrjedhimisht, pretendimet e tre kërkuesve janë të
papajtueshme ratione materiae me parashikimet e Konventës dhe duhet të
hidhen poshtë. Ndërsa pretendimet e tre kërkuesve të parë në kuadër të
Nenit 1 të Protokollit 1, për sa i përket mos-ekzekutimit të vendimit të 4
shkurtit 2000 dhe të gjitha pretendimet e kërkuesve për sa i përket mosekzekutimit të vendimeve të Komisionit të 1995 dhe 1996 jane te
pranueshme në kuptimin e Nenit 35 § 3 të Konventës.
Gjykata vëren se, meqenëse pronat përkatëse të kërkuesve ishin
shtetëzuar, ata kanë një pretendim për kompensim në natyrë ose vlerë
monetare dhe me vendimet e 7 qershorit 1995 dhe 20 shtatorit 1996, atyre iu
njoh e drejta e kompensimit financiar, ndërsa me vendimin e 4 shkurtit
2000, tre kërkuesve të parë iu njoh e drejta e kthimit të pronës së origjinës.
Në këto rrethana, Gjykata vlerëson se pretendimet e kërkuesve janë
mjaftueshëm të bazuara për t‟u cilësuar si “aset‟ për qëllimet e Nenit 1 të
Protokollit 1. Qeveria kundërshtoi aplikimin e garancive të këtij neni për
vendimet në fjalë, meqenëse kërkuesit nuk kishin ngritur këtë problem
para autoriteteve vendore. Më tej, Qeveria u mbështetet në mungesë të
fondeve dhe interesit të përgjithshëm për të arsyetuar mos-ekzekutimin e
vendimeve të Komisionit dhe se kërkuesit ishin bartës të përgjegjësisë për
shkak të mos marrjes së veprimeve për regjistrim të pronës dhe marrje në
zotërim të saj, gjë që do t‟u mundësonte atyre pretendim për ndërhyrje në
të drejtat pronësore të garantuara nga Neni 1 i Protokollit 1.
Gjykata, duke pasur parasysh praktikën e vet gjyqësore, ku kishte
shqyrtuar mos-ekzekutimin e një vendimi që njeh një titull pronësie, në
kuadër të fjalisë së parë të Nenit 1 Protokollit 12 dhe duke konsideruar se
rrethanat e rastit në fjalë janë të ngjashme me ato më parë, konsideron se
2

Burdov kundër Rusisë, nr. 59498/00, § 40, 2002-III, Jasiūnienė kundër Lituanisë, nr. 41510/98,
§ 45, 6 mars 2003; Sabin Popescu kundër Rumanisë nr. 48102/99, § 80, 2 mars 2004;
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duhet ta trajtojë rastin po në këtë aspekt, përkatësisht të analizojë nëse
është vendosur një baraspeshë e drejtë midis kërkesave të interesit të
përgjithshëm të komunitetit dhe kritereve të mbrojtjes së të drejtave
themelore të individit. Gjykata rikujton se Shteti ka një hapësirë të gjerë
vlerësimi për të përcaktuar se cili është interesi i përgjithshëm, veçanërisht
kur bëhet fjalë për kompensim për shkak të shtetëzimit ose shpronësimit,
megjithatë, kjo hapësirë vlerësimi nuk është e pakufizuar.3 Në çështjen në
fjalë, kanë kaluar 12 dhe 11 vjet respektivisht nga nxjerrja e vendimeve të
Komisionit të 1995 dhe 1996, pa iu mundësuar kërkuesve pagimin e
kompensimit. Gjykata vlerëson se mos-ekzekutimi i vendimeve të
komisionit të 1995 dhe 1996 dhe të Gjykatës së Rrethit të 4 shkurtit 2000,
kanë krijuar për kërkuesit një gjendje pasigurie lidhur me realizimin e të
drejtave të tyre pronësore. Për më tepër, për një periudhë kohe të
konsiderueshme, autoritetet i penguan ata nga gëzimi i përftimit të të
mirave materiale dhe përdorimi i tokës. Më tej, Gjykata nuk e vlerëson si
shumë bindës argumentin e Qeverisë se procedurat ishin komplekse dhe se
nuk kishte procedura të caktuara të brendshme për llogaritjen e
kompensimit, duke mbajtur në konsideratë faktin se ishte pikërisht
mosveprimi i autoriteteve që shkaktoi “ndërhyrje” lidhur me çështjen në
fjalë. Si përfundim, Gjykata konsideron se Qeveria nuk ka paraqitur ndonjë
provë bindëse për të justifikuar mos përcaktimin për një kohë kaq të gjatë
të shumës përfundimtare të kompensimit dhe moskthimin ndaj tre
kërkuesve të parë dhe parcelës së tokës, që tashmë është në zotërim të
palëve të treta. Kjo rezulton në një ndërhyrje në të drejtën e pronësisë së
kërkuesve, që në këndvështrimin e Gjykatës ka vendosur një barrë të
pajustifikueshme mbi ta. Duke vlerësuar të gjitha rrethanat, Gjykata
konstaton se ka shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1, lidhur me çështjen e
kompensimit për të gjithë kërkuesit, dhe për sa i përket tre kërkuesve të
parë edhe lidhur me çështjen e rikthimit të pronës.
Duke u bazuar në Nenin 14 të Konventës, marrë së bashku me Nenin
1 të Protokollit 1, tre kërkuesit e fundit pretenduan se gjykatat vendore i
kanë diskriminuar ata mbi bazën e banimit të tyre dhe si pasojë, kanë
shkelur të drejtat e tyre të pronësisë. Gjykata vlerëson se si rezultat i
mosparaqitjes së çështjes së diskriminimit pranë gjykatave vendore,
kërkuesit nuk kanë përdorur mjetet e brendshme të ankimit për qëllimet e
3
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Nenit 35 § 1. Si rrjedhojë, kjo kërkesë hidhet poshtë në përputhje me Nenin
35 §§ 1 dhe 4 të Konventës.
Në bazë të këtyre përfundimeve, Gjykata vëren se cenimi i të drejtave
të kërkuesve të garantuara nga Neni 6 § 1 i Konventës dhe Neni 1 i
Protokollit 1 vjen nga një problem i përhapur që ndikon mbi një numër të
madh njerëzish, konkretisht nga pengesa e pajustifikueshme e së drejtës së
tyre për një gëzim të qetë të pronës, si pasojë e mos-ekzekutimit të vendimit
të Komisionit, të cilat caktonin kompensim në përputhje me Ligjin e
Pronësisë. Rritja e numrit të kërkesave të njëjta është një faktor rëndues për
sa i përket përgjegjësisë së autoriteteve shqiptare në bazë të Konventës dhe
është një kërcënim për efikasitetin në të ardhmen të sistemit të vendosur
nga Konventa, kështu që sipas këndvështrimit të Gjykatës, vakumi ligjor i
konstatuar në çështjen konkrete të kërkuesve, mund t‟i japë jetë një numri
të shumtë kërkesash të tjera të bazuara.
Gjykata rithekson se, sipas Nenit 46, shtetet kontraktuese duhet t‟u
binden vendimeve përfundimtare të Gjykatës në mosmarrëveshjet në të
cilat ato janë palë, mbikëqyrja e ekzekutimit të të cilave është në
kompetencë të Komitetit të Ministrave. Një ndër efektet e këtij neni është
që, aty ku Gjykata konstaton shkelje, shteti i paditur ka detyrimin ligjor jo
vetëm për t‟i paguar personave përkatës shumat e përcaktuara për një
dëmshpërblim të drejtë, në bazë të Nenit 41, por duhet të përzgjedhë dhe
masat e përgjithshme dhe/ose kur është e përshtatshme masat e veçanta që
duhet të adoptohen nga legjislacioni i brendshëm, për t‟i dhënë fund
shkeljes së konstatuar nga Gjykata dhe të mënjanojë sa të jetë e mundur
efektet. Autoritetet kombëtare kanë detyrimin të ndërmarrin-me fuqi
prapavepruese -masat e nevojshme për rivendosjen e së drejtës së shkelur,
në përputhje me parimin e subsidiaritetit të Konventës, në mënyrë të tillë
që Gjykata të mos ri gjeje shkelje në një seri të gjatë rastesh të ngjashme.
Gjykata vlerëson se shteti i paditur duhet para së gjithash të parashikojë një
mjet juridik që të sigurojë një korrigjim të vërtetë dhe efektiv për shkeljet e
identifikuara të Konventës në gjykimin në fjalë, si dhe lidhur me të gjitha
ankimet e ngjashme në pritje, në përputhje me parimet për mbrojtjen e të
drejtave të parashikuara në Nenin 6 § 1 dhe 13 të Konventës dhe Nenit 1 të
Protokollit 1. Gjykata veçse ka caktuar disa masa që shteti i paditur, në këtë
rast Shqipëria, duhet të ndërmarrë për tejkalimin e këtyre problemeve.
Duke parashikuar mjetin e duhur, shteti duhet, inter alia të caktojë organin
kompetent, të përcaktojë rregullat procedurale, të sigurojë zbatimin e
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këtyre rregullave në praktikë dhe të evitojë të gjitha pengesat për dhënien e
kompensimit sipas Ligjit të Pronësisë. Këto objektiva mund të arrihen duke
marrë masat e duhura ligjore, administrative dhe buxhetore. Sipas Gjykatës
këto masa duhet të përfshijnë hartimin e hartave për vlerësimin e pronës,
për, si dhe përcaktimin e një fondi të përshtatshëm, për te gjithë ata/o, të
cilëve u është dhënë e drejta të marrin kompensim në vlerë, e gjithë kjo për
t‟u mundësuar të gjithë kërkuesve të kenë një vendim gjyqësor të
suksesshëm në favor të tyre, i cili i kompenson ata sipas Ligjit të Pronësisë,
për të marrë sa më shpejtë shumën ose tokën e caktuar. Këto masa duhet të
trajtohen si çështje urgjente.
Duke u bazuar në Nenin 41 të Konventës, Gjykata vendosë se Shteti u
detyrohej kërkuesve dëmshpërblimin material për humbjen e gëzimit të
pronës dhe t‟u paguajë atyre dëme materiale dhe jo-materiale. Gjykata u
cakton bashkërisht, të gjithë kërkuesve, një shumë totale prej 64 000 eurosh,
dëme materiale dhe jo-materiale, lidhur me parcelën e tokës me sipërfaqe 5
500 m2 dhe 150 m2. Më tej, ajo u cakton tre kërkuesve të parë një shumë
totale prej 25 000 eurosh së bashku me kthimin e parcelës së tokës me
sipërfaqe 30 500 m2. Në rast të moskthimit të parcelës së tokës nga shtetit,
brenda tre muajve nga data që ky vendim bëhet i plotfuqishëm, Gjykata
vendosë se Shteti duhet t‟u paguajë së bashku tre kërkuesve të pare, një
shumë prej 120 000 eurosh dëme materiale dhe jo-materiale, lidhur me këtë
pronë.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se ka shkelje të Nenit 6 § 1, Nenit 13 ndërlidhur me
Nenin 6 § 1 si dhe Nenit 1 të Protokollit 1 të Konventës, ndërsa hedh poshtë
pretendimet për shkelje të Nenin 14 të Konventës, marrë së bashku me
Nenin 1 të Protokollit 1 (unanimisht).
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Gjonbocari dhe të tjerët kundër Shqipërisë - 10508/02
23.10.2007 [Seksioni i katërt]
Neni 6 § 1
Shkelje e së drejtës për proces të rregullt gjyqësor si pasojë e mosekzekutimit të vendimit të Gjykatës Supreme mbi statusin e pronësisë dhe
tej-zgjatjes së procedurave / ka shkelje
Neni 13 ndërlidhur me Nenin 6 § 1
Shkelje e së drejtës për zgjidhje efektive si pasojë e mungesës së
mjeteve adekuate juridike për ekzekutim të vendimit të Gjykatës Supreme
dhe tej-zgjatje të procedurave / ka shkelje vetëm sa i përket tej-zgjatjes së
procedurave
Neni 1 i Protokollit 1 në vete dhe marrë së bashku me Nenin 14
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e mosrealizimit të kërkesës për rikthim të pronës së prindërve dhe trajtim
diskriminues bazuar në pozicionin e vlefshëm të pronës / hedhet poshtë
Fjalët kyçe: proces i rregullt gjyqësor/ mos-ekzekutim i vendimit/ tej-zgjatje
e procedurave/ zgjidhje efektive/ gëzim paqësor i pasurisë/ rikthim i pronës/ pasuri
ekzistuese/ pritje legjitime/ diskriminim / gjykim i paanshëm
Faktet e rastit
Kërkuesit - z. Agron Gjonbocari, z. Midat Gjonboçari, z. Agim
Gjonboçari, z. Gjon Gjonboçari, znj. Hava Veizaj, z. Arben Boçari dhe z.
Gezim Boçari, shtetas shqiptarë, të cilëve gjatë regjimit komunist, iu
konfiskuan pronat e prindërve pa kompensim. Në përputhje me Ligjin për
Kthimin dhe Kompensimin e Pronave, në mars të vitit 1994, kërkuesit
depozituan një kërkesë për kthimin fizik të pronës së tyre, në Komisionin e
Kthimit dhe Kompensimit të Pronave Vlorë (Komisioni i Vlorës). Më 27
gusht 1996, Komisioni i Vlorës u caktoi kërkuesve 14 hektarë të pronës në
fjalë, përkatësisht 2 hektarë për secilin kërkues. Vendimi u nënshkrua
vetëm nga katër prej shtatë anëtarëve të Komisionit të Vlorës dhe
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pavarësisht nga kjo, kërkuesit e regjistruan pronën e tyre në Zyrën e
Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Vlorë. Pasi që ata kërkuan pranë
Komisionit të Vlorës lëshimin e një dokumenti të ri në përputhje me
kërkesat formale ligjore, i cili ishte i nënshkruar nga të gjithë anëtarët e
Komisionit, Kryetari i Komisionit të Vlorës iu përgjigj kërkuesve, duke i
informuar se Komisioni tashmë e kishte konfirmuar titullin e tyre të
pronësisë në vendimin e tij datë 27 gusht 1996 dhe kompetenca për
korrigjimin formal të dokumenteve të Komisionit i takonte gjykatave.
Më 25 nëntor 1996, Ministria e Turizmit, me anë të një dekreti, i dha
me qira A.L. një pjesë toke (pjesë e pronës së kërkuesve) për qëllime
biznesi. Pasi kërkuesit ngritën padi në Gjykatën e Qarkut në Tiranë për ta
anuluar dekretin në fjalë, gjykata e anuloi atë, me arsye se transaksioni
kishte të bënte me një pronë private. Gjykata e Apelit e Tiranës e rrëzoi këtë
vendim dhe ruajti vlefshmërinë e dekretit, duke deklaruar se vendimi i
Komisionit i datës 27 gusht 1996 ishte i pavlefshëm për faktin se nuk ishte
nxjerrë në përputhje me kërkesat formale. Pasi çështja ishte apeluar nga
kërkuesit, Gjykata e Lartë e rrëzoi gjykimin e Gjykatës së Apelit si vendim
jo logjik dhe e ktheu çështjen në rigjykim nga ajo gjykatë. Kjo e fundit, pasi
e kishte rigjykuar çështjen, e refuzoi kërkesën e kërkuesve duke thënë se
ishte nisur jashtë afatit kohor njëmujor. Më 17 janar 2001, Gjykata e Lartë
konfirmoi këtë vendim të Gjykatës së Apelit.
Ndërkohë, më 9 tetor 1997, Komisioni i Vlorës i caktoi K.B. (nënës së
A.L.), si kompensim, të njëjtën pjesë të tokës që Ministria i kishte dhënë më
parë djalit të saj. K.B. Me anë të kërkesës së A.L., Zyra e Regjistrimit të
Pasurive të Paluajtshme Vlorë, e fshiu titullin e pronësisë së kërkuesve për
këtë pjesë trualli dhe regjistroi A.L. si pronarin e saj.
Tutje më 13 dhjetor 1999, me anë të një padie civile të ngritur nga
A.L., Gjykata e Rrethit Vlorë e anuloi dhe rrëzoi vendimin e Komisionit të
Vlorës të datës 27 gusht 1996 - me të cilin kërkuesit ishin bërë pronarë të 14
hektarëve- duke arsyetuar se nuk ishte lëshuar në përputhje me kërkesat
formale të ligjit. Këtë vendim e konfirmoi edhe Gjykata e Apelit e Vlorës,
duke shtuar se Komisioni i Vlorës e kishte tejkaluar kompetencën e tij duke
marrë vendime mbi pronat të cilat shteti i kishte destinuar për qëllime
biznesi. Gjykata e Lartë konfirmoi se vendimi i Komisionit të Vlorës nuk iu
ishte përmbajtur kërkesave formale dhe prandaj nuk mund te prodhonte
efekte juridike për kërkuesit dhe të tjerët. Si rezultat i kësaj, kjo gjykatë i
hodhi poshtë vendimet paraprake dhe i ndërpreu procedurat.
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Gjykata e Rrethit Vlorë rrëzoi kërkesën për anulimin e vendimit të
Komisionit të Vlorës në favor të K.B., të parashtruar nga kërkuesit, duke
qenë se vendimi i Komisionit të Vlorës në favor të tyre, ishte deklaruar nul
dhe i pavlefshëm. Gjykata e Apelit Vlorë, e deklaroi të pabazuar apelimin e
kërkuesve. Ndërsa, Gjykata e Lartë më 6 mars 2003, prishi vendimet e
Gjykatës së Apelit dhe të Rrethit Vlorë, dhe urdhëroi që Komisioni i Vlorës
të lëshojë një vendim mbi statusin e pronësisë së kërkuesve në përputhje
me kërkesat formale. Kjo gjykatë njëkohësisht hodhi poshtë kërkesën e
kërkuesve për të deklaruar se vendimi i Komisionit të Vlorës, që i njihte të
drejtën e pronës mbi truallin K.B., ishte nul dhe i pavlefshëm, vetëm për
faktin se ishte lëshuar pas vendimit për pronësinë e kërkuesve. Dy anëtarë
të trupit gjykues të Gjykatës së Lartë që vendosën në këtë çështje kishin
qenë gjithashtu anëtarë të trupit gjykues të vendimit të 17 janarit 2001, të po
të njëjtës gjykatë.
Më 14 prill 2004, Gjykata e Rrethit në Vlorë, me anë të kërkesës së
kërkuesve, lëshoi një urdhër ekzekutimi, që e detyronte Komisionin e
Vlorës të vepronte në përputhje me vendimin e Gjykatës së Lartë të datës 6
mars 2003. Komisioni informoi Zyrën e Përmbarimit se e refuzonte këtë
detyrim, për shkak së kërkuesit nuk arritën të paraqesin dokumentet e
nevojshme për të mundësuar marrjen e një vendimi korrekt në përputhje
me kërkesat formale të ligjit. Zyra e Përmbarimit i ftoi kërkuesit t‟i zbatonin
kërkesat e Komisionit dhe të paraqisnin dokumentet në lidhje me
pretendimet e tyre të pronësisë, por ata hezitonin të paraqisnin dokumentet
shtesë që i ishin kërkuar, përderisa nuk kishin pranuar sugjerimin që rasti i
tyre të rimerrej në shqyrtim. Sipas tyre, vendimi i Gjykatës së Lartë
kërkonte vetëm formalizmin e vendimit të vitit 1996. Komisioni i Vlorës
vendosi të mos shqyrtonte rastin për mungesë të theksuar të
dokumentacionit dhe e dërgoi çështjen për rivlerësim në Komitetin
Kombëtar të Kthimit dhe Kompensimit të Pronave. Në muajin tetor 2004,
kërkuesit e njoftuan Zyrën për Regjistrim të Gjykatës Evropiane për të
Drejtat e Njeriut se vendimi i Gjykatës së Lartë ende nuk është ekzekutuar
dhe, kështu, çështja e pronësisë së kërkuesve mbetej e pazgjidhur. Më 5
prill 2007, Komiteti Kombëtar, tashmë i njohur si Agjencia Shtetërore e
Kthimit dhe Kompensimit të Pronave (Agjencia), informoi kërkuesit se,
pavarësisht se dosja e Komisionit në fakt ishte plotësuar, vendosi
pezullimin e procedurave derisa Qeveria të realizojë planet e duhura për
vlerësimin e pronës.
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Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Kërkuesit pretenduan shkelje të Nenit 6 të Konventës, si pasojë e tejzgjatjes së procedurave, mungesës së paanshmërisë së gjykatave vendore
dhe dështimin e autoriteteve që të respektojnë vendimin e plotfuqishëm.
Ata argumentuan se parimet e „sundimit të ligjit‟ dhe të „sigurisë juridike‟
ishin shkelur meqë rezultati i vendimeve në rastin e tyre kishte krijuar një
situatë të paqartë në lidhje me të drejtat pronësore. Në lidhje me këtë të
fundit, Gjykata, duke iu referuar praktikës së saj të mëparshme,1 rikujton se
roli i saj nuk është që të zëvendësojë vlerësimin e saj mbi faktet dhe provat
me atë të gjykatave vendore apo të veprojë si shkallë e katërt apeli, dhe se
në përgjithësi nuk do të ndërhyjë mbi bazat se gjykata vendore ka marrë një
vendim të gabuar. Prandaj, ajo hodhi poshtë si të pabazuar këtë pjesë të
ankesës.
Në lidhje me mos-ekzekutimin e një vendimi të formës së prerë,
Gjykata konstaton se vendimi i Gjykatës së Lartë i datës 6 mars 2003 nuk
ishte ekzekutuar për më shumë se 4 vjet nga data e marrjes së tij dhe
pavarësisht faktit se kundërshtimi i kërkuesve për të paraqitur dokumentet
e kërkuara nga Komisioni mund të ketë ndikuar në tej-zgjatjen e
përmbarimit, kjo nuk mund t‟i lirojë autoritetet nga detyrimi për të
përmbaruar një vendim gjyqësor të formës së prerë. Prandaj, pasi nuk kanë
pasur asnjë justifikim për mos-ekzekutimin e vendimit të datës 6 mars
2003, Gjykata gjen shkelje të Nenit 6 § 1 të Konventës.
Sa i përket kohëzgjatjes së procedurave, kërkuesit pretenduan se disa
nga tre setet e procedurave civile në të cilat ata ishin palë e kishin tejkaluar
„afatin e arsyeshëm kohor‟ sipas kërkesave të Nenit 6 § 1 të Konventës.
Gjykata vendosë se shqyrtimi i të drejtës së pronësisë brenda një kohe të
arsyeshme nuk ka ndodhur në rastin konkret sepse sistemi gjyqësor i
Shqipërisë ka dështuar në menaxhimin e rastit duke mos i shqyrtuar tri
rastet së bashku, edhe pse të tri rastet trajtojnë të njëjtën çështje dhe janë të
ndërthurur me njëri tjetrin. Pra, Gjykata vlerëson se ka pasur shkelje të
Nenit 6 § 1 të Konventës në lidhje me këtë aspekt.
Në lidhje me ankesën e kërkuesve për njëanshmërinë e procedurave
si rezultat i prezencës së dy gjyqtarëve në dy trupa gjykues të dy
vendimeve të ndryshme në rastin e tyre, Gjykata rikujton se për të
vlerësuar paanshmërinë e gjyqtarëve duhet përdorur testi subjektiv dhe ai
1
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objektiv. Sipas testit subjektiv, Gjykata duhet vlerësuar bindjen personale të
ndonjë gjyqtari në lidhje me atë rast dhe duhet supozuar paanshmëria e tij
deri sa të provohet e kundërta.2 Duke përdorur këtë test, Gjykata nuk gjen
ndonjë provë për ta mbështetur dyshimin për njëanshmëri subjektive të
gjyqtarëve. Sipas testit objektiv, Gjykata vlerëson nëse gjyqtarët kanë ofruar
garancione të mjaftueshme të përjashtojnë dyshimin legjitim në
paanshmërinë e tyre. Lidhur me këtë Gjykata konstaton se fakti i vetëm se
gjyqtarët kanë shërbyer dy herë në trupa gjykuese të vendimeve lidhur me
rastin e kërkuesve, nuk përbën bazë të mjaftueshme për të dyshuar në
paanshmërinë e tyre. Prandaj, Gjykata, përmes një vendimi të veçantë për
pranueshmërinë, e hodhi poshtë këtë ankesë në përputhje me Nenin 35 §§ 3
dhe 4 të Konventës ngase nuk gjeti ndonjë provë për të gjykuar se kishte
njëanshmëri të gjyqtarëve në vendimmarrje.
Në lidhje me Nenin 13 të Konventës, kërkuesit u ankuan për
mungesën e mjeteve efektive lidhur me pretendimet e tyre sipas Nenit 6 § 1
të Konventës. Gjykata rikujton se Neni 13 garanton të drejtën për mjete
efektive juridike pranë organeve vendore për shkelje të pretenduar të Nenit
6 § 1 për të zgjidhur një çështje brenda një afati të arsyeshëm kohor.3
Gjykata vëren se sistemi ligjor shqiptar përveç kërkesës kushtetuese - pranë
Gjykatës Kushtetuese, nuk parasheh një mjet të veçantë ankimi, me qëllim
adresimin e pretendimeve të kërkuesve për tej-zgjatjen e procedurave. Në
lidhje me kërkesën kushtetuese, Gjykata vlerëson se nuk ka prova se
ankesa sipas Nenit 131 të Kushtetutës, mund të konsiderohet me një siguri
të mjaftueshme si një mjet efektiv ankimi për pretendimet e kërkuesve
lidhur me tej-zgjatjen e procedurave, pasi pala shqiptare nuk ka paraqitur
asnjë rast të vetëm të Gjykatës Kushtetuese, në të cilin kjo ka vendosur mbi
çështjen e tej-zgjatjes së procedurave. Në këtë kuptim, Gjykata vlerëson se
në rastin konkret ka shkelje të Nenit 13 të Konventës, për shkak se
kërkuesit nuk kanë pasur asnjë mjet ankimi me anë të të cilit të pretendonin
të drejtat për “një proces gjyqësor brenda një kohe të arsyeshme”, ashtu siç
garantohet nga Neni 6 § 1 i Konventës.
Kërkuesit gjithashtu pretenduan se ishin viktima të shkeljes së Nenit
1 të Protokollit 1 të Konventës, si i veçantë apo i ndërlidhur me Nenin 14 të

2
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Hauschildt kundër Danimarkës, 24 maj 1989, Seria A nr. 154, fq. 21, § 46; Fey kundër Austrisë,
24 Shkurt 1993, Seria A nr. 255, fq. 12, § 28; Gautrin dhe të tjerët kundër Francës, 20 Maj
1998, Buletini 1998-III, fq. 1030-31, § 58.
Kudla kundër Polonisë nr. 30210/96 § 156, GjEDNj 2000-XI.
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Konventës. Në lidhje me shkeljen e pretenduar të Nenit 1 të Protokollit 1,
Gjykata rikujton, bazuar në praktikën e saj gjyqësore, se termi „pasuri‟ sipas
këtij neni përfshinë „pasurinë ekzistuese‟ apo asetet, përfshirë këtu edhe
kërkesat për të cilat kërkuesit mund të argumentojnë se kanë së paku „pritje
legjitime‟ që të arrijnë të gëzojnë të drejtë efektive pronësore. Për dallim
nga kjo, rikujton Gjykata, shpresa e njohjes së mbijetesës së një të drejte të
vjetër pronësore, e cila ka qenë e pamundur të ushtrohet efektivisht për një
kohë të gjatë, nuk mund të konsiderohet „pasuri‟ sipas kuptimit të Nenit 1
të Protokollit 1. Në këtë rast, meqë kërkuesit e kishin bazuar kërkesën e
tyre për rikthim të pronës në Ligjin për Pronën, dhe kjo kërkesë duhej të
realizohej përmes intervenimit të gjykatave, Gjykata cilëson se kjo nuk
mund të konsiderohet pasuri ekzistuese‟ por si „kërkesë‟. Si e këtillë,
Gjykata vlerëson nëse kërkuesit kishin pasur „pritje legjitime‟ që kjo kërkesë
të shndërrohej në pasuri dhe si rezultat konstaton se vendimi i formës së
prerë i Gjykatës së Lartë kishte gjetur se kërkesa e kërkuesve për të rikthyer
pronën e prindërve të tyre varej nga lëshimi një dokumenti të ri, i cili do të
përputhej me kërkesat formale ligjore. Vendimi i Gjykatës së Lartë, pra,
nuk i kishte pajisur kërkuesit me të drejtë të zbatueshme për të rikthyer
tokën dhe prandaj ai vendim nuk është i mjaftueshëm për të prodhuar
interesin pronësor që të konsiderohet si „aset‟. Për më tepër, Gjykata
rikujton se në këtë kohë, Komisioni i Vlorës gjithashtu e kishte ndarë po të
njëjtën tokë K.B-së dhe fakti se kjo çështje po diskutohej nga organe të
ndryshme duhet marrë në konsideratë. Këtu, Gjykata rikujton se ka një
dallim mes shpresës për rikthim, pavarësisht sa e kuptueshme mund të jetë
ajo, dhe „pritjes legjitime‟ e cila duhet të jetë më konkrete në natyrë, e
bazuar në një normë ligjore apo akt ligjor siç mund të jetë një vendim
gjyqësor, sesa një shpresë e thjeshtë.
Prandaj, Gjykata konsideron se në kontekst të kërkesës për rikthim të
pronës, kërkuesit nuk kishin „pasuri‟ sipas kuptimit të Nenit 1 të Protokollit
1. Garancitë e kësaj dispozite nuk përputhen me rastin në fjalë dhe Gjykata
vlerëson se kjo pjesë e ankimit rrjedhimisht duhet të rrëzohet si e
pambështetur ratione materiae. Duke pasur në vëmendje se Neni 1 i
Protokollit 1 nuk është i aplikueshëm, Gjykata vlerëson se Neni 14 nuk
mund të zbatohet në lidhje me këtë ankim.
Duke u bazuar në Nenin 41 Kërkuesit pretenduan dëme materiale
dhe jo-materiale në vlera respktive. Gjykata konsideron së kërkuesit kanë të
drejtë të kenë qështjet e tyre pronësore të përcaktuara meqënse vendimi i 6
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mars 2003 ende nuk ishte zbatuar. Andaj sipas Gjykatës zhdëmtimi më i
mirë për kërkuesit është që ata të vendosen në të njëjtën pozitë që do të
ishin sikurse vendimi të ishte ekzekutuar, andaj konsideron që Qeveria
duhet të marrë të gjitha masat të zbatoj vendimin në fjalë. Sidoqoftë
meqenëse nuk kishte gjetur shkelje të Neni1 1 të Protokollit 1, konsideron
se nuk ka lidhje shkakësore në mes të shkeljes dhe dëmit material andaj
hedh poshtë këto pretendime. Sidoqoftë cakton dëme jo materiale në vlerë
prej 7,000 euro.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se ka shkelje të Nenit 6 § 1 dhe Nenit 13 ndërlidhur
me Nenin 6 § 1, kurse e hedh poshtë kërkesën e bazuar në Nenin 1 të
Protokollit 1 si i veçantë apo i ndërlidhur me Nenin 14 të Konventës
(unanimisht).
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04.03.2003 [Seksioni i katërt]
Neni 1 i Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e
refuzimit të kërkesës për rikthim të pronës / nuk ka shkelje
Neni 14
Diskriminim në gëzimin e lirë të pasurisë si pasojë e interpretimit dhe
zbatimit të kritereve për vendbanim të përhershëm / nuk ka shkelje
Fjalët kyçe: gëzim paqësor i pasurisë / rikthim i pronës / pasuri / pritje
legjitime / vendbanim i përhershëm / humbje e shtetësisë
Faktet e rastit
Kërkuesi - z. Armand Jantner, shtetas gjerman dhe sllovak, ishte
larguar nga Sllovakia për në Gjermani në vitin 1968, dhe pas rehabilitimit
gjyqësor kishte jetuar pjesërisht në Gjermani dhe pjesërisht në Sllovaki,
ndërkohë që kishte regjistruar edhe adresën e përhershme në shtëpinë e
shokut të tij në Komprachy. Në shtator të vitit 1992, kërkuesi parashtroi
padi pranë gjykatave sllovake për rikthimin e tokës së babait dhe xhaxhait
të tij duke u bazuar në Ligjin për Pronësi të vitit 1991. Zyra për Prona
Spišská Nová Ves, hodhi poshtë parashtresën e kërkuesit me arsyetimin se
në kohën relevante ai nuk ka pasur vendbanim të përhershëm në ish
Çekosllovaki, ashtu si parashihej me Ligjin për Pronësi, Ligjin për
Regjistrim dhe Qëndrim të Qytetarëve dhe precedentin gjyqësor. Zyra për
Prona, mbështetet dhe në certifikatën e lëshuar nga autoritetet gjermane e
cila vërteton se kërkuesi kishte banesë të regjistruar si banim kryesor në
Wendestein që nga vitit 1973. Autoritetet gjermane shpjeguan se, për
dallim nga Sllovakia, ligji gjerman nuk bën dallimin mes vendbanimit të
përhershëm dhe të përkohshëm dhe nuk obligon qytetarët të çregjistrojnë
pronën nëse banojnë për një pjesë të kohës jashtë vendit. Gjithashtu, Zyra
për Prona, në vendimin e saj u mbështet dhe në një raport policor, sipas të
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cilit kërkuesi nuk ka themeluar në mënyrë efektive vendbanimin e tij të
përhershëm në Krompachy.
Më tej, në qershor të vitit 1996, kërkuesi u ankua në Gjykatën
Rajonale në Košice për vendimin e Zyrës se Pronave, me pretendimin se që
nga fillim i vitit 1992 ai ka jetuar në disa vende në Sllovaki. Mirëpo, disa
herë në vit ka shkuar në Gjermani për trajtim të kancerit. Gjykata Rajonale
e Košice mbështeti vendimin administrativ të Zyrës për Prona me
arsyetimin se Kërkuesi nuk kishte vendbanim të përhershëm në Sllovaki
duke theksuar se sipas Ligjit të Regjistrimit dhe Qëndrimit të Qytetarëve të
vitit 1982 qytetarët nuk mund të qëndrojnë përgjithmonë në më shumë se
një adresë në të njëjtën kohë. Pasi që kërkuesi nuk arriti të përfundojë
regjistrimin e banesës së tij kryesore në Gjermani përpara regjistrimit të
vendbanimit të tij të përhershëm në Krompachy, qëndrimi i tij në ishÇekosllovaki do të konsiderohej si i përkohshëm. Gjithashtu, kërkuesi nuk
kishte ofruar dëshmi se qëndrimi te shoku i tij në Krompachy, ka atributet
kryesore të vendbanimit të përhershëm brenda kuptimit të të Ligjit të
Regjistrimit dhe Qëndrimit të Qytetarëve dhe deri në kohën e parashtrimit
të padisë më 31 dhjetor 1993, kërkuesi nuk ka pasur banim të përhershëm
në ish Çekosllovaki, ashtu si parashihej në Ligjin për Pronësi. Në vitin 1999,
Gjykata Supreme refuzoi të rishqyrtojë rastin konkret, pasiqë kërkuesi nuk
kishte mjete juridike efektive kundër vendimit të Gjykatës Rajonale.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Duke u bazuar në Nenin 1 të Protokollit 1, kërkuesi pretendoi se
kriteri për vendbanim të përhershëm i paraparë në Ligjin për Pronësi dhe
refuzimi i kërkesës së tij për rikthim të pronës nga gjykatat vendore paraqet
shkelje të drejtave të tij pronësore. Ai argumentoi se atij i takon e drejta për
rikthim të pronës, pasi që i plotësonte kriteret e parapara në legjislacionin
vendor, e në veçanti që ka pasur banim të përhershëm të regjistruar në
Sllovaki në periudhën kur ka parashtruar padi për rikthim të pronës, siç
parashihej me ligj. Qeveria në anën tjetër, kundër argumentoi se kërkuesi
nuk i ka plotësuar kriteret për vendbanim të përhershëm të parapara në
Ligjin për Pronësi të vitit 1991 dhe kërkesa e tij nuk paraqet “pasuri”
brenda kuptimit të Nenit 1 të Protokollit 1. Në veçanti Qeveria mëton se
kërkuesi, nuk ka bërë çregjistrimin e vendbanimit të tij kryesor në Gjermani
para se të bëj regjistrim në Sllovaki, që ishte kusht për të konsideruar
vendbanimin e tij në Sllovaki si të përhershëm.
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Gjykata rikujton praktikën e vet se në kuptim të Nenit 1 të Protokollit
1 termi “pasuri‟‟ i referohet pasurive ekzistuese apo pritjeve legjitime për
pasuri të tillë, megjithatë Gjykata thekson se shpresa se një e drejtë
pronësore që ka ekzistuar një herë e një kohë mund të rikthehet, nuk
konsiderohet si “pasuri‟‟ në kuptim të Nenit 1 të Protokollit 1. Andaj,
Gjykata vlerëson se në rastin konkret kërkuesi nuk ka pasur statusin e
pronarit, por ishte thjesht një paditës dhe veprimet e kërkuesit nuk kishin
të bënin me “pasurinë e tij ekzistuese”. Rrjedhimisht, mbetet të përcaktohet
nëse kërkuesi kishte një "pritje legjitime" se një kërkesë aktuale do të
vendosej në favor të tij. Në lidhje me këtë Gjykata vëren se Ligji për Pronësi
i vitit 1991 përcakton se kërkuesit i takon e drejta e rikthimit të pronës nëse
plotëson kriterin e vendbanimit të përhershëm në ish Republikën Çeko Sllovake. Në vazhdim, lidhur me argumentin e kërkuesit se autoritetet
vendase, kanë vendosur gabimisht në padinë e tij për rikthim të pronës,
Gjykata vëren se, Gjykata Rajonale në Košice në vendimin e vet të 29 nëntor
1996 rikujtoi se sipas Ligjit të Regjistrimit të Qëndrimit të Qytetarëve të vitit
1982 qytetarët nuk mund të jenë banor të përhershëm në më shumë se dy
vende në të njëjtën kohë. Pasi që kërkuesi nuk arriti të përfundojë
regjistrimin e banesës së tij kryesore në Gjermani përpara regjistrimit të
vendbanimit të tij të përhershëm në Krompachy, qëndrimi i tij në ishÇekosllovaki do të konsiderohej si i përkohshëm. Gjithashtu, qëndrimi te
shoku i tij në Krompachy, nuk ka atributet kryesore të vendbanimit të
përhershëm brenda kuptimit të Ligjit të Regjistrimit të Qëndrimit të
Qytetarëve dhe deri në kohën e parashtrimit të padisë më 31 dhjetor 1993,
kërkuesi nuk ka pasur banim të përherëshëm në ish-Çekosllovaki, ashtu si
parashihej në Ligjin për Pronësi. Duke u bazuar në faktet e lartpërmendura
dhe në faktin se Gjykata ka kompetenca të kufizuar për t‟u marrë me
gabimet në fakte apo ligj nga ana e gjykatave nacionale,1 Gjykata vlerëson
se nuk mund të zëvendësojë pikëpamjen e saj për atë të Gjykatës Rajonale
në Košice për pajtueshmërinë e kërkuesit me kriterin e qëndrimit të
përhershëm të përcaktuar në Ligjin për Pronësi të vitit 1991.
Më tej, Gjykata kujton se Neni 1 i Protokollit 1 nuk garanton të
drejtën për të fituar pronë2 dhe nuk imponon kufizime ndaj lirisë së
Shteteve Palë për të zgjedhur kushtet nën të cilat mund të bëhet rikthimi i
1

2
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pronës, kushte këto të vendosura me ligj nacional përpara se të ratifikonin
Konventën. Rrjedhimisht, as vendimet e ankimuara nga kërkuesi, as
zbatimi i Ligjit të Pronësisë së vitit 1991 në rastin e tij, nuk përbënin një
ndërhyrje në të drejtën e tij për gëzimin paqësor të pasurisë. Gjithashtu,
sipas ligjit relevant, të aplikuar dhe interpretuar nga autoritetet vendase,
kërkuesi nuk kishte as të drejtë dhe as një pritshmëri legjitime për rikthim
të pronës dhe prandaj nuk kishte "pasuri" brenda kuptimit të Nenit 1 të
Protokollit 1. Rrjedhimisht, Gjykata vendosë se nuk ka shkelje të Nenit 1
Protokollit Nr.1.
Duke u bazuar në Nenin 14 të Konventës, kërkuesi pretendoi se është
diskriminuar në gëzimin paqësor të pronës me zbatimin e kërkesave për
vendbanim të përhershëm në procedurat vendore të zhvillura ndaj tij.
Përkundrazi, Qeveria argumentoi se kërkesa e kërkuesit për rikthim të
pronës është jashtë fushveprimtarisë së Nenit 1 të Protokolli 1 dhe asnjë
kërkesë nuk mund të ngritët brenda kuptimit të Nenit 14. Gjykata, thekson
se Neni 14 vetëm plotëson kuptimin e dispozitave të tjera te Konventës dhe
Protokollove të saj, mirëpo nuk mund të trajtohet si i vetëm. Neni 14 ka
veprim vetëm në lidhje me sigurimin e të drejtave dhe lirive të mbrojtura
nga dispozitat e kësaj Konvente. Në vazhdim, pasi që Gjykata gjeti se
pretendimet e kërkuesit nuk përbëjnë “pasuri” brenda kuptimit të Nenit 1
të Protokollit 1, Neni 14 i Konventës nuk mund të kombinohet me këtë
dispozitë sipas rrethanave të rastit. Si rezultat, nuk ka pasur shkelje të
Nenit 14 të Konventës
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se nuk ka shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1 dhe
Nenit 14 të Konventës (unanimisht).
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Smoje kundër Kroacisë - 28074/03
11.01.2007 [Seksioni i parë]
Neni 6 § 1
Shkelje e së drejtës për proces të rregullt gjyqësor si pasojë e tejzgjatjes së paarsyeshme të procedurave / ka shkelje
Neni 1 i Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e mosrealizimit të së drejtës në kthim të pronës / hedhet poshtë
Fjalët kyçe: nacionalizim / kthim i pronës / e drejtë banesore kompensim
/proces i rregullt gjyqësor/ tej-zgjatje e procedurave
Faktet e rastit
Kërkuesi - z. Frano Smoje, shtetas kroat, gjyshja e të cilit ishte pronare
e një banese në Split që ishte nacionalizuar nga autoritetet komuniste në
vitin 1958. Më pas, banesa iu dha një pale tjetër e cila kishte fituar të drejtën
në qiradhënie të posaçme të banesës (të drejtën banesore). Në vitin 1996 me
rastin vdekjes së palës, e drejta banesore u transferua te gruaja e tij, e cila
gjithashtu vdiq në tetor 1996.
Më 1 janar 1997 hyri në fuqi Ligji për Kthimin dhe Kompensimin e
Pronave të Marra gjatë Regjimit Komunist Jugosllav (Ligji i
Denacionalizimit). Me këtë ligj, banesat që u nënshtroheshin marrëveshjeve
të veçanta të qirasë nuk mund t‟u ktheheshin pronarëve të mëparshëm, për
më shumë qiramarrësit që banonin në banesat e nacionalizuara kishin të
drejtën e blerjes së këtyre banesave nga Fondi për Kthimin dhe
Kompensimin e Pronave të marra, sipas kushteve të favorshme të
përcaktuara në Ligjit për Shitjen e Pasurisë me Mbrojtje të Veçantë. Në të
njëjtën kohë, ish-pronarët ose trashëgimtarët e tyre kishin të drejtën e
kompensimit financiar në lidhje me banesat. Përjashtimisht, ish-pronarët
ose trashëgimtarët e tyre e kishin të drejtën e kthimit në banesat e tyre të
nacionalizuara, për të cilat nuk ekzistonte as një marrëdhënie qiramarrëse.
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Më shkurt 1997, kërkuesi, duke u bazuar në Ligjin e Denacionalizimit
hapi procedurë administrative pranë Zyrës së Qarkut për Çështje Pronësie
të Splitit për kthimin e banesës së lartpërmendur. Meqenëse Zyra nuk dha
vendim brenda afatit ligjor prej dy muajsh, në prill 1998, kërkuesi paraqiti
një ankesë për mosrespektim të afatit ligjor pranë Ministrisë së Drejtësisë. Si
shkas i mos pranimit të përgjigjes në afatin e paraparë ligjor, kërkuesi së
pari parashtroi një kërkesë për përshpejtim të procedurës pranë Ministrisë.
Në korrik 1998, ai paraqiti një padi për dështim për t'u përgjigjur kundër
Ministrisë në Gjykatën Administrative. Në anën tjetër, Zyra e Qarkut për
Çështje Pronësie e Splitit vendosi të pezullojë procedurat në pritje të
rezultatit të procedurave administrative dhe civile. Në mars 1999, kërkuesi
e kishte ripërsëritur ankesën e tij të parë të prillit 1998 në Ministri të
Drejtësisë për të përfshirë edhe vendimin për pezullimin e procedurës. Si
rezultat i mos përgjigjes, kërkuesi sërish paraqiti një kërkesë për
përshpejtim pranë Ministrisë dhe zgjeroi padinë fillestare për dështimin e
përgjigjes, që ishte në pritje para Gjykatës Administrative për të përfshirë
edhe dështimin e ministrisë për të vendosur mbi ankesën e tij të zgjeruar.
Në vazhdimësi të procedurave, Gjykata Administrative dha vendim
në favor të kërkuesit dhe urdhëroi Ministrinë të vendosë, brenda
gjashtëdhjetë ditëve, për ankesën e tij kundër vendimit për të pezulluar
procedurën, vendim ky i cili nuk u zbatua nga Ministria, e si rezultat
kërkuesi parashtroi kërkesë pranë Gjykatës Administrative që kjo e fundit
të marrë vendimin e vet për ankesën e tij që do të zëvendësonte tërësisht
vendimin e Ministrisë. Gjykata e Apelit hodhi poshtë ankesën e kërkuesit
kundër vendimit për të pezulluar procedurën, me arsyetimin se çështja
kryesore në procedurë ishte ekzistimi i një kontrate të qirasë mbi banesën
në fjalë, çështje kjo kyçe në vendosjen nëse kërkuesi kishte të drejta
pronësore. Kërkuesi paraqiti një ankesë kushtetuese kundër këtij vendimi
në Gjykatën Kushtetuese duke pretenduar shkelje të së drejtës së tij
kushtetuese në pronë, por gjykata e shpalli ankesën si të paautorizuar dhe
të parakohshme.
Në anën tjetër, në vitin 2005, Zyra për Çështje Pronësore vendosi të
rifillojë procedurat administrative dhe kërkoi nga autoritetet përkatëse
lokale që të sigurojnë dokumentacionin e nevojshëm për të llogaritur
shumën e kompensimit që duhet t'i jepet kërkuesit për banesën në fjalë.
Procedurat ende janë në pritje pranë Zyrës si autoriteti administrativ i
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shkallës së parë, si pasojë e mos dorëzimit të dokumenteve përkatëse nga
kërkuesi.
Ndërkohë, vajza e ish qiramarrësve pas vdekjes së tyre kishte
aplikuar në Komisionin për Çështje Banesore të Qarkut të Splitit që të njihet
si mbajtëse e të drejtës banesore të banesës së lartpërmendur. Komisioni e
shpalli kërkesën e saj të papranueshme për shkak të mungesës së
juridiksionit. Ajo u ankua në Ministrinë e Drejtësisë, mirëpo kjo e hodhi
poshtë ankesën e saj. Vajza pastaj solli një padi administrative në Gjykatën
Administrative, e cila anuloi vendimet e autoriteteve administrative duke
kthyer rastin në rishqyrtim në shkallë të parë. Tutje, Komisioni për Çështje
Banesore hodhi poshtë përsëri kërkesën për mungesë të juridiksionit. Po
ashtu, Ministria hodhi poshtë ankesën e saj dhe mbështeti vendimin e
shkallës së parë. Pasi që pala nuk ka sjellë një padi pranë Gjykatës
Administrative, vendimet e organeve administrative u bënë të
plotfuqishme.
Në anën tjetër, më 1997, Qyteti i Splitit paraqiti një padi civile pranë
Gjykatës Komunale të Splitit kundër vajzës së ish qiramarrësve duke
kërkuar dëbimin e saj. Menjëherë pas kësaj, ajo parashtroi një kundërpadi
që kërkon përfundimin e kontratës së qirasë nën të ashtuquajturin e drejtë
banesore në lidhje me banesën. Kërkuesi iu bashkua këtyre procedurave si
një ndërhyrës në anën e autoriteteve lokale. Gjykata Komunale e Splitit e
hodhi poshtë padinë e autoriteteve lokale duke e pranuar atë të vajzës së
ish qiramarrësve nën konstatimin se ajo kishte fituar ex lege të drejtën në
qiradhënie të posaçme të mbrojtur të banesës pas vdekjes së nënës së saj
dhe se ajo kishte të drejtën të lidhë një kontratë qiraje nën qiranë e
mbrojtur, me paditësin. Gjykata e Qarkut Split hodhi poshtë ankesën e
kërkuesit dhe e miratoi aktgjykimin e shkallës së parë, e cila në këtë
mënyrë u bë përfundimtare. Në vend të kontratës së qirasë ajo lidhi një
kontratë shitjeje me Fondin për Kthimin dhe Kompensimin e Pronave të
Marra me të cilën ajo bleu banesën në fjalë. Pak kohë më pas ajo regjistroi
pronësinë e saj në banesën në regjistrin e tokës.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Kërkuesi pretendoi se kohëzgjatja e procedurës ishte e papajtueshme
me kërkesat e "kohës së arsyeshme", të parapara në Nenin 6 të Konventës.
Qeveria kërkoi nga Gjykata që të refuzojë kërkesën mbi pretendimin se
kërkuesi kishte dështuar të shteronte mjetet e brendshme. Qeveria
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argumentoi se kërkuesi kishte pasur një mundësi për të paraqitur një
ankesë kushtetuese dhe të ankohet për kohëzgjatjen e procedurave. Edhe
pse kërkuesi kishte paraqitur një ankesë kushtetuese, megjithatë, ai kishte
paraqitur një ankesë të rregullt kushtetuese kundër vendimit për pezullim
të Gjykatës Administrative në vend të një ankese për kohëzgjatjen e
procedurës. Gjykata vëren se në rastin konkret, kërkuesi u ankua rreth
zgjatjes së procedurës administrative para autoriteteve administrative,
ankesa kushtetuese nuk mund të konsiderohet mjet juridik efektiv. Gjykata
më tej vëren se kjo ankesë nuk është qartësisht e pabazë dhe deklaroi
ankesën si të pranueshme.
Sa i përket kohëzgjatjes së procedurave, Gjykata përsërit se
arsyeshmëria e kohëzgjatjes së procedurës duhet të vlerësohet në dritën e
rrethanave të rastit dhe duke iu referuar kritereve, si: kompleksitetit të
çështjes, sjelljes së kërkuesit dhe autoriteteve përkatëse.1 Gjykata
konsideron se kohëzgjatja e procedurave administrative në rastin në fjalë,
që deri tani ka zgjatur rreth nëntë vite dhe ende janë në pritje, është apriori e
paarsyeshme dhe kërkon një vlerësim të gjerë. Një vonesë e tillë e cila
rezultoi nga vendimi për të pezulluar procedurën në pritje të rezultatit të
rastit civil dhe administrativ, edhe pse mund të konsiderohet e justifikuar
nëse do ishte aplikuar në rrethana të jashtëzakonshme për administrimin e
duhur të drejtësisë, në rastin konkret Gjykata e konsideron si të
panevojshme dhe kishte shkaktuar pasoja të pashmangshme në procedurat
e pezulluara administrative.
Duke shqyrtuar të gjithë materialin e paraqitur, Gjykata konsideron
se Qeveria nuk ka paraqitur ndonjë fakt apo argument të aftë për ta bindur
atë për të arritur një përfundim tjetër në rastin në fjalë. Duke pasur
parasysh praktikën e saj gjyqësore në lidhje me këtë çështje, Gjykata
konsideron se në rastin konkret kohëzgjatja e procedurës ishte e tepruar
dhe nuk arriti të përmbushë kërkesat për "kohë të arsyeshme". Si rezultat,
Gjykata konstaton se ka shkelje të Nenit 6 § 1 të Konventës.
Kërkuesi, duke u bazuar në Nenin 1 të Protokollit 1, gjithashtu u
ankua se vendimi i Gjykatës Administrative i vitit 2002, si dhe shitja e
banesës vajzës së ish-qiramarrësve në vitin 2004, përbënte një shkelje të së
drejtës së tij të pronës pasi që e kishin parandaluar atë që t‟i kthehej banesa,
për të cilën ai do të kishte të drejtë.
1

Shih, Cocchiarella kundër Italisë [DhM], nr. 64886/01, § 68, GjEDNj 2006; dhe Frydlender
kundër Francës, [DhM], nr. 30979/96, § 43, GjEDNj 2000-VII
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Sa i përket vendimit të Gjykatës Administrative, Gjykata vëren se
procedurat e ankimuara janë ende në pritje para autoritetit administrativ të
shkallës së parë. Në rast të një rezultati të pafavorshëm, kërkuesi do të jetë
në gjendje të paraqesë një ankesë administrative, një padi në Gjykatën
Administrative dhe përfundimisht një ankesë kushtetuese. Ndërsa, sa i
përket shitjes së banesës vajzës së ish-qiramarrësve, Gjykata vëren se
kërkuesi ka pasur dhe ende ka një mundësi për të paraqitur një padi
kundër palëve në kontratën e shitjes me qëllim që të shpallet e pavlefshme.
Gjykata e shpallë këtë pjesë të kërkesës të papranueshme dhe e refuzon në
pajtim me Nenin 35 të Konventës.
Në bazë të Nenit 41 të Konventës, Gjykata konstaton se, qartazi për
shkak të shkeljes së të drejtave të garantuara në Konventë, kërkuesi ka
pësuar dëme jo-materiale, andaj urdhëron kompensim në shumën 4800
EUR, plus çdo taksë që mund të ngarkohet. Sa u përket dëmeve materiale
të pretenduara nga kërkuesi, Gjykata konsideron se nuk ka ndonjë lidhje
kauzale në mes të shkeljes së konstatuar dhe dëmeve të pretenduara, andaj
refuzon kërkesën.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se ka shkelje të Nenit 6 § 1 të Konventës ndërsa
pjesën tjetër të kërkesës e deklaron të papranueshme (unanimisht).
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Mago dhe të tjerët kundër Bosne dhe Hercegovinës - 12959/05,
19724/05, 47860/06, 8367/08, 9872/09, 11706/09
24.09.2012 [Seksioni i katërt]
Neni 1 i Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e
pamundësisë për të kthyer banesat e para luftës / ka shkelje vetëm për tre
kërkues
Neni 8
Shkelje e së drejtës për respektimin e shtëpisë, jetës familjare dhe
private si pasojë e masave të kontestuara / hedhet poshtë
Neni 14 i Konventës së bashku me Nenin 1 të Protokollit 1
Diskriminim në bazë të karakteristikave personale dhe ndërhyrje në
të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e anulimit të së drejtës së
uzurpimit / e panevojshme për shqyrtim (për 3 kërkues) / hedhet poshtë (për 3
kërkues)
Neni 6 dhe Neni 17
Shkelje e së drejtës për proces të rregullt gjyqësor dhe tejkalim i
kufirit në kufizimin e të drejtave dhe keqpërdorim të autoritetit me rastin e
ndërhyrjes në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë / hedhet poshtë
Fjalët kyçe: gëzim paqësor i pasurisë/ banesa të fituara /pronësi shoqërore /
e drejtë në blerje /ndryshim regjimi / shërbim ushtarak / kthim i pronës /
kompensim / pasuri/ diskriminim/ e drejta për respektim të shtëpisë
Faktet e rastit
Kërkuesit, znj. Ljeposava Mago, shtetase boshnjake (kërkuesja e
parë), z. Ivan Antonov, shtetas serb (kërkuesi i dytë), z. Jovan Radoviq,
shtetas serb (kërkuesi i tretë), z. Milutin Banoviq, shtetas boshnjak
(kërkuesi i katërt), z. Vase Krstevski, shtetas maqedon (kërkuesi i pestë)
dhe z. Milutin Radojeviq, shtetas boshnjak dhe malazez (kërkuesi i gjashtë),
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parashtruan gjashtë kërkesa të ndara, të cilat Gjykata vendosi t‟i bashkojë
pasi që kanë të bëjnë me rrethana, ankesa dhe procese të brendshme
gjyqësore të njëjta.
Banesat “në pronësi shoqërore “përfaqësonin gati 20% të
vendbanimeve të para luftës në Bosne dhe Hercegovinë. Regjimi i "pronësisë
shoqërore" - është një koncept që, ndonëse ekzistonte në vende të tjera, ishte
veçanërisht i zhvilluar në ish Republikën Socialiste Federative të Jugosllavisë
("RSFJ"). Banesat në “pronësi shoqërore” u ndërtuan në përgjithësi nga
ndërmarrjet shoqërore ose nga organe të tjera publike dhe iu ndanë
punonjësve të tyre, të cilët u bënë "bartës të së drejtës së banimit". Të gjithë
qytetarëve të RSFJ-së që banonin në “banesat shoqërore” u kërkohej të
paguajnë një kontribut nga mjetet për të subvencionuar ndërtimin e banesave.
Megjithatë, shuma që një individ kishte kontribuar nuk ishte kriteri ligjor i
marrë në konsideratë në listat e pritjes për ndarjen e banesave të tilla. Në
pajtim me këtë Ligjin e strehimit 1984, i cili rregullonte të drejtat e autoriteteve
të ngarkuar me shpërndarjen dhe mbajtësve të së drejtave të banimit, një e
drejtë e shfrytëzimit, e dhënë njëherë, ia jepte te drejtën e banimit bartësit dhe
përdorim të përhershëm dhe të përjetshëm të banesës kundrejt pagesës së një
tarife nominale. Në rast të vdekjes së mbajtësit e të drejtës së banimit, të
drejtat e tyre u transferoheshin, si çështje ligjore, bashkëshortëve të tyre të
mbijetuar ose anëtarëve të regjistruar të familjeve të tyre familjare që po e
shfrytëzonin banesën. Për më tepër, në rast divorci, bashkëshortët ishin të lirë
të zgjedhin se cili prej tyre do të vazhdonte të përdorte banesën; në mungesë
të marrëveshjes, secili prej tyre mund të aplikonte në një gjykatë për
transferimin e të drejtës së banimit. Në praktikë, këto dispozita për transferim
nënkuptonin se të drejtat e banimit të alokuara fillimisht nga organet publike
për punonjësit e tyre mund të kalonin, tek breza të shumëfishtë, për të cilët
lidhja fillestare e punësimit me mbajtësin e së drejtës së ndarjes nuk
ekzistonte më. Ligji tutje parashihte se të drejtat e banimit mund të anulohen
vetëm në procedurat gjyqësore për arsye të kufizuara, më e rëndësishmja e të
cilave ishte dështimi i bartësve të të drejtës së banimit për shfrytëzimin fizik të
banesave të tyre. Megjithëse ishin parashikuar inspektime për të siguruar
përputhjen me këtë kërkesë (), të drejtat e banimit rrallë, ndonjëherë, janë
anuluar për këto arsye para luftës së viteve 1992-95. Për më tepër, më 24
dhjetor 1992, Gjykata Kushtetuese e Bosne dhe Hercegovinës anuloi
dispozitat e inspektimit. Pas shpalljes së pavarësisë më 6 mars 1992, në Bosne
dhe Hercegovinë filloi një luftë brutale dhe si rezultat i konfliktit ndodhën
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shumë lëvizje të njerëzve dhe shumë shkatërrime pronash. Në lidhje me
rastin në fjalë, pas zhvillimeve politike në Bosne e Hercegovinë, koncepti i
"pronësisë shoqërore" u braktis gjatë luftës së viteve 1992-95. Banesat në
pronësi shoqërore u nacionalizuan në mënyrë efektive.
Kërkuesja e parë, ka lindur dhe jeton në Bosne dhe Hercegovinë. Në
vitin 1983, bashkëshortit te saj, një rreshter i JNA, iu nda një banesë
ushtarake në Sarajevë. Pas tërheqjes zyrtare të JNA nga Bosne dhe
Hercegovina më 1992, ai vendosi të vazhdojë karrierën e tij ushtarake në
Serbi. Kërkuesja u transferua gjithashtu në Serbi, ku iu dha statusi i
refugjatit. Shërbimi ushtarak i bashkëshortit të kërkueses u ndërpre në vitin
1998. Në po atë vit, kërkuesja bëri një kërkesë për kthimin e banesës në
Sarajevë. Menjëherë pas kësaj, ajo paraqiti një kërkesë për divorc në Serbi
dhe u kthye në Bosne dhe Hercegovinë. Më 25 mars 2000, kërkesa e saj për
kthim u refuzua në bazë të Nenit 3a të Ligjit për Kthimin e Banesave 1998,
vendim i cili u mbështet nga ministria kompetente kantonale. Kërkuesja
paraqiti një kërkesë në Odën e të Drejtave të Njeriut. Më 27 qershor 2002,
Gjykata Kantonale e Sarajevës, lidhur me një kërkesë për shqyrtim
gjyqësor, anuloi vendimet e 25 marsit dhe 28 shtatorit 2000 dhe e ktheu
çështjen për rishqyrtim. Më 9 korrik 2002 komisioni i kthimit të krijuar nga
Marrëveshja e Paqes të Dejtonit ("KPPK"), përpara së cilës kërkuesi ndoqi
procedurat paralele, konsideroi se burri i kërkueses nuk ishte as refugjat, as
person i zhvendosur dhe nuk pranoi juridiksionin. Më 22 nëntor 2002,
autoritetet kompetente të strehimit refuzuan përsëri kërkesën e kërkueses
sipas Nenit 3a, ndërsa më 23 shtator 2003, Ministria kompetente kantonale
e mbështeti atë vendim. Më 9 shtator 2004, Komisioni i të Drejtave të
Njeriut, pasardhësi i Odës për të Drejtat e Njeriut, konstatoi se kërkuesja
ndau fatin e ish burrit të saj në lidhje me kthimin e banesës së tyre dhe nuk
gjeti asnjë shkelje të Konventës për shkak të shërbimit të ish burrit të saj në
forcat e UJ-së. Më 20 janar 2006, Gjykata Kantonale e Sarajevës, mbi një
kërkesë për shqyrtim gjyqësor, anuloi vendimet administrative të 22
nëntorit 2002 dhe 23 shtatorit 2003 dhe e ktheu çështjen për rishqyrtim. Më
5 tetor 2006, autoritetet refuzuan kërkesën e kërkuesit sipas Nenit 3a. Më 8
dhjetor 2006, ministria kompetente kantonale e mbështeti atë vendim ndaj
të cilit kërkuesja nuk ka apeluar. Më 17 nëntor 2008, Gjykata Kushtetuese
gjeti shkelje të Nenit 6 të Konventës, duke marrë në konsideratë
kohëzgjatjen e procedurave të kthimit dhe ia dha kërkueses 1,200 marka
konvertibile (BAM) për dëmin jo-material. Pavarësisht nga kohëzgjatja e
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tepërt e procedurave të kthimit, ajo vendosi që kërkuesja, megjithatë, duhet
të paraqiste një kërkesë për rishqyrtim gjyqësor kundër vendimit
administrativ të datës 8 dhjetor 2006 dhe refuzoi ankesat e saj substanciale
për arsyet e mos shterimit.
Kërkuesi i dytë i ka lindur dhe jeton në Serbi. Në vitin 1978, si një
oficer mjekësor i APJ-së, atij iu dha një apartament ushtarak në Sarajevë.
Pasi u transferua në Beograd në vitin 1989, gruaja e tij qëndroi në atë
banesë deri në vitin 1994. Shërbimi i tij ushtarak u ndërpre më 31 tetor
1992. Në një datë të panjohur, pasi kishte hequr dorë nga e drejta e banimit
në banesën në Sarajevë, kërkuesit iu caktua një e drejtë qiramarrjeje me
kohëzgjatje të pakufizuar në një banesë ushtarake në Serbi. Përveç kësaj, atij
iu dha një hua, bashkë-financuar nga autoritetet ushtarake, për një banesë
tjetër në Serbi Në vitin 1998, kërkuesi bëri një kërkesë për kthimin e banesës
në Sarajevë. Me 8 gusht 2000, kërkesa e tij e kthimit ishte refuzuar sipas
Nenit 3a. Më 12 mars 2001, Ministria kompetente kantonale e mbështeti atë
vendim. Më 15 gusht 2002, Gjykata Kantonale e Sarajevës, lidhur me një
kërkesë për shqyrtim gjyqësor, anuloi vendimet e 8 gushtit 2000 dhe 12
marsit 2001 dhe e ktheu çështjen për rishqyrtim. Më 17 shtator 2002,
kërkuesi paraqiti një kërkesë në Odën e të Drejtave të Njeriut. Më 22 nëntor
2002, autoritetet kompetente të strehimit refuzuan përsëri kërkesën për
kthimin e kërkuesit sipas Nenit 3a. Vendimi u dorëzua më 30 dhjetor 2002.
Ankuesi nuk apeloi. Më 7 korrik 2004, Komisioni për të Drejtat e Njeriut,
pasardhësi i Odës për të Drejtat e Njeriut, gjeti se nuk kishte shkelje të
Konventës. Ky vendim u dorëzua më 11 nëntor 2004.
Kërkuesi i tretë, ka lindur në Kroaci dhe jeton në Serbi. Në vitin 1983,
si oficer i APJ-së, atij iu dha një banesë ushtarake në Mostar. Kur JNA
zyrtarisht u tërhoq nga Bosne dhe Hercegovina në vitin 1992, ai vendosi të
vazhdojë karrierën e tij ushtarake në Serbi. Shërbimi i tij ushtarak u
ndërpre në vitin 2000. Në vitin 1998, kërkuesi bëri një kërkesë për kthimin e
banesës në Mostar. Më 4 shtator 2001 kërkesa e tij u refuzua sipas Nenit 3a.
Vendimi u miratua nga ministria kompetente kantonale, Gjykata kantonale
e Mostarit dhe Gjykata Supreme e njësisë përkatëse më 22 dhjetor 2003, 29
dhjetor 2004 dhe 11 tetor 2006 respektivisht. Në vitin 2003, kërkuesi
paraqiti një kërkesë në Dhomën e të Drejtave të Njeriut. Në vitin 2006,
Komisioni i të Drejtave të Njeriut gjeti shkelje të Nenit 6 të Konventës në
lidhje me kohëzgjatjen e procedurave të kthimit dhe ia dha kërkuesit 1,000
BAM për dëmin jo-material. Duke pasur parasysh gjatësinë e tyre të tepërt,
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Komisioni i të Drejtave të Njeriut konstatoi se procedurat e kthimit nuk
përbënin një mjet juridik, i cili duhet të përdoret si kusht për shqyrtimin e
ankesave substanciale të kërkuesit. Më pas, në përputhje me
jurisprudencën e saj të mirëfilltë, konstatoi se e drejta e banimit të kërkuesit
përbënte "pasuri" brenda kuptimit të Nenit 1 të Protokollit 1 dhe se
pamundësia e tij për të ri poseduar banesën e tij përbënte një ndërhyrje në
gëzimin e asaj të drejte. Sa i përket proporcionalitetit të ndërhyrjes,
Komisioni konstatoi se shërbimi i kërkuesit në forcat e UJ-së kishte treguar
pakënaqësinë ndaj Bosne dhe Hercegovinës. Ai arriti në përfundimin se
ndërhyrja u arsyetua dhe nuk gjeti asnjë shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1.
Së fundmi, ai konsideroi se ishte e panevojshme të shqyrtohej diskriminimi
dhe ankesat në lidhje me Nenin 8.
Kërkuesi i katërt, ka lindur dhe jeton në Serbi. Në vitin 1988, si një
oficer mjekësor i APJ-së, iu caktua një banesë ushtarake në Sarajevë. Kur
JNA zyrtarisht u tërhoq nga Bosne dhe Hercegovina, ai vendosi të vazhdojë
karrierën e tij ushtarake në Serbi. Pasi kishte hequr dorë nga e drejta e
banimit në banesën në Sarajevë, më 1 qershor 1999, kërkuesit i është dhënë
një hua hipotekare, bashkë-financuar nga autoritetet ushtarake, për një
banesë në Serbi. Në vitin 1999, kërkuesi bëri një kërkesë për kthimin e
banesës në Sarajevë. Më 22 qershor 2004, kërkesa e tij u refuzua në bazë të
Nenit 3a. Ky vendim u pranua nga ministria kompetente kantonale,
Gjykata kantonale e Sarajevës dhe Gjykata Supreme më 1 nëntor 2004, 24
shtator 2007 dhe 15 janar 2010 respektivisht. Ndërkohë, më 9 korrik 2002,
KPrP-ja e, para së cilës kërkuesi ndoqi procedurat paralele, konsideroi se ai
nuk ishte as refugjat, as person i zhvendosur dhe nuk pranoi juridiksionin.
Shërbimi ushtarak i kërkuesit u ndërpre në vitin 2003.
Kërkuesi i pestë, jeton në Serbi. Në vitin 1987, si oficer i APJ-së, atij iu
dha një banesë ushtarake në Mostar. Megjithëse JNA zyrtarisht u tërhoq
nga Bosne dhe Hercegovina më 19 maj 1992, ai qëndroi në Mostar.
Megjithatë, formalisht ai ishte anëtar i forcave të armatosura të Reja
Jugosllave, të forcave të armatosura të Republikës Federale të Jugosllavisë,
deri më 31 korrik 1992. Më 3 gusht 1992, forcat e Ushtrisë Kroate (HVO)
arrestuan kërkuesin. Ai u mbajt në kampin e internimit në Dretelj deri më
18 gusht 1992 dhe pastaj u deportua në zonën e kontrolluar nga forcat e
Ushtrisë Serbe (VRS). Menjëherë pas kësaj, Shoqata e Kryqit të Kuq të Malit
të Zi transferoi kërkuesin në ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë. Në
vitin 1998, kërkuesi bëri një kërkesë për kthimin e banesës në Mostar. Më 9
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tetor 2002 kërkesa e tij ishte refuzuar sipas Nenit 3a. Më 7 nëntor, ministria
kompetente kantonale e mbështeti atë vendim. Më 16 prill 2003, Gjykata
kantonale e Mostarit, lidhur me një kërkesë për shqyrtim gjyqësor, anuloi të
dyja vendimet dhe e ktheu çështjen për rishqyrtim. Më 11 shkurt 2004,
autoritetet e strehimit refuzuan përsëri kërkesën për kthimin e kërkuesit
sipas Nenit 3a. Më 5 korrik 2004, ministria kompetente kantonale e
mbështeti atë vendim. Më 2 dhjetor 2004, Gjykata kantonale e Mostarit
anuloi të dyja vendimet dhe ia ktheu rastin autoriteteve të strehimit. Më 16
prill 2007, autoritetet e strehimit refuzuan për herë të tretë kërkesën për
kthim sipas Nenit 3a. Ky vendim u miratua përkatësisht nga Ministria
kompetente kantonale dhe nga Gjykata kantonale e Mostarit më 11 shkurt
dhe 2 dhjetor 2008. Më 26 prill 2007 autoritetet serbe ndërprerë procedurën
për ndarjen e banesës, në Serbi për shkak se kërkuesi nuk kishte hequr dorë
nga e drejta për qëndrim në banesë në Mostar. Më 6 tetor 2009, kërkuesi u
vendos në një shtëpi të pleqve në Serbi, pasi ai nuk kishte vend tjetër për të
jetuar.
Kërkuesi i gjashtë, ka lindur dhe jeton në Mal të Zi. Në vitin 1981, si
një ekonomist i punësuar në një objekt ushtarak, atij iu dha një banesë
ushtarake në Sarajevë. Kur JNA zyrtarisht u tërhoq nga Bosne dhe
Hercegovina, ai pranoi një punë të ngjashme në një strukturë ushtarake në
Mal të Zi. Në vitin 1999, kërkuesi bëri një kërkesë për kthimin e banesës në
Sarajevë. Më 17 mars 2003, kërkesa e tij për kthim ishte pranuar. Më 27
nëntor 2003, ministria kompetente kantonale anuloi atë vendim dhe hodhi
poshtë kërkesën për kthim sipas Nenit 3a. Ndërkohë, më 24 prill 2003,
KPrP-ja, para së cilës kërkuesi ndoqi procedurat paralele, konstatoi se ai
nuk ishte as refugjat, as person i zhvendosur dhe nuk pranoi juridiksionin.
Në nëntor 2005, ai u tërhoq. Pasi kishte hequr dorë nga e drejta e banimit
në banesën në Sarajevë, atij iu dha një e drejtë qiramarrjeje me kohëzgjatje
të pakufizuar në një banesë ushtarake në Mal të Zi në dhjetor 2005. Më 6
shkurt 2006, Gjykata Kantonale e Sarajevës, në lidhje me një kërkesë për
shqyrtim gjyqësor, anuloi vendimin e 27 nëntorit 2003 dhe ia ktheu rastin
ministrisë kantonale. Më 29 mars 2006, ministria kantonale anuloi
vendimin e 17 marsit 2003 dhe ia ktheu rastin autoriteteve të strehimit. Më
10 prill 2007, autoritetet e strehimit refuzuan kërkesën e kthimit sipas Nenit
3a. Ministria dhe Gjykata Kantonale e Sarajevës e mbështetën atë vendim
më 5 qershor 2007 dhe 24 qershor 2008 respektivisht. Vendimi i fundit u
dorëzua më 10 dhjetor 2008.
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Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Kërkuesit pretenduan shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1, si pasojë e
pamundësisë së kthimit të banesave të tyre në Sarajevë dhe Mostar.
Fillimisht Gjykata shqyrtoi përputhshmërinë ratione personae të rastit,
pasi që Qeveria argumentoi se rasti aktual ishte i papajtueshëm ratione
personae me dispozitat e Konventës dhe Protokolleve të saj, me arsyetimin
se Serbia dhe Mali i Zi, në vend të Bosne dhe Hercegovinës, ishin përgjegjës
për strehimin e të gjithë anëtarëve aktualë dhe të pensionuar të forcave të
tyre, përfshirë këtu edhe kërkuesit e tanishëm. Gjykata rithekson se
përputhshmëria ratione personae kërkon shkeljen e pretenduar të Konventës
ose ndonjë prej Protokolleve të saj të kryera nga shteti përgjegjës ose në një
farë mënyre që i atribuohet atij. Meqë çështja në fjalë ka të bëjë me banesat
e vendosura në Bosne dhe Hercegovinë dhe me vendimet e autoriteteve të
Bosne dhe Hercegovinës, kërkesa është qartë e pajtueshme ratione personae
me dispozitat e Protokollit 1 në kuptim të Nenit 35 § 3 (a) të Konventës.
Prandaj, kundërshtimi i Qeverisë duhet të hidhet poshtë.
Gjykata me pas shqyrtoi pajtueshmërinë ratione materiae, pasi që
Qeveria theksoi se kërkuesit e pranishëm, ndryshe nga kërkuesi në rastin
Gjokiq1 nuk kishin blerë banesat e tyre para luftës dhe kishin mbetur kështu
bartës të së drejtës së shfrytëzimit. Sipas Qeverisë se e drejta e banimit nuk
përbënte "pasuri" brenda kuptimit të Nenit 1 të Protokollit 1, siç kishte gjetur
Gjykata në disa raste sepse kërkuesit nuk kishin pasur të drejtë të blejnë
banesat.2 Gjykata vëren se rasti në fjalë dallon nga ato raste sepse më pajtim
me Marrëveshjen e Paqes të Dejtonit dhe ligjet vendase të miratuara nën
presionin ndërkombëtar, të gjithë mbajtësit e të drejtës së banimit në Bosne
dhe Hercegovinë kanë si rregull të drejtën për të rimarrë banesat para luftës
dhe pastaj t'i blejnë ato me kushte shumë të favorshme. Në Kroaci rrethanat
ishin të tjera. Për më tepër, për dallim nga autoritetet kroate, autoritetet e
Bosne dhe Hercegovinës vazhdimisht kanë pohuar se një e drejtë banimi
përbën "pasuri” brenda kuptimit të Nenit 1 të Protokollit 1. Pasi që pozita e
autoriteteve kombëtare duket të jetë në përputhje me standardet
ndërkombëtare, Gjykata nuk sheh ndonjë arsye për t'u larguar prej saj. Së
fundi, situata në rastin aktual nuk është ndryshe nga situata në rastin Gjokiq,
duke pasur parasysh se ata që blenë banesa ushtarake që ndodheshin në
1
2

Đokić kundër Bosne dhe Heregovinës, nr. 6518/04, 27 Maj 2010
Gaçeša kundër Kroacisë, nr. 43389/02, 1 Prill 2008, dhe Trifunović kundër. Kroacisë, nr.
34162/06, 6 nëntor 2008
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Federatën e tanishme të Bosne dhe Hercegovinës nuk mund të regjistronin
pronësinë e tyre dhe mbeten, në mënyrë strikte, vetëm mbajtës e të drejtës së
banimit. Prandaj, Gjykata hedh poshtë kundërshtimin e Qeverisë.
Sa i përket natyrës së ndërhyrjes, Gjykata në shumë raste, ka theksuar
se Neni 1 i Protokollit 1 përmban tri rregulla: rregulli i parë është i një
natyre të përgjithshme dhe shpalos parimin e gëzimit paqësor të pasurisë;
rregulli i dytë mbulon privimin e pasurisë dhe e nënshtron atë kushteve të
caktuara; rregulli i tretë pranon se shtetet kontraktuese kanë të drejtë, ndër
të tjera, të kontrollojnë përdorimin e pasurisë në përputhje me interesin e
përgjithshëm. Rregulli i dytë dhe i tretë ka të bëj me raste të veçanta të
ndërhyrjes në të drejtën për gëzimin paqësor të pasurisë dhe duhet të
interpretohet në dritën e parimit të përgjithshëm të parashtruar në rregullin
e parë.3 Në rastin në fjalë, çështja kryesore është anulimi i të drejtave të
banimit të kërkuesve, që i pengon ata të marrin përsëri banesat e tyre të
paraluftës. Kjo përbën një privim të pasurisë së tyre brenda kuptimit të
rregullit të dytë të Nenit 1 të Protokollit 1.
Sa i përket parimit të ligjshmërisë, Gjykata rithekson se të drejtat e
shfrytëzimit të kërkuesve të tanishëm janë anuluar sipas Nenit 3a të Ligjit
për Kthimin e Banesave të vitit 1998, dispozitë kjo e cila ishte deklaruar si
kushtetuese nga Gjykata Kushtetuese. Prandaj, është e qartë se ndërhyrja
ishte parashikuar me ligj në kuptimin e rregullit të dytë të Nenit 1 të
Protokollit 1. Sa i përket qëllimit të ndërhyrjes, Gjykata pajtohet me
kërkuesit se një privim i pasurisë i kryer për asnjë arsye përveç dhënies së
një përfitimi privat ndaj një pale private, nuk mund të jetë në interesin
publik. Duke pasur parasysh këtë, Gjykata vëren se marrja e pronës së
kryer në zbatimin e një politike të llogaritur për të rritur drejtësinë
shoqërore brenda komunitetit mund të jetë në interesin publik, edhe nëse
komuniteti në përgjithësi nuk ka përdorim të drejtpërdrejtë ose gëzim të
pronës së marrë.4 Përderisa Gjykata është e vetëdijshme se gjatë dhe
menjëherë pas luftës shumë banesa të braktisura u ishin caktuar zyrtarëve
më të lartë ushtarakë dhe civilë, për të cilët përndryshe ishin përmbushur
nevojat për strehim duket se këto mangësi janë mënjanuar më vonë. Duke
pasur parasysh këtë, Gjykata pranon se ndërhyrja në pasurinë e kërkuesve
kishte për qëllim rritjen e drejtësisë sociale, siç argumentohet nga Qeveria.

3
4
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Në lidhje me atë se a ka pasur një baraspeshë të drejtë dhe
proporcionale ndërmjet mbrojtjes së pronës dhe kërkesave të interesit
publik, Gjykata vendosë se marrja e pasurisë pa pagesë të një shume të
arsyeshme të lidhur me vlerën e saj, normalisht do të përbëjë një ndërhyrje
jo-proporcionale dhe një mungesë e plotë e kompensimit mund të
konsiderohet e justifikueshme sipas këtij neni vetëm në rrethana të
jashtëzakonshme.5 Gjykata së pari vëren se kërkuesja e parë ishte privuar
nga pasuria e saj për shkak të shërbimit të bashkëshortit të saj në forcat e
UJ-së gjatë dhe pas luftës. Qeveria theksoi se në bazë të legjislacionit të
strehimit, bashkëshortët mbajtën të përbashkët të drejtat e banimit dhe
pohuan se rrjedhimisht statusi i bashkëshortit të kërkueses duhet të merret
parasysh kur shqyrton kërkesën e kërkueses për kthimin. Ata iu referuan
një vendimi të Odës për të Drejtat e Njeriut6 ku theksohet se në rastin e
divorcit bashkëshortët kanë të drejtën për të zgjedhur se cili prej tyre do të
vazhdojë të përdorë banesën e tyre. Gjykata konsideron se autoritetet duhet
ta respektojnë atë zgjedhje. Në rastin aktual, bashkëshorti i kërkueses nuk
ka aplikuar për kthimin e banesës në Sarajevë dhe prandaj në mënyrë të
heshtur ka rënë dakord që kërkuesja ta marrë atë. Në këto rrethana, statusi
i tij nuk duhet të merret parasysh kur shqyrton kërkesën e kërkueses për
kthimin e pronës. Pasi që kërkuesja nuk binte në ndonjë nga kategoritë e
synuara nga masat e kontestuara dhe Qeveria nuk sugjeronte ndonjë arsye
tjetër për heqjen e pasurisë së saj, Gjykata konstaton se ka shkelje të Nenit 1
të Protokollit 1 në raport me kërkuesen e parë.
Gjykata më tej vëren se kërkuesi i tretë dhe i pestë u privuan nga
pasuria e tyre vetëm për shkak të shërbimit të tyre në forcat e UJ gjatë dhe
pas luftës në Bosne dhe Hercegovinë. Nuk ka asnjë indikacion, e lëre më
prova, se këta kërkues morën pjesë, si pjesë e forcave të UJ-së, në ndonjë
krim lufte në territorin e Bosne dhe Hercegovinës. Ndërsa Qeveria
pretendoi se per këta kërkues ndoshta ishin ndarë banesa në Serbi, ata nuk
arritën ta vërtetonin këtë pretendim. Palët u pajtuan dhe kjo është vërtetë e
njohur, se natyra e luftës në Bosne dhe Hercegovinë ishte e tillë që shërbimi
në disa forca të armatosura ishte në një masë të madhe indikacion për
origjinën etnike. Si rezultat, masat e kontestuara, ndonëse neutrale, kanë
efektin e trajtimit ndryshe të njerëzve në bazë të origjinës së tyre etnike.
5

6
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Gjykata në raste të mëhershme të krahasueshme kishte vendosur që, si
parim, nuk duhet të ketë asnjë ndryshim në trajtim i cili bazohet
ekskluzivisht ose në një masë vendimtare mbi origjinën etnike, dhe
vendime të tilla nuk mund të justifikohen objektivisht në një shoqëri
bashkëkohore demokratike.7 Për këtë Gjykata nuk sheh ndonjë arsye për t'u
larguar nga ky zbulim. Pasi që kërkuesve nuk u është dhënë asnjë
kompensim, Gjykata konkludon se ka pasur shkelje të Nenit 1 të Protokollit
1 në lidhje me kërkuesin e tretë dhe pestë.
Sa i përket kërkuesit të dytë dhe të gjashtë, Gjykata vëren se atyre u
janë ndarë të drejtat e qiramarrjes me afat të pakufizuar në banesa në Serbi
dhe Mal të Zi respektivisht. Për t'u kualifikuar për këto të drejta në Serbi
dhe Mal të Zi, ata duhej të heqin dorë nga të drejtat ekuivalente në banesat
e paraluftës në Sarajevë. Është e vërtetë që shtetet duhet normalisht të
ofrojnë kompensim nëse marrin një pronë. Për më tepër, fakti që një person
ka fituar një të drejtë pronësie në një shtet, zakonisht nuk është i
mjaftueshëm në vetvete për të justifikuar marrjen e pronës së tij në një shtet
tjetër. Duke pasur parasysh këtë, në rrethanat e jashtëzakonshme të
shpërbërjes së RSFJ-së dhe të luftërave në rajon, Gjykata konsideron se nga
Shteti i paditur nuk kërkohet sipas Nenit 1 të Protokollit 1 të paguajë
kompensim kërkuesve për anulimin e të drejtave te tyre të banimit,
meqenëse atyre u janë dhënë të drejta ekuivalente në ish-republikat e tjera
të RSFJ-së. Rrjedhimisht, nuk ka pasur shkelje të nenit 1 të Protokollit nr. 1
lidhur me këta dy kërkues.
Së fundmi, kërkuesi i katërt mori një kredi hipotekare për të blerë një
banesë në Serbi. Qeveria serbe argumentoi se pozicioni i tij ishte krejtësisht
ndryshe nga pozita e atyre që iu ishin dhënë të drejta qiramarrëse në
banesat ushtarake në Serbi. Megjithatë, Gjykata nuk pajtohet me Qeverinë,
për shkak se së pari, kredia e kërkuesit ishte bashkë-financuar nga
autoritetet ushtarake. Së dyti, sikur ata të cilëve u është dhënë e drejta e
qiramarrjes në një banesë ushtarake në Serbi, kërkuesi duhej të heqë dorë
nga e drejta e banimit në banesën e tij në Sarajevë. Kështu, Gjykata gjen se
nuk ka pasur shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1 në lidhje me kërkuesin e
katërt.

7

192

Sejdić dhe Finci kundër Bosnes, nr. 27996/06 dhe 34836/06, § 44, GjEDNj 2009; DH dhe të
tjerët kundër Republikës Çeke [DhM], nr. 57325/00 § 176, GjEDNj 2007-IV, dhe Timishev
kundër Rusisë, nr. 55762/00 dhe 55974/00, § 58, GjEDNj 2005-XII

Mago dhe të tjerët kundër Bosne dhe Hercegovinës - 12959/05, 19724/05, 47860/06,...

Kërkuesit po ashtu pretenduan shkelje të Nenit 8 të Konventës, për
shkak se masat e kontestuara përbënin gjithashtu një ndërhyrje të
panevojshme në të drejtën për respektimin e shtëpive të tyre. Qeveria e
kundërshtoi këtë argument. Gjykata vëren se në dosjen e çështjes nuk ka
asnjë indikacion se kërkuesit synojnë të rivendosen në vendet e tyre të
banimit paraluftës. Në të vërtetë, në procedurat pranë kësaj Gjykate, ata
shprehimisht u pajtuan për kompensim në vend të kthimit. Prandaj,
Gjykata nuk konstaton se faktet e këtij rasti janë të tilla që të zbulojnë
ndonjë ndërhyrje në të drejtën e kërkuesve për respektimin e shtëpive të
tyre Rrjedhimisht, kjo kërkesë është qartazi e pabazuar dhe duhet të
refuzohet sipas Nenit 35 §§ 3 (a) dhe 4 të Konventës.
Më tej, kërkuesit pretenduan shkelje të Nenit 14 të Konventës marrë
së bashku me Nenin 1 të Protokollit 1, duke u mbështetur në thelb në
konsideratat që bazohen në kërkesë e tyre sipas dispozitës së fundit të
marrë vetëm. Duke marrë parasysh argumentet e tre kërkuesve në
shqyrtimin e kërkesës sipas Nenit 1 të Protokollit 1, Gjykata deklaron se
kërkesa sipas Nenit 14 është e pranueshme, por konsideron se nuk është e
nevojshme për të shqyrtuar çështjen nën këto dispozita të marra së bashku.
Sa i përket tre kërkuesve tjerë, Gjykata vëren se të drejtat e tyre të banimit
në banesat ushtarake në Sarajevë u anuluan jo për shkak të shërbimit të
tyre në forcat e UJ-së, por për shkak se ata kishin hequr dorë nga këto të
drejta me qëllim të fitimit të banesave në Serbi ose Mal të Zi. Meqenëse të
drejtat e tyre të banimit janë anuluar në bazë të kritereve objektive dhe të
arsyeshme dhe jo në bazë të karakteristikave të tyre personale, nuk
ekziston ndonjë shkelje e Nenit 14 të Konventës marrë së bashku me Nenin
1 të Protokollit 1. Kjo kërkesë është qartazi e pabazuar dhe duhet të
refuzohet sipas Nenit 35 §§ 3 (a) dhe 4 të Konventës.
Së fundmi, Gjykata ka shqyrtuar pretendimet e mbetura të
parashtruara nga kërkuesi i dytë, tretë dhe katërt, sipas neneve 6 dhe 17 të
Konventës. Megjithatë, duke pasur parasysh të gjithë materialin në
posedim dhe për sa kohë që këto ankesa janë brenda juridiksionit të
Gjykatës, ajo konstaton se ato nuk zbulojnë ndonjë paraqitje të shkeljes së të
drejtave dhe lirive të përcaktuara në Konventë. Rrjedhimisht, kjo pjesë e
kërkesës duhet të refuzohet si e pabazuar, në përputhje me Nenin 35 §§ 3
(a) dhe 4 të Konventës.
Për shkak të shkeljeve të konstatuara, Gjykata kërkon nga Shteti i
paditur, brenda tre muajve nga data në të cilën aktgjykimi bëhet i formës së
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prerë, të paguajë 53 000 EUR për kërkuesen e parë, 85,000 EUR për
kërkuesin e tretë dhe 76,000 EUR për kërkuesin e pestë, në lidhje me dëmin
material; më tej 5.000 EUR ndaras për kërkuesen e parë, tretë dhe pestë në
lidhje me dëmin jo-material.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se ka shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1 vetëm ndaj
tre kërkuesve, ndërkaq kërkesën sipas Nenit 14 marrë së bashku me Nenin
1 të Protokollit 1 e deklaron të pranueshme për tre kërkues, ndërsa për tre
tjerët si të panevojshme për shqyrtim, ndërsa kërkesat sipas Nenit 6 dhe 17
si të panevojshme për shqyrtim (unanimisht).
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09.07.2003 [Seksioni i tretë]
Neni 1 i Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e
refuzimit të gjykatave për kthim të pronës / nuk ka shkelje
Fjalët kyçe: shitje e pronës / largim i detyrueshëm / territore të ndara /
uzufrukt /gëzim paqësor i pasurisë/ kthim i pronës/ qëllim legjitim/ baraspeshë e
drejtë
Faktet e rastit
Kërkuesit - znj. Sabine Wittek dhe z. Harro Wittek, shtetas gjermanë,
bazuar në një marrëveshje për blerje të datës 26 maj 1986, blenë një shtëpi
banimi në Leipzig, në territorin e Republikës Demokratike Gjermane
(RDGJ) për 56,000 marka gjermane të Gjermanisë Lindore (DEM). Shtëpia u
ndërtua në tokat që i përkisnin shtetit mbi të cilat kërkuesit morën një
uzufrukt në bazë të Nenit 287 të Kodit Civil të RDGJ-së. Më 26 tetor 1989,
kërkuesit bënë një kërkesë zyrtare për leje për t'u larguar nga RDGJ-ja, pasi
ata besonin se ishin te diskriminuar në baza politike në punën e tyre.
Kërkuesit deklaruan se ata ishin të informuar nga Departamenti i Punëve të
Brendshme të Qarkut në Leipzig se për të marrë leje për t‟u larguar GDR
përgjithmonë ata do të duhet të transferojnë pronën e tyre me shitje ose
dhuratë. Më 8 dhjetor 1989, kërkuesit pretendonin se transferimin e pronës
e kishin bërë duke ia dhuruar një çifti, me një akt noterial të dhurimit, në të
cilin shtëpia u deklarua të jetë me vlerë 120,000 (DEM). Në realitet, çifti që
mori banesën si dhuratë i pagoi kërkuesve 55.000 (DEM) në një llogari
bankare zvicerane.
Kërkuesit pretendojnë se vlera e vërtetë e shtëpisë dhe tokës së tyre
sot do të ishte rreth 600,000 DEM. Kjo shifër u kontestua nga Qeveria, të
cilët thanë se kërkuesit kishin poseduar vetëm një uzufrukt mbi tokën. Pas
ribashkimit gjerman, kërkuesit u përpoqën të rimarrin shtëpinë dhe
uzufruktin e tyre mbi tokën, së pari nga blerësit dhe më pas në procedurat
pranë gjykatave civile dhe administrative të Republikës Federale të
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Gjermanisë (FRG). Më 21 mars 1991, kërkuesit kërkuan nga Gjykata e
Shkallës së Parë të Leipzig një urdhër për kthimin e shtëpisë së tyre dhe
korrigjimin e regjistrimit në regjistrin e tokës. Gjykata e Shkallës së Parë të
Leipzig e hodhi poshtë kërkesën më 26 qershor 1991. Në një aktgjykim të
datës 5 mars 1992, Gjykata e Rrethit Leipzig hodhi poshtë një ankesë nga
kërkuesit, duke konsideruar se ata nuk kishin të drejtë për kthim dhe vuri
në dukje se asnjë transferim i pronës nuk ishte bërë, pasi dhurata dhe shitja
në RDGJ ishin të pavlefshme. Megjithatë, kërkuesit nuk kishin të drejtë të
mbështeteshin në nulitet, pasi ata kishin zgjedhur atë formë të kontratës në
njohuri të plotë të fakteve dhe blerësit nuk kishin përfituar nga ndonjë
shtrëngim ndaj kërkueseve. Prandaj kërkesa për kthim dështoi sipas
parimit të mirëbesimit dhe trajtimit të drejtë. Në një aktgjykim të datës 19
nëntor 1993, Gjykata Federale e Drejtësisë hodhi poshtë një ankesë të
mëtejshme nga kërkuesit dhe sikurse gjykatat e zakonshme, gjeti se dhurata
dhe shitja ishin të pavlefshme megjithatë vendosi se mosmarrëveshja në
fjalë ishte në juridiksion të gjykatave administrative, ndërsa legjislacion i
zbatueshëm ishin Aktvendimi i Ligjit të Çështjeve të Jashtëzakonshme të
Pronësisë dhe Ligji i Pronës i 23 shtatorit 1990.
Kërkuesit pastaj, duke u mbështetur në Ligjin e Pronës, parashtruan
një ankesë administrative pranë Këshillit të Qytetit të Leipzigut duke
kërkuar kthimin e pronës së tyre i cili refuzoi kërkesën e tyre me arsyetimin
se kushtet e përcaktuara në Nenin 1 (3) të Ligjit mbi Pronën nuk ishin
përmbushur, pasi që kërkuesit nuk kishin treguar se kishin vepruar nën
presion. Sipas Këshillit presioni për largim nga RDGJ mund të ketë
ekzistuar vetëm përpara hapjes së kufirit më 9 nëntor 1989. Pas kësaj, ishte
e qartë se të gjitha kufizimet për largimin nga RDGJ-së ishin hequr.
Kërkuesit u ankuan kundër këtij vendimi në Zyrën Rajonale për Zgjidhjen e
Çështjeve Pronësore të pronave të Paluajtshme të Landit të Saksonisë, e cila
hodhi poshtë ankesën e tyre, përsëri për shkak se kërkuesit nuk kishin
vepruar nën detyrim pas hapjes se kufirit më 9 nëntor 1989, dhe në veçanti
pas Vendimit për Çështjet Pronësore të 11 nëntorit 1989 dhe botimin e tij
më 23 nëntor 1989. Në një aktgjykim të 21 dhjetorit 1995, Gjykata
Administrative e Leipzigut vendosi kundër kërkuesve pas një seance
dëgjimore. Kërkuesit iu drejtuan Gjykatës Kushtetuese, e cila i hodhi
poshtë të gjitha kërkesat e bëra kundër vendimeve të mëhershme të
gjykatave civile dhe administrative.
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Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Kërkuesit pretenduan shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1, për shkak të
refuzimit të gjykatave gjermane për të urdhëruar kthimin e pronës së tyre
të vendosur në territorin e RDGJ-së. Në anën tjetër, Qeveria theksoi se edhe
në qoftë se ka pasur një ndërhyrje në rastin aktual, ajo ishte parashikuar
nga Ligji i Pronës dhe ishte në interes të publikut, në mënyrë që të arrihej
një baraspeshë e drejtë ndërmjet interesave konkurruese në atë kohë. Ata
theksuan natyrën e veçantë të ribashkimit gjerman dhe faktin se Ligji i
Pronës kërkoi të sigurojë rendin ligjor duke mbrojtur gjithashtu të drejtat e
blerësve, me kusht që ata të kishin vepruar në mirëbesim. Legjislatura
kishte zgjedhur t‟i jepte juridiksionin gjykatave administrative për të
dëgjuar mosmarrëveshjet lidhur me kthimin e pronës, të cilën njerëzit ishin
detyruar ta transferonin kur largoheshin nga RDGJ, dhe këto gjykata ishin
kompetente për të vendosur çështjet e ndërtimit lidhur me Ligjin e Pronës
dhe interpretimi i tyre në këtë rast nuk kishte qenë arbitrar. Për më tepër,
Qeveria argumentoi se sipas praktikës gjyqësore të Gjykatës Federale të
Drejtësisë, Ligji i Pronës mund të zbatohej gjithashtu për transaksionet
ligjore të lidhura pas datës kalimtare të 18 tetorit 1989 dhe se kërkuesit
kishin marrë kompensim të drejtë, pasi ata ishin paguar një shpërblim prej
55.000 marka gjermane (DEM) për pronën. Kërkuesit në anën tjetër pohuan
se transferimi ishte bërë nën presionin e autoriteteve të RDGJ-së dhe
prandaj transferimi i pronës ishte i pavlefshëm. Mbi të gjitha, ata
kontestuan interpretimin e Ligjit të Pronës nga Gjykata Federale e
Drejtësisë, Gjykata Federale Administrative dhe Gjykata Kushtetuese
Federale, vendimet e të cilëve, sipas parashtresës së tyre, ishin të
paqëndrueshme. Fillimisht, Gjykata Federale e Drejtësisë kishte gjetur se
marrëveshja e transferimit ishte e pavlefshme, por pohoi se të drejtat e tyre
civile ishin zëvendësuar nga dispozitat e Ligjit të Pronës, të cilat ishin të
zbatueshme në rastin e tyre. Më pas, Gjykata Federale Administrative
kishte vendosur se kushtet nën të cilat Ligji mbi Pronën do të ishte i
zbatueshëm nuk ishin plotësuar. Së fundmi, asnjë gjykatë nuk kishte marrë
parasysh faktin se marrëveshja e transferimit ishte lidhur pas datës
kalimtare të 18 tetorit 1989. Sipas kërkuesve Ligji i Pronës pushoi së qenuri
i zbatueshëm pas kësaj date dhe nevoja për të mbrojtur blerësit me
mirëbesim duhej të jepte e përparësi pronarëve të mëparshëm për kthim.
Gjykata vëren fillimisht se ka juridiksion në rastin në fjalë, pasi, edhe
pse Ligji i Pronës i 23 shtatorit 1990 u miratua në RDGJ më 29 shtator 1990,
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ai vazhdoi të ishte i zbatueshëm në Gjermaninë e ribashkuar pas 3 tetorit
1990. Gjate shqyrtimit nëse ka pasur ndërhyrje, Gjykata vëren se në rastin
konkret kërkuesit kishin të drejtën e pronësisë mbi banesën e tyre, së
bashku me një uzufrukt mbi tokën që i takonte Shtetit në të cilin qëndronte
në përputhje me legjislacionin përkatës të RDGJ-së, të 14 dhjetorit 1970.
Prandaj, konsideron se kontesti i tanishëm duhet të shqyrtohet sipas fjalisë
së parë të Nenit 1 të Protokollit 1. Në rastin në fjalë, Gjykata Federale e
Drejtësisë gjeti se transferimi i tokës nga ankuesit gjatë ekzistencës së
RDGJ-së ishte e pavlefshme, megjithatë, kërkuesit më pas nuk ishin në
gjendje të vendosnin të drejtën e kthimit në gjykatat civile ose
administrative. Rrjedhimisht, ka pasur ndërhyrje në të drejtën e kërkuesve
për gëzimin paqësor të pasurisë.
Gjatë shqyrtimit nëse ndërhyrja ishte e justifikuar, Gjykata vëren se
ndërhyrja bazohej në dispozitat e Ligjit të Pronës, të cilat janë të sakta dhe
të arritshme për të gjithë. Përveç kësaj, Gjykata Federale e Drejtësisë,
Gjykata Federale Administrative dhe Gjykata Kushtetuese Federale kanë
vendosur rregulla që rregullojnë zbatimin e këtij ligji në mosmarrëveshjet
për privimin e pronës në RDGJ. Në rastin në fjalë, në një aktgjykim të datës
19 nëntor 1993, Gjykata Federale e Drejtësisë hodhi poshtë kërkesën e
kërkuesve për kthim duke zbatuar një rregull që ishte e vendosur mirë në
të drejtën gjyqësore të Gjykatës Kushtetuese Federale dhe sipas Gjykatës
Kushtetuese marrëveshja për shitje nuk mund të kundërshtohej në gjykatat
civile në qoftë se mosmarrëveshja kishte të bënte me kthimin e pronës që
qytetarët e RDGJ-së ishin detyruar të transferonin para largimit nga vendi.
Në raste të tilla, legjislacioni në fuqi ishte Ligji mbi Pronën dhe interpretimi
i tij ishte çështje administrative, e jo civile. Më pas, kur gjykatat
administrative zbatuan Ligjin në faktet e çështjes në fjalë, ata konsideruan
se kushtet e përcaktuara në Nenin 1 (3) të Ligjit mbi Pronën nuk ishin
përmbushur. Gjykata konsideron se kjo nuk ishte një interpretim arbitrar
dhe përsëritë se kryesisht autoritetet kombëtare, veçanërisht gjykatat,
duhet të interpretojnë dhe zbatojnë të drejtën e brendshme.1 Sa i përket
qëllimit të ndërhyrjes, Gjykata konstaton se Ligji i Pronës, i cili kishte për
qëllim zgjidhjen e mosmarrëveshjeve pronësore pas ribashkimit gjerman,
duke kërkuar të krijonte një baraspeshë të pranueshme shoqërore midis
1
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interesave konkurruese, në mënyrë të padiskutueshme ndoqi një qëllim që
ishte në interes publik. Në lidhje me atë se nëse ndërhyrja ishte
proporcionale sipas jurisprudencës së Gjykatës, në veçanti, duhet të ketë
një marrëdhënie të arsyeshme proporcionaliteti ndërmjet mjeteve të
përdorura dhe qëllimit që kërkohet të realizohet me çdo masë që privon një
person nga pasuria e tij.2 Në rastin në fjalë, Gjykata vëren se, në
aktgjykimin e 21 dhjetorit 1995, Gjykata Administrative e Leipzigit bëri një
shqyrtim të plotë të fakteve të çështjes dhe argumenteve të kërkuesve para
se të konstatohej se në mungesë të detyrimit ose mashtrimit, nuk kishte
pasur trajtime të padrejta në kuptim të Nenit 1 (3) të Ligjit mbi Pronën.
Kërkuesit ekzekutuan veprën e transferimit të pronës së tyre më 8 dhjetor
1989, gati një muaj pasi kufiri u hap më 9 nëntor 1989 - deri në atë kohë
qytetarët e RDGJ-së ishin të lirë të largoheshin nga vendi - dhe pas
publikimit të Rezolutës së Çështjeve Pronësore më 23 nëntor 1989, e cili
liroi qytetarët e RDGJ nga detyrimi për të transferuar pronën e tyre para
largimit. Sipas mendimit të Gjykatës, kjo analizë ishte e shëndoshë,
megjithëse periudha ndërmjet hapjes së kufirit midis dy shteteve gjermane
më 9 nëntor 1989 dhe ribashkimit formal të Gjermanisë më 3 tetor 1990
ishte një kohë e pasigurisë së konsiderueshme, veçanërisht nga një
pikëpamje ligjore. Pavarësisht nga ky aspekt, interesi i vetëm i kërkueseve
në tokën sipas ligjit të RDGJ ishte një uzufrukt nën Ligjin e Shtetit dhe
kështu që ata nuk do të ishin në gjendje të mbanin pronën edhe nëse kishin
ndryshuar shtëpi brenda RDGJ-së. Gjykata e gjen si vendimtare edhe faktin
se kërkuesit blenë shtëpinë më 26 maj 1986 për 56,000 DEM, Kur ata bënë
dhuratën e pronës së patundshme më 8 dhjetor 1989, nga blerësit u paguan
55,000 DM, të cilat me kursin e këmbimit prej 1 deri në 4 të zbatueshme në
atë kohë për transaksionet ndërmjet individëve privatë, ishin ekuivalente
me 220,000 DEM marka të Gjermanisë lindore. Prandaj, edhe duke lejuar
rritjen e mëvonshme të vlerës së pronës, kërkuesit nuk mund të
konsiderohen se kanë pasur "një barrë joproporcionale". Duke marrë
parasysh të gjitha konsideratat e mësipërme dhe në veçanti rrethanat e
jashtëzakonshme të ribashkimit gjerman, Gjykata konsideron se shteti i
paditur nuk e ka tejkaluar kufirin e vlerësimit dhe, duke pasur parasysh
qëllimin e ligjshëm të ndjekur, ka arritur të arrijë një "baraspeshë të drejtë"
2
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midis interesave të kërkuesve dhe interesit të përgjithshëm të shoqërisë
gjermane. Andaj Gjykata konstaton se nuk ka shkelje të Nenit 1 të
Protokollit 1.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se nuk ka shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1 të
Konventës (unanimisht).
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Iatridis kundër Greqisë - 31107/96
25.03.1999 [Dhoma e Madhe]
Neni 1 i Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e
urdhrit për dëbim prej kinemasë së marrë me qira / ka shkelje
Neni 13
Shkelje e së drejtës për zgjidhje efektive si pasojë e mungesës së
mjeteve efektive juridike për anulim të urdhrit për dëbim / ka shkelje
Neni 6 § 1 dhe Neni 8
Shkelje e së drejtës për proces të rregullt gjyqësor dhe respektimit të
shtëpisë si pasojë e mos-ekzekutimit të vendimit të Gjykatës Themelore për
anulim të urdhrit për dëbim dhe hyrjes me forcë të autoriteve në pronë / e
panevojshme për shqyrtim
Fjalët kyçe: raporte të qirasë / urdhër për dëbim/ privim nga përdorimi i
pasurisë/ baraspeshë e drejtë / zgjidhje efektive/ proces i rregullt gjyqësor/
respektim i shtëpisë
Faktet e rastit
Kërkuesi - z. Georgios Iatridis, shtetas grek cili në vitin 1978 kishte
marrë me qira një kinema të hapur dhe e kishte restauruar në tërësi. Në
1985 kërkuesi u njoftua nga Prefektura e Atikës se toka mbi të cilën ishte
ndërtuar kinemaja ishte pronë shtetërore dhe prandaj shfrytëzimi i
mëtejmë i saj ishte i kundërligjshëm, dhe si pasojë shteti do të kërkonte
kompensim.
Kinemaja e hapur ishte ndërtuar nga K.N. në vitin 1950, pas marrjes
së lejes nga autoritetet, në tokën “Karras” të cilën e kishte trashëguar. Në
1953 Ministri i Bujqësisë deklaroi që K.N nuk ishte pronar i gjithë
sipërfaqes së tokës vetëm i një pjese te caktuar por jo edhe i pjesës ku ishte
ndërtuar kinemaja, kurse pjesa tjetër ishte pyll publik. Përmes disa
vendimeve të Kabinetit, të vitit 1965 dhe 1966, shteti e transferoi nje pjese të
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tokës "Karras", që nuk përfshinte pjesën e kinemasë, në pronësi të
Kooperativës Banesore të Policëve (KBP). K.N. ngriti padi kundër KBP
duke u munduar të rimerrte pronën që u ishte transferuar atyre, dhe shteti
mori pjesë në procedurë në favor të KBP. Pas vdekjes së K.N.
trashëgimtarëve të tij iu kërkua që të paguajnë tatim për trashëgimi për
pjesën e tokës në të cilën gjendej kinemaja. Pagesa u përfundua në tërësi në
1982, përderisa trashëgimtarët gjithashtu vazhdonin procedurat e padisë së
nisur kundër KBP. Në qershor të vitit 1977, Gjykata e Apelit e Athinës mori
vendim se pjesa e tokës që i ishte transferuar KBP-së i takonte shtetit. Tutje
në Gjykata e Apelit ishte pajtuar me mendimin e Ministrit të Bujqësisë se
babai i K.N. kishte qenë pronar i vetëm një pjese të tokës e cila nuk
përfshinte pjesën ku ishte ndërtuar kinemaja apo pjesën e cila i ishte
transferuar në pronësi KBP-së. Gjykata e Apelit e kishte bazuar vendimin e
saj, në mes tjerash, në faktin se në vitin 1905 toka ishte regjistruar në
regjistrin e pyjeve kombëtare si tokë pylli dhe shteti qysh prej atëherë, në
mirëbesim, kishte posedim dhe përdorim të saj si pronar. Pas një vendimi
të Zëvendësministrit të Bujqësisë të vitit 1984, në vitin 1985, një pjesë e
tokës përfshirë edhe pjesën ku ishte ndërtuar kinemaja, u regjistrua në
kadastra shtetërorë. Tutje në shkurt 1989 Gjykata e Apelit e Athinës
vendosi se në aktgjykimin e qershorit 1977 kishte zgjidhur vetëm çështjen e
pronësisë vetëm për një pjesë të pronës që ishte transferuar te KBP si pasojë
prishi vendimin e vitit 1988 me të cilin kishte refuzuar kërkesën e
trashëgimtarëve të K.N dhe ktheu çështjen të shkalla e parë.
Pothuajse 10 vite pasi kërkuesi kishte marrë me qira kinemanë,
përkatësisht në nëntor të vitit 1988 Autoriteti Shtetëror i Tokave (AShT) ia
ngarkoi kinemanë në kompetencë Këshillit të Qytetit Ilioupolis. Pas pak
ditësh, kërkuesi u lajmërua ishte i obliguar të të lironte pronën brenda pesë
ditësh. Në muajin shkurt të vitit pasues ai u njoftua për urdhrin për dëbim
të Departamentit të Tokave të Atikës, duke iu lënë në derën e kinemasë,
urdhër i cili më pas u zbatua me dëbimin e dhunshëm të punëtorëve nga
kinemaja.
Pasi e kishte kundërshtuar urdhrin për dëbim në Gjykatën e Qarkut
në Athinë, e cila kishte vendosur në procedurë sumare në favor të shtetit,
kërkuesi e apeloi vendimin në Gjykatën Themelore të Athinës, e cila me 23
tetor 1989 hodhi poshtë urdhrin për dëbim. Nga viti 1994/95 kërkuesi
aplikoi te AShT për kthim të kinemasë, paditi shtetin dhe Këshillin e
Qytetit në Gjykatë Themelore dhe kërkoi dëmshpërblim. Kërkuesi
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parashtroi kërkesë për kthimin e kinemasë edhe te kryetari i komunës dhe
më pas bëri dy kallëzime penale për kryetarin e komunës dhe për AShT.
AShT mori vendim që kinemaja t‟i kthehej kërkuesit, vendim ky i cili duhej
të miratohej nga Ministri i Financave. Pas njoftimit për vendimin e AshT,
kërkuesi i drejtoi kërkesë për kthimin e kinemasë Ministrit të Financave. Në
anën tjetër Këshilli Ligjor i shtetit shprehu mendimin që kinemaja nuk
duhej kthyer kërkuesit sepse vendimi i 1989, me të cilin ishte hedhur
poshtë urdhri për dëbim, nuk kishte kërkuar që kërkuesit t'i kthehet
kinemaja dhe, e dyta, kontrata për qira në mes trashëgimtarëve dhe
kërkuesit ishte e pavlefshme sipas disa ligjeve të veçanta në lidhje me
prona shtetërore. Ministri i Financave e miratoi ketë mendim. Më 17
dhjetor 1996, kërkuesi bëri padi në Gjykatën Themelore të Athinës duke
kërkuar shpërblim të dëmit të shkaktuar nga pamundësia e përdorimit të
kinemasë. Rasti duhej të gjykohej më 13 nëntor 1997 por vazhdonte të ishte
i hapur edhe në ditën kur Gjykata mori vendimin për këtë çështje. Në janar
të 1998, kërkuesi paditi shtetin dhe Këshillin e Qytetit duke kërkuar
shpërblim të dëmit. Kjo çështje vazhdonte të ishte e pa proceduar.
Kinemaja ishte ende në funksion të Këshillit të Qytetit dhe nuk i ishte
kthyer kërkuesit. Kërkuesi nuk ka ndërtuar kinema të hapur në ndonjë
vend tjetër.
Sipas legjislacionit grek prona shtetërore është e mbrojtur nga
ndërhyrjet nga palët e treta. Gjithashtu, në bazë të disa neneve të Kodit
Civil Grek, poseduesi i pasurisë, që në këtë rast është qiramarrësi, është
gjithashtu i mbrojtur nga palët e tjera për pasurinë që ai e posedon. E drejta
e posedimit të pronës materiale apo kontratave ligjore dhe posedimeve që
vijnë nga ajo kontratë dhe e drejta për të kërkuar shpërblim në raste të
shkaktimit të dëmit është e mbrojtur po me këtë kod. Gjithashtu, edhe
kontratat komerciale janë të mbrojtura me dispozita të kodit civil, dhe me
autonominë e palëve.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Kërkuesi pretendoi shkelje të Nenit 6 § 1, Nenit 8, Nenit 13 dhe Nenit
1 të Protokollit 1 të Konventës. Gjykata fillimisht refuzoi kundërshtimet
preliminare të Qeverisë e cila kishte pretenduar se kërkuesi nuk ka shterur
mjetet ligjore vendore dhe kërkesa nuk është parashtruar brenda afatit
ligjorë, dhe shpalli kërkesën të pranueshme.
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Lidhur me Nenin 1 të Protokollit 1, kërkuesi argumentoi se gjatë
viteve 1978-1985, përgjatë të cilës ai kishte kinemanë me qera operoi pa
asnjë ndërhyrje nga shteti. Sipas tij, vendimi i Ministrit, i vitit 1953, vetëm e
kishte ndarë tokën në pjesën e cila duhej ishte përcaktuar si pyll dhe pjesën
tjetër urbane, e cila i takonte K.N. Edhe pse çështja e pronësisë së tokës në
të cilën ishte ndërtuar kinemaja ishte në kontest, shteti trajtoi
trashëgimtarët si pronarë të tokës sepse kërkoi nga ata pagesën e taksës për
trashëgimi dhe i kishte dhënë leje ndërtimi për të. Gjithashtu, vendimi i
Gjykatës së Apelit, i vitit 1977, kishte vendosur vetëm për pjesën e tokës e
cila i ishte transferuar në pronësi Kooperativës Policore dhe nuk ishte
marrë me pjesën e tokës ku gjendet kinemaja, prandaj kërkuesi nuk kishte
pasur arsye për të dyshuar se trashëgimtarët nuk ishin pronarë të tokës.
Qeveria, në anën tjetër, argumentoi se urdhri për dëbim vetëm e
kishte kufizuar të drejtën e tij në posedim por nuk e ka cenuar të drejtën e
kërkuesit për të vazhduar biznesin, meqë ai i kishe pasur edhe katër vite
për të gjetur një formë për të vazhduar biznesin e tij. Për më tepër, sipas
tyre, e drejta e qiramarrësit për posedimin e pronës së marrë me qira është
relative dhe kërkuesi nuk kishte të drejta të drejtpërdrejta në pronë. Edhe
pse vendimi i 1977 nuk i referohej tokës ku ishte kinemaja, fakti që kjo tokë
i përkiste shtetit ishte shënuar edhe në kadastër. Kurse vendimi i vitit 1989
kishte vendosur vetëm mbi çështjen e vlefshmërisë së urdhrit për dëbim,
dhe mbi për të drejtat e posedimit të qiramarrësit. Kështu, sipas
pretendimit të Qeverisë, kërkuesi është dashur të kërkojë dëmshpërblim
nga qiradhënësit.
Gjykata, rithekson se koncepti i "pasurisë" në kuadër të Nenit 1 të
Protokollit 1, është koncept autonom i cili assesi nuk limitohet në pronësinë
(zotërimin) e të mirave materiale dhe se disa të drejta dhe interesa që
përbëjnë asete gjithashtu mund të shihen si "të drejta pronësore" dhe kështu
edhe si "pasuri" për qëllimet e këtij neni. Gjykata rikujton se çështja e
pronësisë së tokës është ende e hapur pranë gjykatave greke dhe gjithashtu
vlerësoi se nuk është në kompetencë të saj të vendosë se a ka qenë kontrata
për qira e vlefshme sipas të drejtës greke, sepse ky është funksion i
gjykatave vendore. Prandaj, Gjykata e kufizon veten vetëm në çështjen se
kërkuesi ka vepruar me një kontratë formalisht të vlefshme që
njëmbëdhjetë vite pa ndërhyrje nga shteti.
Gjykata merr parasysh se kërkuesi, i cili kishte leje specifike për të
operuar me kinemanë që ai e kishte marrë me qira, nuk ka vazhduar
204

Iatridis kundër Greqisë - 31107/96

veprimtarinë biznesore në ndonjë vend tjetër. Gjithashtu pa marrë parasysh
vendimin e 1989 i cili e anuloi urdhrin për dëbim, kërkuesi nuk ka ri-marrë
kinemanë sepse Ministri i Financave refuzoi largimin e Këshillit të Qytetit
nga kinemaja. Në këto rrethana, Gjykata vlerëson se ka pas ndërhyrje në të
drejtat pronësore të kërkuesit. Meqë objekti i biznesit të tij është vetëm i
marrë me qira, kjo ndërhyrja nuk mund të njihet as si shpronësim e as si
kontroll mbi përdorimin e pasurisë, por bie nën fjalinë e parë të paragrafit
të parë të Nenit 1 të Protokollit 1.
Kërkuesi po ashtu theksoi faktin se dhjetë vite pas vendimit të 1989,
shteti në mënyrë të kundërligjshme dhe arbitrare mbante kinemanë dhe
refuzonte kthimin e saj. Qeveria kundërshtoi duke pohuar se toka ku ishte
kinemaja ishte pjese e një prone me të gjerë të shtetit. Gjykata thekson se
kërkesa e parë dhe më e rëndësishme e nenit në fjalë, është që ndërhyrja e
organeve shtetërore në gëzimin paqësor të pasurisë të jetë e ligjshme. Fjalia
e dytë e paragrafit të parë lejon privimin nga pasuria vetëm në raste të
parapara me ligj dhe paragrafi i dytë e njeh të drejtën e shteteve për
kontroll të përdorimit të pasurisë nëse bëhet sipas ligjit. Prandaj, Gjykata
thekson se çështja se a ka pasur baraspeshë të drejtë midis interesit të
përgjithshëm, në njërën anë dhe kërkesës për mbrojtje të të drejtave
individuale, në anën tjetër, bëhet relevante vetëm nëse vërtetohet se
ndërhyrja në fjalë është e bazuar në ligj dhe nuk është arbitrare. Tutje,
Gjykata konsideron se edhe pse urdhri për dëbim kishte qenë në përputhje
me legjislacionin vendor, Gjykata Themelore e Athinës, në vitin 1989, e
kishte hedhur poshtë këtë urdhër pas zhvillimit të një procedure të
përshpejtuar. Prej atij momenti, urdhri për dëbim nuk kishte më bazë
ligjore dhe Këshilli i Qytetit të Ilioupilis, që u bë uzurpues i kundërligjshëm
i kinemasë, është dashur t'ia kthej në posedim kinemanë kërkuesit siç i
ishte rekomanduar nga Ministria e Financave, Këshilli Ligjor Shtetëror dhe
Autoriteti Shtetëror i Tokave. Rrjedhimisht, Gjykata konsideron se
ndërhyrja e shtetit ka qenë kundër legjislacionit vendor, dhe kështu në
mospërputhje me të drejtën e kërkuesit për gëzimin paqësor të pasurisë.
Për këtë arsye Gjykata gjen se ka shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1.
Në lidhje me Nenin 13, kërkuesi theksoi se vendimi i 1989 për
hedhjen poshtë të urdhrit për dëbim nuk ishte “efektiv‟‟. Edhe pse ky
urdhër u hodh poshtë, kthimi kinemasë ishte në vullnetin e organeve
shtetërore. Gjykata vlerëson se sistemi ligjor grek kishte dhënë zgjidhje kur
mori vendimin e 1989, por zgjidhja që kërkohet në Nenin 13 duhet të jetë
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„efektive‟ edhe në praktikë ashtu si edhe në teori, në sensin që zbatimi i
këtij vendimi të mos jetë penguar pa justifikim nga organet shtetërore.
Duke parasysh refuzimin e Ministrit të Financave që të zbatoj aktgjykimin e
Gjykatës së Shkallës së parë, masa në fjalë nuk mund të konsiderohet të
ketë qenë efektive. Rrjedhimisht, Gjykata vendosë se ka pasur shkelje të
Nenit 13.
Në lidhje me Nenin 6 § 1 dhe Nenin 8, kërkuesi argumentoi se nëse
Gjykata vendos se nuk ka pasur shkelje të Nenit 13, atëherë duke u bazuar
në Neni 6 § 1, shteti duke mos iu përmbajtur obligimit të tij për të
ekzekutuar vendimin e vitit 1989, kishte shkelur të drejtat e tij të parapara
në Konventë. Për sa i përket Nenit 8, kërkuesi argumentoi se hyrja e
befasishme e autoriteteve me dhunë në ambientet e kinemasë pa prezencën
e tij, madje edhe duke marrë pajisjet e tij personale dhe të kinemasë,
përbënte shkelje të të drejtës së tij për respekt të shtëpisë së tij. Gjykata
vlerëson se pretendimet e kërkuesit të bazuara në Nenin 6 § 1 dhe Nenin 8,
në esencë janë të njëjta me pretendimet e bazuara në Nenin 1 të Protokollit
1 dhe Nenin 13. Si pasojë, Gjykata nuk e sheh të arsyeshme që të
ekzaminojë pretendimet e bazuara në nenet e lartpërmendura.
Në lidhje me Nenin 41 dhe “shpërblimin e drejtë”, kërkuesi theksoi se
Gjykata nuk do të duhej të kufizohet vetëm në urdhërimin e qeverisë që të
bëjë kthimin e fitimit të humbur dhe humbjes së biznesit në tërësi, por
duhet t'i shpërblente atij edhe dëmin jo material që ai kishte pësuar si
person i moshuar, 66 vjeç në kohën e dëbimit dhe 75 vjeç në kërkimin e të
drejtave pranë Gjykatës. Kërkuesi pretendoi 364,788,000 Drahma Greke për
dëmet materiale, 50,000,000 Drahma Greke për dëmet jo materiale dhe
shuma të tjera për shpenzimet procedurale. Qeveria pretendoi se Gjykata
duhej të kishte parasysh që kërkuesi nuk nisi biznesin në ndonjë vend tjetër
edhe pse i kishte pajisjet e kinemasë dhe se pretendimet e kërkuesit në
Gjykatë diferenconin shumë nga kërkesat për dëmshpërblim në gjykatat
vendore. Këto padi për dëmshpërblim ishin ende në procedim në gjykata
vendore, prandaj çdo vendim i Gjykatës, i bazuar në këtë nen, do të ishte i
parakohshëm. Gjykata konsideron se pretendimet e bazuara në Nenin 41,
nuk janë gati për vendim. Prandaj, është e nevojshme të rezervohet çështja,
duke marrë parasysh mundësinë e një marrëveshje në mes Shtetit dhe
Kërkuesit.
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Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se ka shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1 të Konventës
dhe Nenit 13, ndërsa është i panevojshëm shqyrtimi i kërkesave të bazuara
në Nenin 6 § 1 dhe Nenin 8 (unanimisht/ gjashtëmbëdhjetë vota pro dhe një
kundër).
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Pyrantienė kundër Lituanisë - 45092/07
12.02.2004 [Seksioni i dytë]
Neni 1 i Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e
mungesës së kompensimit adekuat për tokën / ka shkelje
Neni 6 § 1
Shkelje e së drejtës për proces të rregullt gjyqësor si pasojë e mosofrimit të qasjes efektive para gjykatës / hedhet poshtë
Fjalët kyçe: gëzim paqësor i pasurisë / blerje nga shteti / ri-caktim i
pronësisë / vlerë e ulët / vlerë e tregut/ kompensim / qasje efektive/ baraspeshë e
drejtë
Faktet e rastit
Kërkueses - znj. Kotrina Pyrantienė, shtetase lituaneze, në vitin 1994,
autoritetet lokale të rajonit të Kaunas i kishin caktuar një parcelë prej
gjysmë hektari, ndërsa në vitin 1996, Administrata Rajonale e Kaunas e
konfirmoi shitjen e tokës tek kërkuesja. Me një marrëveshje të po atij viti,
kërkuesja bleu këtë parcelë nga Shteti përmes kuponëve investues për një
përdorim dhe e regjistroi atë në regjistrin e tokës në emër të vet, parcelë të
cilën e shfrytëzoi për qëllime bujqësore. Pas një padie civile nga pala e tretë
me të cilën kërkohej rivendosja e të drejtave në lidhje me parcelën e cila i
ishte shitur kërkueses, Gjykata Rajonale e Kaunas e cila vepronte si Gjykatë
e Apelit, më 2 tetor 2003 anuloi vendimin e vitit 1996 të autoriteteve lokale,
e shpalli të paligjshëm dhe anuloi shitjen e parcelës së caktuar, duke
konstatuar se ajo së pari duhej t‟i rikthehej Shtetit. Për më shumë u
konstatua se autoritetet nuk kishin pasur të drejtë që ta shesin atë parcelë,
për arsye se ish-pronarët në vitin 1991 kishin paraqitur një për rivendosjen
e të drejtave të tyre pronësore në pronën e nacionalizuar. Rasti u kthye te
Gjykata e Shkallës që Parë që të vendoste në lidhje me çështjet e kthimit
dhe kompensimit. Më tej, Gjykata Supreme refuzoi ankesën për shqyrtim
gjyqësor të parashtruar nga kërkuesja.
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Pasi që parcela e tokës ishte marrë nga Shteti, ishte transferuar te ish
pronarët me një vendim të vitit 2005 nga Administrata Rajonale e Kaunas
dhe kështu u rivendosën të drejtat e pronësisë tek ish pronarët. Në anën
tjetër, në procedurën në shkallë të parë ku ishte kthyer çështja, u emërua
një ekspert i pavarur i cili bëri vlerësimin e parcelës duke e krahasuar me
çmimin e tregut. Është konstatuar në fillim se vlera e tregut e parcelës në
vitin 2005 ishte rreth 40 mijë euro, por Gjykata Administrative Rajonale e
Kaunas vendosi që t‟i japë kërkueses vetëm 430 euro me arsyetimin se, ky
çmim korrespondonte me shumën që kërkuesja kishte paguar në kuponë
për investim të bërë në vitin 1996. Edhe Gjykata e Apelit e mbështeti
vendimin e shkallës së parë dhe i hodhi poshtë argumentet e paraqitura
nga kërkuesja. Ndërsa, Gjykata Supreme refuzoi të pranonte ankesën e
kërkueses për shqyrtim me arsyetim se ankesa e saj nuk paraqet një çështje
ligjore të rëndësishme.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Kërkuesja, duke u mbështetur në Nenin 1 të Protokollit 1, pretendoi
se nuk ishte kompensuar në mënyrë adekuate për privimin e tokës nga
autoritetet dhe se gjykatat e brendshme nuk morën parasysh vlerën e
tregut të vitit 2005, por morën parasysh vlerën nominale të tregut të vitit
1996, e cila ishte shumë më e ulët. Si rezultat i kësaj, kërkuesja nuk ishte në
gjendje të sigurojë një parcelë të ngjashme të tokës me këtë pjesë të
kompensimit.
Në kundërshtimet preliminare, Qeveria pretendoi se kërkuesja kishte
dështuar të shteronte të gjitha mjetet juridike efektive, duke mos filluar
procedura të reja gjyqësore kundër Shtetit për korrigjimin e kompensimit të
pretenduar si të papërshtatshëm. Gjykata rithekson që rregulli i shterimit të
mjeteve juridike vendore të referuara në Nenin 35 § 1 të Konventës,
detyron kërkuesit të përdorin mjetet juridike që janë normalisht të
disponueshme dhe të mjaftueshme, si dhe ekzistenca e mjeteve juridike
duhet të jetë mjaftueshëm e sigurt, në praktikë dhe në teori.1 Gjykata
konstaton se mjeti juridik i përmendur nga Qeveria ishte i pamjaftueshëm
për të siguruar korrigjimin e shkeljes së supozuar, pasi që Qeveria nuk ka
ofruar dëshmi për efektivitetin e saj në kohën kur është paraqitur kërkesa e
1

V. Vernillo kundër Francës, 20 shkurt 1991, § 27, Seria A 198; Aksoy kundër Turqisë, nr.
21987/93, §§ 51-52, Reportet e Aktgjykimeve dhe Vendimve 1996-VI; dhe Akdivar dhe të Tjerët
kundër Turqisë, nr. 21893/93, §§ 65-67, Reportet 1996-IV.
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tanishme dhe se përmes nisjes së procedurave të tjera, kërkuesja mund të
merrte ndonjë rezultat më të favorshëm. Kështu, Gjykata hedhë poshtë
kundërshtimin e Qeverisë se kërkuesja nuk arriti të shteronte mjetet e
brendshme juridike dhe e shpall kërkesën e pranueshme.
Kërkuesja, përveç argumentit se kompensimi i dhënë ishte i padrejtë
dhe joadekuat, pasi që ishte shumë herë më i ulët se vlera e tregut,
gjithashtu nuk pajtohej me pretendimin e Qeverisë se ndërhyrja e tillë ishte
e domosdoshme për mbrojtjen e interesit publik. Duke pasur parasysh se e
kishte blerë tokën me mirëbesim dhe në përputhje me ligjet në fuqi, ajo
argumenton se nuk duhej të barte barrën e cila i takonte Shtetit dhe se
përmes blerjes, ajo kishte krijuar pritje legjitime për shfrytëzimin e tokës
për qëllime bujqësore. Qeveria i kundërshtoi argumentet e kërkueses dhe
pohonte se ndërhyrja u bë në bazë te legjislacionit vendor lidhur me
kthimin e pronës, pasi që kontrata e shitjes ishte shpallur e pavlefshme nga
Gjykata. Gjithashtu, Qeveria theksoi se duhet pasur parasysh që prona nuk
përbënte shtëpinë e vetme të kërkueses dhe se ajo jetonte diku tjetër,
prandaj ky rast sipas Qeverisë, duhet të dallohej nga rastet tjera dhe se
rimbursimi i plotë në bazë të çmimit të tregut do të kishte rezultuar me
pasurimin e padrejtë të kërkueses dhe se në anën tjetër, shpronësimi ishte
bërë në interes publik për të mbrojtur pronarët e mëparshëm të tokës. Po
ashtu, Qeveria argumenton se vendimet e gjykatave për të shpallur të
pavlefshme kontratat e shitjes ishin në përputhje me ligjet vendore dhe
prandaj prona e nacionalizuar nuk mund të transferohet tek individë të
tjerë, nëse çështja e rivendosjes së të drejtave pronësore të ish pronarëve
ende është në pritje.
Gjykata në vlerësimin e saj bazohet në standardet e vendosura më
parë që çdo ndërhyrje e një autoriteti publik në gëzimin paqësor të pasurisë
duhet të jetë e ligjshme, duhet të jetë në interesin publik dhe duhet të
ndjekë një qëllim legjitim, në proporcionalitet me qëllimin që synon të
realizohet.2 Në lidhje me këtë, marrja e pasurisë pa kompensim të
arsyeshëm normalisht përbën një ndërhyrje jo proporcionale që nuk mund
të justifikohet sipas Nenit 1 të Protokollit 1, sidoqoftë kjo nuk garanton
kompensimin e plotë në të gjitha rastet meqenëse përmbushja e interesit të
përgjithshëm mund të rezultojë në kompensim më të ulët se vlera e tregut.3
2

3
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Duke aplikuar këto standarde në rastin në fjalë, Gjykata vëren se parcela i
ishte caktuar kërkueses që nga viti 1994, ndërsa në vitin 1996 e kishte blerë
atë nga Administrata Rajonale e Kaunas dhe u regjistrua në emër të
kërkueses pa ndërprerje deri në vitin 2005, andaj vendimi i Gjykatave të
brendshme për të anuluar marrëveshjen e shitjes të vitit 1996 kishte privuar
atë nga pronësia e saj brenda kuptimit të Nenit 1 të Protokollit 1. Tutje,
Gjykata vëren se nacionalizimi ishte në përputhje me legjislacionin vendas
dhe me këtë rast Gjykata gjen se nuk ka asnjë arsye për të dyshuar se
privimi ishte në përputhje me ligjin. Gjykata tani duhet të përcaktojë nëse
ky privim i pasurisë ka ndjekur një qëllim legjitim, pra nëse është në
interesin publik. Në këtë rast Gjykata merr parasysh rastin Padalevicius
kundër Lituanisë,4 ku Gjykatat e brendshme kishin zhvlerësuar titullin e
kërkueses në pronën e fituar me qëllim të kthimit të pronës personave nga
të cilët prona ishte shpronësuar. Gjykata konsideron se në rastin konkret
qëllimi i ndërhyrjes ishte i ngjashëm. Ajo vëren se duke e parë të natyrshme
që hapësira e vlerësimit në dispozicion të legjislaturës në zbatimin e
politikave sociale dhe ekonomike duhet të jetë e gjerë, do të respektojë
gjykimin e legjislativit për atë që është "në interes të publikut", përveç nëse
ky aktgjykim është qartazi pa bazë të arsyeshme5. Gjykata pranon se
objektivi i përgjithshëm i Ligjeve të Kthimit është zbutja e pasojave të
shkeljes së të drejtave pronësore të kryera nga regjimi komunist, andaj
privimi nga pasuria kishte për qëllim legjitim jo vetëm sigurimin e të
drejtave të ish pronarëve, porse edhe interesin e shoqërisë në tërësi.
Sa i përket domosdoshmërisë së sigurimit të një baraspeshe të drejtë
në mes të interesit shoqëror dhe të drejtave të individit, Gjykata rikujton se
në disa rast të mëhershme, Gjykata ka potencuar se në proceset e
zhdëmtimit të shkeljeve të bëra më parë, Shteti nuk duhet të krijojë shkelje
të reja.6 Andaj, për të vlerësuar shkallën e dëmit të shkaktuar tek kërkuesja,
Gjykata duhet të vlerësojë rrethanat e veçanta të secilit rast, domethënë
kushtet në të cilat është fituar prona e kontestuar dhe kompensimi që është
marrë nga kërkuesja në këmbim të pronës, si dhe situatën personale dhe
sociale të kërkueses. Duhet të theksohet së, titulli i pronësisë së kërkueses u
anulua pasi pronarët e mëparshëm kishin parashtruar padi për kthim të
4
5

6

Padalevicius kundër Lituanisë nr. 12278/03, § 61, 7 Korrik 2009
James dhe të tjerët kundër Britanisë së Madhe, 21 shkurt 1986 § 46, Seria A nr. 98 dhe
Broniowski kundër Polanisë [DhM], nr. 31443/96, § 134, GjEDNj 2004-V
Velikovi dhe të tjerët kundër Bullgarisë, nr. 43278/98, 45437/99, 48014/99, 48380/99,
51362/99, 53367/99, 60036/00, 73465/01 dhe 194/02, 15 Mars 2007
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pronës, prandaj autoritetet vendore nuk kishin të drejtë ta transferonin
pronën e kontestuar tek kërkuesja para se të ishte zgjidhur çështja e
rivendosjes së të drejtave të ish pronarëve. Procedurat për shitjen e tokës
janë kryer nga organet zyrtare që ushtrojnë autoritetin e shtetit dhe me këtë
rast, Gjykata konsideron se kërkuesja kishte mundësi shumë të kufizuara të
ndikonte në kushtet e kontratës ose çmimit të blerjes, pasi kjo ishte brenda
kompetencës ekskluzive të Shtetit dhe duket se masat për shitjen e tokës në
fjalë janë bërë pa bërë një vlerësim paraprak të të gjitha parakushteve. Për
me shumë, kërkuesja nuk ishte në dijeni se toka i ishte shitur duke shkelur
ligjin dhe nuk e dinte se kjo ishte rezultat i lëshimeve nga ana e
administratës. Andaj për Gjykatën, fakti se kërkuesja kishte blerë pronën në
mirëbesim, për dallim nga rastet e mëparshme ku kishte pasur tendenca të
keqpërdorimit të sistemit dhe se e njëjta kishe blerë pronën pa pasur
mundësi të ndikonte në hartimin e kontratës, nënkupton se ajo ishte
pronare në mirëbesim e pronës në fjalë dhe se interesat e saj pronësore
ishin vendosur mjaftueshëm. Për Gjykatën, fakti që kërkuesja ka paguar
për parcelën e kontestuar të tokës me kuponë investimi, është i
parëndësishëm për sa i përket të drejtave të saj pronësore. Gjykata
konsideron se kërkuesja, gjithashtu kishte të drejtë të mbështetej në faktin
se akti ligjor në bazë të të cilit ajo e kishte fituar pasurinë, nuk do të
anulohej në mënyrë retroaktive në dëm të saj dhe kërkuesja kishte një
"pritje legjitime" për të qenë në gjendje të vazhdonte të gëzonte atë pasuri.
Sa i përket gjendjes personale dhe sociale të kërkueses, ajo humbi titullin e
saj në tokë në moshën gjashtëdhjetë e tre vjeçare dhe ka qenë e paaftë që
nga viti 1994, ndërkohë që nga fillimi kishte potencuar se toka në fjalë ishte
një nga burimet kryesore të të ardhurave të saj. Gjykata vëren se shuma e
kompensuar ishte konsiderueshëm më e ulët dhe nuk ishte e mjaftueshme
për të blerë një pronë të re ekuivalente. Gjykata, tashmë ka gjetur se marrja
e pasurisë pa pagesë të një shume të arsyeshme të lidhur me vlerën e saj,
normalisht do të përbëjë një ndërhyrje jo proporcionale7 dhe baraspesha e
drejtë mund të arrihet vetëm atëherë, kur kompensimi të jetë në proporcion
me vlerën nominale në treg në kohën e shpronësimit. Gjykata rithekson se
gabimet nga autoritetet shtetërore duhet të shërbejnë në dobi të të prekurve
dhe gabimet nuk duhet të ndreqen në dëm të individit. Gjykata konsideron
se për kompensimin e dhënë kërkueses, autoritetet vendore nuk kanë
marrë parasysh gjendjen personale dhe shoqërore, as nuk pasqyron vlerën
7
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reale të pronës ose faktin që ajo ishte fituar nga kërkuesja me mirëbesim.
Dallimet në mes të vlerës së tregut të tokës dhe kompensimit të dhënë është
shumë i dukshëm për Gjykatën që të mund të konstatojë se është realizuar
një baraspeshë e drejtë në mes të interesit publik dhe të drejtave të individit
për të gëzuar të drejtën në pasuri, duke pasur parasysh barrën e rëndë të
vendosur mbi kërkuesen. Prandaj, Gjykata gjen se ka shkelje të Nenit 1 të
Protokollit 1.
Kërkuesja u ankua edhe në bazë të Nenit 13 të Konventës, për shkelje
të të drejtës për një mjet efektiv për shkak se Gjykata Supreme e kishte
refuzuar ankesën e saj ndaj vendimit të kasacionit. Gjykata e konsideron të
arsyeshme të shqyrtojë këtë ankesë sipas Nenit 6 të Konventës. Por, duke
pasur parasysh se vlerësimi i arsyeve për kasacion është një çështje mbi të
cilën, Gjykata Supreme e Lituanisë ka juridiksion ekskluziv, atëherë
Gjykata konsideron se kjo ankesë duhet të hidhet poshtë si e pabazuar.
Duke u bazuar në Nenin 41 të Konventës, kërkuesja pretendoi
kompensim për dëmin material dhe jo-material. Gjykata thekson se çështja
e zbatimit të Nenit 41 nuk është gati për vendosje dhe në këtë rast, Gjykata
e fton kërkuesen dhe Qeverinë për ta njoftuar atë brenda gjashtë muajve
nga dita kur aktgjykimi të bëhet i formës së prerë, nëse këto dy palë do të
mund të arrijnë një marrëveshje.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se ka shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1 të Konventës
(unanimisht).
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22.06.2004 [Dhoma e Madhe]
Neni 1 i Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e
mungesës së kompensimit për pronën e braktisur / ka shkelje
Fjalët kyçe: pronë e braktisur/ ndryshim regjimesh / breza kufitarë /humbje
territori / gëzim paqësor i pasurisë/ kompensim i pjesshëm / interes publik/
baraspeshë e drejtë
Faktet e rastit
Kërkuesi - z. Jerzy Broniowski, shtetas i Polonisë, është banor në
provincën e Vieliczka, Mallopollska. Provincat lindore të Polonisë së
paraluftës, quheshin dhe ende identifikohen si “breza kufitarë”. Këto zona
përfshinin hapësira të mëdha të Bjellorusisë, Ukrainës si dhe territore rreth
Lituanisë. Pas Luftës së Dytë Botërore kufijtë lindor të Polonisë u
ridefinuan dhe zonat në fjalë u quajtën territoret prapa lumit Bug. Këto
regjione u okupuan në vitin 1939 nga Bashkimi Sovjetik. Pas marrëveshjeve
të lidhura me ish-Republikën Sovjetike të Ukrainës, asaj të Bjellorusisë si
dhe Lituanisë, të cilat u quajtën “Marrëveshjet e Republikave”, Qeveria
Polake mori përsipër obligimin që t‟i kompensojë personat të cilët u
riatdhesuan nga territoret prapa lumit Bug dhe që i‟u është dashur të
braktisin pronat e tyre atje. Që nga viti 1946 e drejta polake u njihte të gjithë
të riatdhesuarve në situatën e lartcekur të drejtën për të blerë toka nga
Shteti, si dhe të drejtën e kompensimit të vlerës së pronave të braktisura
kundrejt detyrimit të ashtuquajtur e drejta e “përdorimit të përjetshëm”.
Lidhur me rastin në fjalë, gjyshja e kërkuesit u riatdhesua nga Lvov,
tanimë i njohur si Lviv në Ukrainë. Zyra Shtetërore për Riatdhesim në
Krakovë, lëshoi një certifikatë, e cila dëshmonte se ajo zotëronte një pronë
në Lviv. Prona në fjalë konsistonte në një sipërfaqe toke prej afërsisht 400
m2 si dhe një shtëpi prej 260 m2. Disa vite më vonë, Gjykata e Qarkut në
Krakovë lëshoi një vendim, ku deklaroi se nëna e kërkuesit kishte
trashëguar të gjithë pronën e lënë nga nëna e saj e ndjerë. Në një datë të
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pasaktësuar, nëna e kërkuesit paraqiti kërkesën kryebashkiakut të Vieliczka
të lejojë atë që të blejë të ashtuquajturën “e drejtë për përdorim të
përhershëm” të tokës në pronësi të Thesarit Shtetëror. Në mars te vitit 1981,
kryebashkiaku i Vieliczka lëshoi një vendim, ku i lejohej nënës së kërkuesit
që të blejë të ashtuquajturën “e drejtën për përdorim të përhershëm” të
hapësirës së tokës së përbërë prej 467 m2, tokë kjo që gjendej në territorin e
Vieliczka. E drejta e ”përdorimit të përhershëm” sipas këtij vendimi ishte
llogaritur 392 zlota polake për vit për t‟u paguar për më së paku 33 vjet dhe
më së shumti 99 vjet (392 ZLP x 99 vite). Kjo shume përbënte vetëm 2 % të
vlerës së pronës. Pretendimi i kërkuesit për t‟u kompensuar në lidhje me
pronën e braktisur nga gjyshja e tij, fillimisht u llogarit në një shumë prej
1,949,560 zlota polak të vjetra. Sipas një raporti ekspertizë të përgatitur nga
qeveria polake, vlera e pronës kërkuesit përllogaritej për afro 532,260 zllot
të reja. Ai kishte marrë ndërkaq vetëm 2% të kësaj vlere në formën e së
drejtës për përdorim të përjetshëm të një prone të vogël. Në një datë të
paspecifikuar, kërkuesi shiti pronën të cilën nëna e tij e kishte fituar nga
Shteti.
Më 1992, kërkuesi paraqiti kërkesë në Zyrën e Qarkut në Krakovë, që
t‟i ndahej pjesa e mbetur e kompensimit, sa i përket pronës së braktisur nga
gjyshja e tij në Lviv. Ai theksoi se vlera e kompensimit mbi pronën ka qenë
shumë më e ulët sesa ajo që ai ka trashëguar nga gjyshja e tij e ndjerë. Kjo
kërkesë u refuzua nga divizioni i planifikimit në Krakovë, me arsyetimin se
me ndryshimet e reja në legjislacion, të cilat i dhanë kompetenca
autoriteteve lokale mbi shumë prona shtetërore, është e pamundur që të
përmbushin kërkesën e tij dhe se përafërsisht rasti i kërkuesit do të merrej
përsëri parasysh në momentin e miratimit të legjislacionit të ri dhe
varësisht se çka parashihej për kompensimin e personave të riatdhesuar.
Në vitin 1994, Zyra e Guvernatorit në Krakovë informoi kërkuesin se
Thesari Shtetëror nuk kishte tokë për qëllimet e kompensimit të pronës së
braktisur në territoret pas lumit Bug. Në po të njëjtin vit, kërkuesi paraqiti
ankesë pranë Gjykatës Supreme Administrative sa i përket mosveprimit të
qeverisë dhe dështimit të saj për të prezantuar në parlament legjislacionin, i
cili do të mund të ofronte zgjidhje në lidhje me pretendimet për
kompensim të personave të riatdhesuar. Ai gjithashtu kërkoi edhe
kompensim në formë të letrave me vlerë të Thesarit Shtetëror. Kjo kërkesë
u rrëzua nga gjykata në fjalë, me arsyetimin se nuk ka hasur në indikacione
të mosveprimit të autoriteteve shtetërore, pasi që Zyra e Qarkut si dhe Zyra
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e Guvernatorit në Krakovë, kanë informuar dhe njëkohësisht kanë
replikuar kundrejt kërkuesit.
Ndërmjet viteve 1993 dhe 2001 një numër i madh i ligjeve u miratuan,
të cilat e reduktuan pasurinë e cila i shërbente qëllimit të kompensimit të
personave të riatdhesuar. Në vitin 2002, Gjykata Kushtetuese, duke u
bazuar në kërkesën e Avokatit të Popullit, i shpalli jo kushtetuese një
numër të konsiderueshëm të dispozitave ligjore të cilat kufizonin
mundësinë për të përmbushur kërkesat e personave të riatdhesuar që
kishin të drejtë kompensimi. Më 8 janar të viti 2003, kur edhe fitoi
plotfuqishmërinë vendimi i Gjykatës Kushtetuese, Agjensioni Ushtarak i
Pronave lëshoi një komunikatë duke kundërshtuar vendimin e Gjykatës
Kushtetuese, si dhe kërkonte amandamentimin e ligjeve për administrimin
e pronave të viteve „97 dhe „96. Në bazë të rrethanave, Agjensioni Ushtarak
i Pronave do të ketë mundësi të organizojë ankande për shitjen e pronave të
patundshme, vetëm pasi të bëhet ndryshimi i legjislacionit. Në të njëjtën
datë, edhe Agjencioni Bujqësor i Pronave, trup ky i cili menaxhonte pronat
bujqësore, lëshoi një komunikatë të njëjtë. Nga fundi i vitit 2003, asnjëra
nga agjencitë e përmendura nuk organizuan ankande. Në janar të vitit
2004, duke u mbështetur në ligjin e 12 dhjetorit të vitit 2003, parashihej se
Shteti shkarkohej nga obligimi kundrejt personave të cilët njejtë si kërkuesi
kishin marrë një pjesë të kompensimit, në bazë të ligjeve tjera. Në po të
njëjtin vit, pesëdhjetë e një anëtar të parlamentit nga grupi opozitar,
paraqitën kërkesë në Gjykatën Kushtetuese për shqyrtimin e një pjese të
konsiderueshme të dispozitave të ligjit të vitit 2003.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Kërkuesi pretendoi shkelje të Nenit 1 Protokollit 1 për shkak se e
drejta e tij për kompensim mbi pronën e braktisur në territoret pas lumit
Bug nuk është përmbushur.
Në lidhje me pohimet e Qeverisë polake se rasti nuk bie në
juridiksionin e Gjykatës sipas kriterit ratione temporis, në çështjen mbi
pranueshmërinë e kërkesës, Gjykata gjen se ankesa e kërkuesit nuk përbën
një masë specifike ose vendim të marrë përpara, ose pas 10 tetorit 2004,
ditën e ratifikimit te Protokollit në Poloni. Thelbi i pretendimeve mbi
shkeljen e dispozitave të Konventës qëndron në dështimin e Shtetit për të
përmbushur të drejtën e kërkuesit për kompensimin e pronës që i ka takuar
kërkuesit sipas të drejtës polake. Bazuar në të drejtën e tij, kërkuesi
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pretendon për kompensim si një e drejtë pronësore, të cilën Polonia e ka
njohur në momentin kur ka marrë përsipër obligimet nga Marrëveshja e
Republikave, në të cilën parashihet kompensimi i personave të riatdhesuar.
Është e pakontestueshme se e drejta e kërkuesit bie brenda kuptimit të
pasurisë për qëllimin e Nenit 1 të Protokollit 1. Qeveria pohoi se kërkuesi
ishte thjesht një pretendues me mundësinë e kërkimit për kompensim
pronësor. Ata pohuan se ai ka bërë kërkesë, por nuk ka bërë një ekspertize
të çmimit të tregut sa i përket pronës së tij. Prandaj Qeveria argumenton se
si pasojë e mos-pajtueshmërisë së kërkuesit me kërkesat procedurale, ai ka
humbur mundësinë për të përmbushur kushtin e kërkuar. Sa i përket kësaj
çështjeje, Gjykata vlerëson se Neni 1 i Protokollit 1 ka një domethënie
autonome, që nuk kufizohet vetëm me zotërimin e të mirave materiale dhe
si i tillë është i pavarur nga klasifikimet formale të të drejtave të brendshme
të shteteve.
Sa i përket natyrës se shkeljes, kërkuesi pohoi se Shteti në vazhdimësi
ka dështuar të përmbushë të drejtën e tij, që sipas këndvështrimit të tij
përbën një ndërhyrje në të drejtën pronësore, e cila ndërhyrje është
shkaktuar nga veprime dhe lëshime të shumta të autoriteteve. Sipas tij,
Shteti ka dështuar të përmbushë detyrën e tij ligjore që kishte në lidhje me
rregullimin e duhur të çështjeve që kishin të bënin me pronat prapa lumit
Bug. Për më shumë, kërkuesi deklaroi se Shteti kishte bërë të pamundshëm
realizimin e të drejtës së tij në praktikë, me anë të politikës së
gjithmbarshme për të mos vënë në shitje tokat shtetërore dhe kështu duke i
ndaluar individët të bënin oferta në ankande të shitjes se pronave
shtetërore. Kjo e drejtë u legjitimua edhe me Ligjin e vitit 2003-04, i cili
shlyente obligimet e shtetit sa i përket kompensimit në lidhje me personat
të cilët kishin fituar çfarëdo lloj prone kompensuese me anë të legjislacionit
të mëparshëm. Qeveria mohoi të ketë pasur ndërhyrje në të drejtën për
gëzim paqësor të pronës së kërkuesit. Sa i përket masave legjislative te
ndërmarra, Qeveria potencoi se që nga valët e para të riatdhesimit të
qytetarëve polakë, Shteti vazhdimisht ka zbatuar ligje, me anë të të cilëve
një pjesë e madhe e personave të riatdhesuar janë kompensuar. Ndër të
tjera, Shteti ka bërë përpjekje të vazhdueshme për përmbushjen e kërkesave
në lidhje me pronat në lumin Bug. Qeveria pranoi se përpjekjet e para për
kompensim kanë qenë të pasuksesshme, pas refuzimit të Ligjit për rikthim
të 1999 përpjekjet kanë vazhduar me ligjin e vitit 2003, i cili ligj në mënyrë
gjithëpërfshirëse rregulloi çështjet që ngiteshin në lidhje me pronat prapa
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lumit Bug. Qeveria konsideroi se çështja pranë Gjykatës përfshin dështimin
e Shtetit polak për të përmbushur obligimet e tij pozitive në mënyrë që t‟i
siguroj kërkuesit gëzimin paqësor të pronës.
Në lidhje me këto pretendime, Gjykata theksoi se qëllimi kryesor i
Nenit 1 Protokollit të 1 është të mbrojë personin nga ndërhyrja e
pajustifikuar e Shtetit në gëzimin paqësor të pasurisë. Në rastin konkret, pa
marrë parasysh se a është analizuar çështja në kuptimin e detyrimit pozitiv
të shtetit ose atij negativ, në të dyja kontekstet duhet kushtuar vëmendje
asaj se a është vendosur baraspeshë e drejtë ndërmjet interesave
konkurruese të individit dhe të komunitetit në anën tjetër. Gjithashtu duhet
kushtuar vëmendje se a është vendosur baraspesha e drejtë ndërmjet
kërkesave në interesin publik si dhe të drejtës themelore të kërkuesit në
gëzimin paqësor të pasurisë. Për këtë, Gjykata faktet e çështjes konkrete
vendosë t‟i analizojë në dy drejtime, se a përbëjnë veprimet e shtetit polak
ndërhyrje, dështim për të vepruar apo një kombinim i këtyre bashkë, a janë
këto veprime të arsyetuara me parimin e ligjshmërisë, si dhe parimit të
baraspeshës së drejtë.
Kërkesa e parë, si dhe më e rëndësishmja e Nenit 1 Protokollit 1 është
se çdo ndërhyrje në gëzimin paqësor të pasurisë duhet të jetë e ligjshme.
Çdo ndërhyrje në një të drejtë të parashikuar me Konventë duhet të ketë
synim realizimin e një qëllimi ligjor. Gjykata konsideron se për shkak të
njohurive direkte të tyre mbi shoqërinë dhe nevojat e saj, autoritetet
kombëtare në parim janë në pozitë më të përshtatshme sesa gjyqtarët
ndërkombëtarë për të përcaktuar se çka është në interesin publik. Për më
tepër, kuptimi i interesit publik është domosdoshmërisht i gjerë. Gjykata
gjen se hapësira e vlerësimit duhet të jetë e gjerë kur është në pyetje
implementimi i ligjeve në fushën sociale dhe ekonomike, dhe se do të
respektojë vendimet e legjislaturës vendore sa i përket asaj që është në
interesin publik, vetëm nëse vendimi është haptazi i paarsyeshëm.1 Kjo
logjikë aplikohet vetëm në rastet e ndryshimit të sistemit të një vendi.
Sa i përket vendosjes së baraspeshës së drejtë, Gjykata thekson se
ndërhyja në gëzimin paqësor të pasurisë, njëjtë edhe si abstenimi nga
veprimi, duhet të jenë të asaj forme që të vendosin baraspeshën e drejtë
ndërmjet kërkesave të interesit të përgjithshëm të komunitetit si dhe
1
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kërkesave për mbrojtjen e të drejtave themelore të individit. Sa i përket
respektimit të parimit të ligjshmërisë, kërkuesi u shpreh se kufizimet në të
drejtën e tij ishin me të vërtetë prezent nëpërmjet ligjeve të shumta, duke
veçuar atë të vitit 2003. Ndryshimet legjislative të vitit 1990, bazuar në
kërkesat politike dhe ekonomike, kanë detyruar të prezantohet një formë e
re e vetëqeverisjes dhe të ndryshojë marrëdhënia e pronësisë ndërmjet
Shtetit dhe komunave. Gjykata vlerëson se aktvendimet dhe veprimet e
ndërmarra nga ana e Shtetit për reformimin e qeverisjes lokale, i kanë
shërbyer qëllimeve financiare, politike dhe ekonomike, duke marrë
parasysh gjendjen e shtetit polak. Për këtë arsye, Gjykata i konsideron
legjitime masat e ndërmarra për realizimin e këtyre qëllimeve në interesin e
përgjithshëm të komunitetit. Megjithatë, Gjykata konsideron se
mosekzekutimi dhe pengimi i ekzekutimit të një vendimi të plotfuqishëm
nga agjencionet e Shtetit, vë në rrezik kredibilitetin dhe autoritetin e
gjyqësorit. Ndërhyrjet e tilla nuk mund të bien në pajtim me asnjë interes
publik legjitim ose në interesin e komunitetit në tërësi. Ngjarjet kulminante
ndodhin me hyrjen në fuqi të ligjit të vitit 2004, kushtetutshmëria e të cilit u
vë në pyetje nga një grup deputetësh. Gjykata pranon se në situata të tilla si
kjo e baraspeshimit të interesave të palëve, si dhe humbjeve dhe fitimeve të
personave të shkaktuar nga procesi i transformimit të sistemit ekonomik
dhe ligjor, një hapësirë e gjerë vlerësimi i lejohet Shtetit në fjalë. Gjithsesi
një hapësirë e tillë nuk është e pakufizuar dhe ushtrimi i një diskrecioni të
tillë të Shtetit, edhe në kontekstin më kompleks të reformave shtetërore,
nuk mund të jetë në kundërshtim me standardet e Konventës. Siç është
potencuar me të drejtë nga Gjykata Kushtetuese, ajo çka është e
domosdoshme për të ruajtur legjitimitetin te qytetarët dhe besimin tek
Shteti dhe ligjit të bërë nga ai, është angazhimi i autoriteteve për të
eliminuar dispozitat jofunksionale në sistemin ligjor. Në rastin aktual,
gjendja e pasigurisë në të cilën kërkuesi është gjendur për një periudhë të
gjatë kohore si rezultat i vonesave të përsëritura, për të cilat autoritetet
shtetërore qëndrojnë përgjegjëse, është në vetvete në mospërputhje me
detyrimet që dalin nga Neni 1 i Protokollit 1.
Gjykata rikujton se dispozitat ligjore që i lejojnë Shtetit shpronësimin
e pronave, përfshijnë kompensimin e paraparë me ligj. Neni 1 i Protokollit
1 kërkon që shuma e kompensimit të ndarë për pronën e marrë nga Shteti
të jetë ”në mënyrë të arsyeshme e lidhur” me vlerën e pronës. Gjithsesi, nuk
i takon Gjykatës që të përcaktojë nivelin e arsyeshëm të kompensimit, por
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sipas fakteve që posedon, familja e kërkuesit ka marrë vetëm 2% të
kompensimit me anë të legjislacionit të aplikueshëm para hyrjes në fuqi të
Protokollit në Poloni. Gjykata nuk gjen arsye bindëse se pse një shumë kaq
e parëndësishme duhet të ndalojë kërkuesin që të fitojë të paktën një pjesë
të së drejtës së tij në baza të njëjta me kërkuesit e tjerë të lumit Bug. Duke
marrë parasysh të gjithë faktorët e përmendur, Gjykata konsideron se
kërkuesit përgjatë këtyre viteve i është dashur të bartë një barrë të tepruar,
e cila nuk mund të justifikohet me legjitimitetin e interesit të përgjithshëm
të ndjekur nga autoritetet. Prandaj, Gjykata gjen se ka shkelje të Nenit 1
Protokollit 1.
Gjykata kërkon që Shteti polak me anë të masave administrative të
sigurojë zbatimin e të drejtës pronësore sa i përket kërkesave për pronat
pas lumit Bug ose t‟i sigurojë kompensim ekuivalent in lieu. Gjithashtu,
Shteti polak është i detyruar të paguajë brenda tre muajve 12,000 EUR sa i
përket shpenzimeve si dhe më pak se 2,409 EUR si ndihmë ligjore marrë
nga Këshilli i Evropës.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se ka shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1 të Konventës
(unanimisht).
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Krasteva dhe të tjerët kundër Bullgarisë - 5334/11
01.06.2017 [Seksioni i katërt]
Neni 1 i Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e
mungesës së kompensimit për pronën e marrë në bazë të legjislacionit për
restituim tek pronarët e mëparshëm / ka shkelje
Fjalët kyçe: gëzim paqësor i pasurisë/ kolektivizim i pronës / ndryshim
legjislacioni / restituim në bazë të ligjit / devalvim i kontratës / mos kompensim /
baraspeshë e drejtë
Faktet e rastit
Kërkueset - katër shtetase bullgare, znj. Donka Ivanova Krasteva
(kërkuesja e parë), znj. Maria Maksimova Piskova (kërkuesja e dytë), znj.
Angelina Delova Piskova-Indzhova (kërkuesja e tretë) dhe znj. Iskra
Delcheva Piskova (kërkuesja e katërt), kishin lindur dhe jetonin në Sofje.
Më 15 janar 1968 kërkuesja e dytë së bashku me paraardhësit e kërkueseve
tjera, blenë nga kooperativa bujqësore lokale, një parcelë toke prej 953 m2 në
periferi të Sofjes. Kërkueset gëzuan posedimin e kësaj prone pa ndërhyrje
deri në vitin 2002, kur një grup personash, trashëgimtarë të T.S, G,S dhe
K.S, sollën një padi rei vindicatio kundër kërkuesve me pretendimin se
parcela në fjalë, e cila një kohë ishte pronë e paraardhësve të tyre, ishte
kolektivizuar përgjatë viteve 1945, por e njëjta u ishte kthyer atyre në
procesin e rikthimit të pronave bujqësore me vendim të komisionit të
tokave të datës 27 dhjetor 1999, si autoritet kompetent. Ata argumentuan se
sipas seksionit 10 (13) të Ligjit për Tokën Bujqësore, fakti që kërkuesit
kishin blerë tokën nuk mund të mbahej si argument kundër tyre.
Gjykata e Qarkut të Sofjes fillimisht e hodhi poshtë padinë kundër
kërkuesve, por pas një ankese nga pala e tretë, më 5 nëntor 2009, Gjykata e
Qytetit e Sofjes, e hodhi poshtë vendimin, e miratoi padinë rei vindicatio dhe
urdhëroi kërkuesit të dorëzonin posedimin e pronës. Ndër tjera, gjykata
theksoi se vendimi i Komisionit ishte i mjaftueshëm të konstatonte paditësit
si pronarë të tokës dhe se legjislacioni i jepte përparësi pretendimeve të
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palëve të bazuara në të drejtën për kthim të pronës, andaj kjo kishte efektin
e shpalljes së pavlefshme të çfarëdo kontrate në të cilën kërkuesit bazonin
pretendimet e tyre për blerjen e tokës. Gjykata Supreme e Kasacionit
përmes një aktgjykimi të formës së prerë nuk aprovoi ankesën e kërkuesve,
si pasojë në një datë të pacaktuar ata dorëzuan posedimin e pronës.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Kërkueset, duke u bazuar në Nenin 6 § 1 dhe 14 të Konventës, dhe
Nenin 1 të Protokollit 1, pretenduan se ishin privuar në mënyrë jo të drejtë
nga prona e tyre. Gjykata është e mendimit se është e mjaftueshme që të
shqyrtojë ankesat vetëm për sa i përket Nenit 1 të Protokollit 1.
Qeveria, me kërkesë të Gjykatës paraqiti të dhënat statistikore lidhur
me paditë rei vindicatio që ishin parashtruar përpara gjykatave vendore për
sa i përket Ligjit për Tokën Bujqësore. Sipas këtyre të dhënave, të cilat u
referoheshin vetëm rasteve përgjatë periudhës 2010 - 2014, rreth 50 raste
ishin trajtuar nga gjykatat në shkallë të parë çdo vit. Si pasojë, Qeveria
argumentoi se nevojitej një kalkulim më i thukët lidhur me kompensimin
që kërkohej për personat që kishin humbur pronën e tyre në bazë të këtij
ligji. Kërkuesit duke u bazuar në një rast të mëhershëm të ngjashëm Velikovi
dhe të tjerët1 argumentuan se privimi i tyre nga prona nuk kishte qenë i
ligjshëm, sepse shtim i seksionit 10(13) të Ligjit për Tokën Bujqësore, kishte
qenë i paparashikueshëm dhe kishte shkelur parimin e sigurisë juridike,
dhe si i tillë kishte ndërhyrë në të drejtat fundamentale si mbrojtja e
blerësve në mirëbesim dhe zbatimin e parashkrimit fitues. Për më shumë,
kërkuesit argumentuan se marrja e pronës së tyre nuk mund të arsyetohej
me tranzicionin në Bullgari, duke pasur parasysh se titulli i tyre ligjor nuk
kishte asnjë mangësi, dhe se ata nuk kishin të drejtë në asnjë forme
kompensimi.
Gjykata, fillimisht konstaton se rasti në fjalë është i ngjashëm me
rastin Tomov dhe Nikola kundër Bullgarisë,2 të cilin e kishte shqyrtuar gjykata
së fundmi lidhur me zbatimin e Ligjit për Tokën Bujqësore. Ngjashëm
sikurse në atë rast, Gjykata gjen se ndërhyrja e shtetit në gëzimin paqësor e
pasurisë bie në kuptimin e fjalisë së dytë të Nenit 1 të Protokollit 1, e që për
të qenë në pajtueshmëri me këto dispozita kjo ndërhyrje duhet të vendosë
1

2

222

Velikovi dhe të Tjerët kundër Bullgarisë, nr. 43278/98, 45437/99, 48014/99, 48380/99,
51362/99, 53367/99, 60036/00, 73465/01 dhe 194/02, 15 Mars 2007
Tomov dhe Nikola kundër Bullgarisë nr. 50506/09, 21 Korrik 2016

Krasteva dhe të tjerët kundër Bullgarisë - 5334/11

një baraspeshë të drejtë në mes të interesave të përgjithshme dhe të drejtave
fundamentale individuale. Në trajtimin e rasteve të lartcekura, Gjykata
kishte gjetur se ndërhyrja në të drejtën e kërkuesve nuk mund të
konsiderohej si masë e jashtëzakonshme tranzicionele që lidhej me
periudhën e transformimit socio-ekonomik, për shkak se ishte e bazuar në
një dispozitë ligjore e cila ishte miratuar pasi kishte përfunduar ky proces.
Në grupin e rasteve të lartpërmendura Velikovi dhe të tjerët, Gjykata kishte
gjetur se sfidimi i titujve pronësorë, shpesh herë me dekada të vjetër,
mundet në parim të arsyetohet vetëm kur ndërlidhej me periudhën
tranzitore unike e cila kishte filluar në Bullgari në vitin 1989. Për më shumë
sipas Ligjit për Toka Bujqësore, e drejta e pronarëve të mëparshëm të
përfitonin nga vendimet për rikthim të pronës që sfidonin titujt e pronarëve
aktualë që e kishin blerë tokën pas kolektivizimit, nuk kishte afat kohor.
Gjithashtu, në rastin në fjalë, pronarët e mëhershëm nuk kishin për obligim
as të dëshmonin se titujt ligjorë aktual ishin defektiv, mjaftonte të
referoheshin në ligj, gjë që e bënte të pavlefshme fuqinë ligjore të
kontratave të lidhura vite më parë. Në bazë të këtyre predispozitave, në
rastin e lartcekur Tomov dhe Nikola, Gjykata kishte gjetur se marrja e pronës
së kërkuesve kishte shkelur parimin e sigurisë juridike dhe nuk binte
përbrenda fushëveprimit të qëllimit legjitim sikurse rikthimi i rendit
juridik. Gjykata nuk sheh arsye të arrij në një përfundim të ndryshëm në
rastin në fjalë që ndërlidhet me zbatimin e legjislacionit të njëjte sikurse në
rastet e mëhershme. Si pasojë Gjykata konkludon se marrja e pasurisë së
kërkuesve ka shkelur parimin e sigurisë juridike dhe nuk përmbush
kushtin e qëllimit legjitim.
Më tej, Gjykata gjen se në rastin në fjalë asgjë më pak se sa
kompensimi i vlerës së tregut nuk mund të konsiderohet se ka vendosur
baraspeshë të drejtë, siç kërkohet me Nenin 1 të Protokollit 1. Në rastin në
fjalë, shteti nuk kishte ofruar kompensim dhe siç theksohej nga kërkuesit,
ata nuk mund të kërkonin rikthimin e çmimit të paguar sepse shitësi i
atëhershëm - kooperativa bujqësore - tanimë nuk ekzistonte. Si pasojë,
Gjykata konstaton se ka pasur shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1 të
Konventës.
Në bazë të Nenit 46, shtetet obligohen jo vetëm të paguajnë shumat
për kompensim të caktuar nga Gjykata, por edhe të marrin masa të
caktuara legjislative në sistemin vendor. Nga statistikat e ofruara nga
Qeveria, vërehet që vite pas fillimit të procesit të restituimit, seksioni në
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fjalë i ligjit vazhdon të sfidohet dhe nuk ka limit kur palët mund të
kërkojnë kthimin e pronës. Me qëllim të ofrimit të ndihmës për Qeverinë në
zbatimin e Nenit 46, Gjykata konsideron se duhet të adoptohen masa të
caktuara në legjislacionin vendor, të cilat sigurojnë që personat që kanë
humbur pronën si pasojë e seksionit 10(13) të Ligjit të mund të marrin
kompensim në vlerën e përafërt të tregut.
Në bazë të Nenit 41, kërkuesit pretenduan dëme materiale në vlerën e
pronës bazuar në një vlerësim të një eksperti dhe kërkuan kompensim për
vlerën e humbur në pamundësi të përdorimit të pronës përgjatë këtyre
viteve. Së fundmi, kërkuesit pretenduan edhe dëme jo-materiale. Sa i
përket pretendimeve të dëmeve për vlerën e tokës, duke pasur parasysh
pamundësinë e kthimit të pronës, Gjykata bën një vlerësim të përafërt me
vlerën e tregut dhe duke vërejtur mungesën e qartësisë për sa i përket
përdorimit të mundshëm të kësaj prone, edhe për përfitimin e humbur.
Sipas informatave në dispozicion, Gjykata cakton 80,000 EUR për dëmet
materiale. Ndërsa për përfitimet e humbura, Gjykata vlerëson dëme prej
2,000 EUR. Sipas kërkesës, dëmet materiale u shpërndahen kërkueseve në
bazë të vlerës së pronës së tyre. Ndërsa për dëme jo-materiale cakton vlerën
1,000 EUR për secilën nga kërkueset.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se ka shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1të Konventës
(unanimisht).
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Mullai dhe të tjerët kundër Shqipërisë - 9074/07
23.03.2010 [Seksioni i katërt]
Neni 6
Shkelje e të drejtës për proces të rregullt gjyqësor si pasojë e
shfuqizimit të aktgjykimit final, mos-ekzekutimit të aktgjykimit final të
gjykatës si dhe tej zgjatjes së procedurave / ka shkelje
Neni 1 i Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën për gëzim paqësor të pasurisë si pasojë e
privimit nga përdorimi i pronës për një periudhë të gjatë kohore / ka shkelje
Fjalët kyçe: gëzim paqësor i pronës/ tej zgjatje e procedurave gjyqësore/
siguria juridike / shfuqizim i aktgjykimit të prerë / leje urbane ndërtimi / kontroll
mbi të drejtën e përdorimit të pronës
Faktet e rastit
Kërkuesit - znj. Mullai, z. Daci, znj. Hoti, znj. Zereliu, znj. Daci, znj.
Mullai dhe znj. Pinguli (kërkuesit individualë) shtatë shtetas shqiptar që
jetojnë në Shqipëri, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Itali janë
trashëgimtarë të z. M, i cili ishte pronar i një vile tre-katesh dhe një ngastre
toke në qendër të Tiranës, në anën tjetër Teknoprojekt sh.p.k shoqëria me
përgjegjësi të kufizuar („kompania kërkuese‟) e inkorporuar me ligjin shqiptar
dhe e regjistruar në Tiranë.
Pas kërkesës së kërkuesve individualë për rikthim të pronës që ishte
konfiskuar, në vitin 2002 Komisioni për Kompensim të Pronave duke
korrigjuar një vendim të mëhershëm, u njeh atyre të drejtat pronësore për
ngastrën tokësore prej 1 mijë e 515 metër katrorë në qendër të kryeqytetit.
Në prill të vitit 1998 kërkuesit individual hynë në marrëdhënie
kontraktuese me shoqërinë kërkuese për ndërtimin e një ndërtese, me
dakordimin që kjo e fundit të kishte siguruar lejen e ndërtimin nga
autoritetet kompetente. Në muajin tetor respektivisht dhjetor 1998, Këshilli
i Rregullimit të Territorit (KRT) të Bashkisë së Tiranës i dha kompanisë
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kërkuese një leje planifikimi dhe leje ndërtimi për të ndërtuar një ndërtesë
prej 16 katesh në vend të shtëpisë prej 3 katesh.
Pas fillimit të punës, Prefektura e Tiranës nxori një njoftim përmes të
cilit kërkonte pezullimin e punimeve, duke cilësuar se leja duhej të ishte
dhënë nga Këshilli Nacional për Rregullim të Territorit e jo nga ai i
Bashkisë. Pas njoftimit se leja ishte dhënë mbi bazën e duhur ligjore, në
janar të vitit 2000 Perfekti anuloi udhëzimin e mëhershëm dhe puna rifilloi.
Tutje, Ministri i Punëve Publike urdhëroi suspendimin e punës nën
arsyetimin se vendimi i KRT-së të Bashkisë duhej të rishikohej nga KRT
nacionale. Kjo e fundit e konsideroi të domosdoshëm një vlerësim ligjor
sepse leja e ndërtimit ishte dhënë në bazë të Ligjit për Planifikim Urban të
vitit 1993 që ishte shfuqizuar, duke kërkuar kështu ri-dhënien e lejes.
Ministria kishte ri-konfirmuar vlefshmërinë e vendimeve të veta të vitit
1998, por pa lëshuar ndonjë dokument përkatës.
Në vitin 2000, kompania kërkuese kontestoi vlefshmërinë e
vendimeve të lartpërmendura, por Gjykata e Qarkut e hodhi poshtë
kërkesën në bazë të arsyetimit se vendimet ishin marrë në bazë të ligjit të
vitit 1993 i cili ishte shfuqizuar. Gjykata e Apelit në Tiranë prishi vendimin
e Gjykatës së Qarkut duke pranuar ankesat e kërkuesit dhe anuloi
vendimin e Ministrit dhe veprimet e Policisë Ndërtimore. Në vitin 2001 pas
një ankese nga Policia Ndërtimore, Gjykata Supreme prishi vendimin e
Gjykatës së Apelit dhe vërtetoi vendimin e Gjykatës së Qarkut dhe përmes
së njëjtit vendim gjykata e shpalli lejen e ndërtimit si të pavlefshme.
Në anën tjetër, në vitin 2001, Ambasada e Zvicrës në Tiranë
(„Ambasada‟), ambientet e të cilës janë ngjitur me pronën e kërkuesve,
sfidoi vlefshmërinë e lejes së ndërtimit. Kërkuesit individual intervenuan si
palë e tretë. Në maj 2002, Gjykata e Qarkut shpalli lejen e ndërtimit të
pavlefshme, pa iu referuar fare vendimit të Gjykatës Supreme. Pas ankesës
së kërkuesve individual dhe kompanisë kërkuese, Gjykata e Apelit kërkoi
nga KRT nacionale të vendoste mbi vlefshmërinë e lejes së ndërtimit duke
pasur parasysh vendimin e Gjykatës Supreme. KRT Nacionale vërtetoi
vendimin e KRT të Bashkisë duke potencuar se është vendimi gjyqësor ai
që do të zgjidh përfundimisht rastin. Në tetor 2003, Gjykata e Apelit prishi
vendimin e Gjykatës së Qarkut, nën arsyetimin se ankesa e Ambasadës
ishte dërguar pas afateve kohore dhe si duket leja e ndërtimit ishte
deklaruar e vlefshme por pa ndonjë referencë në vendimin e Gjykatës
Supreme. Pas ankesës nga Ambasada, në vitin 2005, Gjykata Supreme
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vërtetoi aktgjykimin e Gjykatës së Apelit të tetorit 2003 duke vendosur se
Ambasada nuk kishte locus standi për të kundërshtuar lejen e ndërtimit, por
nuk u lëshua në në analizë të vlefshmërisë së lejes së ndërtimit.
Në qershor 2005, pasi Gjykata Supreme me vendim të 20 prillit 2005
kishte vërtetuar vlefshmërinë e lejes së ndërtimit dhe duke pas parasysh
pasivitetin e Policisë Ndërtimore, kompania kërkuese njoftoi Bashkinë se
do të rifillonte punën, por Policia urdhëroi suspendim të punës për shkak
të disa çështjeve të sigurisë. Kompania kërkuese paraqiti disa shpjegime
dhe në mungesë të përgjigjes puna kishte vazhduar. Si pasojë, Ambasada
në vitin 2005, nisi procedura të reja gjyqësore pranë Gjykatës së Qarkut
duke pretenduar se ndërtimet e reja ishin shkelje të të drejtave të tyre
pronësore. Gjykata vendosi se ndërtimi i ri nuk ishte në përputhje me
distancat e planifikimit urban andaj shkel të drejtat pronësore të
Ambasadës, duke u mbështetur edhe në vendimin e Gjykatës Supreme që
kishte deklaruar lejen e ndërtimit të pavlefshme. Shoqëria Kërkuese bëri
ankesë në bazën se aktgjykimi i tetorit 2003, me të cilin konfirmohej
vlefshmëria e lejes së ndërtimit i Gjykatës së Apelit ishte bëre i
plotfuqishëm, andaj vendimi i Gjykatës së Qarkut i vitit 2005 thyente
parimin e „sigurisë juridike. Në qershor 2007, Gjykata prishi vendimin e
Gjykatës së Qarkut, e cila apeloi sërish në Gjykatën Supreme. Kjo e fundit
deklaroi ankesën të papranueshme në korrik të vitit 2009.
Kërkuesit rifilluan punën duke u bazuar në vendimin e Gjykatës së
Apelit dhe punimet ishin ndërprerë disa herë nga Policia e Bashkisë, e cila
në vitin 2008 përfundimisht kishte vendosur të ndërpriste punimet dhe të
rrënonte atë që ishte ndërtuar.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Duke u bazuar në Nenin 6 § 1, kërkuesit pretenduan një varg
shkeljesh, duke përfshirë mosekzekutimin e vendimit përfundimtar të
Gjykatë së Apelit të datës 3 tetor 2003, si dhe shkeljen e parimit të sigurisë
juridike si rezultat i shfuqizimit të vendimit përfundimtar dhe tej zgjatjes së
procedurave gjyqësore. Në anën tjetër, Qeveria argumentoi se kërkuesit
nuk janë ankuar pranë gjykatave të shkallës së parë për mosekzekutim të
vendimit përfundimtar të gjykatës dhe se nuk ka pasur shkelje për shkak të
mosekzekutimit nga ana e autoriteteve të vendimit përfundimtar të
gjykatës. Tutje Kërkuesit argumentuan që vendimi i Gjykatës së Apelit i
datës 3 tetor 2003 ishte vendim i formës së prerë, por ishte shfuqizuar me
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vendim të datës 14 dhjetor 2005 të Gjykatës së Shkallës së Parë, duke
shkelur parimin e sigurisë juridike. Ndërsa Qeveria argumentoi se objekti i
serisë së dytë dhe të tretë të procedurave ndryshonte. Sipas Qeverisë
vlefshmëria e lejes së ndërtimit ishte përcaktuar përfundimisht me vendim
të datës 29 mars 2001 të Gjykatës Supreme ndërsa seria e dytë e
procedimeve ishte pezulluar nga Gjykata e Shkallës së Parë, meqenëse
ambasada nuk kishte locus standi.
Gjykata vlerëson se, në lidhje me rrethanat e çështjes ankesat e
kërkuesve për mosekzekutimin e vendimit të Gjykatës së Apelit dhe
shfuqizimin e pretenduar, janë thellësisht të lidhura me ligjshmërinë e lejes
së ndërtimit, e cila përbën thelbin kryesor të ankesave. Për rrjedhojë,
gjykata konsideron se është e nevojshme që të shqyrtohen të dyja ankesat
mbi bazën e parimit të sigurisë juridike, veçanërisht nëse gjykatat vendase
kanë ndjekur një linjë të njëtrajtshme arsyetimi në lidhje me ligjshmërinë e
lejes së ndërtimit.
Sa i përket sigurisë juridike, Qeveria mëtoi se leja e ndërtimit është
shpallur e pavlefshme me vendim të Gjykatës Supreme të datës 29 mars
2001, vendim i cili kishte fuqinë res judicata. Ajo argumentoi se rasti ishte
kompleks, ashtu siç u dëshmua nga nevoja për tri seri të ndryshme
procedurash. Kërkuesit në anën tjetër argumentuan se ligjshmëria e lejes së
ndërtimit ishte miratuar me vendim të Gjykatës së Apelit, i cili ka marrë
formë të prerë dhe mbronin mendimin se çështja nuk ishte komplekse dhe
se autoritetet duhej të fajësoheshin për ndërlikimin e panevojshëm të
procedurave. Gjykata vlerëson se një nga pjesët thelbësore të respektimit të
ligjit është parimi i sigurisë juridike, i cili kërkon, mes tjerash, që në rastet
kur gjykatat kanë vendosur përfundimisht mbi një çështje, vendimi i tyre
nuk duhet vënë në dyshim. Në rastin në fjalë, Gjykata vëren se duhet të
vlerësojë nëse është marrë një vendim përfundimtar dhe i detyrueshëm sa i
përket vlefshmërisë së lejes së ndërtimit. Gjykata thekson se tri seritë e
procedurave gjyqësore janë përfshirë në kërkesën aktuale, dhe janë kryer
në një hapësirë kohore prej pothuajse dhjetë vitesh. Ndërkohë që, objekti i
secilës seri të procedurave gjyqësore në një farë mase ndryshonte, thelbi i të
gjitha serive të marra së bashku, duke pasur parasysh vendimet e gjykatave
vendore, kishte të bënte me ligjshmërinë e lejes së ndërtimit të kompanisë
kërkuese.
Sa i përket serisë së parë të procedurave që ndërlidhen me
vlefshmërinë e lejes së ndërtimit, Gjykata vëren se vendimi i Gjykatës
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Supreme i vitit 2001 ishte jo-konsistent, për faktin se në njërën anë gjykata
vlerësoi se vendimi i perfektit ishte përtej kompetencave të veta, ndërsa në
anën tjetër e kundërshtoi këtë gjetje duke shpallur lejen e ndërtimit të
pavlefshme. Gjykata konsideron se roli i gjykatave të larta në rast të jokonsistencave është pikërisht zgjidhja e diferencave, ndërsa në rastin në
fjalë Gjykata Supreme është bërë burim i pasigurisë juridike duke
shkaktuar mosbesim në drejtësi dhe sundim të ligjit. Tutje Gjykata vlerëson
se procedurat gjyqësore kanë ndikuar në një klimë të përgjithshme të
pasigurisë juridike. Pikërisht gjatë këtyre procedurave, ambasada ka
kërkuar në thelb heqjen e lejes së ndërtimit. Fakti që Gjykata e Shkallës së
Parë ka shqyrtuar padinë e ambasadës, nënkupton që vlefshmëria e lejes së
ndërtimit nuk ishte përcaktuar përfundimisht në serinë e parë të
procedurave gjyqësore. Përderisa vendimi i Gjykatës së Apelit i vitit 2003
ka njohur ligjshmërinë e lejes së ndërtimit, vendimi i Gjykatës Supreme i
vitit 2005 ka lënë pa përgjigje çështjen e ligjshmërisë së saj. Në serinë e tretë
të procedurave gjyqësore, gjykatat vendase e kanë njohur ligjshmërinë e
lejes së ndërtimit.
Gjykata vlerëson se problemi themelor në çështjen aktuale ka
rezultuar nga procedurat e shumëfishta gjyqësore, të cilat duhet të ishin
menaxhuar më mirë për të kontribuar në sqarimin e shpejtë të çështjes në
fjalë. Gjykata konsideron se ekzistenca e procedurave gjyqësore paralele të
shumta dhe të ndërlidhura, duke shtruar në thelb të njëjtën çështje ligjore,
nuk mund të konsiderohet në përputhje me shtetin e së drejtës. Autoritetet
shqiptare duke dhënë një sërë vendimesh kontradiktore kanë demonstruar
mangësi në sistemin gjyqësor, fakt për të cilin ato janë përgjegjëse. Prandaj
Gjykata vlerëson se ka pasur shkelje të parimit të sigurisë juridike sa i
përket arsyetimit të njëtrajtshëm në vendimet e gjykatave vendase lidhur
me ligjshmërinë e lejes së ndërtimit. Sa i përket kohëzgjatjes së
procedurave, Gjykata konsideron se meqenëse ka gjetur shkelje të Nenit 6 §
1 për cenim të parimit të sigurisë juridike, nuk është e nevojshme të gjykoj
ndaras kohëzgjatjen e procedurave gjyqësore.
Në lidhje me Nenin 1 i Protokollit 1, kërkuesit individualë dhe
kompania kërkuese pretenduan se i është shkelur e drejta e tyre për gëzim
paqësor të pasurisë dhe se në mënyrë të paligjshme janë privuar nga
përdorimi i pronës së tyre për një periudhë të gjatë kohore. Në anën tjetër,
Qeveria argumentoi se kompania kërkuese nuk ka pasur “pasuri” sipas
kuptimit të Nenit 1 të Protokollit 1, meqenëse vendimi i Gjykatës Supreme i
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vitit 2001 e ka shpallur lejen e ndërtimit të pavlefshme dhe i kërkoi
Gjykatës të deklaroj këtë ankesë si të papajtueshme ratione materiae.
Kërkuesit individualë në anën tjetër pretenduan se janë viktima në
kuptimin e Nenit 1 të Protokollit 1, duke pasur parasysh se neni në fjalë
garanton të drejtën e gëzimit të pronës, e cila ndër tjerash përfshin të
drejtën për të hyrë në marrëdhënie kontraktuese dhe për të disponuar me
pronën e tyre. Gjykata kujton se nocioni “pasuri” në Nenin 1 të Protokollit
1 ka kuptim autonom, i cili sigurisht nuk kufizohet në pronësinë e mallrave
fizike dhe është i pavarur nga klasifikimi formal në të drejtën e brendshme.
Në raste të pasurive jo-materiale Gjykata merr parasysh në veçanti faktin
kur pozita ligjore i ka dhënë palëve të drejta financiare dhe si pasojë edhe
interes ekonomik. Në vlerësimin nëse rrethanat i kanë dhënë kërkuesve të
drejtë në një interes të mbrojtur nga Nenin 1 i Protokollit 1, Gjykata vërën
se leja e punës i është dhënë kompanisë kërkuese nga Bashkia e Tiranës në
vitin 1998. Si pasojë, leja e ndërtimit përbën „pasuri‟ brenda kuptimit të
Nenit 1 të Protokollit 1 dhe kishte krijuar benefite që do të realizoheshin
nga kontrata në mes të kërkuesve individual dhe kompanisë kërkuese.
Andaj, Gjykata hedh poshtë argumentet e Qeverisë.
Tutje, Gjykata vëren që për vite të tëra, kërkuesit dhe kompania
kërkuese nuk kanë arritur të gëzojnë dhe përdorin lirshëm përfitimet e tyre
kontraktuese, për arsye të pezullimit të punës ndërtimore si rezultat i
kundërshtimit të ligjshmërisë së lejes së ndërtimit. Procedurat e
shumëfishta ligjore kanë dështuar në zgjidhjen e situatës dhe si rrjedhojë ka
pasur ndërhyrje në të drejtën pronësore. Gjykata konsideron se nuk ka
pasur shpronësim formal apo privim de facto, por masat e kundërshtuara
kanë kufizuar të drejtën e kërkuesve dhe kompanisë kërkuese për të gëzuar
interesat e pronës së tyre andaj kjo ndërhyrje duhet të konsiderohet si
kontroll mbi të drejtën e përdorimit të pronës nga ana e kërkuesve, që bie
në kuadër të paragrafit të dytë të Nenit 1 të Protokollit 1. Gjykata rithekson
se parakushti kryesor i Nenit 1 të Protokollit 1 është që, çfarëdo ndërhyrje
nga shteti në të drejtën për gëzim paqësor të pasurisë, duhet të jetë ligjore.
Gjykata vëren se ky pretendim ndërlidhet shumë me Nenin 6 § 1, ku ka
gjetur shkelje të sigurisë juridike dhe konsideron se praktika gjyqësore e
gjykatave të brendshme ka sjellë vendime jo koherente mbi ligjshmërinë e
lejes së ndërtimit. Praktika gjyqësore nuk kishte saktësinë e kërkuar për t‟i
mundësuar kompanisë kërkuese dhe kërkuesve të parashikojnë, në masë të
arsyeshme në ato rrethana, pasojat e padive të tyre, si dhe ndërhyrjen e
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shtetit. Gjykata arriti në përfundim se, ndërhyrja në të drejtat pronësore të
kompanisë kërkuese dhe kërkuesve individualë që kishin prishur villen e
tyre tri-katëshe për shkak të lejes së ndërtimit të lëshuar nga autoritetet,
nuk mund të konsiderohet i ligjshëm brenda kuptimit të Nenit 1 të
Protokollit 1, andaj si pasojë ka shkelje të këtij neni.
Lidhur me Nenin 41, Gjykata konsideron se kjo çështja nuk është e
gatshme për vlerësim dhe duhet të ruhet për procedura të ardhshme.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se ka shkelje të Nenit 6 § 1 dhe Nenit 1 të Protokollit
1 të Konventës, ndërsa aplikimi i Nenit 41 nuk është gati për t‟u vendosur
(unanimisht).
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Chabauty kundër Francës - 57412/08
04.10.2012 [Dhoma e Madhe]
Neni 14 marrë së bashku me Nenin 1 të Protokollit 1
Diskriminim i bazuar në trajtim ndryshe të pronarëve të tokave të
mëdha dhe pronarëve të tokave të vogla: nuk ka shkelje
Fjalët kyçe: ndërhyrje në gëzimin paqësor të pronës / diskriminim / zonë
gjuetie / kufizim i përdorimit të pronës
Faktet e rastit
Kërkuesi - z. Camille Chabauty, shtetas francez, ka trashëguar dy
parcela toke me sipërfaqe të përgjithshme prej përafërsisht dhjetë
hektarësh. Toka përfshihet në zonat e gjuetisë të Asociacionit të Gjuetarëve
të Aprovuar (Asociacioni). Ai mban një leje për gjueti. Në Francë, të drejtat
e gjuetisë mbi tokën i përkasin në parim pronarit të tokës. Megjithatë, ligji
parashikon grumbullimin e tokave të gjuetisë brenda shoqatës. Pronarët e
tokave, pronat e të cilëve janë pjesë e territorit të gjuetisë së një asociacioni,
bëhen automatikisht anëtarë të asociacionit. Ata humbasin të drejtat
ekskluzive të gjuetisë mbi tokën e tyre, por kanë të drejtën të gjuajnë në të
gjithë sipërfaqen e mbuluar nga tokat e gjuetisë. Pronarët e tokës me një
sipërfaqe mbi një prag të caktuar ligjor, megjithatë, mund të kundërshtojnë
përfshirjen e tokës në tokat e gjuetisë së asociacionit ose të kërkojnë
largimin e tyre nga to. Që nga hyrja në fuqi e ligjit të 26 korrikut 2000,
pronarët e tokave që kundërshtojnë gjuetinë si çështje të bindjes personale
kanë këtë mundësi, pavarësisht nga sipërfaqja e tokës së tyre, duke u
mundësuar atyre që të ndalojnë gjuetinë në tokën e tyre, duke përfshirë
edhe ndalimin e vetë. Në vitin 2002, kërkuesi e njoftoi prefektin se ai
dëshironte të hiqte tokën e tij nga baza e gjuetisë së asociacionit. Prefekti e
informoi atë për procedurën që duhet ndjekur për të hequr tokën e tij për
shkak të kundërshtimit ndaj gjuetisë për arsye të ndërgjegjes. Në vitin 2003,
kërkuesi i shpjegoi prefektit se kërkesa e tij për largimin e tokës nuk
bazohej në bindjet e tij personale, por në dallimin në trajtimin midis
pronarëve të tokës, siç ishte gjykuar në Gjykatën Evropiane në rastin
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Chassagnou dhe të tjerët kundër Francës.1 Në vitin 2004 kërkesa u refuzua me
arsyetimin se kërkuesi kishte pushuar të citonte arsyet e tij origjinale,
përkatësisht bindjet e tij personale dhe se ai ishte mbajtës i lejes së gjuetisë
së vlefshme për sezonin aktual. Në vitin 2005, Këshilli i Shtetit hodhi
poshtë një kërkesë nga kërkuesi për të hequr atë vendim.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Kërkuesi pretendon diskriminim në bazë të pronës, duke u
mbështetur në Nenin 14 të Konventës marrë së bashku me Nenin 1 të
Protokollit 1 duke u argumentuar se pasi ai nuk kundërshtonte gjuetinë në
baza etike dhe sipërfaqja e tokës së tij ishte nën pragun e caktuar me ligj ai
e kishte të pamundur të largojë pronën e tij nga tokat e gjuetisë së
asociacionit në mënyrë që të përfitojë nga ajo duke e dhënë atë me qira për
gjueti. Kërkuesi dhe Qeveria parashtruan argumentet e tyre duke u
mbështetur në vendimin e mëhershëm të Gjykatës në rastin Chassagnou dhe
të tjerëve kundër Francës ku vendimi i gjykatës për shkelje ishin të bazuara
në faktin se kërkuesit në atë rast e kundërshtonin gjuetinë për arsye etike.
Në rastin në fjalë Gjykata vlerësoi se meqë ankuesi nuk kundërshtoi
gjuetinë për arsye etike, pretendimet për shkelje të Nenit 14 në lidhje me
Nenin 1 të Protokollit 1 mbetet të përcaktohet nga rrethanat tjera të rastit.
Gjykata duhet të vlerësoj nëse fakti që vetëm pronarët e tokës që tejkalojnë
një sipërfaqe të caktuar mund të shmangin përfshirjen e saj në bazën e
gjuetisë së asociacionit me qëllim të ruajtjes së të drejtës së tyre ekskluzive
për të gjuajtur në të, përbën, në dëm të kërkuesit, një burim diskriminimi
midis pronarëve të vegjël dhe të mëdhenj të tokës dhe për këtë shkelje të
Konventës.
Dallimi në trajtim i pretenduar nga kërkuesi bie në sferën e "kontrollit
të përdorimit të pronës", një sferë në të cilën Gjykata pranoi se Shtetet kanë
një hapësirë të gjerë vlerësimi. Ndërkohë që kriteri për të bërë një dallim "në bazë të pronës" - në disa rrethana mund të shkaktojë diskriminim të
ndaluar nga Konventa, ai nuk përfshihet në mesin e kritereve të
konsideruara nga Gjykata si të papranueshme. Në anën tjetër, Qeveria
pranoi se ka vazhduar të ketë një ndryshim në trajtimin midis pronarëve të
vegjël dhe të mëdhenj të tokës që nuk ishin kundër gjuetisë. Sidoqoftë,

1
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sipas tyre kjo nuk ishte diskriminuese pasi që kishte pasur qëllim legjitim
dhe mjetet e përdorura ishin proporcionale me ato qëllime.
Në lidhje me legjitimitetin, Qeveria potencoi se rregullat për fushat e
gjuetisë ishin të dizajnuara për të garantuar sigurinë e personave dhe të
pronës, organizimin e duhur të gjuetisë, pjesëmarrjen e barabartë në gjueti
dhe një rritje të aktiviteteve të gjuetisë në rezerva, shtimit të kafshëve të
egra që ruanin baraspeshën mes gjuetisë, bujqësisë dhe pylltarisë, dhe se në
Chassagnou Gjykata jo vetëm se kishte vendosur se ishin legjitime porse
edhe vendosnin një baraspeshë në mes të interesave të përgjithshme dhe
atyre individuale. Lidhur me çështjen e proporcionalitetit, Qeveria vërejti
para së gjithash se kufizimet mbi përdorimin e pronës ishin të limituara,
pasi ato lidheshin vetëm me ushtrimin e të drejtës për gjueti. Tutje Qeveria
argumentoi se bashkimi i tokave të vogla dhe të nën ndara të gjuetisë
brenda Asociacionit me qëllim zbatimin e rregullave të zakonshme të
gjuetisë nën mbikëqyrjen e prefektit dhe përjashtimin e pronarëve të tokave
që nuk kundërshtojnë gjuetinë nga detyrimi për të transferuar të drejtat e
tyre në një Asociacion vetëm nëse madhësia e pronës së tyre ka tejkaluar
një prag të caktuar, ishin të domosdoshme për të arritur qëllimet e
lartpërmendura legjitime. Qeveria më tej vuri në dukje se zona minimale
prej njëzet hektarësh nuk ishte përcaktuar rastësisht, por korrespondonte
me zonën sipërfaqësore nën të cilën toka nuk konsiderohej përgjithësisht "e
zbatueshme për qëllime gjuetie". Fakti që një prag më i lartë u zbatua në
disa zona, reflektonte karakteristikat e veçanta të këtyre zonave në aspektin
gjeografik dhe të gjuetisë. Andaj edhe pse nuk kishin marrë kompensim,
pronarët e vegjël të tokave që bënin gjueti kishin avantazhe që rrjedhin nga
anëtarësia në asociacion, duke përfshirë mundësinë për të gjuajtur në tokën
e anëtarëve të tjerë dhe për të përdorur shërbime të ndryshme. Qeveria
gjithashtu theksoi se kur u krijua një asociacioni, pronarët e tokave ose
mbajtësit e të drejtave të gjuetisë mbi tokat që nuk arritën sipërfaqen
minimale ligjore mund të shmangin përfshirjen e tokës në tokat e gjuetisë
së asociacionit, duke bashkuar tokën e tyre për të formuar një bllok të
vetëm që tejkalon pragun minimal. Megjithatë, ata pranuan se kjo nuk ishte
e mundur ex post facto, për shkak të nevojës për të shmangur
paqëndrueshmërinë në madhësinë e bazave të gjuetisë së Komitet.
Gjykata rikujton arsyetimin në Chasanogu ku kishte konfirmuar se
fakti që kërkuesit ishin të detyruar të merrnin pjesë në një sistem që shkoi
kundër dënimeve të tyre, ishte vendimtar. Si rezultat Gjykata kishte gjetur
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shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1 për shkak se detyrimi i pronarëve të vegjël
për të transferuar të drejtat e gjuetisë mbi tokën e tyre, në mënyrë që të
tjerët t'i "shfrytëzonin ato në një mënyrë tërësisht të papërputhshme me
besimet e tyre" ishte një barrë jo proporcionale, e cila nuk ishte e justifikuar
sipas paragrafit të dytë të kësaj dispozite. Në po të njëjtin rast Gjykata
kishte gjetur shkelje të Nenit 11 të Konventës për shkak se për të detyruar
një person me ligj që "të bashkohej me një shoqatë të tillë që [ishte] në thelb
në kundërshtim me bindjet e tij për të qenë pjesë e saj" dhe ta detyrojë atë,
për shkak të anëtarësimit të tij në atë shoqatë, të transferojë të drejtat e tij
mbi tokën në pronësi të tij, në mënyrë që asociacioni në fjalë të mund të
arrijë "objektivat të cilat ai nuk miratoi" shkoi përtej asaj që ishte e
nevojshme për të siguruar një baraspeshë të drejtë midis interesave të
palëve dhe nuk mund të konsiderohej proporcionale me qëllimin e ndjekur.
Gjykata në rastin në fjalë vëren se kjo është gjithashtu ajo që legjislatura
franceze dhe Komiteti i Ministrave kanë nxjerrë nga gjykimi i Chassagnou
dhe të tjerët. Me qëllim të ekzekutimit të këtij aktgjykimi, Parlamenti miratoi
ligjin e lartpërmendur të 26 korrikut 2000, duke u dhënë pronarëve të
tokave "të cilët, duke iu kundërvënë gjuetisë si çështje e bindjes personale,
ndalojnë gjuetinë, duke përfshirë edhe gjuetinë personale, në pronën e
tyre” mundësinë që të kundërshtonin përfshirjen e tokave të tyre në
asociacion në po ato baza dhe gjithashtu të mund të kërkonin largimi i
pronave të tyre nga asociacioni. Gjykata, duke marrë parasysh këto
dispozita të reja të legjislacionit vendor, konstaton se personat që
kundërshtojnë gjuetinë në baza etike nuk mund të pretendojnë më shkelje
të Nenit 11 të Konventës ose Nenit 1 të Protokollit 1.
Gjykata më tej vëren se pronarët e tokës, toka e të cilëve është përfshirë
në një vend të gjuetisë së asociacionit thjesht humbasin të drejtën ekskluzive
për të gjuajtur në tokën e tyre. Për më tepër, në këmbim, ata marrin
anëtarësim automatik në asociacion, i cili u lejon atyre jo vetëm të gjuajnë në
të gjithë zonën e gjuetisë së asociacionit, por edhe të marrin pjesë në
menaxhimin kolektiv të gjuetisë në të gjithë zonën. Për më tepër, pronarët e
tokave që më parë kanë përfituar nga gjuetia ose që kanë bërë përmirësime
në tokë për qëllime gjuetie para se të hyjnë në një asociacion kanë të drejtë
për kompensim mbi këtë bazë. Në këto rrethana, dhe duke pasur parasysh
hapësirën e vlerësimit që duhet t'i lihet Shteteve Kontraktuese, duke i
detyruar vetëm pronarët e vegjël të tokave të bashkojnë bazat e tyre të
gjuetisë me qëllim - që është legjitim dhe në interes të përgjithshëm - të
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promovimit të menaxhimit më të mirë të Rezervateve e aktiviteteve që
zhvillohen në to, nuk janë në vetvete jo proporcionale për këtë qëllim. Si
përfundim, pasi që kërkuesi nuk kundërshton gjuetinë në baza etike, Gjykata
konstaton se nuk ka pasur shkelje të Nenit 14 të Konventës marrë së bashku
me Nenin 1 të Protokollit 1.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se nuk ka shkelje të Nenit 14 të Konventës marrë së
bashku me Nenin 1 të Protokollit 1 (unanimisht).
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Delvina kundër Shqipërisë - 49106/06
08.03.2011 [Seksioni i katërt]
Neni 6 § 1
Shkelje e të drejtës për proces të rregullt gjyqësor si pasojë e mosekzekutimit të vendimit të Gjykatës Supreme për kompensim të pronës /
ka shkelje
Neni 13 ndërlidhur me Nenin 6 § 1
Privim nga e drejta për zgjidhje efektive si pasojë e mungesës se
mjeteve efektive juridike për ekzekutimin e vendimit për kompensim / ka
shkelje
Neni 1 i Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e mosekzekutimit të vendimit për kompensim / ka shkelje
Fjalët kyçe: gëzim paqësor i pasurisë/ konfiskim i pronës / (mos) ekzekutim i
vendimit/ kompensim / mungesa e mjeteve juridike
Faktet e rastit
Kërkuesit - z. Sherif Delvina, z. Ahmet Delvina dhe znj. Fatime
Delvina, shtetas shqiptarë, babait të të cilëve i takonte një parcelë prej 1600
m², e cila u konfiskua në vitin 1950 nga shteti pa kompensim dhe në të
parashihej të kryheshin disa ndërtime. Në vitet në vazhdim, Ambasada
Italiane bleu dy ndërtesa, ku njëra prej tyre ishte e pozicionuar në parcelën
e trashëguar të kërkuesve. Blerja u krye me anë të komunikimit
ndërshtetëror, ndërmjet dy qeverive, por titullarët relevant mbi këtë pronë
nuk u regjistruan në Regjistrin e Pronave të Tiranës. Mbështetur në Ligjin
mbi Rikthimin dhe Kompensimin e Pronave, kërkuesit paraqitën kërkesën
pranë Komisionit për Kthimin dhe Kompensimin e Pronave (“Komisioni”),
duke pretenduar kështu titullin mbi pronësinë e të atit. Komisioni ua njohu
këtë të drejtë, duke vënë gjithashtu në dukje faktin se parcela ishte e
zaptuar nga Ambasada Italiane në Shqipëri. Meqë veçse ishin ndërtuar
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objektet, Komisioni vendosi që pronari i tyre, në këtë rast Ambasada
Italiane të paguajë qira për parcelën ose ta ri blejë atë. Ambasada Italiane
shpjegoi se prona është bartur tek ta nëpërmjet notave verbale më 1991.
Kërkuesit u paraqitën pranë Gjykatës Themelore në Tiranë, e cila prishi
vendimin e Komisionit sa i përket kthimit fizik të pronës meqë ajo parcelë
toke ishte zaptuar në mënyrë të ligjshme nga Ambasada Italiane. Në vend
të kësaj, vendosi se kërkuesit gjithsesi duhet të kompensohen për 1600², në
njërën nga mënyrat e parashikuara me ligj. Gjykata e Apelit dhe Gjykata
Supreme, duke u bazuar në arsyeshmërinë e Gjykatës Themelore
mbështetën vendimin e kësaj gjykate më mars të 2005 dhe qershor 2006.
Kërkuesit u drejtuan edhe pranë Gjykatës Kushtetuese, e cila në një
përbërje prej tre gjyqtarësh deklaroi çështjen e papranueshme.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Kërkuesit pretenduan shkelje të Nenit 6 të Konventës, Nenit 6 të
ndërlidhur me Nenin 13 dhe Nenit 1 të Protokollit 1. Ata u ankuan se
procedurat gjyqësore kanë qenë jo të drejta dhe se ekzekutimi i vendimit të
Gjykatës së Apelit ka ngërthyer në vete një periudhë të paarsyeshme
kohore.
Duke u mbështetur në Nenin 6, kërkuesit janë ankuar për mos
vlerësim të drejtë të provave nga gjykatat vendore. Gjykata thekson se nuk
është në kompetencën e saj të bëjë vlerësimin e provave, sepse si rregull e
përgjithshme kjo bie në kompetencën e gjykatave vendore për të vlerësuar
dhe interpretuar ligjin vendor. Gjykata konsideron se nuk ka shkelje të
Nenit 6 dhe se procedurat pranë gjykatave vendore kanë qenë në pajtim me
kërkesat që rrjedhin nga kjo dispozitë e Konventës. Kërkuesit ishin të
përfaqësuar ligjërisht, duke pasur mundësinë që të shpalosin argumentet e
tyre dhe t‟i mbrojnë qëndrimet e tyre. Sa i përket ankesës për mosekzekutimin e një vendimi gjyqësor final, Qeveria u deklarua se kërkuesit
asnjëherë nuk kërkuan kompensim pranë autoriteteve vendore. Gjykata
vëren se vendimi i Gjykatës Supreme, urdhëroi kompensimin in lieu
(zëvendësimin me një pasuri tjetër), në lidhje me parcelën prej1600m².
Sidoqoftë autoritetet publike kanë dështuar në ndërmarrjen e masave për
ekzekutimin e këtij vendimi. Për më shumë, Gjykata përsërit se një personi
fizik i pajisur me një vendim të detyrueshëm kundër shtetit si rezultat i
procedurave gjyqësore, nuk mund t‟i kërkohet që të shërbehet me
procedurën përmbarimore, në mënyrë që ta ketë vendimin të ekzekutuar.
238

Delvina kundër Shqipërisë - 49106/06

Andaj Gjykata përfundon se ka pasur shkelje të të drejtës së kërkuesve, në
lidhje me pamundësinë për qasje në gjykatë, përkatësisht shkelje të Nenit 6
të Konventës.
Sa i përket Nenit 13 të ndërlidhur me Nenin 6 § 1, kërkuesit
pretenduan mungesë të mjeteve juridike efektive për ekzekutimin e
vendimit të formës së prerë në favor të tyre. Gjykata konsideron se zvarritja
e procedurës së ekzekutimit, nuk është e nevojshme të trajtohet si çështje në
vete, por përfshihet në grupin e shkeljeve të lartpërmendura. Gjykata vëren
se me vetë dështimin e autoriteteve për të themeluar një organ të
përshtatshëm për vlerësim dhe kompensim të pronave, njëkohësisht mund
të supozohet se qeveria ka dështuar në krijimin e një procedure adekuate
për sa i përket pretendimeve për kompensime. Gjykata vë në dukje se Neni
13 i Konventës i jep theks të veçantë obligimit të Shtetit që të mbrojë të
drejtat e njeriut pikësëpari, dispozitë e mëshiruar edhe në Nenin 1 të
Konventës, e mbi të gjitha të mbrojë këto të drejta brenda sistemit të vet
juridik. Sipas informatave që posedon Gjykata, Agjencia i ka ndarë
kompensimin vetëm kërkuesve të cilët kanë poseduar një vendim të
Komisionit dhe jo një vendim gjyqësor final. Mbi të gjitha, Gjykata nuk ka
mundur të identifikojë masa të tjera që janë ndërmarrë nga Qeveria, sa i
përket dhënies së kompensimit. Nën dritën e fakteve të lartpërmendura,
Gjykata konsideron se kërkuesit nuk kishin një mjet efektiv juridik, që do t‟i
mundësonte ekzekutimin e vendimit final. Në përputhje me rrethanat,
Gjykata përfundon se ka pasur shkelje të Nenit 13 të ndërlidhur me Nenin
6 § 1 të Konventës.
Bazuar në Nenin 1 të Protokollit 1, kërkuesit pretenduan se dështimi i
autoriteteve për t‟i paguar atyre kompensimin e urdhëruar nga Gjykata
Supreme, përbën shkelje të këtij neni. Gjykata konsideron se ankesa e
mbështetur në këtë dispozitë nuk është e pabazuar dhe e deklaron të
pranueshme kërkesën. Gjykata rikujton praktikën e vet gjyqësore ku kishte
konstatuar se pamundësia e kërkuesve për të pasur të ekzekutuar një
vendim final që qëndron në favor të tyre, përbën ndërhyrje në të drejtën
për gëzim paqësor të pasurisë, siç është përcaktuar në paragrafin e parë të
Nenit 1 Protokolli 1.1 Gjykata më tutje thekson se në rastet e cituara më
herët veçse ka gjetur shkelje të së drejtës së pronës, si pasojë e dështimit të
autoriteteve për të siguruar të drejtën në kompensim, e cila i është siguruar
me një vendim të formës së prerë dhe nuk sheh ndonjë arsye për të mos
1
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ardhur në të njëjtin përfundim edhe në çështjen në fjalë. Bazuar në
rrethanat e rastit, Gjykata konstaton se ka pasur shkelje të Nenit 1 të
Protokollit 1.
Sa i përket aplikimit të Nenit 46 të Konventës, Gjykata thekson se ka
identifikuar mangësi në kornizën rregullative, sa i përket mungesës së një
mekanizmi për të siguruar përmbarimin e vendimeve gjyqësore, dhurimit
të kompensimeve dhe rikthimit të pronave. Këto mangësi duhet të
konsiderohen si një çështje urgjente marrë parasysh numrin e madh të
personave që ndodhen në të njëjtën situatë si kërkuesit aktual. Gjykata
shton se, problemet që kanë fillesën nga Neni 6, Neni 13 i ndërlidhur me
Nenin 6 si dhe Neni 1 i Protokollit 1, kërkojnë masa adekuate të karakterit
legjislativ dhe administrativ. Gjykata krejt në fund përkujton se është
thelbësore që një vendim gjyqësor kundër Shtetit, që e ka fituar fuqinë e res
juridicata duhet të ekzekutohet pa vonesa të panevojshme dhe se në asnjë
rast pala nuk është e detyruar të mbajë barrën e ekzekutimit të çështjeve res
juridicata vendosur në favor të tij.
Mbështetur në Nenin 41 (shpërblimit të drejtë), pala ka deklaruar
dëmet materiale dhe jo materiale. Kërkuesit kërkuan 3,210,240€ sa i përket
dëmit material (2,640,000€ sa i përket vlerës së tokës dhe 570,240€ fitimit të
humbur, për një periudhe dhjetë vjeçare). Kërkuesit pretenduan 5,280€ në
muaj sa i përket qirasë duke u bazuar në çmimin e tregut dhe krejt në fund
pretenduan shumën prej 100,000€ sa i përket dëmit jo material. Gjykata
konsideron se pyetja në lidhje me aplikimin e Nenit 41 nuk është gati për
përgjigje dhe në përputhje me rrethanat duhet të konsiderohet mundësia
për një marrëveshje mes Qeverisë shqiptare dhe kërkuesve.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se ka shkelje të Nenit 6 § 1, Nenit 13 të ndërlidhur
me Nenin 6 § 1, Nenit 1 të Protokollit 1, ndërkaq zbatimi i Nenit 41 nuk
është gati për t‟u vendosur (unanimisht).
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Vrioni dhe të tjerët kundër Shqipërisë dhe Italisë - 35720/04;
42832/06
29.09.2009 [Seksioni i katërt]
Neni 6 § 1
Shkelje e së drejtës për proces të rregullt gjyqësor si pasojë e mosekzekutimit të vendimit të Gjykatës Supreme për kompensim të pronës /
ka shkelje
Neni 1 i Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e mosekzekutimit të vendimit të Gjykatës Supreme për kompensim të pronës / ka
shkelje
Neni 13 të ndërlidhur me Nenin 1 të Protokollit 1
Mungesë e mjeteve adekuate juridike për zgjidhje përfundimtare të të
drejtave pronësore / ka shkelje
Neni 46
Dështim i sistemit të brendshëm ligjor për zbatim të vendimit për
kompensim të pronës si pasojë e mungesës së masave të duhura statusore,
administrative dhe buxhetore / udhëzim për zbatim
Fjalët kyçe: gëzim paqësor i pasurisë/ konfiskim / (mos) kompensim i
pronës/ mungesë e mjeteve adekuate juridike/ mos-ekzekutim i vendimit /
juridiksion
Faktet e rastit
Kërkuesit - z. Shahin Vrioni, z. Gherardo La Francesca, z. Dario La
Francesca dhe z. Oliver Vrioni, shtetas shqiptarë dhe italianë, parashtruan
dy kërkesa të ndara kundër Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së
Italisë. Më 1950, një truall prej 1,637 m² që u përkiste paraardhësve të
kërkuesve konfiskohet nga autoritetet shqiptare, pa dhënë kompensim. Në
vitin 1991 dy pronat në afërsi të truallit në fjalë ishin blerë nga Ambasada e
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Italisë në Shqipëri dhe transaksioni ishte realizuar përmes një Note verbale
e cila nuk përmbante ndonjë informatë për titujt ligjorë për pronat përreth.
Kërkuesit me kërkesa të ndara në vitet 1996 dhe 1999 kërkojnë pranë
Komisionit për Kthimin dhe Kompensimin e Pronave, që në bazë të Ligjit
mbi Pronën të bëhen titullarë të asaj prone. Komisioni në pamundësi të
kthimit të tokës u njeh kërkuesve të drejtën e titullarit të një trualli të lirë
prej 1,456 m² e cila gjendej në territorin e zënë nga Ambasada Italiane, dhe
urdhëron autoritetet të paguajnë kompensim për parcelën e mbetur të
tokës. Rrjedhimisht, kërkuesit pajisen me certifikata të regjistrimit të
pronës. Marrë parasysh se parcela e tokës ishte e zënë nga Ambasada e
Italisë dhe e cila në bazë të notës verbale në mes dy shteteve ishte titullarë e
ndërtesës por jo e pronës së zënë, iu kërkua Ambasadës kthimi i pronës.
Mirëpo, Ministria e Punëve të Jashtme të Italisë informoi ata se në bazë të
notës verbale është Ambasada Italiane në Shqipëri ajo që ka pronësi mbi
ndërtesat dhe tokën përreth. Ndërsa Ambasada Italiane i njoftoi kërkuesit
se çështja duhet të zgjidhej me autoritetet Shqiptare.
Tutje, më 1997, Gjykata e Rrethit të Tiranës në bazë të një padie të
ngritur nga kërkuesit kundër Ministrisë së Punëve të Jashtme, gjen se
Ambasada e Italisë ka zënë pronën e kërkuesve pa pasur titull ligjor mbi
pronën dhe në pamundësi të marrë masa ndaj një misioni diplomatik,
urdhëron Ministrinë e Jashtme të bëjë kompensim prej 21,607.50 dollarë
amerikanë. Ky vendim anulohet nga Gjykata e Apelit dhe më vonë pas
rikthimit të çështjes nga Gjykata e Kasacionit tek Gjykata e Apelit, kjo e
fundit gjen se është Ambasada Italiane ajo që duhet të mbahet përgjegjëse
në lidhje me pronën dhe ridërgon rastin për ri-shqyrtim në Gjykatën e
Rrethit të Tiranës. Në qershor të vitit 2000, Gjykata e Rrethit të Tiranës
deklaron se vendimet e Komisionit kishin qenë të paligjshme dhe jo në
përputhje me Ligjin mbi Pronën sepse ajo pronë, përkundër faktit që nuk
kishte ndërtesa në të paraqet pjesë përbërëse të ambienteve të Ambasadës
Italiane. Ky vendim më vonë anulohet nga Gjykata e Apelit, e cila e ri
pranon rastin në një degë tjetër të Gjykatës së Apelit duke pasur parasysh
se kishte gjetur parregullsi në procedurat në gjykatat më të ulëta. Gjykata e
Apelit gjen se përveç që vendimet e Komisionit janë të pavlefshme,
kërkuesit duhet të marrin kompensim për 1,637 m² tokë në pamundësi të
dhënies së asaj toke meqenëse ajo nuk mund të konsiderohej tokë e lirë
nëse është pjesë përbërëse e ambienteve të Ambasadës. Më 15 Qershor
2004, Gjykata Supreme e cila kishte zëvendësuar Gjykatën e Kasacionit
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mbështetë vendimin e Gjykatës së Apelit. Paditësit kërkuan nga Gjykata
Kushtetuese që të deklarojë vendimet e Gjykatës së Rrethit të Tiranës dhe
Gjykatës Supreme si jo-kushtetuese mirëpo ato u konsideruan si të
papranueshme pasi ishte jashtë juridiksionit të saj meqenëse kërkonin
vlerësim të dëshmive.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Kërkuesit pretenduan shkelje të Nenit 6 § 1, Neni 1 i Protokollit 1 dhe
Nenit 13 të ndërlidhur me Nenin 1 të Protokollit 1. Gjykata vendosë të
bashkojë kërkesat pasi që kanë të bëjnë me rrethana, ankesa dhe procese të
brendshme gjyqësore të njëjta.
Në vlerësimin e pranueshmërisë së kërkesës, përkatësisht në
shqyrtimin e pretendimeve për shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1 nga
Qeveria e Italisë, Gjykata vëren se këtë çështje duhet ta trajtoj në linjë me
obligimin e shteteve për te garantuar të drejtat brenda juridiksionit të tyre.
Andaj Gjykata fillimisht shqyrton nëse kërkuesit ishin „brenda juridiksionit‟
të Italisë në kuptimin e këtij neni. Gjykata vëren se, ishte e qartë se
Autoritetet Italiane nuk kishin ndikim direkt apo indirekt mbi autoritetet
gjyqësore të Shqipërisë si pasojë kërkuesit nuk ishin nën juridiksionin e
Italisë dhe nuk mund të arsyetohet përfshirja e kërkuesve në këtë
juridiksion për qëllime të Nenit 1 të Konventës. Duke u bazuar në
përfundimin më lartë, Gjykata konsideron si qartazi të pabazuar kërkesën
për pengim në qasje pranë gjykatës për shkak të pamundësisë për ngritje të
procedurave kundër Ambasadës së Italisë në Shqipëri, sepse rregullat e së
drejtës ndërkombëtare rreth imunitetit të shtetit janë të pranuara gjerësisht
nga komuniteti i shteteve andaj nuk mund të trajtohen si ndërhyrje jo
proporcionale në këtë të drejtë.
Kërkuesit pretenduan shkelje të Nenin 6 § 1, si pasojë e pengesës në
qasjes pranë gjykatave, dështimit të autoriteteve që të ekzekutojnë
vendimin e Gjykatës Supreme rreth pagesës së kompensimit dhe tej zgjatjes
së proceseve të brendshme. Qeveria i kundërshton këto pretendime me
argumentin e mos-shterimit të mjeteve juridike në bazë të Ligjit mbi
Pronën. Gjykata pasi konsideron të pranueshme kërkesën, vrojton se
autoritetet kanë dështuar në ofrim të kompensimit dhe se nuk kishin
ndërmarrë masa për ekzekutimin e aktgjykimit për më shumë se 5 vite.
Andaj duke u bazuar në parimin se ekzekutimi i vendimit është pjesë
përbërëse e „procesit gjyqësor‟ për qëllime të Nenit 6, Gjykata gjen shkelje
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të Nenit 6 § 1 të Konventës. Rreth çështjes së tej zgjatjes së proceseve të
brendshme, Gjykata konsideron se nuk ka nevojë që të vendosë ndaras për
këtë çështje duke marrë parasysh gjetjen e shkeljes së Nenit 6 § 1.
Bazuar në Nenin 1 të Protokollit 1, kërkuesit argumentuan se mos
pagesa e kompensimit bazuar në vendimin e vitit 2004, paraqet shkelje të
këtij neni në lidhje me gëzimin paqësor të pasurisë. Qeveria argumentoi se
të drejtat pronësore të kërkuesve nuk janë shkelur sepse Gjykata Supreme
ka pohuar të drejtën e tyre në kompensim. Për këtë, Qeveria mban
përgjegjës kërkuesit, që nuk kanë vepruar në përputhje me rregullat e Ligjit
mbi Pronën në lidhje me kompensimin dhe mungesën së fondeve. Gjykata
thekson se mos-ekzekutimi i vendimit të vitit 2004 paraqet ndërhyrje në të
drejtën për gëzim të pasurisë, të garantuar me Nenin 1 të Protokollit 1 të
Konventës. Gjithashtu, Gjykata i referohet praktikës së saj gjyqësore
përkatësisht rastit Driza kundër Shqipërisë1 ku kishte vendosur më parë se
mungesa e fondeve nuk arsyeton mos-ekzekutimin e vendimit. Andaj,
ngjashëm si në atë rast Gjykata gjen shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1.
Sa i përket Nenit 13 të ndërlidhur me Nenin 1 të Protokollit 1,
kërkuesit u ankuan për mungesë të mjeteve efektive për një zgjidhje
përfundimtare të të drejtave të tyre pronësore, ndërsa Qeveria argumentoi
se kërkuesit nuk kanë përdorur mjetet e parapara me Ligjin mbi Pronën.
Gjykata vëren se nga gjykimi i fundit në rastin Driza kundër Shqipërisë të
cituar më lartë, Qeveria nuk ka ofruar dëshmi mbi miratimin e masave të
reja që mund të krijonin mjete efektive për zbatim të së drejtës. Prandaj
Gjykata e konsideron këtë kërkesë të pranueshme dhe gjen shkelje të Nenit
13 të ndërlidhur me Nenin 1 të Protokollit 1, si pasojë e mungesës së
mjeteve efektive të brendshme.
Duke u bazuar në Nenin 46 Gjykata ri konfirmon gjetjet e bëra në
rastin Driza kundër Shqipërisë rreth Nenit 46 të Konventës dhe udhëzon
shtetin e Shqipërisë të adaptojë mjete efektive të përgjithshme statusore,
administrative dhe buxhetore. Ndërsa në bazë të Nenit 41, kërkuesit
pretenduan një shumë prej 2,719,500 euro për dëmin material dhe 200,000
euro për atë jo materiale, shuma të cilat nuk u komentuan nga Qeveria.
Gjykata konsideron se çështja e zbatimit të Nenit 41 nuk është e gatshme
për t‟u vendosur.

1
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Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se ka shkelje të Nenit 6 § 1, Nenit 1 të Protokollit 1,
Nenit 13 të ndërlidhur me Nenin 1 të Protokollit 1, ndërkaq çështja e
zbatimit të Nenit 41 nuk është e gatshme për t‟u vendosur (unanimisht).

245

Gratzinger dhe Gratzingerova kundër Republikës Çeke - 39794/98

Gratzinger dhe Gratzingerova kundër Republikës Çeke - 39794/98
10.07.2002 [Dhoma e Madhe]
Neni 1 i Protokollit 1 marrë së bashku me Nenin 14
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e
konfiskimit të pronës si dhe pamundësisë për ri-kthim të pronës për arsye
të diskriminimit në bazë të shtetësisë / e papranueshme ratione materiae
Neni 6 § 1
Shkelje e së drejtës për proces të rregullt gjyqësor si pasojë e privimit
në dëgjim të drejtë dhe publik / e papranueshme
Fjalët kyçe: konfiskim i pronës/ diskriminim / dëgjim i drejtë dhe publik/
pritje legjitime /mungesë shtetësie / ndryshim legjislacioni
Faktet e rastit
Kërkuesit - z. Peter Gratzinger dhe znj. Eva Gratzingerova, shtetas
amerikanë, në vitin 1978 fituan pronë në bazë të një kontrate për shitblerje.
Pas shpërnguljes së tyre në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ata pajisen me
shtetësi amerikane dhe në bazë të traktatit për natyralizim mes dy shteteve,
humbasin shtetësinë çekosllovake. Rrjedhimisht, më 1983 Gjykata e Rrethit
në Liberec dënon ata me dy vite burg për braktisje të Republikës dhe
urdhëron konfiskim të tërë pronës së tyre, e cila më pas u shitet palës së
tretë nga shteti, me një çmim preferencial më te ulët se vlera reale e pronës.
E njëjta gjykatë, vite më vonë në bazë të Ligjit për Rehabilitim Gjyqësor i
cili parashihte anulimin e vendimeve përgjatë viteve 1948-1990 që ishin në
kundërshtim me parimet demokratike, i anulon me efekt retroaktiv këto
vendime. Ndërsa, më 1994 Gjykata Kushtetuese abrogon kushtin për banim
të përhershëm në Republikën Çeke të përcaktuar me Ligjin për Rehabilitim
Gjyqësor dhe cakton afat për parashtrimin e kërkesave për kthim të
pronave. Pas refuzimit të kërkesës për kthim nga ana e kërkuesve drejt
blerësve të pronës, kërkuesit ngritën padi për ri-marrje të pronës në
Gjykatën e Rrethit në Liberec. Gjykata hedh poshtë kërkesën e paditësve si
pasojë e mos-përmbushjes së kushtit të përcaktuar nga Ligji për Rehabilitim
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Jashtëgjyqësor për shtetësi çeke, vendim i cili më vonë pas ankesës së
paditësve mbështetet nga Gjykata Rajonale. Më 1997, kërkesa e paditësve
pranë Gjykatës Kushtetuese për shkelje të Paktit për të Drejta Civile dhe
Politike dhe abrogim të kushtit për shtetësi nën Ligjin për Rehabilitim
Jashtëgjyqësor, hidhet poshtë si qartazi e pabazuar nga gjyqtari raportues.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Kërkuesit u ankuan për pamundësinë e ri-marrjes së ish-pronës së
tyre për shkak se nuk kishin më shtetësinë çeke, pavarësisht faktit se
vendimi për të konfiskuar pronën ishte prishur me efekt retroaktiv. Ata u
mbështetën në Nenin 8, Nenin 1 të Protokollit 1 dhe në parimin e mosdiskriminimit të mishëruar në Nenin 26 të Paktit Ndërkombëtar për të
Drejta Civile dhe Politike. Gjithashtu mëtojnë shkelje të të drejtës për tu
dëgjuar garantuar me Nenin 6 § 1 të Konventës, me arsyetimin se Gjykata
Kushtetuese kishe hedhur poshtë kërkesat e tyre si qartësisht të pabazuara,
pa mbajtur dëgjim publik ku ata do të mund të merrnin pjesë. Duke marrë
parasysh faktin se kërkuesit u ankuan për diskriminim në bazë të Paktit
Ndërkombëtar për të Drejta Civile dhe Politike, zbatimi i të cilit është jashtë
juridiksionit të Gjykatës, Gjykata vlerëson se kërkesa mund të shqyrtohet
në bazë të Nenit 14 marrë së bashku me Nenin 1 të Protokollit 1, meqenëse
ky nen ndalon diskriminimin.
Në lidhje me pretendimet e bëra nën Nenin 1 të Protokollit 1 dhe
Nenin 14 të Konventës, Qeveria konsideroi se nuk janë në përputhje ratione
materiae me dispozitat e Konventës. Qeveri gjithashtu argumentoi se
kërkuesit nuk kishin ndonjë pritje legjitime mjaftueshmërisht të qartë për
rikthim të pronësisë dhe se asnjëherë nuk kishin disponuar me pronën në
fjalë sepse pronësia e kërkuesve nuk është rikthyer në mënyrë automatike
me Ligjin për Rehabilitim Gjyqësor pasi vetëm përcaktonte se një ligj i
veçantë do të miratohej në lidhje me kërkesat e vendimeve të anuluara.
Andaj, pretendohet se një kërkesë e këtillë pa mjaftueshmërisht e qartë, nuk
i atribuohet termit “pasuri” në kuptimin e Nenit 1 Protokollit 1. Për më
shumë, Qeveria argumentoi se ndërhyrja në të drejtën e kërkuesve ka qenë
në interesin publik dhe nuk ishte jo proporcionale me qëllimin e përcaktuar
nga legjislacioni për kthim. Ndërsa sa i përket Nenit 14 të Konventës,
Qeveria mëtoi se në rast se Gjykata gjen se kërkesa është jo në përputhje
ratione materiae me Nenin 1 të Protokollit 1, atëherë kriteri i shtetësisë i
Ligjit për Rehabilitim Jashtëgjyqësor është kriter objektiv dhe i arsyeshëm
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për dallim të kërkuesve që kërkojnë kthim. Kërkuesit në anën tjetër
pretendojnë se vendimet për konfiskim janë deklaruar të pavlefshme dhe
se Ligji për Rehabilitim Jashtëgjyqësor vetëm përcakton procedurën për të
ri-marrë pronën e tyre. Në lidhje me argumentin e Qeverisë për termin
”pasuri” kërkuesit mëtuan se kërkesa për kompensim që bëhet menjëherë
pas dëmit që ndodhë i atribuohet termit “pasuri”. Rrjedhimisht, mohimi i
të drejtës së tyre pronësore paraqet ndërhyrje në gëzim të pasurisë dhe se
Qeveria ka dështuar të arsyetojë këtë ndërhyrje në të mirë të interesit
publik. Ndërsa sa i përket Nenit 14 të Konventës, kërkuesit pretenduan se
nuk ka arsyetim për mohim të huajve të drejtën në gëzim të pasurisë.
Gjykata në vlerësimin e vet fillimisht thekson se vazhdimisht ka
vendosur që “pasuria” në kuptim të Nenit 1, nënkupton ose „pasurinë
ekzistuese‟ ose pasuritë, për të cilat kërkuesi ka pritje legjitime për
realizimin e tyre. Në anën tjetër, shpresat se një e drejtë e humbur në
pronësi mund të revitalizohet nuk mund të konsiderohet si pasuri. Andaj
kërkesa në fjalë nuk i referohet ndonjë “pasurie ekzistuese” në këtë rast,
pasi që ka të bëj vetëm me status të kërkuesve dhe jo pronarëve sepse
prona e tyre e mëparshme është në pronësi të personave tjerë. Ndërsa sa i
përket çështjes nëse kërkuesit kishin „pritje legjitime‟ se një nga kërkesat e
tyre do të rezultonte e suksesshme dhe se mund të zbatonin të drejtën e
tyre, Gjykata vlerëson se meqenëse Ligji për Rehabilitim Jashtëgjyqësor
garantonte një të drejtë të tillë vetëm për shtetasit çekë, pritjet se një ligj i
tillë mund të ndërroj në favor të kërkuesve nuk mund të konsiderohet si
pritje legjitime në kuptimin e Nenit 1 të Protokollit 1. Gjykata konkludon se
kërkuesit nuk kanë arritur të dëshmojnë se ata ishin titullarë të një „pasurie‟
në kuptim të Nenit 1 të Protokollit 1. Rrjedhimisht, vendimet e gjykatave të
brendshme dhe zbatimi i Ligjit për Rehabilitim Jashtëgjyqësor nuk
paraqesin ndërhyrje në gëzim të pasurisë siç përcaktohet me Nenin 1 të
Protokollit 1. Duke pas parasysh faktin se Neni 14 i Konventës nuk është i
pavarur dhe se Neni 1 i Protokollit 1 nuk gjen zbatim, Gjykata konsideron
se Neni 14 nuk aplikohet në këtë rast. Andaj, Gjykata gjen se kërkesa nën
Nenin 1 të Protokollit 1 marrë së bashku me Nenin 14 të Konventës, hidhet
poshtë pasi që është jo në përputhje ratione materiae me dispozitat e
Konventës.
Në lidhje me pretendimet për shkelje të Nenit 6 § 1, Gjykata
konsideron se edhe pse nuk ka pasur dëgjim publik në procedurën pranë
Gjykatës Kushtetuese, kjo është kompensuar me dëgjimet publike të
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mbajtura në fazën vendimtare të procedurave. Gjithashtu vëren se çështjet
e trajtuara nga Gjykata Kushtetuese i referohen çështjeve në ligj e jo
fakteve. Andaj, Gjykata e hedh poshtë këtë kërkesë si qartazi të pabazuar.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata e deklaron kërkesën të papranueshme (me shumicë votash).
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Pine Valley Developments Ltd dhe të Tjerë kundër Irlandës 12742/87
29.11.1991 [Dhoma]
Neni 1 i Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e
vendimit të Gjykatës Supreme mbi pavlefshmërinë e lejes së planifikimit,
dështimit për të validuar lejen me retroaktivitet si dhe mos-kompensimit
për rënien e vlerës së tokës / nuk ka shkelje
Neni 14 marrë së bashku me Nenin 1 të Protokollit 1
Shkelje e parimit të mos-diskriminimit si pasojë e aplikimit të
ndryshëm të legjislacionit / ka shkelje vetëm për dy palë
Neni 13
Shkelje e së drejtës për zgjidhje efektive si pasojë e mungesës së
mjeteve adekuate juridike për adresim të kërkesës për dëmshpërblim / nuk
ka shkelje
Fjalët kyçe: gëzim paqësor i pasurisë/ leje e planifikimit/ pritje legjitime/
interes publik/ diskriminim / retroaktivitet / (mos) kompensim
Faktet e rastit
Kërkues - dy kompani të regjistruara në Irlandë, Pine Valley
Developments Ltd (kërkuesi i parë) dhe Healy Holdings Ltd (kërkuesi i dytë)
që për biznes kryesor kanë pasur shitjen dhe zhvillimin e tokës dhe një
shtetas irlandez, Daniel Healy (kërkuesi i tretë) i cili njëkohësisht është edhe
drejtor menaxhues i kërkuesit të dytë dhe aksionari i vetëm përfitues i saj, i
cili me një urdhër të një gjykate angleze ishte gjykuar si i falimentuar. Në
vitin 1978 kërkuesi i parë ishte dakorduar të blinte një pjesë toke, duke u
mbështetur në lejen e skicës së planifikimit, e cila ishte lëshuar pronarit të
tokës nga Ministri i Qeverisjes Lokale, pas apelimit të këtij të fundit për
refuzim të lejes së plotë të planifikimit. Ajo leje ishte refuzuar për shkak se
vendi ishte në një zonë të caktuar për zhvillim të mëtejshëm të bujqësisë, në
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mënyrë që të ruhet një rrip i gjelbër. Më 1981, pas refuzimit fillestar nga
Këshilli i Bashkisë së Dublinit, dhe kërkesës së sërishme nga kërkuesi i parë
për aprovim për lejen e detajuar të planifikimit, Gjykata e Lartë e bëri
absolut urdhrin e Këshillit për t‟i dhënë një aprovim të tillë dhe po në të
njëjtin vit kërkuesi i parë ia shiti 21½ hektar tokë kërkuesit të dytë.
Këshilli i Bashkisë të Dublinit apeloi kundër atij vendimi dhe Gjykata
Supreme vendosi se dhënia e lejes së skicës së planifikimit është bërë ultra
vires dhe prandaj është nule. Gjykata ndër tjera theksoi se, ligji në fuqi nuk i
jepte kompetencë Ministrit të Qeverisjes Lokale të aprovonte një vendim që
ishte në kundërshtim me planin zhvillimor. Si pasojë e këtij vendimi, toka
nuk mund të zhvillohej dhe vlera e saj u zvogëlua thellësisht. Më 1982,
kërkuesi i parë kërkoi nga Këshilli i Qarkut të Dublinit aprovim të
planifikimit në bazë të lejes së skicës së planifikimit të dhënë më 1977, pa u
referuar në Ligjin 1982, sipas të cilit një leje apo aprovim i dhënë para vitit
1977 nuk duhet të konsiderohet i pavlefshëm, vetëm për arsye se zhvillimi
do të ishte në kundërshtim me planin zhvillimor të asaj zone. Aprovimi u
refuzua në bazë të vendimit paraprak të Gjykatës Supreme, që e shpallte
nule lejen e skicës së planifikimit. Kundër këtij vendimi nuk u apelua në
Bordin e Planifikimit, pasi kërkuesit pretenduan se nuk do të ishte e
dobishme meqenëse Bordi duhej të kufizohej në çështjet e planifikimit dhe
zhvillimit të duhur dhe nuk mund të jepte një interpretim autoritativ për
Ligjin e vitit 1982.
Më 1983 kërkuesit iniciuan procedura duke kërkuar dëmshpërblim
nga Ministri i Ambientit për shkelje të detyrës statutare, për keqinterpretim
neglizhent dhe për neglizhencë. Më vonë e shtuan edhe pretendimin për
dëme kundër Shtetit për shkelje të të drejtave të tyre kushtetuese në pronë.
Pasi që Gjykata e Lartë vendosi që nuk ka shkak të veprimit, kërkuesit
apeluan pranë Gjykatës Supreme. Kjo e fundit unanimisht hodhi poshtë
kërkesën, duke thënë se vendimi i Ministrit për të dhënë lejen e skicës nuk
bie në asnjë nga kategoritë që do të çonin në padi për dëme, pasi ai nuk ka
qenë i vetëdijshëm se nuk posedon fuqinë për të ndërmarrë një veprim të
tillë. Për më shumë, një nga gjyqtarët potencoi se Ministri kishte vepruar në
mirëbesim dhe në bazë të udhëzimeve të departamentit ligjor. Disa nga
anëtarët e Gjykatës analizuan edhe çështjen e retroaktivitetit, përkatësisht
nëse validimi i lejeve të planifikimit e mbulonte edhe lejen e skicës së
planifikimit, duke shprehur pikëpamje të ndryshme.
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Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Kërkuesit parashtruan se dështimi i pretenduar i Shtetit për të
validuar në mënyrë retroaktive lejen e skicës së planifikimit ose për të
ofruar kompensim ose mjet tjetër për zvogëlimin në vlerë të pronës së tyre,
përbën shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1 dhe pretenduan se janë viktima të
diskriminimit sa i përket të drejtës së tyre për gëzim paqësor të pasurisë, në
kundërshtim me Nenin 14 marrë së bashku me Nenin 1 të Protokollit 1. Po
ashtu, ata pretenduan se nuk kanë pasur mjet efektiv nën legjislacionin
irlandez, siç kërkohet në Nenin 13 të Konventës.
Qeveria fillimisht parashtroi dy kundërshtime preliminare lidhur me
statusin e viktimës dhe shterjen e mjeteve juridike vendore. Në lidhje me
parashtresat preliminare të Qeverisë se kërkuesit nuk mund të pretendojnë
se janë viktima të shkeljes së Konventës, Gjykata konsideron se shitja e
tokës dhe shpërbërja e mëvonshme, siç pretendon Qeveria, nuk e ndryshon
faktin se për një periudhë të caktuar kërkuesit ishin pronarë të tokës për te
cilën ishte lëshuar leja e ndërtimit. Për më tepër, kërkuesi i parë, ka kërkuar
aprovim të planifikimit dhe ka iniciuar procedurat për dëmshpërblim,
andaj Gjykata konsideron se ky është fakt i mjaftueshëm për lejimin e
trajtimit të pretendimit se është bërë një shkelje. Sa i përket kërkuesve të
dytë dhe të tretë, Gjykata vlerëson se gjendja financiare nuk ka rëndësi për
sa kohë pretendohet për shkelje të të drejtave, andaj pretendimet e Qeverisë
nuk janë të bazuara. Në anën tjetër, në lidhje me parashtresat e Qeverisë se
kërkuesit nuk kanë shteruar të gjitha mjetet vendore, Gjykata vlerëson se
veprimet e sugjeruara nga Qeveria nuk mund të konsiderohen si efektive
sipas Nenit 26, sepse një mjet i cili nuk jep rezultate në kohë të
mjaftueshme, nuk bie në këtë kategori. Sipas legjislacionit irlandez, lejet të
cilat ishin dhënë në vitin 1977 (siç është leja në çështjen aktuale) ishin të
vlefshme deri më 1984. Megjithatë, ato mund të zgjateshin nëse janë bërë
punë substanciale para se ajo leje të këtë skaduar dhe këto punë nuk do të
mund të fillonin pa u marrë aprovimi i detajuar i planifikimit. Për këto
arsye, Gjykata hedh poshtë kundërshtimin e Qeverisë.
Duke u mbështetur në Nenin 1 të Protokollit 1, kërkuesit
argumentuan se si rezultat i vendimit të Gjykatës Supreme që e shpall lejen
e planifikimit të ndërtimit si të pavlefshme dhe në kombinim me dështimin
e shtetit për të validuar atë leje me retroaktivitet dhe dështimi për të ofruar
kompensim për rënien e vlerës së tokës, ata kishin qenë viktima të shkeljes
së këtij neni. Gjykata fillimisht vlerëson se kërkuesit, para vendimit të
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Gjykatës Supreme, kanë gëzuar të drejtën për të zhvilluar tokën, meqenëse
ata kishin të paktën një pritje legjitime se do të mund t‟i kryejnë punimet
dhe kjo duhet të trajtohet, për qëllimin e Nenit 1 të Protokollit 1, si pjesë
përbërëse e pronësisë në fjalë. Si pasojë duhet konsideruar se vendimi i
Gjykatës Supreme, që anulon lejen e skicës së planifikimit, përbën
ndërhyrje në të drejtën për gëzim të pasurisë. Meqenëse kërkuesi i parë
kishte shitur një pjesë të pronësisë para vendimit të Gjykatës Supreme duke
mos ruajtur asnjë të drejtë që ishte e mbrojtur me Nenin 1 të Protokollit 1,
ky nen, vetëm ose bashkë me Nenin 14, nuk zbatohet për sa i përket
kërkuesit të parë. Ndërkohë që për dy kërkuesit tjerë, Gjykata konstaton se
ka pas ndërhyrje në të drejtën për gëzim paqësor të pasurisë.
Kërkuesit pretenduan se kjo ndërhyrje përbënte “privim” nga
pasuria. Gjykata vlerëson se, në rastin në fjalë nuk kishte shpronësim
formal dhe nuk mund të thuhej se kishte de facto shpronësim, masa e
ndërmarrë ishte bërë për t‟u siguruar se toka po shfrytëzohej në pajtim me
ligjet relevante dhe titulli prapëseprapë i ka mbetur kërkuesit të dytë. Tutje
Gjykata konstaton se toka nuk kishte mbetur pa ndonjë shfrytëzim
alternativ, sepse ajo mund të ishte kultivuar ose të jepej me qira dhe, edhe
pse vlera e saj ishte zvogëluar, ajo nuk kishte mbetur e pavlefshme pasi
ishte shitur më vonë në tregun e hapur. Prandaj, ndërhyrja duhet
konsideruar si kontroll i shfrytëzimit të pronës, që bie në kuptimin e fjalisë
së dytë të Nenit 1 të Protokollit 1.
Meqenëse, kërkuesit nuk e kanë kundërshtuar faktin se ndërhyrja
është bërë në pajtim me legjislacionin dhe se ai legjislacion ishte dizajnuar
për të mbrojtur ambientin, Gjykata vlerëson se kjo paraqet qëllim legjitim
“në pajtim me interesin e përgjithshëm” sipas paragrafit të dytë të Nenit 1
të Protokollit 1. Sa i përket kriterit të dytë të paraparë në këtë nen, atë të
proporcionalitetit, duke pasur parasysh se masat e ndërmarra kishin për
qëllim të siguronin që legjislacioni i planifikimit aplikohej drejtë nga
Ministri përkatës, në mendimin e Gjykatës si mënyrë e përshtatshme për të
realizuar këtë qëllim, merret edhe vendimi i Gjykatës Supreme, i cili kishte
për rezultat ndalimin e ndërtimit në një zonë të destinuar për zhvillim të
mëtejshëm të bujqësisë. Prandaj, ky vendim nuk mund të konsiderohet si
masë e papërshtatshme. Për këto arsye, Gjykata përfundon se nuk ka pasur
shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1 në raport me asnjë nga kërkuesit.
Në lidhje me Nenin 14 marrë së bashku me Nenin 1 të Protokollit 1,
kërkuesit kanë pretenduar se janë viktima të diskriminimit, meqenëse nuk
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kanë arritur të përfitojnë nga Ligji i vitit 1982. Gjykata vlerëson, për arsyet e
lartpërmendura, se ky nen nuk aplikohet për kërkuesin e parë, kurse për
dy kërkuesit e tjerë gjen se ka pasur shkelje të Nenit 14 marrë së bashku me
Nenin 1 të Protokollit 1.
Në lidhje me Nenin 13, Gjykata refuzon pretendimin e kërkuesve se
ka pasur shkelje të këtij neni për shkak se kërkesa e tyre për dëmshpërblim
ishte refuzuar dhe nuk kishin mjete për diskriminimin e pretenduar.
Gjykata vlerëson se efektiviteti i një mjeti nuk varet nga sigurimi i një
rezultati të favorshëm, prandaj nuk ka shkelje të Nenit 13.
Në lidhje me Nenin 50, kërkuesit e dytë dhe të tretë pretenduan
kompensim për dëmet materiale dhe jo materiale, bashkë me rimbursimin
për kostot dhe shpenzimet e bëra në Irlandë. Gjykata konsideron se çështja
e aplikueshmërisë së Nenit 50 nuk është e gatshme për vendim.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se, sa i përket kërkuesit të parë nuk ka shkelje të
Nenit 1 të Protokollit 1, vetëm ose marrë së bashku me Nenin 14, ndërsa sa
i përket kërkuesit të dytë dhe të tretë, ka shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1,
vetëm ose marrë së bashku me Nenin 14. Për më shumë, Gjykata vendosë
se nuk ka shkelje të Nenit 13 dhe se çështja e aplikueshmërisë së Nenit 50
nuk është e gatshme për vendim (unanimisht).
Mendimi pjesërisht mospajtues i gjyqtarëve Bindschedler-Robert,
Russo dhe Foighel
Gjyqtarët pajtohen me vendimin e Gjykatës, përjashtimisht për gjetjen
e shumicës se nuk ka pasur shkelje të paragrafit të dytë të Nenit 1, marrë si
i vetëm, në lidhje me kërkuesin e dytë dhe të tretë, përkatësisht kërkuesit të
dytë dhe tretë. Gjyqtarët janë të mendimit se, meqenëse kërkuesit ishin të
vetmit ndaj të cilëve masa- anulimi i lejes së planifikimit ishte ndërmarrë,
duhet të analizohet çështja nëse ishte “në interes të përgjithshëm” siç
kërkohet nga Neni 1 i Protokollit 1. Anulimi pa kompensim i lejes së
planifikimit, është provë e mungesës së proporcionalitetit mes interesit të
përgjithshëm të Shtetit për zbatim të saktë të ligjit në njërën anë dhe
humbjes së shkaktuar për kërkuesit në anën tjetër. Prandaj, dy kërkuesit e
dytë dhe tretë janë po ashtu viktima të shkeljes së paragrafit të dytë të
Nenit 1 të Protokollit 1.
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11.01.2007 [Dhoma e Madhe]
Neni 1 i Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e
vendimit të Gjykatës Supreme për refuzim të regjistrimit të markës
tregtare: nuk ka shkelje
Fjalët kyçe: gëzim paqësor i pasurisë/ markë tregtare /marrëveshje bilaterale
dhe multilaterale /përparësi e legjislacionit
Faktet e rastit
Kërkuesi - Anheuser-Busch Inc, kompani amerikane që prodhon dhe
shet birrë dhe produkte të tjera nën emrin e firmës “Budweiser” në vende
të ndryshme të botës, përfshirë edhe në Portugali që nga korriku i vitit
1986. Në vitin 1981, kampania kërkuese ka aplikuar në Institucionin
Nacional të Pronësisë Industriale (INPI) në Portugali për regjistrim të
“Budweiser” si markë tregtare në regjistrin e pronësisë industriale. INPI
nuk ka lejuar regjistrimin si pasojë e kundërshtimit të bërë nga ana e
“Budějovický Budvar” një kompani Ceke që prodhuar birrë që gjithashtu
është quajtur “Budweiser” dhe pasi kjo e fundit kishte pohuar se
“Budweiser Bier” (“Budějovický Budvar”) ka fituar regjistrimin në INPI në
bazë të Marrëveshjes së Lisbonës të 31 tetorit 1958 për mbrojtjen e
treguesve të burimit, vendit të origjinës dhe përcaktimeve të tjera
gjeografike apo të ngjashme. Kompania kërkuese ka aplikuar për realizmin
e të drejtave të saj në Gjykatën e Shkallës së Parë në Lisbonë duke kërkuar
fshirjen nga regjistrat e INPI të regjistrimit të “Budějovický Budvar”.
Gjykata e Lisbonës, më 8 mars 1995, me aktgjykimin e saj përfundimtar
miratoi kërkesën e kompanisë kërkuese mbi bazën se produkti që ka të bëj
me regjistrimin, përkatësisht “Budweiser Bier” nuk është emërtim i
origjinës apo tregues i burimit. Për këtë, Gjykata ka urdhëruar fshirjen nga
regjistrat e INPI të regjistrimit të “Budějovický Budvar”.
Pas fshirjes të regjistrimit INPI ka regjistruar “Budweieser” si markë
tregtare në emrin e kompanisë kërkuese. Ky regjistrim është kryer më 20
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qershor 1995, me një vendim që është bërë publik më 8 nëntor 1995. Më
datën 8 shkurt 1996 “Budějovický Budvar” ka apeluar vendimin në
Gjykatën e Shkallës së Parë të Lisbonës duke u bazuar në ekzistimin e një
marrëveshjeje ndërkombëtare në mes të Republikës së Portugalisë dhe
Republikës Socialiste të Çekosllovakisë për mbrojtjen e treguesve të
burimit, vendit të origjinës dhe përcaktimeve të tjera gjeografike apo të
ngjashme - (“Marrëveshja Dypalëshe”) - e cila ka hyrë në fuqi më 7 mars
1987.
Gjykata e Shkallës së Parë në Lisbonë kishte refuzuar ankesën, duke
gjetur se e vetmja pronësi intelektuale që gëzon mbrojtjen sipas ligjit
portugez dhe Marrëveshjes Dypalëshe, e cila nuk është më në fuqi si pasojë
e shpërbërjes së Çeksollovakisë, është “Českobudějovický Budvar” me
emërtim të origjinës, jo marka tregtare “Budweiser”. Përveç kësaj, Gjykata
ka gjetur se nuk ka rrezik për huti në mes të emërtimit në origjinë dhe
markës tregtare të kompanisë kërkuese, të cilën shumica e konsumatorëve
e asocojnë me një birrë amerikane. “Budějovický Budvar” u ankua kundër
këtij vendimi në Gjykatën e Apelit në Lisbonë, duke pohuar, inter alia, se
ekziston shkelje e nenit 189 § 1 të Kodit për Pronësinë Industriale të
Portugalisë. Gjykata e Apelit në Lisbonë prishi aktgjykimin e goditur me
ankesë dhe urdhëroo INPI që të refuzojë regjistrimin e “Budweiser” si
markë tregtare.
Kërkuesi ankimoi rastin në Gjykatën Supreme të Portugalisë për
shkak të shkeljeve ligjore duke theksuar, inter alia, se vendimi i ankimuar
binte ndesh me Marrëveshjen e 15 prillit 1994 mbi Aspektet Tregtare të të
Drejtave të Pronësisë Intelektuale (“Marrëveshja ATDIP”, marrëveshje
multilaterale konkluduar nga Organizata Botërore e Tregtisë - ang
“TRIPs”). Kjo marrëveshje përcakton rregullën se regjistrimi jep të drejtën e
përparësisë. Gjykata Supreme refuzoi ankesën duke u bazuar në të drejtën
dhe ligjet e aplikueshme. Lidhur me Marrëveshjen ATDIP, Gjyktata theksoi
se ajo nuk kishte hyrë në fuqi për Portugalinë deri më 1 janar 1996,
përkatësisht pas hyrjes në fuqi të Marrëveshjes Dypalëshe me Cekinë të
vitit 1986. Për këtë arsye, Gjykata Supreme gjeti se Marrëvehsja ATDIP nuk
ka mundur të ketë përparësi ndaj Marrëveshjes Dypalëshe të vitit 1986.
Lidhur me interpretimin e Marrëveshjes Dypalëshe të vitit 1986, Gjykata
Supreme gjeti se synimi i dy shteteve kontraktuese ka qenë pa dyshim
mbrojtja e prodhimeve respektive shtetërore të të dyja palëve përmes
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aranzhimeve reciproke, përfshirë këtu edhe rastet e përkthimit të emrave të
prodhimeve.
Emërtimi i origjinës “Českobudějovický Budvar”, i cili më pas u bë
"Budweis" apo "Budweiss" në gjuhën gjermane, tregonte një produkt nga
Budějovice Çeke, rajon në Bohemi. Prandaj, sipas Gjykatës Supreme, ajo
mbrohet nga Marrëveshja Dypalëshe.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Mbështetur në Nenin 1 të Protokollit 1 Kompania kërkuese pretendoi
shkelje të të drejtës në gëzimin paqësor të pasurisë. Në bazë të
argumentimit se një markë tregtare përbën “pasuri” brenda kuptimit të
Nenit 1 të Protokollit 1, kërkuesi pretendoi privim nga pasuria për shkak të
aplikimit të marrëveshjes dypalëshe që kishte hyrë në fuqi pasi ka bërë
kërkesën për regjistrim të markës. Po ashtu, kërkuesi pretendoi se vendimi
i Gjykatës Supreme duhet parë si shpronësim, i cili nuk ishte bërë në interes
të përgjithshëm.
Dhoma në vendimin paraprak kishte konsideruar se prona intelektuale
gëzon mbrojtjen e Nenit 1 të Protokollit 1, por pyetja që duhej trajtuar ishte a
mbulohet edhe kërkesa për regjistrimin e një marke tregtare nga Neni 1 i
Protokollit 1. Në këtë drejtim, Dhoma vuri në dukje se pozicioni ligjor i një
kërkuesi për regjistrimin e një marke tregtare krijon interesa financiare, duke
përfshirë të drejtën e përparësisë mbi aplikimet e mëvonshme. Një kërkesë
për regjistrim përbën një interes monetar i cila duhet të përfitoj mbrojtje
ligjore. Megjithatë, Dhoma përsëriti se Neni 1 i Protokollit 1 aplikohet vetëm
për pasurinë ekzistuese. Prandaj, shpresa se një e drejtë e pronës e shuar
mund të ringjallej, nuk mund të konsiderohej si një "pasuri" dhe e njëjta gjë
vlen për një kërkesë të kushtëzuar, e cila ishte ndërprerë si pasojë e mos
përmbushjes së kushtit. Dhoma vuri në dukje se kompania nuk mund të
ishte e sigurt se ishte pronare e markës tregtare në fjalë deri pas regjistrimit
përfundimtar dhe pastaj vetëm me kusht që asnjë palë e tretë të mos ngrejë
kundërshtim, siç lejohet nga legjislacioni në fuqi. Me fjalë të tjera, kompania
kishte një të drejtë të kushtëzuar, e cila megjithatë u shua në mënyrë
retroaktive për mos përmbushjen e kushtit se kjo e drejtë nuk shkel të drejtat
e palëve të treta. Në përfundim, Dhoma vlerësoi se një markë tregtare
përbënte një "pasuri" brenda kuptimit të Nenit 1 të Protokollit 1, vetëm pas
regjistrimit përfundimtar të markës, në përputhje me rregullat në fuqi në
shtetin përkatës. Para regjistrimit të tillë, kompania kërkuese, sigurisht,
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kishte shpresë për të fituar një "pasuri" të tillë, por jo një pritje legjitime që
mbrohet ligjërisht. Prandaj, kur Marrëveshja Dypalëshe mes Portugalisë dhe
Çekisë hyri në fuqi më 7 mars 1987, kompania nuk kishte një "pasuri". Andaj
mënyra se si u zbatua Marrëveshja Dypalëshe nga gjykatat portugeze nuk
mund të përbënte ndërhyrje në të drejtën e kërkuesit.
Në lidhje me pretendimet për shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1,
Dhoma kishte vërejtur se kërkuesi kishte një kërkesë kryesore që konsiston
në mënyrën sipas të cilës është zbatuar e drejta nacionale nga ana e
gjykatave vendore. Në lidhje me këtë, Gjykata ka përsëritur se funksioni i
saj nuk është që të zëvendësoj gjykatat vendore por të sigurojë që vendimet
e tyre nuk kanë të meta që lidhen me arbitraritet apo janë qartazi të
paarsyetuara. Kur nuk ka arbitraritet apo vendime që janë dukshëm të
paarsyetuara, Gjykata nuk mund t‟i vë në dyshim gjetjet e Gjykatës
Supreme të dhëna në aktgjykimin e vet të datës 23 janar 2001 apo që kanë të
bëjnë me interpretimin e Marrëveshjes Dypalëshe të vitit 1986. I ndeshur
me argumentet kundërthënëse të dy palëve private lidhur me përdorimin e
emrit “Budweiser” si markë tregtare apo si emërtim në origjinë, Gjykata
Supreme ka arritur në vendimin e vet në bazë të materialit që ajo vet e ka
konsideruar si relevant dhe të mjaftueshëm për zgjidhjen e kontestit në
fjalë, pasi që ka dëgjuar përfaqësuesit e palëve të interesuara. Duke u
bazuar në argumentet e lartcekura, Gjykata konkludon se, aktgjykimi i
Gjykatës Supreme, nuk ka shkelur të drejtën e kompanisë kërkuese për
gëzimin paqësor të pasurisë gjë që nënkupton se nuk ka pasur shkelje të
Nenit 1 të Protokollit 1.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se nuk ka shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1 të
Konventës (pesëmbëdhjetë vota pro dhe dy kundër).
Mendimi i përbashkët alternativ i gjyqtarëve Steiner dhe Hajiyev
Gjyqtarët Steiner dhe Hajiyev janë pajtuar me shumicën se nuk ka
pasur shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1, por në baza tjera. Sipas tyre Neni 1
i Protokollit 1 zbatohet për pronën intelektuale në përgjithësi dhe për një
markë tregtare, e cila regjistrohet siç duhet. Sa i përket kërkesës për
regjistrimin e një marke tregtare, duhet të ekzistoj me shumë se vetëm
shpresa, pra, ajo duhet të jetë e bazuar në një dispozitë ligjore apo akt ligjor
siç është një vendim gjyqësor. Në legjislacionin nacional apo në praktikën
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gjyqësore aktuale të gjykatave të brendshme, nuk ka bazë të mjaftueshme
për të lejuar kërkuesin të pretendojë se ka pasur “pritje legjitime” të
mbrojtur nga Neni 1 i Protokollit 1.
Mendimi i përbashkët mospajtues i gjyqtarëve Caflisch dhe Cabral
Barreto
Gjyqtarët Caflisch dhe Cabral Barreto janë pajtuar me përfundimet e
shumicës së gjyqtarëve se Neni 1 i Protokollit 1 është i aplikueshëm në këtë
rast, por kanë preferuar një trajtim të bazuar në premisa që kërkuesi, në
kohën përkatëse, ka gëzuar një “pritje legjitime”. Këta gjyqtarë kanë
konsideruar se ka pasur një ndërhyrje të paligjshme në “pritjen legjitime” të
kërkuesit dhe shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1.
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Bjelajac kundër Serbisë - 6282/06
18.12.2012 [Seksioni i dytë]
Neni 1 i Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e mosekzekutimit të vendimeve administrative dhe vendimeve të gjykatave
civile / ka shkelje
Fjalët kyçe: gëzim paqësor i pasurisë/ ndërhyrje/ moz-ekzekutim i
vendimeve/ viktimë/ mirëmbajtje e ndërtesës nga shteti / kompani private /hapësirë
e përbashkët
Faktet e rastit
Kërkuesja - znj. Milja Bjelajac, shtetase serbe, është pronare e një
banese në papafingo në Novi Sad në të cilën për një kohë të gjatë ka
probleme me çatinë që rrjedh dhe me zënien e hapësirave të përbashkëta
nga fqinjët. Për këtë arsye, më 7 maj 1999 Sekretariati për Punë të
Inspeksionit të Qytetit të Novi Sadit („Sekretariati‟) urdhëroi kompaninë
shtetërore JPK Stan (“kompania”), të kryej riparimet e nevojshme në çatinë
mbi banesën e kërkueses. Sekretariati dhe Bordi Ekzekutivi i Kuvendit të
Qytetit të Novi Sadit, si instancë e dytë administrative, dështuan t‟i
përgjigjen kërkesës së kërkueses për zbatim të vendimit. Prandaj,
kërkuesja, paraqiti një ankesë administrative në Gjykatën Komunale të
Novi Sadit, duke kërkuar të zbatohet vendimi i Sekretariatit dhe një padi
civile ndaj kompanisë duke kërkuar kryerjen e riparimeve. Gjykata
Komunale në procedurat civile vendosi në favor të kërkueses më datë 11
qershor 2002, duke urdhëruar kompaninë t‟i bëj riparimet dhe t‟i paguajë
kërkuesit shumën nga 11,447 Denar për shpenzimet e gëlqerosjes së
mureve dhe 15,120 dinarë për shpenzimet procedurale. Ndërsa në
procedurat administrative, Gjykata urdhëroi autoritetet komunale të
vendosnin mbi zbatimin e vendimit, që u pasua me një urdhër nga
Sekretariati por i cili mbeti pa u ekzekutuar. Pas kërkesës për ekzekutim të
vendimit të 20 qershorit 2002, të sjellë nga kërkuesja më 8 qershor 2005,
Gjykata Komunale urdhëroi ekzekutimin e vendimit dhe konsideroi se,
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nëse kompania nuk i kryen riparimet, kërkuesja mund të punësojë një palë
të tretë për riparime dhe kompania obligohet t‟i kompensojë shpenzimet
procedurale. Gjykata gjithashtu vendosi masë kompensimi për kërkuesen
lidhur me procedurat e ekzekutimit të vendimit. Mirëpo, kërkuesja kishte
shkruar gabim numrin e xhirollogarisë dhe pas disa kërkesave të Gjykatës
për përmirësim të numrit, kërkuesja, më 20 Maj 2005, e korrigjoi këtë. Po
ashtu, më 7 korrik 2006, Gjykata Komunale lëshoi një urdhër duke kërkuar
nga kërkuesi një raport me shpenzimet specifike për riparimet dhe pas pesë
tentimeve për të dorëzuar këtë urdhër, më 30 Janar 2007, kërkuesja e
dorëzoi këtë raport në Gjykatë. Në vazhdim Gjykata kërkoi nga kompania
t‟i depozitoj kërkueses shumën e caktuar në raport, në mënyrë që të
punësonte palën e tretë për të kryer riparimet. Sidoqoftë, deri në vitin 2007,
kompania kishte kryer të gjitha riparimet vetë, dhe gjithashtu në të njëjtin
vit i kompensoi kërkueses 24,000 dinarë. Në tetor 2007, një ekspert i caktuar
nga komuna konfirmoi se ekzekutimi i vendimit kishte përfunduar dhe si
rezultat gjykata vendosi të përfundojë procedurat e zbatimit më 16 janar
2008, ndaj të cilit vendim kërkuesja nuk kishte parashtruar ankesë.
Kërkuesja gjithashtu ishte ankuar se disa fqinjë kishin zaptuar zonat e
përbashkëta të ndërtesës si bodrumin, dhomën për grumbullimin e
mbeturinave dhe terasën në kulm. Sekretariati, më 16 dhe 18 qershor 1999,
lëshoi disa vendime me të cilat u kërkonte këtyre të fundit t‟i lirojnë këto
zona të përbashkëta. Mirëpo, Kuvendi i Banorëve të ndërtesës vendosi t‟i
autorizojë këta persona për t‟i përdorur zonat e përbashkëta në kompensim
të një shume të caktuar dhe me kushtin që e drejta për përdorim të mos jetë
e transferueshme. Vendimi i Sekretariatit u mbështet edhe nga Bordi.
Kërkuesja, paraqiti kërkesën administrative për ekzekutimin e vendimit të
Sekretariatit të 16 dhe 18 qershor 1999. Gjykata Komunale kërkoi nga
autoritetet komunale të vendosin lidhur me këtë çështje, por në alternativë
Sekretariati iu përgjigj kërkesës së kërkueses dhe urdhëroi ekzekutimin e
vendimit të tij më 27 tetor 2003. Gjykata ndërpreu procedurat për zbatim të
vendimit. Tutje nuk u ndërmor asnjë veprim tjetër për t‟i larguar banorët në
fjalë nga zonat e përbashkëta.
Në anën tjetër në datat 21 tetor 2005, 25 maj 2006 dhe 21 nëntor 2008,
Gjykata Komunale në Novi Sad shqiptoi vendimin për ndalim të pjesshëm
të pensionit të kërkueses, pasi që nuk kishte paguar mirëmbajtjen e caktuar
për ndërtesë. Ky vendim mori formën e prerë dhe nuk pati ankesa kundër
kësaj.
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Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Kërkuesja pretendoi se ka pasur shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1 të
Konventës si rezultat i mos-ekzekutimit të vendimit të gjykatave civile,
mos-ekzekutimit të vendimeve administrative dhe lidhur me ndalesat në
pension.
Duke kundërshtuar pranueshmërinë e rastit, Qeveria argumentoi se
pasi që kërkuesja është zhdëmtuar për dëmet materiale, ajo nuk mund të
ketë statusin e “viktimës” brenda kuptimit të Konventës. Gjykata thekson
se një vendim në favor të kërkueses nuk mjafton ta privojë atë nga statusi i
“viktimës”, përveç nëse autoritetet vendore kanë pranuar shkeljen e
Konventës dhe kanë ofruar zhdëmtim. Në rastin konkret, Gjykata vlerëson
se fakti që autoritetet vendore ekzekutuan vendimin pas një vonese, nuk e
privon kërkuesen nga statusi i “viktimës” brenda kuptimit të Konventës.
Për më shumë, edhe nëse supozohet se sipas vendimit për dëmshpërblim të
27 Tetorit 2007, dëmshpërblimi mbulon të gjitha dëmet e shkaktuara nga
vonesa në ekzekutimin e vendimit, autoritet vendore nuk kanë pranuar se
ka pasur shkelje të drejtave të parapara me Konventë dhe nuk i është ofruar
dëmshpërblim kërkueses për vonesat në ekzekutimin e vendimit. Prandaj,
në bazë të fakteve të lartpërmendura, Gjykata konsideron se kërkesa në
fjalë nuk është e paarsyetuar në pajtim me Nenin 35 paragrafi 3 andaj e
shpall të pranueshme.
Në lidhje me Nenin 1 të Protokollit 1, kërkuesja pretendoi se
vendimet e gjykatave civile paraqesin “pasuri” brenda kuptimit të këtij
neni, ndërkohë që Qeveria argumentoi se, pasi që vendimi i 27 tetorit 2003 i
urdhëroi qiramarrësit e banesës të paguajnë të gjitha riparimet, kërkuesja
nuk mund të kishte pritje legjitime në kuptimin e këtij neni. Gjykata
rithekson se një „pretendim‟ mund të konstituoj „pasuri‟ në kuptimin e
Nenit 1 të Protokollit 1, nëse është mjaftueshmërisht i bazuar për të qenë i
ekzekutueshëm dhe ky është padyshim rasti në fjalë, meqenëse gjatë
procedurave administrative dhe gjyqësore ishte urdhëruar rregullimi i
dëmeve të kulmit.
Gjykata vlerëson se, që nga ratifikimi i Konventës nga Serbia deri te
ekzekutimi i vendimit në qershor 2007, kur kompania kreu të gjitha
riparimet, kishin kaluar tre vite e tre muaj. Për dy periudha të pasivitetit të
cilat konsistojnë në një vit e tre muaj, kur kërkuesja nuk ishte e qasshme për
gjykatat për t‟ia dorëzuar vendimet, Gjykata e mban përgjegjëse kërkuesen.
Mirëpo, për periudhën dy vjeçare të pasivitetit nga data 3 mars 2004 deri në
262

Bjelajac kundër Serbisë - 6282/06

8 shkurt 2005, nga 23 nëntori 2005 deri 7 korrik 2006 dhe nga 15 janari deri
me 12 Korrik 2007, nuk mund të mbahet përgjegjëse kërkuesja. Më tej,
Gjykata thekson se Qeveria nuk ka provuar arsyeshmërinë për mosekzekutimin e vendimit për periudhën dy vjeçare dhe vetë Gjykata nuk ka
gjetur ndonjë arsyetim lidhur me këtë. Rrjedhimisht, pamundësia e
kërkueses për të zbatuar vendimin e plotfuqishëm për periudhën dy
vjeçare të pasivitetit, për të cilën nuk është përgjegjëse, përbën ndërhyrje në
gëzimin paqësor të pasurisë brenda kuptimit të Nenit 1 të Protokollit 1. Si
përfundim, ndërhyrja e shtetit në të drejtën e kërkueses për gëzim paqësor
të pasurisë nuk ishte e arsyetueshme, andaj ka pasur shkelje të këtij neni të
Konventës.
Në lidhje me pretendimin e kërkueses për shkelje të të drejtës për
gëzim paqësor të pasurisë si rezultat i mos-ekzekutimit të vendimeve
administrative të 16 dhe 18 Qershorit 1999, Gjykata konsideron se së pari
duhet të vlerësojë se a ka juridiksion mbi këtë çështje në pajtim me Nenin
35 § 3 (b) të Konventës, duke shqyrtuar se a ka pësuar dëm të
konsiderueshëm kërkuesja, a janë shkelur të drejtat e njeriut në pajtim me
konventës dhe a është gjykuar nga gjykatat vendase.
Më tej, Gjykata vëren se kërkuesja asnjëherë nuk ka pretenduar se
kufizimi i saj në përdorimin e zonave të përbashkëta të ndërtesës ku kanë
jetuar banorët e tjerë, i ka shkaktuar dëme dhe shkelje të të drejtës për
gëzim paqësor të banesës së saj. Kërkuesja nuk ka pretenduar asnjëherë se
ka qenë në ndonjë mënyrë e dëmtuar për sa i përket shfrytëzimit të zonave
të përbashkëta apo banesës së saj për shkak se zonat e përbashkëta kanë
qenë të zëna nga ndonjë banor në veçanti. Gjykata rithekson se kufizimi i
pronësisë nuk mund të caktohet në bazë të kritereve abstrakte, por duhet të
caktohet në bazë të rrethanave individuale të kërkuesit dhe atyre
ekonomike të shtetit dhe kërkuesit. Në rastin konkret, pjesa e zonave të
përbashkëta që i janë dhënë banorëve për përdorim individual nuk ka
ndërhyrë në të drejtën pronësore, nuk ka shkaktuar vështirësi financiare
apo dëme të konsiderueshme për kërkuesen. Në vazhdim, Gjykata vëren se
pretendimet e kërkueses janë shqyrtuar në procedura administrative dhe
civile, madje Gjykata Kushtetuese duke mbrojtur të drejtat pronësore
kërkoi aprovim nga të gjithë banorët për ndarjen e zonave të përbashkëta.
Prandaj, në bazë të këtyre fakteve, Gjykata konstaton se kjo çështje është
shqyrtuar në gjykatat vendase dhe e shpall këtë kërkesë të papranueshme
në pajtim me Nenin 35 §§ 3 dhe 4 (b).
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Kërkuesja, po ashtu u ankua për shkeljen e të drejtave pronësore nga
vendimi për ndalimin e pensionit të saj. Gjykata vlerëson se kjo kërkesë
është e papranueshme në pajtim me Nenin 35 §§ 1 dhe 4, pasi që kërkuesja
nuk është ankuar kundër këtij vendimi, nuk ka shteruar mjetet e
brendshme juridike dhe nuk shihet ndonjë rrethanë e cila e përjashton nga
obligimi për shterimin e këtyre mjeteve.
Kërkuesja nuk ka paraqitur kërkesë për dëmshpërblim sipas Nenit 41,
prandaj Gjykata konsideron se nuk ka nevojë të shqiptojë dëmshpërblim për
rastin konkret.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se ka shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1 të Konventës
(unanimisht).
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Handyside kundër Britanisë së Madhe - 5493/72
07.12.1976 [Seancë Plenare]
Neni 10
Ndërhyrje në të drejtën e lirisë së shprehjes si pasojë e dënimit penal
dhe sekuestrimit e shkatërrimit të qindra kopjeve të librit / nuk ka shkelje
Nenit 1 i Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e
konfiskimit dhe shkatërrimit të kopjeve të librit / nuk ka shkelje
Neni 18
Cenim i kufirit të zbatueshmërisë së të drejtës për liri të shprehjes /
nuk ka shkelje
Neni 14 marrë së bashku me Nenin 10 ose Nenin 1 të Protokollit 1
Trajtim diskriminues i bazuar në opinione politike të ndryshme / nuk
ka shkelje
Fjalët kyçe: gëzim paqësor i pasurisë / liri e shprehjes/ liri e botimit /
kundër moralit / konfiskim / diskriminim në baza politike
Faktet e rastit
Kërkuesi - z. Richard Handyside, shtetas britanik, ishte themelues
dhe pronar i shtëpisë botuese “Stage 1” në Londër. Dy vite pas themelimit
të saj, në shtator 1970, ai bleu të drejtën e botimit në Britaninë e Madhe të
librit “Libri i vogël i kuq” për përdorim nga nxënësit britanik. Libri
fillimisht ishte publikuar në Danimarkë, në vitin 1969, e në vijim edhe në
vende të tjera të Evropës dhe më gjerë. Pas përkthimit të librit në anglisht,
kërkuesi përgatiti ri-botimin për Britaninë e Madhe dhe shitja për publikun
duhet të fillonte më 1 prill 1970. Pas shtypit, kërkuesi i dërgoi për recension
disa qindra ekzemplarë, bashkë me një komunikatë për media, tek një seri
botuesish të tjerë që nga gazetat e përditshme kombëtare dhe lokale deri
tek gazetat pedagogjike dhe mjekësore. Disa shpjegime dolën edhe në
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shtyp. Më 22 mars 1971, një nga revistat lokale publikoi një artikull për
përmbajtjen e librit dhe si rezultat një seri artikujsh u botuan edhe në
mediat tjera, ku në njërin nga shkrimet thuhej se do të bëhej ankesë te
prokurori i përgjithshëm për largimin e librit nga tregu. Pas pranimit të
disa ankesave, autoritetet britanike, në pajtim me ligjet në fuqi, ndërmorën
një aksion për bastisjen e shtëpisë botuese. Si rezultat, një numër i caktuar i
kopjeve u sekuestruan gjatë bastisjes. Kërkuesi kishte vazhduar të
shpërndante kopje të librit edhe më tutje dhe si pasojë, autoritetet morën
masa të sërishme për të sekuestruar edhe një numër të kopjeve. Sidoqoftë,
rreth 18 800 kopje nga afro 20 000 që ishin çuar për shtyp, tanimë veçse
ishin shitur, kryesisht shkollave që i kishin porositur. Më 1 korrik 1971 filloi
hetimi ndaj kërkuesit. Pas paraqitjes së fletëthirrjeve nga gjykata, kërkuesi
ndërpreu shpërndarjen e librave. Më 1 Korrik 1971, Gjykata e Lambeth e
dënoi me gjobë dhe urdhëroi shkatërrimin e librave të bllokuar.
Botuesi apeloi vendimin në Inner London Quarter Sessions. Pasi
dëgjoi dëshmitarët, kjo gjykatë, më 29 tetor 1971, arriti në përfundim se,
libri i vlerësuar në tërësinë e tij ishte i turpshëm për shkak të qëllimit që
kishte për të shthurur dhe korruptuar një pjesë të rinisë që mund ta lexonin
atë. Për më tepër, ajo vlerësoi se, pavarësisht nga disa aspekte të vlefshme
të librit, kërkuesi nuk arriti të provonte në bazë të përjashtimeve që
parashikonte ligji, se dobia publike do të justifikonte botimin. Një botim i
rishikuar i librit “Libri i vogël i kuq” u botua më 15 nëntor 1971, pa i lënë
vend hetimeve.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Në lidhje me Nenin 10, kërkuesi pretendoi se ishte e qartë që dënimi
penal i kërkuesit, sekuestrimi dhe konfiskimi i mëpasshëm dhe shkatërrimi
i qindra kopjeve të Librit Shkollor - ishin ndërhyrje nga autoritetet publike
në ushtrimin e lirisë së shprehjes së tij të garantuar me paragrafin 1 të këtij
neni. Sipas tij, ndërhyrje të tilla nënkuptojnë shkelje të Nenit 10 nëse ato
nuk hyjnë në njërën nga përjashtimet e parashikuara në paragrafin 2 të këtij
neni, gjë që është me rëndësi vendimtare në këtë rast. Për të qenë legjitime
veprimet e shtetit në fjalë, duhej të ishin të përcaktuara me ligj. Në rastin
aktual, Gjykata konstaton se baza ligjore në lidhje me masat në fjalë ishte
Ligji 1959/1964. Duke qenë se masat kishin plotësuar parakushtin e parë të
Nenit 10, Gjykata vazhdon më tej të vlerësojë nëse janë në pajtim edhe me
kriteret tjera. Sipas Qeverisë dhe shumicës së Komisionit, ndërhyrjet ishin
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"të domosdoshme në një shoqëri demokratike", "për mbrojtjen e ... moralit".
Gjykata pajtohet se Ligjet viteve 1959/1964 kishin një qëllim të ligjshëm
sipas Nenit 10 § 2, gjegjësisht mbrojtjen e moralit në një shoqëri
demokratike. Çështje shqyrtimi është nëse veprimet e ndërmarra në kuadër
të këtyre ligjeve ishin të domosdoshme për të siguruar mbrojtjen e moralit.
Sipas Qeverisë, detyrë e Gjykatës është vetëm të vlerësojë nëse gjykatat
vendore kanë vepruar racionalisht, në mirëbesim dhe në margjinën e
vlerësimit të garantuar nga Konventa. Gjykata thekson se në Shtetet Palë
nuk ka standarde uniforme sa i përket moralit, andaj autoritetet vendore
janë në një pozitë më të favorshme për të vlerësuar përmbajtjen e këtyre
standardeve të moralit dhe për domosdoshmërinë e vendosjes së
restrikcioneve apo dënimeve për këto çështje. Prandaj, Neni 10 u lejon një
diskrecion autoriteteve shtetërore legjislative dhe gjyqësore që janë të
thirrura të interpretojnë ligjin, megjithatë ky diskrecion nuk është i
pakufizuar.
Me qëllim të përcaktimit nëse autoritetet shtetërore kishin vepruar në
pajtim me Konventën, Gjykata analizon vendimin e gjykatës në Londër.
Gjykata vëren se libri u drejtohej grup moshave të reja dhe ishte paraparë të
shpërndahej në tërë Britaninë. Në parim, libri përmbante informata
korrekte, mirëpo përmbante edhe një seksion me informata për „seksin‟, ku
disa pjesë lexuesit mund t‟i interpretonin nxitje për t‟u marrë me veprimtari
të dëmshme dhe jo të moshës së tyre, madje deri aty sa edhe për të kryer
vepra penale. Si rrjedhojë, gjyqtarët anglezë kishin të drejtë të besonin në
atë kohë se libri do të kishte pasoja shkatërruese mbi moralin e të rinjve.
Kërkuesi pretendoi se kualifikimet e librit si „jo i moralshëm‟ ishin
vetëm një pretekst për të penguar një shtëpi botuese në punën e vet për
faktin se opinionet e botuesit ishin në kundërshtim me opinionin e gjerë.
Prandaj, kërkuesi mbështet idenë se pas hetimit fshihej një çështje politike
dhe se gjykata ishte ndikuar nga opinioni publik. Gjykata hedhë poshtë
këtë pretendim me argumentimin se Inner London Quarter Sessions e
konsideroi pretendimin prishje të rendit, si një element që synonte
shthurjen dhe korruptimin. Ajo pranon se masat e kundërshtuara kishin si
qëllim kryesor të mbronin moralin e të rinjve. Në lidhje me atë se sa a ishin
masat e nevojshme, Gjykata vëren se është e pamundur të nxirret në pah
nga legjislacionet e Shteteve Palë një nocion evropian uniform i moralit dhe
se Neni 10 § 2 parashikon një hapësirë vlerësimi për Shtetet Palë për të
vendosur se çfarë është e nevojshme për mbrojtjen e moralit. Por Gjykata
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thekson se kjo hapësire nuk është e pakufizuar - ajo i nënshtrohet kontrollit
të vetë Gjykatës. Liria e shprehjes përbën një nga themelet e shoqërisë
demokratike dhe vlen edhe për idetë që lëndojnë, tronditin ose shqetësojnë.
Çdo kufizim në këtë fushë duhet të jetë në proporcion me qëllimin dhe
Gjykata e ka për detyrë të përcaktojë nëse arsyet që mbështesin këtë
kufizim janë të bindshme dhe të mjaftueshme. Kërkuesi jepte një sërë
argumentesh për të provuar se masat e kundërshtuar prej tij nuk ishin të
nevojshme, përfshirë edhe faktin se libri nuk ishte larguar nga tregu në
Skoci dhe i njëjti ishte trajtuar si i moralshëm edhe në shumë vende tjera.
Ndër tjerash, u argumentua se Britania e Madhe duhej të kishte përdorur
metoda tjera, si largimi nga tregu apo kufizimi. Gjykata vlerëson se
Konventa nuk detyron shtetet të vendosin këso masa paraprake të cezurës
dhe se alternativat tjera nuk ishin të përshtatshme, marrë në konsideratë
faktin se libri konsiderohej shkelje e moralit dhe vlerave shoqërore. Pasi
shqyrtoi secilin argument, Gjykata duke u bazuar në elementet që ajo
dispononte, u shpreh se nuk ka shkelje të Nenit 10 të Konventës.
Në lidhje me Nenin 1 të Protokollit 1, kërkuesi pretendoi se dy masat
e ndërmarra ndaras nga shteti, përkatësisht sekuestrimi dhe konfiskimi i
datës 31 mars dhe 1 prill 1971 i qindra kopjeve të Librit Shkollor dhe
shkatërrimi mëvonshëm i tyre, pas vendimit të 29 tetorit 1971, përbëjnë
ndërhyrje në të drejtën e "për gëzimin paqësor të pasurisë" që garantohej
me këtë nen. Qeveria nuk e kundërshtoi këtë, por, në marrëveshjen me
shumicën e Komisionit, pohoi se justifikimi për masat gjendet në
përjashtimet në kuadër të Nenit 1 të Protokollit 1. Duke pasur parasysh se
sekuestrimi ishte i përkohshëm, Qeveria pretendoi se nuk bëri asgjë vetëm
se e pengoi kërkuesin, për një periudhë, të gëzonte dhe të përdorte
pasurinë, për të cilën ai mbeti pronar dhe do ta rikuperonte nëse
procedimet kundër tij rezultonin në një shfajësim nga ana e gjykatës.
Prandaj Qeveria pretendoi se çështja nuk ndërlidhej me privim nga
pronësia, porse sekuestrimi ishte privim nga e drejta për të disponuar me
pasuri, që ishte e justifikuar në kuadër të fjalise së dytë të Nenit 1 te
Protokollit 1. Përsëri, Qeveria pretendoi se qëllimi i konfiskimit ishte
"mbrojtja e moralit", siç kuptohet nga autoritetet kompetente britanike në
ushtrimin e fuqisë së tyre të vlerësimit dhe koncepti i "mbrojtjes së moralit"
të përdorur në Nenin 10 § 2 i Konventës, përfshihet në nocionin më të gjerë
të "interesit të përgjithshëm" brenda kuptimit të paragrafit të dytë të Nenit
1 të Protokollit 1. Konfiskimi dhe shkatërrimi, në anën tjetër, i Librit
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Shkollor, e privonte përgjithmonë kërkuesin nga pronësia. Sidoqoftë,
Gjykata vlerëson se këto masa ishin në pajtueshmëri me paragrafin 2 të
Nenit 1 të Protokollit 1, interpretuar në raport me ligjin vendor dhe se ishin
bërë në dobi të interesit të përgjithshëm, meqenëse kishin për qëllim
mbrojtjen e moralit.
Në lidhje me Nenin 18, kërkuesi pretendoi se ai i është nënshtruar
"kufizimeve" që ndjekin një "qëllim" që nuk përmendej as nga Neni 10 i
Konventës, as nga Neni 1 i Protokollit 1. Gjykata nuk mbështetë këtë
ankesë, meqenëse tashmë kishte arritur në përfundim se kufizimet e
përmendura ishin të ligjshme.
Në lidhje me Nenin 14 të Konventës, kërkuesi pretendoi se kishte
pësuar trajtim diskriminues. Megjithatë, Gjykata hedhë poshtë këtë
argument, me arsyetimin se: së pari, botuesi nuk ishte hetuar për shkak të
opinioneve politike; së dyti, nuk provohej se botimet dhe shfaqjet
pornografike të lejuara në Mbretërinë e Bashkuar i drejtoheshin po njësoj si
“Libri i vogël i kuq” fëmijëve dhe adoleshentëve të cilët mund ta merrnin
këtë fare lirshëm; dhe së treti, nuk dilte që masat e marra kundër kërkuesit
dhe librit përkatës të ishin të ndryshme nga vendime të tjera të marra në
raste të ngjashme, deri në atë pikë sa të mund të përbënin mohim të të
drejtës ose një abuzim të dukshëm. Andaj Gjykata nuk gjen shkelje të këtij
neni.
Meqenëse nuk kishte gjetur shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1 Gjykata
nuk e sheh të arsyeshme të trajtoj zbatimin e Nenit 50 të Konventës.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se nuk ka shkelje të Nenit 10, dhe se nuk ka shkelje
të Nenit 1 të Protokollit 1, Nenit 14 dhe Nenit 18 (trembëdhjete vota pro dhe
një kundër/ unanimisht).
Mendimi ndaras i gjyqtarit Mosler
Gjykatësi Mosler u pajtua me shumicën dërrmuese të gjetjeve të
Gjykatës, por konteston vlerësimin se të gjitha masat e marra nga
autoritetet britanike, duke përfshirë konfiskimin dhe shkatërrimin e
librave, ishin "të domosdoshme" për mbrojtjen e moralit. Sipas tij, Gjykata
duhej të kishte vlerësuar më në detaje nëse masat e ndërmarra nga
autoritetet edhe pse kishin qëllim legjitim, ishin të domosdoshme apo e
kanë tejkaluar diskrecionin. Për më tepër, veprimet e marra u referoheshin
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vetëm një pjese të librave dhe jo në tërësi. Megjithatë, gjyqtari Mosler u
pajtua se materialet në fjalë ishin të pahijshme. Sipas tij, masa nuk ishte e
domosdoshme meqenëse ishte aplikuar vetëm ndaj kërkuesit dhe jo edhe
ndaj botimeve që tanimë ishin në qarkullim.
Mendimi ndaras i gjyqtarit Zekia
Duke marrë parasysh ligjshmërinë e sekuestrimit të qindra kopjeve të
Librit Shkollor, që u zhvillua më 31 mars dhe 1 prill 1971, gjyqtari Zekia
pranon faktin se paragrafi i dytë i Nenit 1 të Protokollit 1 është relevant.
Sipas tij, ky paragraf flet për të drejtën e një Shteti nëse është e nevojshme
për interesin e përgjithshëm për të kontrolluar përdorimin e pronës.
Gjyqtari konkludon se ky nen merret me të drejtën e një shteti (me kusht që
kushtet e përcaktuara në të janë përmbushur) për të ndërhyrë në të drejtat
pronësore të pronarit, i cili është i lirë të përdorë pronën e tij në çfarëdo
mënyre që i pëlqen për sa kohë që përdorimi i tillë nuk shkon kundër ligjit.
Në lidhje me ligjshmërinë e urdhrit të dhënë për konfiskimin dhe
shkatërrimin e sendeve në fjalë, sipas mendimit të gjyqtarit Zekia, paragrafi
i parë i Nenit 1 të Protokollit 1 përshtatet më saktësisht se çdo paragraf
tjetër i Protokollit. Paragrafi i parë lidhet me privimin e pasurisë. Sipas tij,
konfiskimi dhe shkatërrimi i një artikulli në pronësi të dikujt tjetër përbën
heqjen e zotërimit të pasurisë. Duke arritur në kërkesat e tjera të
parashikuara për ligjshmërinë e privimit të tillë, ligjet që mundësojnë
fuqizimin e konfiskimit dhe shkatërrimit janë pa dyshim të papajtueshme
me dispozitat përkatëse të Konventës. Sipas gjyqtarit, mbrojtja e moralit
është padyshim çështje e interesit publik dhe ishin respektuar kushtet e
parashtruara në ligjet e sipërpërmendura për urdhërimin e konfiskimit dhe
shkatërrimit. Prandaj, gjyqtari konsideron se është më e përshtatshme për
të bazuar ligjshmërinë e rendit të konfiskimit dhe shkatërrimit në
paragrafin e parë të Nenit 1 të Protokollit 1.
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Hentrich kundër Francës - 13616/88
22.09.1994 [Dhoma]
Neni 1 i Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e
ushtrimit të së drejtës së parablerjes nga Komisioneri për të Ardhura / ka
shkelje
Neni 6 §§ 1 dhe 2
Shkelje e së drejtës për proces të rregullt gjyqësor si pasojë e tej-gjatjes
së procedurave dhe mos-respektimit të parimit të prezumimit të pafajësisë
/ ka shkelje vetëm sa i përket Nenit 6 § 1
Neni 13
Shkelje e së drejtës për zgjidhje efektive / e panevojshme për shqyrtim
Neni 14 marrë së bashkui me Nenin 1 të Protokollit 1, Nenin 6 § 1
dhe Nenin 13
Diskriminim si pasojë e ushtrimit të së drejtës së parablerjes / e
panevojshme për shqyrtim
Fjalët kyçe: gëzim paqësor i pasurisë/ e drejta në parablerje/ tej-zgjatje e
procedurave/ prezumimi i pafajësisë/ evazion fiskal / zgjidhje efektive/ diskriminim
Faktet e rastit
Kërkuesja - znj. Liliane Hentrich, shtetase franceze, kishte blerë me
bashkëshortin e saj tokë në madhësi prej 6,766 metrash katrorë në
Stratsburg, me çmim 150,000 Franka franceze. Në tokë nuk lejohej ndërtimi
i mëtejshëm dhe në regjistrin e tokave u regjistrua në parcela të ndara
tokësore. Shitja ishte bërë me kushtin paraprak që, Koorporata për Zhvillim
Rajonal dhe Zgjidhje Rurale (fr - SAFER) të mos ushtrojë të drejtën e
parablerjes mbi pronën në afat prej dy muajsh. Shitja bëhet efektive me
regjistrim të saj nga zyra kryesore e taksave me 13 Gusht 1979, pasi që afati
ligjor që SAFER të ushtrojë atë të drejtë kishte skaduar. Mirëpo, më 5
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Shkurt 1980 kërkuesja u njoftua nga përmbaruesi se Komisioneri për të
Ardhura kishte vendosur të ushtrojë të drejtën e parablerjes së garantuar
me Kodin e Përgjithshëm për Taksa mbi të gjithë pronën reale dhe të drejtat
përkatëse të kërkueses. Gjithashtu, komisioneri në fjalë konsideroi se çmimi
i shitjes është shumë i ulët dhe ofroi që blerësve t‟ia paguaj çmimin sipas
kontratës së shitjes, dhjetë përqindëshin sipas ligjit dhe shpenzimet në
lidhje me kontratën bazuar në faturat e ofruara. Kërkuesja ngriti padi
kundër Komisionerit për të Ardhura pranë Gjykatës së Lartë të
Stratsburgut për anulim të vendimit për parablerje, duke u bazuar në
skadimin e afatit për të ushtruar atë të drejtë si dhe duke pretenduar në
shkeljen e Nenit 1 të Protokollit 1 të Konventës. Për më tepër, si alternativë
u kërkua vlerësim për vlerën në treg të pronës nga një ekspert i gjykatës.
Gjykata e lartpërmendur vendosi kundër mbi bazat së koha për ushtrim të
asaj të drejte kishte filluar më 13 Gusht 1979 dhe Shteti nuk mund të
fajësohej për atë përderisa shitja nuk ishte bërë efektive dhe ishte subjekt i
kushtit paraprak. Rrjedhimisht, Gjykata e Lartë në Strasburg konsideroi se
Shteti ka vepruar në përputhje me paragrafin e dytë të Nenit 1 të
Protokollit 1 të Konventës për të zbatuar ligje të nevojshme për pagim të
taksave. Për më shumë gjykata nuk gjeti shkelje të Nenit 6 §§ 1 dhe 2 dhe
Nenit 14 të Konventës, si pasojë e këtij vendimi. Këtë vendim, kërkuesja e
apeloi pranë Gjykatës së Apelit të Kolmarit, ku përveç thirrjes në mospërmbushje të kushteve të specifikuara me Ligjin nr.79/587, pretendoi
diskriminim meqë e drejta e parablerjes nuk ishte ushtruar mbi një pjesë
tjetër të tokës dhe kritikoi zgjedhjen e të drejtës së parablerjes në vend të një
vlerësimi plotësues për taksë. Megjithatë, Gjykata e Apelit të Kolmarit
hodhi poshtë ankesën dhe mbështeti vendimin e gjykatës së shkallës së
ulët. Kërkuesja u ankua në Gjykatën e Kasacionit, e cila këtë ankesë me
vendim të vitit 1987 e konsideroi si të pabazë. Toka nuk është ri-shitur dhe
nuk është bërë ndërtim në të, mirëpo toka i është lënë në shfrytëzim një
kopshtari tregtar fqinj. Kjo tokë u konsiderua të ketë një vlerë tregu rreth
330 Franka franceze për metër katror.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Kërkuesja pretendoi shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1 të Konventës, si
pasojë e ushtrimit të së drejtës së parablerjes dhe shkelje të Nenit 6 §§ 1 dhe
2 të Konventës për mos-ofrim të duhur të mundësisë për paraqitje të rastit
pranë gjykatave franceze. Këto pretendime u kundërshtuan nga Qeveria.
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Kjo e fundit, në parashtrimet preliminare, argumentoi se mjetet e
brendshme nuk janë shteruar, në ankesën e kërkueses pranë Gjykatës së
Kasacionit nuk ishte marrë parasysh interesi publik ose proporcionaliteti i
ndërhyrjes si dhe më parë nuk ishte pretenduar shkelje të Ligjit nr. 79/587.
Gjykata gjen se në të gjitha fazat pranë gjykatave të brendshme,
kërkuesja është bazuar në dispozitat e Konventës dhe pretendimet për
mos-përputhshmëri të Kodit të Përgjithshëm për Taksa nuk ishin të reja.
Gjithashtu, Gjykata konsideron se Qeveria nuk ofron një shpjegim të
bindshëm për vendimin e Gjykatës së Kasacionit, e cila nuk dyshoi se e
drejta për parablerje ishte në kundërshtim me Konventën përderisa pala
blerëse do të kishte mundësinë për të realizuar një shqyrtim gjyqësor rreth
përmbushjes së kushteve, gjë e cila nuk është bërë në rastin në fjalë. Andaj
Gjykata konsideron se kundërshtimet preliminare duhet të hidhen poshtë.
Në lidhje me Nenit 1 të Protokollit 1, ku kërkuesja pretendoi se
parablerja paraqiste shpronësim de facto dhe privim nga prona, argument i
cili nuk u kundërshtua nga Qeveria, Gjykata vlerëson nëse kushtet e kësaj
dispozite janë përmbushur dhe vazhdon në shqyrtimin e qëllimit dhe
legjitimitetit të ndërhyrjes. Kërkuesja argumentoi se parandalimi i evazionit
fiskal do ishte në interesin publik nëse pronari është fajtor për evazion
fiskal dhe përdorë pronën e tij për atë qëllim. Për më tepër, kërkuesja e
konsideroi procedurën e parablerjes si arbitrare, pasi që nuk ishin dhënë
arsye për atë vendim. Qeveria i kundërshtoi këto pretendime, duke
argumentuar se e drejta e parablerjes paraqiste mjetin e vetëm për
rregullimin dhe parandalimin e evazionit fiskal dhe se procedura në rastin
në fjalë ka qenë e veçantë për shkak të çmimit tejet të ulët. Lidhur me këtë
Gjykata vlerëson se e drejta e parablerjes nuk përdoret për të ndëshkuar
evazionin fiskal, por për të parandaluar mos-pagesën e tarifave të larta për
regjistrim.
Në lidhje me pretendimet e kërkueses për arbitraritet në ndërhyrje
nga Shteti, Gjykata gjen se është vepruar në mënyrë arbitrare, selektive dhe
procedura nuk është përcjellë me masat mbrojtëse procedurale. Gjykata
vlerëson se vendimi për parablerje nuk është legjitim, kur ka mungesë të
procedurave kontradiktore që bazohen në parimin e barazisë së armëve në
lidhje me nënvlerësimin e çmimit. Më tej, kërkuesja e konsideroi joproporcionale si masën e parablerjes ashtu edhe kompensimin jo të duhur
për shpronësim, duke argumentuar se ajo e kishte të pamundur ta mbronte
veten nga masa e parablerjes, argumente të cilat u kundërshtuan nga
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Qeveria. Kjo e fundit, kundërshtoi mendimin se masa ishte joproporcionale për shkak të ekzistimit të procedurës kundërshtuese të
vlerësimit plotësues të taksës, meqenëse këto dy masa kanë karakter dhe
qëllim të ndryshëm. Qeveria adresoi edhe çështjen e kompensimit, duke
theksuar se blerësit e shpronësuar nuk përballen me humbje financiare,
pasi që përveç çmimit të paguar, përfitojnë edhe një pagesë plotësuese dhe
rimbursim të shpenzimeve kontraktuale pas dhënies së faturave. Gjykata,
kur vlerëson proporcionalitetin e ndërhyrjes, vrojton shkallën e mbrojtjes
nga arbitrariteti në procedurat e rastit në fjalë. Nga interpretimi i bërë nga
gjykatat e apelit mund të konkludohet se, e drejta e Shtetit për parablerje,
pa dhënë arsye mbi atë vendim, arsyetohet. Gjykata vëren se sipas kësaj,
Komisioneri për të Ardhura mund ta zëvendësoj cilindo blerës, edhe ata që
veprojnë në mirëbesim vetëm si formë paralajmërimi për të tjerët, duke
vërejtur gjithashtu se Shteti ka në dispozicion metoda të tjera për
diskurajimin e evazionit fiskal. Për me tepër, proporcionalitetin e
ndërhyrjes Gjykata e vlerëson edhe nga këndi i rrezikut të ndërmarrë nga
blerësi për të qenë subjekt i parablerjes dhe gjen se rimbursimi i çmimit të
paguar, dhjetë përqindëshi dhe pagesa e shpenzimeve kontraktuale nuk
është i mjaftueshëm për pronën e cila nuk është blerë me qëllim mashtrimi.
Prandaj, Gjykata gjen se, kërkuesja ka bartur një peshë individuale dhe të
tepërt, e cila do konsiderohej legjitime vetëm nëse do kishte pasur
mundësinë për të sfiduar masën e marrë kundër saj. Rrjedhimisht, Gjykata
gjen shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1 të Konventës.
Në lidhje me Nenin 6 §§ 1 dhe 2 të Konventës, kërkuesja pretendoi
shkelje të parimit të barazisë së armëve si pasojë e mos mbajtjes së një
seance dëgjimore dhe tej-zgjatje të procedurave për shtatë vite e tre muaj.
Qeveria kundërshtoi këtë, duke konsideruar se kërkuesja nuk ka mundur
ta mbrojë veten pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Strasburgut dhe
Gjykatës së Apelit të Kolmarit, pasi këto kanë gjetur se Kodi i Përgjithshëm
për Taksa i jep diskrecion Komisionit për të Ardhura për mos-sfidim
legjitim të parablerjes. Sa i përket zgjatjes së procedurave, Qeveria e
argumentoi këtë me mbetjen prapa të punëve në Gjykatën e Apelit të
Kolmarit.
Gjykata konfirmon se një nga kushtet për dëgjim të drejtë është
barazia e armëve, që parasheh se secila palë ka mundësi për paraqitje të
rastit në kushte të cilat nuk e vënë në pozitë jo të favorshme ndaj
kundërshtarit. Në rastin në fjalë, kërkueses nuk i është dhënë një mundësi e
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tillë dhe gjykatat kanë lejuar Komisionin për të Ardhura të mbrojë arsyet
për marrjen e vendimit për parablerje, arsye të cilat ishin shumë të
përgjithshme për t‟i mundësuar kërkueses të përgatiste një kundërshtim të
bazuar. Në anën tjetër, gjykatat i mohuan kërkueses parashtrimin e
argumenteve lidhur me përshtatshmërinë e çmimit të dakorduar me
çmimin e tregut. Për këtë arsye, Gjykata gjen shkelje të Nenit 6 § 1 të
Konventës. Gjykata po ashtu konsideron se, argumenti i Qeverisë për
zgjatje të procedurave, si pasojë e ngarkesës së madhe të gjykatave, nuk
qëndron. Për më tepër, duke pasur parasysh se vonesat në Gjykatën e
Apelit kanë ndodhur si rezultat i dëshirës së gjykatës për të trajtuar katër
raste të ngjashme njëkohësisht dhe duke pasur parasysh rëndësinë e
çështjes për kërkuesen, Gjykata konsideron se koha e vonesës nuk mund të
konsiderohet si e arsyeshme, prandaj ka shkelje te Nenit 6 § 1 të Konventës.
Në anën tjetër, lidhur me pretendimet për shkelje të Nenit 6 § 2 për
mos-respektim të parimit të prezumimit të pafajësisë, argument i cili u
kundërshtua nga Qeveria, Gjykata konsideron se ekzekutimi i masës së
parablerjes nuk barazohet me deklaratë të fajësisë. Rrjedhimisht, nuk ka
shkelje të Nenit 6 § 2 të Konventës.
Duke marrë parasysh vendimin e marrë rreth Nenit 6 § 1, Gjykata e
konsideron të panevojshme shqyrtimin e Nenit 13 të Konventës dhe
shqyrtimin e kërkesës për diskriminim nën Nenin 14 të Konventës së
bashku me Nenin 1 të Protokollit 1, Nenin 6 § 1 dhe Nenin 13.
Duke u bazuar në Nenin 50 të Konventës, kërkuesja kërkoi
dëmshpërblim dhe rimbursim për shpenzimet e bëra. Sa i përket dëmeve
materiale, ajo kërkoi 800,000 Franka franceze, ndërkaq që vlerësimin për
dëme jo-materiale e lë në diskrecionin e Gjykatës. Qeveria e kundërshtoi
dëmin material të pretenduar nga kërkuesja dhe konsideroi se duhet pasur
parasysh rrethanat e asaj kohe gjatë situatës së parablerjes. Në lidhje me këtë,
Gjykata gjen se kërkuesja ka mundur të ketë pësuar dëme jo-materiale por
vendimi i tanishëm i jep kompensim të mjaftueshëm. Ndërkaq, çështja e
dëmit material nuk është e gatshme për t‟u vendosur. Duke marrë parasysh
se është e pamundur që Shteti t‟i kthejë tokën kërkueses, Gjykata gjen se
llogaritja e dëmit material duhet të bëhet në bazë të vlerës së tanishme të
tokës në treg. Për më tepër, Gjykata e pranon plotësisht kërkesën e kërkueses
për rimbursim të shpenzimeve të përfaqësimit në vlerë prej 56,075 Franka
franceze pranë gjykatave franceze edhe pranë institucioneve të Konventës.
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Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se ka shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1 dhe Nenit 6 §
1 të Konventës. Për më tepër, Gjykata gjen se nuk ka shkelje të Nenit 6 § 2
dhe konsideron të panevojshëm shqyrtimin ndaras të Neneve 13 dhe 14 të
Konventës (pesë vota pro dhe katër kundër/ unanimisht).
Mendimet pjesërisht mospajtuese të gjyqtarëve Rysdal dhe Baka
Gjyqtarët Rysdal dhe Baka votuan kundër gjetjes së një shkeljeje të
Nenit 1 të Protokollit 1 të Konventës. Ata e arsyetojnë privimin nga prona e
kërkueses në përputhje me paragrafin e dytë të Nenit 1 të Protokollit 1.
Sipas tyre e drejta e parablerjes shërben për të parandaluar evazionin fiskal
dhe se parandalimi i këtij të fundit është qëllim legjitim për interesin
publik. Rrjedhimisht, dispozita për parablerje të Kodit të Përgjithshëm për
Taksa të konsiderohet e formuluar mjaftueshëm në mënyrë precize. Tutje,
duke iu referuar testit të proporcionalitetit si faktor i rëndësishëm në këtë
kontekst, ata vlerësojnë kompensimin që u paguhet. Andaj, duke i kushtuar
rëndësi kompensimit të paguar në këtë rast, gjyqtarët Rysdal dhe Baka
përfundojnë se nuk ka shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1 të Konventës.
Mendimet pjesërisht mospajtuese të gjyqtarëve Pettiti dhe Valticos
Gjyqtarët Pettiti dhe Valticos votuan pro gjetjes se nuk ka shkelje të
Nenit 1 të Protokollit 1 të Konventës. Në bazë të pikëpamjeve të tyre,
shumica ka gabuar kur ka gjetur shkelje sa i përket proporcionalitetit për
shkak të ndikimit nga konsiderimet për mirëbesim, mashtrim dhe saktësi
formale të deklaratës së çmimit. Ata marrin parasysh sistemin e Francës ku
nënvlerësimi nuk ndodhë vetëm përmes mashtrimit, por edhe përmes një
përfitimi të fshehur për blerësin që në fund mund të përfundojë me
dështim në pagimin e taksave për regjistrim. Prandaj, gjyqtarët përkatës
konsiderojnë se gjetja nga Gjykata për shkelje të Nenit 6 § 1 të Konventës
ishte e mjaftueshme për të vënë baraspeshë të drejtë ndërmjet mbrojtjes të
së drejtës së pasurisë dhe interesit të përgjithshëm.
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Ljaskaj kundër Kroacisë - 5863/11
20.12.2017 [Seksioni i dytë]
Neni 1 i Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e
shitjes së shtëpisë në vlerë më të ulët / ka shkelje
Fjalët kyçe: gëzim paqësor i pasurisë / mos përmbushje e detyrimeve / shitje
e shtëpisë/ ankand / vlerë e ulët
Faktet e rastit
Kërkuesi - z. Prek Ljaskaj, shtetas kroat, lidhi kontratë me znj. J.A., z.
J.A. dhe z. Z.A. (kreditorët) për blerjen e një shtëpie në Kutina për 47,000
Marka gjermane (DEM). Megjithatë, meqë kërkuesi kishte paguar vetëm
30,000 DEM, kreditorët iniciuan procedurë gjyqësore kundër tij pranë
Gjykatës Komunale të Kutinës, duke kërkuar nga ai pagesën e pjesës së
mbetur të çmimit të rënë dakord në kontratë. Kërkesa e kreditorëve u
pranua nga Gjykata Komunale e Kutinës dhe ajo nxori vendim se kërkuesi
është i obliguar t‟ia paguajë kreditorëve shumën ekuivalente prej 17,000
DEM të konvertuara në valutën e vendit, së bashku me interesin e
llogaritur si rezultat i vonesës në pagesë dhe shpenzimet e procedurës. Vite
më vonë, kreditorët nga e njëjta gjykatë kërkuan përmbarimin e vendimit
në fjalë. Në veçanti ata kërkuan (a) shumën ekuivalente të 8,691.96 euro
(EUR) të konvertuara në Kuna kroate (HKR), së bashku me interesin e
llogaritur si rezultat i vonesës në pagesë, (b) shpenzimet e procedurës
fillestare pranë Gjykatës Komunale të Kutinës në vlerë prej 1,860 së bashku
me interesin e llogaritur dhe (c) shpenzimet e procedurës përmbarimore.
Në një rrjedhë të tillë, Gjykata Përmbarimore lëshoi urdhër
ekzekutimi në lidhje me sekuestrimin dhe shitjen e pronës së paluajtshme
të kërkuesit, me theks të veçantë shtëpisë së tij me qëllim të shlyerjes së
borxhit. Kësisoj, pasi që shtëpisë së kërkuesit i ishte caktuar vlera prej
384,197 HKR nga një ekspert i caktuar nga Gjykata Përmbarimore, shtëpia
në fjalë u vendos në shitje në ankand publik. Pas dështimit të dy ankandeve
të para, shtëpia u shit në herën e tretë të organizimit të ankandit për 50,000
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HRK. Për shitjen e shtëpisë me çmim dukshëm më të ulët së sa çmimi i
vlerësuar nga eksperti i lartpërmendur, Gjykata Përmbarimore u mbështetë
në Seksionin 97 (4) të Ligjit të Përmbarimit të vitit 1996 i amandamentuar
në vitin 1999.
I pakënaqur me një veprim të tillë, kërkuesi inicioi procedurë
gjyqësore pranë Gjykatës së Qarkut në Sisak, e cila pranoi kërkesën e
kërkuesit, prishi vendimin e Gjykatës Përmbarimore dhe ktheu rastin
prapa me arsyetimin se Seksioni 97 (4) ishte keqinterpretuar dhe se një
vendim i tillë është në kundërshtim me Seksionin 6 të Ligjit të Përmbarimit
meqë Gjykata Përmbarimore nuk e kishe respektuar mjaftueshëm dinjitetin
e kërkuesit duke dështuar të bëjë që procedura e përmbarimit të jetë sa më
e lehtë për të. Gjykata gjithashtu vuri theksin mbi faktin se çmimi me të
cilin ishte shitur shtëpia e kërkuesit nuk e mbulonte as gjysmën e borxhit,
duke nënkuptuar kësisoj se shlyerja e borxhit si qëllim kryesor i procedurës
së përmbarimit nuk ishte përmbushur.
Si pasojë Gjykata Përmbarimore, përsëriti procedurën për shitjen e
shtëpisë, organizoi sërish ankand publik në të cilin u shit shtëpia e
kërkuesit, veçse këtë herë për 70,000 HKR. Kërkuesi u ankua përsëri për
këtë. Megjithatë, Gjykata e Qarkut Sisak hodhi poshtë ankesën pasi që
kreditorët konsideronin se kërkesat e tyre ishin realizuar me çmimin në të
cilin ishte shitur shtëpia.
Pas kësaj, kërkuesi depozitoi ankesë pranë Gjykatës Kushtetuese me
pretendimin se ishte shkelur e drejta e tij për barazi para ligjit dhe e drejta e
tij në pronë të garantuara nga Kushtetuta Kroate. Megjithatë, kjo ankesë u
hodh poshtë nga ana e Gjykatës Kushtetuese me arsyetimin se vendimi në
fjalë nuk kishte mundur të shqyrtohej nga kjo gjykatë. Si rezultat, Gjykata e
Përmbarimit urdhëron dëbimin e kërkuesit nga shtëpia.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Duke u bazuar në Nenin 6 § 1 të Konventës, kërkuesi pretendoi se
shtëpia e tij ishte shitur për më pak se një të pestën e vlerës reale të saj.
Megjithatë duke marrë parasysh rrethanat e rastit, Gjykata cilëson se
çështja në fjalë në vend të Nenin 6 § 1 bie nën Nenin 1 të Protokollit 1 të
Konventës. Qeveria në anën tjetër pretendoi se kërkuesi, duke besuar
gabimisht se ankesa kushtetuese kishte ndalur në mënyrë të suksesshme
rrjedhjen e periudhës kohore prej gjashtë muajve, kishte dështuar të
respektojë Nenin 35 § 1 të Konventës, duke dështuar kështu që të paraqesë
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rastin brenda gjashtë muajve nga vendimi i fundit. Megjithatë, duke u
thirrur në rastin Vrtar kundër Kroacisë1 në të cilin Gjykata kishte hedhur
poshtë pretendimet e njëjta të bëra nga Qeveria, vlerëson se nuk ka arsye që
në rastin aktual të arrihet përfundim tjetër. Vlerësimin e saj për të hedhur
poshtë një pretendim të tillë të Qeverisë, Gjykata e bazon në Seksionin 62 të
Ligjit mbi Gjykatën Kushtetuese i cili i jep të drejtë çdo individi i cili beson
se të drejtat e tij apo të saj të garantuara me Kushtetutë janë shkelur nga
autoritetet shtetërore, të depozitojë ankesë kushtetuese. Prandaj, kërkesa
është e pranueshme.
Sa i përket meritave të rastit, kërkuesi pretendoi se shitja e shtëpisë së
tij për më pak së një të pestën e vlerës reale të saj është kundër Ligjit të
Përmbarimit dhe praktikës së gjykatave vendore, që ndalonte shitjen e
pronës së paluajtshme në procedurën përmbarimore për vlerë kaq të vogël.
Ai gjithashtu theksoi se edhe përkundër faktit se vendimi i tillë i Gjykatës
Përmbarimore ishte i bazuar në Ligjin e Përmbarimit i cili lejonte shitjen e
pronës së paluajtshme në ankand të tretë pa kufizime në lidhjen me çmimin
më të ulët, një dispozitë e tillë nuk ka natyrë obliguese dhe duhet
interpretuar në pajtim me dispozitat e tjera të ligjit, sidomos me parimin e
përshkuar në Seksionin 6 të ligjit i cili theksonte se gjatë procedurës
përmbarimore duhet të respektohet dinjiteti i debitorit duke u munduar që
një procedurë e tillë të jetë sa më e lehtë për të. Mbi të gjitha, kërkuesi
thekson se qëllimi i vetë procedurës përmbarimore është shlyerja e borxhit,
mirëpo duke marrë parasysh se çmimi me të cilin ishte shitur shtëpia nuk
mbulonte as borxhin në fjalë, dhe përkundër kësaj, kërkuesi kishte humbur
shtëpinë e tij, dinjiteti i tij ishte shkelur rëndë përderisa vetë qëllimi i
procedurës nuk ishte arritur.
Në anën tjetër, Qeveria pretendoi se vendimet e marra nga gjykatat e
vendit nuk ishin të kundërligjshme, arbitrare apo dukshëm të
paarsyeshme. Në lidhje më kundërligjshmërinë, Qeveria pretendoi se
vendimi i saj ishte bazuar në Seksionin 97 (4) të Ligjit të Përmbarimit. Në
lidhje me arbitraritetin dhe paarsyeshmërinë e vendimit, Gjykata thekson
se borxhi i kërkuesit kishte rezultuar nga dështimi i këtij të fundit për ta
paguar çmimin e blerjes së shtëpisë për njëzetë vite radhazi dhe një
dështim i tillë rezultoi me shitjen e shtëpisë së kërkuesit në procedurën
përmbarimore. Më tej, në lidhje më argumentin e ngritur nga kërkuesi se
qëllimi i procedurës përmbarimore nuk ishte arritur meqë çmimi në të cilin
1

Vrtar kundër Kroacisë nr. 39380/13, §§ 71-85, 7 Janar 2016
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ishte shitur shtëpia nuk është në gjendje të e mbulojë as borxhin, Qeveria
theksoi se meqë kreditorët janë deklaruar të jenë të kënaqur me çmimin e
lartpërmendur, edhe qëllimi i procedurës mund të konsiderohet si i arritur.
Tutje, Gjykata u ndal të vlerësojë nëse vendimi i gjykatës në fjalë për
të shitur shtëpinë me atë çmim ishte bërë në përputhje me ligjin, dhe nëse
po, a ka qenë jo-arbitrare dhe e arsyeshme në shikim të parë. Duke parë se
veprimi i tillë në fakt ishte bazuar në ligj, Gjykata megjithatë rikujton se
kishte një numër të rasteve të gjykuara nga ana e Gjykatës Kushtetuese dhe
Gjykatës Supreme të Kroacisë, ku ishte theksuar se aplikimi i Seksionit 97
(4) të Ligjit të Përmbarimit në mënyrë mekanike duke lejuar kësisoj shitjen
e pronës së paluajtshme për çmime simbolike të pamjaftueshme për
shlyerjen e borxhit ishte në kundërshtim me Kushtetutën, ligjin, doket
morale dhe është shoqërisht e papranueshme. Gjithashtu, Gjykata thekson
se parimi i ligjshmërisë, i ndërthurur në Nenin 1 të Protokollit 1 përfshinë
obligimin që ligji të jetë i qasshëm, preciz dhe i parashikueshëm në efektin
e tij. Në lidhje me këtë, duke e pasur parasysh pamundësinë e parashikimit
të rezultatit - çmimin e shitjes - dhe sidomos faktin se e njëjta gjykatë një
herë kishte vendosur se çmimi ishte i paarsyeshëm e më pas e kishte
konfirmuar një çmim të ngjashëm, dëshmon se kërkuesi e kishte të vështirë
të parashikonte efektin e kësaj dispozite. Në fund, Gjykata përmend faktin
se kishte një praktikë në gjykatat vendore që të mos lejohej shitja e pronave
në vlerë më pak se një e treta e vlerës së caktuar nga ekspertët.
Si përfundim, Gjykata cilëson se meqë ligji i aplikueshëm nuk
siguronte mbrojtje të nevojshme kundër ndërhyrjeve arbitrare nga
autoritetet publike, vendimet e gjykatave vendore që të shesin shtëpinë e
kërkuesit për më pak se një të tretën e vlerës së saj të caktuar nga eksperti,
mjafton të vlerësohet se ka pasur shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1.
Kërkuesi pretendon dëme materiale duke u bazuar në Nenin 41, të
cilat ishin kalkuluar në bazë të vlerës së përcaktuar të shtëpisë dhe vlerës
në të cilën ishte shitur shtëpia. Gjykata vlerëson se legjislacioni vendor nuk
ka lejuar asnjëherë shitjen e pronës për më pak se 1/3 e vlerës reale. Andaj
cakton dëme materiale në vlerë 7,870 euro.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se ka shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1 të Konventës
(pesë vota pro dhe dy kundër).
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Špaček s.r.o. kundër Republikës Çeke - 26449/95
9.11.1999 [Seksioni i tretë]
Neni 1 i Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e rritjes
së bazës tatimore në të ardhura dhe gjobës së shqiptuar nga autoritetet
kombëtare / nuk ka shkelje
Fjalët kyçe: gëzim paqësor i pasurisë/ rritja e tatimit / gjobë / ndryshim
legjislacioni / publikim i legjislacionit
Faktet e rastit
Kompania kërkuese - Špaček sh.p.k, është shoqëri me përgjegjësi të
kufizuar me seli në Pragë, e themeluar si pasardhëse e Špaček SW
(kompania paraardhëse) pasi që kjo e fundit pushoi së ekzistuari në fund të
vitit 1992. Špaček SW deri në vitin 1991 i kishte mbajtur llogaritë në librat
me një hyrje në pajtim me Ligjin mbi Veprimtarinë e Bizneseve Private dhe
Ligjin e Tatimit në të Ardhura për të kaluar në mbajtjen e llogarive në librat
me dy hyrje në vitin 1992 pasi që kompania paraardhëse ishte regjistruar në
Librin e Tregtisë.
Gjashtë muaj para se kompania paraardhëse të kalonte në mbajtjen e
llogarive në librat me dy hyrje, Ministria e Financave, me qëllim të sqarimit
dhe specifikimit të detyrimeve që derivojnë nga Ligji mbi Veprimtarinë e
Bizneseve Private, nxori Rregullat e Kontabilitetit të Bizneseve Private
(rregullat) dhe Rregulloret në lidhje me procedurën e kalimit nga mbajtja e
llogarive në libra me një hyrje në libra me dy hyrje. Ato përcaktonin se me
rastin e tranzicionit nga librat me një hyrje në librat me dy hyrje, bizneset
duhet të bëjnë rritjen e bazës tatimore në të ardhura. Këto rregulla dhe
rregullore u publikuan në Buletinin Financiar mirëpo jo edhe në Gazetën
Zyrtare meqë një gjë e tillë nuk përcaktohej as me Ligjin mbi Gazetën
Zyrtare e as nuk ekzistonte ndonjë ligj tjetër i cili e detyronte Ministrinë e
Financave që të bëjë publikimin e parimeve dhe rregullave që kjo e fundit i
nxjerrë me qëllim të rregullimit të fushës së kontabilitetit të bizneseve
private.
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Duke u mbështetur në rregullat dhe rregulloret e lartpërmendura, në
vitin 1993 Zyra e Financave në Pragë njoftoi kompaninë kërkuese se ajo
është e obliguar të paguajë tatim shtesë në të ardhura së bashku me gjobën
në vlerë prej CZK 37,200 për vitin fiskal 1991 pasi që kompania
paraardhëse nuk e kishte rritur bazën tatimore në të ardhura në vitin 1991
kur kishte kaluar nga librat me një hyrje në librat me dy hyrje, siç
parashihej me legjislacionin në fuqi. Kundër këtij veprimi të Zyrës së
Financave kompania kërkuese u ankua pranë Departamentit Financiar të
Pragës, i cili e hodhi poshtë ankesën me arsyetimin se Zyra e Financave
kishte vepruar në harmoni me rregullat dhe rregulloret e publikuara në
Buletinin Financiar me qëllim të sqarimit të Ligjit mbi Veprimtarinë e
Bizneseve Private.
E pakënaqur me mënyrën se si Departamenti Financiar kishte
adresuar rastin e saj, kompania kërkuese inicoi procedurë gjyqësore pranë
Gjykatës Komunale të Pragës. Në ankesën kishte potencuar se kompania
paraardhëse kishte mbajtur llogaritë me libra me një hyrje në pajtim me
Ligjin mbi Veprimtarinë e Bizneseve Private. Më tej, kompania kërkuese
kishte pretenduar se rregulloret e përmendura nga ana e Zyrës së
Financave nuk ishin obligative por po zbatoheshin nga bizneset për shkak
të prakticitetit. Gjithashtu, ajo kishte pretenduar se Departamenti Financiar
kishte gabuar në zbatimin e ligjit meqë kishte arritur në përfundim se
profiti i kompanisë kërkuese ishte rritur nga shumat nga të cilat
shpenzimet nuk ishin rritur. Gjykata Komunale e Pragës refuzoi ankesën e
kompanisë kërkuese, duke konsideruar se Ministria e Financave ka qenë
kompetente në nxjerrjen e rregullave dhe parimeve për rregullimin e
kontabilitetit të bizneseve private, pa pasur nevojë që të njëjtat t‟i publikojë
në Gazetën Zyrtare si pasojë e mosekzistimit të një ligji që kërkon një gjë të
tillë nga ministria në fjalë. Kësisoj, sipas Gjykatës Komunale të Pragës,
meqë kompania kërkuese nuk ka rritur bazën e saj tatimore në të ardhura
në vitin 1991 duke dështuar në këtë mënyrë të veprojë në pajtim me
rregulloret, ajo ka shkelur Ligjin mbi Veprimtarinë e Bizneseve Private.
Duke përcjellë një rrjedhë të tillë të zhvillimeve, kompania kërkuese
në vitin 1994 depozitoi ankesë kushtetuese duke pretenduar se i është
shkelur e drejta e paraparë me Nenin 2 të Kushtetutës, i cili theksonte se
“secili duhet të lejohet të bëjë çdo gjë që nuk është e ndaluar më ligj dhe askush nuk
duhet të detyrohet të bëjë diçka që nuk është e kërkuar me ligj”. Kompania
kërkuese gjithashtu pretendonte se i është shkelur e drejta e saj e paraparë
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me Nenit 4 të Kartës mbi të Drejtat dhe Liritë Themelore i cili theksonte se
“detyrimet duhet të parashihen vetëm me ligj, brenda limiteve të tij, dhe duke
marrë parasysh të drejtat dhe liritë themelore”. Kompania kërkuese
pretendonte se, Gjykata Komunale e Pragës nuk kishte vlerësuar nëse
Rregulloret i plotësonin kriteret për publikim në Gazetën Zyrtare sipas
Ligjit mbi Gazetën Zyrtare dhe se e njëjta gjykatë nuk ka marrë parasysh
parimin, sipas të cilit aktet nënligjore duhet të publikohen në Gazetën
Zyrtare dhe duhet të kenë titullin dhe formën e duhur në mënyrë që të
njëjtat të jenë imperative për subjektet e së drejtës.
Gjykata Kushtetuese refuzoi ankesën e kompanisë kërkuese si të
pabazë, me arsyetimin se rregulloret e nxjerra nga organet qendrore të
administratës duhet të publikohen në Gazetën Zyrtare vetëm kur këtë e
kërkon ligji. Meqë në këtë rast, Ministria e Financave nuk ka qenë e
obliguar nga asnjë ligj që të bëjë publikimin e rregulloreve të miratuara,
Gjykata Kushtetuese konkludoi se Rregulloret mbi procedurën e kalimit
nga mbajtja e llogarive në librat me një hyrje në librat me dy hyrje kanë
qenë të detyrueshme për palën.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Kompania kërkuese pretendoi se detyrimi për rritjen e bazës tatimore
në të ardhura si rezultat i kalimit nga mbajtja e llogarive në librat me një
hyrje në librat me dy hyrje përbënë shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1 të
Konventës. Palët nuk e kontestuan faktin se obligimi i rritjes së bazës
tatimore në të ardhura dhe gjoba që Zyra Financiare i kishe shqiptuar
kompanisë kërkuese përbëjnë ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të
pasurisë. Kështu, e vetmja pikëpyetje e cila duhet të adresohet nga Gjykata
është nëse një ndërhyrje e tillë ka qenë e ligjshme në kuptim të paragrafit të
dytë të Nenit 1 të Protokollit 1.
Kompania kërkuese argumentoi se kompania paraardhëse kishte
mbajtur llogaritë në librat me një hyrje deri në vitin 1991 për të kaluar në
librat me dy hyrje një vit më vonë në vitin 1992 në pajtim me Ligjin mbi
Veprimtarinë e Bizneseve Private, i cili nuk kërkonte nga bizneset që të
rrisin bazën tatimore në rastin e tranzicionit nga librat me një hyrje në ata
me dy hyrje. Sipas kompanisë kërkuese, një kërkesë e tillë është prezantuar
vetëm pas miratimit të Rregulloreve mbi procedurën e kalimit nga librat
me një hyrje në librat me dy hyrje, rregullore të cilat ajo pretendoi se nuk ka
qenë e obliguar t‟i respektojë për shkak se të njëjtat për nga natyra e tyre
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nuk ishin imperative. Kompania kërkuese e bazoi këtë argument në faktin
se rregullat ishin publikuar vetëm në Buletinin Financiar si premisë e
Ministrisë së Financave e jo në Gazetën Zyrtare si burim zyrtar i të gjitha
instrumenteve përgjithësisht të detyrueshme për subjektet e së drejtës.
Qeveria, në anën tjetër, argumentoi se Ligji mbi Gazetën Zyrtare nuk e
obligonte Ministrinë e Financave në publikimin e parimeve dhe
rregulloreve që kjo e fundit kishte nxjerrë për rregullimin e veprimtarisë së
bizneseve private. Qeveria kujtoi se të njëjtat ishin publikuar në Buletinin
Financiar përmes të cilit njoftohej publiku për masat e miratuara nga ana e
kësaj ministrie. Qeveria më tej theksoi se, Buletini Financiar është burim
përgjithësisht i njohur për publikun dhe në të njëjtin kishin qasje bizneset e
llojit të kompanisë paraardhëse të kërkuesit, njëjtë sikurse në Gazetën
Zyrtare. Qeveria vëri theksin mbi faktin se rregulloret respektive kishin
hyrë në fuqi 6 muaj para se kompania kërkuese të kalonte nga librat me një
hyrje në librat me dy hyrje dhe të njëjtat kanë qenë të njohura në mesin e
bizneseve private. Si pasojë, Qeveria argumentoi se ka qenë detyrë e
kompanisë kërkuese të hulumtojë në lidhje me rregullat dhe parimet e
aplikueshme për rregullimin e procedurës për kalimin nga mbajtja e
llogarive në librat me një hyrje në ata me dy hyrje. Në këtë mënyrë, Qeveria
përfundoi se meqë ndërhyrja në të drejtën e kompanisë kërkuese në gëzim
paqësor të pasurisë ka qenë e bazuar në legjislacionin e lartpërmendur, e
njëjta ndërhyrje duhet të konsiderohet si e ligjshme sipas kuptimit të
paragrafit të dytë të Nenit 1 të Protokollit 1 të Konventës.
Gjykata vlerëson së çështja e publikimit dhe parashikueshmërisë së
parimeve dhe rregullave të aplikueshme për rregullimin e procedurës së
tranzicionit nga librat me një hyrje në librat me dy hyrje përbën themelin e
rastit në fjalë. Gjykata vëren se, fillimisht legjislacioni i aplikueshëm për
tatimimin e bizneseve private ka qenë Ligji i Tatimit në të Ardhura, i cili së
bashku me Ligjin për Ndryshimin e Ligjit të Tatimit në të Ardhura kanë
qenë të publikuar në Gazetën Zyrtare. Më tej, Gjykata vëren se obligimi i
bizneseve që të mbajnë llogaritë e tyre në pajtim më parimet e kontabilitetit
fillimisht është prezantuar me anë të Ligjit mbi Veprimtarinë e Bizneseve
Private i cili edhe pse nuk ka përcaktuar organin kompetent dhe mënyrën
për nxjerrjen e parimeve në fjalë, megjithatë ka lënë të nënkuptohet se
Ministria e Financave është e autorizuar për të miratuar rregulla dhe
parime me qëllim të rregullimit të rregullimit të fushës së kontabilitetit të
bizneseve private. Si rezultat, Gjykata vlerëson se me rastin e nxjerrjes së
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Rregulloreve mbi procedurën e kalimit të mbajtjes së llogarive nga librat
me një hyrje në librat me dy hyrje të cilat urdhëronin bizneset private të
rrisin bazën tatimore në të ardhura kur bëjnë një tranzicion të tillë,
Ministria e Financave ka ushtruar autorizimet e saj ligjore.
Gjykata vëren se rregulloret në fjalë, ani pse janë nxjerrë në interes të
publikut, meqenëse nuk janë publikuar në Gazetën Zyrtare në formë të
dekretit apo vendimit, ato nuk mund të konsiderohen si instrumente
imperative për subjektet e së drejtës sipas Ligjit mbi Gazetën Zyrtare.
Megjithatë, Gjykata kujton se nocioni “e drejtë” duhet të kuptohet nga
përmbajta e saj e jo nga forma. Prandaj, Gjykata vlerëson se Ministria e
Financave ka vepruar drejtë kur ka publikuar rregulloret e lartpërmendura
në Buletinin Financiar, i cili ishte krijuar me qëllim të njoftimit të publikut
në lidhje me masat që miraton Ministria e Finacave duke marrë parasysh
faktin se këtij Buletini Financiar i është dhënë i njëjti publicitet sikurse edhe
Gazetës Zyrtare.
Për fund, Gjykata vëren se paraardhësi i kompanisë kërkuese, kishte
aplikuar parimet e kontabilitetit të publikuar në Buletinin Financiar dhe si
rezultat, lë të kuptoj se edhe nëse rregullat dhe rregulloret e publikuara në
atë buletin nuk paraqesin instrumente imperative, duke i aplikuar ato
kompania paraardhëse në mënyrë të heshtur ka pranuar Buletinin
Financiar si burim zyrtar të instrumenteve imperativë.
Si përfundim, Gjykata vlerëson se Rregulloret mbi procedurën e
kalimit nga mbajtja e llogarive në librat me një hyrje në librat me dy hyrje
kanë qenë të qasshme dhe të parashikueshme dhe si pasojë ndërhyrja në të
drejtën e kompanisë kërkuese për gëzim paqësor të pasurisë është e
ligjshme nën kuptimin e paragrafit të dytë të Nenit 1 të Protokollit 1 të
Konventës, meqë e njëjta është e bazuar në legjislacionin çek. Për këtë
arsye, Gjykata gjen se nuk ka pasur shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se nuk ka shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1 të
Konventës (unanimisht).
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28.09.2004 [Dhoma e Madhe]
Neni 1 i Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e
refuzimit të kërkesës për kthim të monedhave / nuk ka shkelje
Fjalët kyçe: gëzim paqësor i pasurisë/ monedha / konfiskim / pritje legjitime
/ baraspeshë e drejtë /mos përgjegjësi e autoriteteve / mungesë e dëshmive
Faktet e rastit
Kërkuesi - z. Juraj Kopecký, shtetas sllovak, babai i të cilit më 12
shkurt 1959 u dënua për mbajtjen e 131 monedhave të arit dhe 2151
monedhave të argjendit në kundërshtim me rregulloret në fuqi. Ai u dënua
me burgim një vjeçar, u gjobit dhe monedhat u konfiskuan. Më 30 shtator
1992, kërkuesi pretendoi kthimin e monedhave të babait të tij sipas Ligjit të
Rehabilitimit Extra Juridik 1991 ("Ligji i vitit 1991"). Tre vite më vonë,
Gjykata e Rrethit Senica miratoi padinë dhe urdhëroi Ministrinë e
Brendshme t‟ia rikthejë monedhat kërkuesit. Gjykata e Rrethit, duke iu
referuar të dhënave përkatëse, konstatoi se monedhat ishin marrë nga
babai i kërkuesit më 21 nëntor 1958 dhe u dërguan në Administratën
Rajonale të Ministrisë së Brendshme në Bratisllavë po atë vit. Monedhat u
shqyrtuan nga një ekspert dhe u inventarizuan në ambientet e
Administratës Rajonale në Bratisllavë.
Në vitin 1995, ndaj këtij vendimi Ministria e Brendshme parashtroi
ankesë me argumentin se të gjitha dokumentet përkatëse ishin shkatërruar
dhe se kërkuesi ishte i detyruar të dëshmonte se ku ishin depozituar
monedhat. Pas dy vitesh, Gjykata Rajonale e Bratisllavës vendosi në favor
të Ministrisë së Brendshme. Në bazë të neneve 4 (1), 5 (1) dhe 20 (1) të Ligjit
të vitit 1991, Gjykata konstatoi se kërkuesi nuk kishte treguar se ku ishin
depozituar monedhat kur ky ligj kishte hyrë në fuqi më 1 prill 1991. Në
aktgjykim, Gjykata Rajonale pranoi se kërkuesi kishte mundësi të kufizuara
për të gjetur pronën e babait të tij. Për rrjedhojë, ai kishte marrë dëshmi të
mëtejshme me nismën e tij. Në veçanti, Gjykata rajonale vuri në dukje se,
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në përputhje me praktikën përkatëse, pasuria e konfiskuar duhej t'i ishte
dorëzuar prokurorit publik pasi aktgjykimi përkatës të ishte bërë i formës
së prerë, në departamentin financiar të autoritetit kompetent të pushtetit
lokal. Prandaj, Gjykata Rajonale shqyrtoi dosjen penale lidhur me rastin e
babait të ankuesit. Më tej, konstatoi se arkivat e Zyrës së Qarkut Senica,
Ministria e Brendshme, Banka Kombëtare e Sllovakisë dhe Arkivi Rajonal
Shtetëror në Bratislavë nuk përmbanin asnjë dokument lidhur me
monedhat në fjalë. Më 27 janar 1998, Gjykata Supreme e hodhi poshtë
ankesën e kërkuesit mbi pikat e ligjit dhe ndau pikëpamjen e Gjykatës
Rajonale se ankuesi kishte dështuar të ofrojë dëshmi se Ministria në fjalë
ishte në posedim të monedhave, siç kërkohet nga Neni 5 (1) i Ligjit të vitit
1991.
Kërkuesi argumentoi se ai kishte respektuar të gjitha kërkesat ligjore
për kthimin e pronës së babait të tij. Sa i përket detyrimit sipas Nenit 5 (1)
të Ligjit të vitit 1991 për të treguar se ku ishte prona, ai dëshmoi prova
dokumentuese që tregon se monedhat ishin marrë nga babai i tij i ndjerë
dhe ishin depozituar në ambientet e Administratës Rajonale të Ministrisë së
Brendshme më 12 dhjetor 1958. Argumenti se Ministria e Brendshme nuk i
posedonte më monedhat ishte një supozim i thjeshtë. Në mungesë të
ndonjë prove të besueshme se si ishin transferuar monedhat nga lokalet e
ministrisë, ky pretendim nuk mund të kundërshtonte provat e paraqitura
nga kërkuesi.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Kërkuesi pretendoi shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1, për shkak se si
rezultat i refuzimit të kërkesës së tij, ai është privuar nga gëzimi paqësor i
pronës së babait të tij. Ai argumentoi se kishte plotësuar kushtet ligjore për
kthim të pasurisë së marrë nga babai i tij, dhe se posedonte dëshmi që
monedhat ishin marrë nga Ministria e brendshme, dhe se argumenti se kjo
e fundit nuk i posedon më monedhat ishte i pabazë. Kërkuesi theksoi se sa i
përket pasurisë së luajtshme në mënyrë të veçantë, në bazë të Ligjit të vitit
1991 mund të rivendosej vetëm në natyrë, duke iu nënshtruar kushteve të
përcaktuara në këtë ligj, ndërsa mundësia e rikthimit të pronës tjetër të të
njëjtit lloj ose dhënia e kompensimit për pasurinë e luajtshme ishte e
përjashtuar. Andaj kërkuesi pretendon se mund të kishte një pritje legjitime
që të kishte një gëzim efektiv të pronës së kërkuar dhe kjo përbënte "pasuri"
në kuptim të Nenit 1 të Protokollit 1.
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Qeveria pretendoi se pretendimet e kërkuesit ishin hedhur poshtë
nga gjykatat vendore për shkak të dështimit të tij për të dëshmuar se i ishte
marrë prona, si pasojë nuk kishte përmbushur kushtet ligjore të parapara
në Ligjin e vitit 1991. Andaj qeveria pretendon se kërkesa nuk përmbush
parakushtet ligjore dhe meqenëse Neni 1 i Protokollit 1 nuk garantonte të
drejtën e blerjes së pasurisë, kërkuesi nuk kishte "pasuri" për qëllimet e
Nenit 1 të Protokollit 1, andaj edhe nuk ka ndërhyrje në të drejtat e tij sipas
kësaj dispozite. Tutje Qeveria e konsideroi si të parëndësishme që Gjykata e
Rrethit Senica kishte pranuar padinë e paditësit në shkallë të parë, pasi ky
aktgjykim më vonë u hodh poshtë nga gjykatat më të larta pa fituar forcë
ligjore.
Gjykata rikujton se parimet kryesore dhe relevante për këtë rast janë
përcaktuar nga praktika e institucioneve të Konventës sipas Nenit 1 të
Protokollit 1, ku ndër tjera Gjykata kishte vendosur se heqja e pronësisë ose
e një të drejte tjetër është në parim një akt i menjëhershëm dhe nuk
prodhon një situatë të vazhdueshme të "privimit të së drejtës",1 tutje
meqenëse Neni 1 i Protokollit 1 nuk garanton të drejtën e blerjes së
pasurisë,2 një kërkues mund të pohojë një shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1
vetëm deri në atë masë sa vendimet e kundërshtuara lidhur me "pasuritë" e
tij janë brenda kuptimit të këtij neni3 dhe se Neni 1 i Protokollit 1 nuk
mund të interpretohet si detyrim i përgjithshëm për shtetet kontraktuese
për të rikthyer pronën që u është transferuar atyre përpara se të ratifikojnë
Konventën.4
Gjykata vëren se, kërkuesi mbështeti pretendimin e tij të kthimit në
dispozitat e Ligjit të vitit 1991. Interesi pronësor në të cilin mbështetej nga
ankuesi ishte i natyrës së një kërkese dhe nuk mund të karakterizohej në
këtë mënyrë si një "pasuri ekzistuese" brenda kuptimit të jurisprudencës së
Gjykatës. Kjo nuk ishte e diskutueshme para Gjykatës. Sa i përket çështjes
se nëse kërkuesi kishte një "aset" sipas mendimit të shumicës së Dhomës së
Madhe, gjetja e Gjykatës së Rrethit Senica tregoi se kërkuesi mund të
pretendonte, të paktën në baza argumentuese, se ai i plotësonte kërkesat
1
2

3

4
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përkatëse për kthimin e pronës së babait të tij andaj ekzistonte një
"mosmarrëveshje e vërtetë". Padia e kërkuesit nuk ishte e pabazuar dhe
kërkuesi kishte një "pritje legjitime" për të pasur kërkesën e tij të aprovuar,
e cila e arsyetoi duke e konsideruar atë si pasuri në kuptim të Nenit 1 të
Protokollit 1.
Në lidhje me nocionin e "pritjes legjitime" brenda kontekstit të Nenit 1
të Protokollit 1 është zhvilluar së pari nga Gjykata në Pine Valley
Developments Ltd dhe të tjerët kundër Irlandës, ku Gjykata kishte konstatuar se
dhënia e një leje të ndërtimit si pasojë e të cilës kërkuesit kishin blerë tokë,
leja përbënte një pjesë integrale të së drejtës.5 Sipas praktikës gjyqësore për
të pasur një „pritje legjitime‟ pala duhet të ketë një kërkesë mjaftueshëm të
bazueshme për tu ekzekutuar. Mirëpo praktika gjyqësore e Gjykatës nuk
parashikon ekzistencën e një "mosmarrëveshjeje të vërtetë" ose një "kërkese
të diskutueshme" si kriter për të përcaktuar nëse ekziston një "pritje
legjitime" e mbrojtur nga Neni 1 të Protokollit 1. Prandaj, Gjykata nuk është
në gjendje të ndjekë arsyetimin e shumicës së Dhomës së Madhe në këtë
pikë. Përkundrazi, Gjykata është e mendimit se kur interesi i pronësisë
është në natyrën e një kërkese, ai mund të konsiderohet si "pasuri" vetëm
kur ka një bazë të mjaftueshme në të drejtën kombëtare, për shembull kur
ekziston një praktikë e vendosur gjyqësore e gjykatave vendore që e
konfirmojnë atë. Në rastin konkret, asnjë interes konkret i kërkuesit nuk ka
pësuar si rezultat i mbështetjes së tij në një akt të veçantë ligjor. Prandaj, ai
nuk mund të thuhet se ka pasur një "pritje legjitime" siç përcaktohet në
rastin Pine Valley të përmendur më lartë.
Pyetja kryesore për Gjykatën është nëse ekziston një bazë e
mjaftueshme në ligjin nacional, siç interpretohet nga gjykatat vendore, për
pretendimin e kërkuesit për të kualifikuar si "aset" monedhat, për qëllimet
e Nenit 1 të Protokollit 1. Në këtë pikëpamje, e vetmja pikë në
mosmarrëveshje është nëse kërkuesi mund të thuhet se ka përmbushur
kërkesën që ai të tregojë se "ku ishte prona, siç përcaktohet në Nenin 5 (1) të
Ligjit të vitit 1991". Nga ana e tij, kërkuesi konsideroi se, në kundërshtim
me konstatimet e Gjykatës Rajonale të Bratisllavës dhe të Gjykatës
Supreme, ai e kishte përmbushur këtë kërkesë duke treguar se kur dhe si
ishte transferuar prona në Shtet, pasi autoriteti kompetent nuk ishte në
gjendje të shpjegojë se çfarë ka ndodhur më pas me monedhat. Duke pasur
5

Pine Valley Developments Ltd dhe të tjerët kundër Irlandës, Aktgjykim i dt. 29 Nëntor 1991,
Seria A nr. 222, p. 23, § 51
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parasysh konstatimet e Gjykatave të brendshme, Gjykata vendosi se nuk
ishte e nevojshme të vendoste ndryshe nga ato. Në këto rrethana, Gjykata
konstatoi se në kontekstin e pretendimit të kthimit të tij, kërkuesi nuk ka
pasur "pasuri" brenda kuptimit të fjalës së parë të Nenit 1 të Protokollit 1.
Prandaj, nuk ka shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se nuk ka shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1
(trembëdhjetë vota pro dhe katër kundër).
Mendimi mospajtues i Gjyqtarit Ress, Steiner dhe Borrego
Gjyqtarët janë të mendimit se ka pasur një mosmarrëveshje të vërtetë
sepse sipas gjykimit të Gjykatës Supreme të vitit 1992, konfiskimi u anulua
dhe të drejtat pronësore u rivendosën edhe nën kushtet e Ligjit të vitit 1991.
Anulimi kishte forcë ligjore dhe për këtë arsye kishte një pritje legjitime për
kërkuesin se ai do të kishte një shans të drejtë për t'i kthyer monedhat.
Mendimi mospajtues i Gjyqtarit Straznicka
Mendimi mospajtues i gjyqtarit Straznicka bazohet në faktin se është
në kundërshtim me qëllimin e ligjeve të kthimit, nga njëra anë, për të
deklaruar ekzistencën e një mjeti juridik në lidhje me shkeljet e ligjit që
ndodhën në periudhën përkatëse dhe në anën tjetër, për të eliminuar
interesin legjitim të personit të autorizuar, duke e ngarkuar atë me kërkesat
që janë të pamundura për t'u përmbushur. Sipas tij në rastin aktual,
kërkuesi mori pozitën ligjore të babait të tij nën Ligjin e Rehabilitimit ExtraJuridik. Kështu, ai fitonte të drejtën e babait të tij për të rikthyer monedhat.
Kjo është një nga arsyet pse gjyqtari nuk mund të ndajë mendimin e
shumicës së kolegëve se ligjet e rehabilitimit dhe qëndrimi i kërkuesit si një
person i autorizuar sipas Ligjit të Rehabilitimit Extra-Juridik nuk mjaftoi
për të gjeneruar një pritje legjitime që kërkesa të aprovohet. Në fund të
fundit, ky pretendim ishte pranuar nga Gjykata e Qarkut si gjykatë e
shkallës së parë dhe nuk ishte pa gjasa të mëtejshme për të pasur sukses.
Pika kyçe në këtë mosmarrëveshje është nëse parashtruesi i kërkesës
ka përmbushur kushtin "të tregojë se ku ishte prona". Ky kusht është i
përcaktuar ligjërisht në një mënyrë të përgjithshme, pa përcaktuar pikën në
të cilën ai duhet t‟i referohet. Sipas gjyqtarit Gjykata e Qarkut me të drejtë
konkludoi se fakti që kërkuesi kishte treguar se në cilin autoritet shtetëror
290

Kopecký kundër Sllovakisë - 44912/98

ishin depozituar monedhat në kohën e konfiskimit të tyre, ishte për t‟u
konsideruar e mjaftueshme në rrethanat e veçanta të rastit që ai ishte
pajtuar me kërkesa ligjore në fjalë. Sipas gjyqtarit parashtruesi i kërkesës
kishte një "pritje legjitime", në kuptimin e jurisprudencës së Gjykatës, andaj
heqja e këtij pretendimi përbënte një ndërhyrje në të drejtat e tij sipas nenit
1 të Protokollit 1.
Gjyqtari thekson se në praktikën gjyqësore të Gjykatës që nga viti
2000 e tutje, mund të vërehet një tendencë për ta nënshtruar zbatimin e
ligjit kombëtar nga rishikimi mbikëqyrës i Gjykatës. Sa i përket rolit
parësor të autoriteteve kombëtare në zgjidhjen e problemeve të
interpretimit të legjislacionit kombëtar, Gjykata ka vënë në dukje se një
interpretim veçanërisht formal dhe strikt nuk mund të jetë në përputhje me
parimet e Konventës. Duke pasur parasysh këto, gjyqtari mendon se
ndërhyrja në të drejtat e kërkuesit sipas Nenit 1 të Protokollit 1 nuk ka
arritur një baraspeshë të drejtë midis kërkesave të interesit të përgjithshëm
dhe kërkesave të mbrojtjes së të drejtave të tij themelore individuale.
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08.02.2011 [Seksioni i dytë]
Neni 10
Shkelje e së drejtës për lirinë e shprehjes si pasojë e dështimit të
gjykatave vendore për të hedhur poshtë urdhrin mbi konfiskimin e kopjeve
të librit / ka shkelje
Neni 1 i Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e
moskthimit të librave të konfiskuara / e panevojshme për shqyrtim
Fjalët kyçe: liri e shprehjes/ konfiskim i librave/ gëzim paqësor i pasurisë /
përmbajtje joligjore / rast i dyfishtë
Faktet e rastit
Kërkuesi - z.Ünsal Öztürk, shtetas turk, është pronar i shtëpisë
botuese Yurt Kitap-Yayın. Në vitet „90 një numër i librave të publikuara
nga kompania e kërkuesit u gjetën se përmbajnë propagandë në shkelje të
dispozitave të ndryshme të Ligjit për Parandalimin e Terrorizmit (Ligji nr.
3712), si dhe "fyerje ndaj kujtimit të Ataturkut" në kundërshtim me Ligjin
nr. 5816. Ai u dënua dhe shërbeu dënimin për një periudhë të përgjithshme
prej një viti, pesë muajsh dhe njëzet ditësh burg dhe pagoi gjobën prej 5,121
euro (EUR). Shumica e librave në fjalë u konfiskuan.
Më 21 dhjetor 1994 kërkuesi paraqiti kërkesë pranë Gjykatës në lidhje
me atë dënim dhe konfiskimin e librave. Më 4 tetor 2005, Gjykata konstatoi
shkelje të neneve 7 dhe 10 të Konventës.1 Pas shfuqizimit të Nenit 8 të Ligjit
për Parandalimin e Terrorizmit në korrik të vitit 2003, kërkuesi paraqiti
kërkesë pranë Dhomës së Parë të Gjykatës së Sigurimit të Shtetit të
Ankarasë në data të ndryshme në vitin 2003 dhe kërkoi heqjen e urdhrave
të konfiskimit. Dhoma e Parë e Gjykatës së Sigurimit të Shtetit në Ankara
hodhi poshtë kërkesat dhe kërkuesi paraqiti kundërshtime në Dhomën e
1
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Dytë të së njëjtës gjykatë. Dhoma e dytë e Gjykatës së Sigurimit të Shtetit e
Ankarasë hoqi urdhrat e konfiskimit në lidhje me një numër të librave, por
vendosi që, pasi që urdhrat e konfiskimit ishin ekzekutuar, nuk kishte libra
për t'u kthyer. Më 9 janar 2004, Dhoma e Dytë e Gjykatës së Sigurimit të
Shtetit të Ankarasë, në lidhje me gjashtëmbëdhjetë libra vendosi se,
megjithëse ishte shfuqizuar Neni 8 i Ligjit për Parandalimin e Terrorizmit,
përmbajtjet e këtyre librave nuk përbënin vetëm "propagandë separatiste"
por ishin edhe të paligjshme "sipas ligjeve të ndryshme" dhe e hodhi poshtë
kundërshtimin. Më 22 nëntor 2005, një vendim i mëtejshëm u miratua nga
Gjykata e Apelit e Ankarasë në lidhje me të njëjtat libra. Duke pasur
parasysh "legjislacionin në fuqi" dhe "duke pasur parasysh se përmbajtja e
librave mund të jetë në kundërshtim me Nenin 7 (2) të Ligjit për
Parandalimin e Terrorizmit", ajo refuzoi kërkesën e kërkuesit për heqjen e
urdhrit të konfiskimit në lidhje me gjashtëmbëdhjetë libra. Kërkuesi ka
apeluar kundër vendimit të datës 22 nëntor 2005. Prokurori pranë Gjykatës
së Kasacionit kërkoi gjithashtu që vendimi të anulohej sepse ai konsideroi
se refuzimi i kërkesës për shkak të supozimit se përmbajtja e librave "mund
të jetë e paligjshme", në vend që të shqyrtojë përmbajtjen e kërkesës në
dritën e zhvillimeve ligjore, nuk ishte në përputhje me ligjin dhe
procedurën. Më 8 prill 2006, Gjykata e Kasacionit hodhi poshtë ankesën e
parashtruar nga kërkuesi.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Kërkuesi pretendoi shkelje të Nenit 10 të Konventës, me arsyetimin se
kishte pasur një ndërhyrje të pajustifikuar në të drejtën e tij për lirinë e
shprehjes për shkak të, ndër të tjera, mosveprimit të gjykatave vendore për
të specifikuar me cilat ligje konfiskimi i librat e botuar nga shtëpia botuese
e tij arsyetohej. Ai pohoi se, për shkak të mungesës së sigurisë, as qasja dhe
as parashikueshmëria e kësaj dispozite, nuk ishin përmbushur. Kërkuesi po
ashtu pretendoi shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1, me arsyetimin se
vendimet e gjykatave vendore për të mos i kthyer librat e tij përbënin
ndërhyrje në të drejtën e tij për gëzimin paqësor të pasurisë.
Në lidhje me Nenin 10, kërkuesi argumentoi se refuzimet e gjykatave
vendore për të hequr urdhrin e konfiskimit nuk kanë bazë ligjore. Nëse
gjykatat vendore kishin konsideruar që përmbajtja e librave ishte në
kundërshtim me dispozitat e ligjit penal, procedura të reja penale duhej të
nxirreshin duke iu referuar dispozitave të veçanta ligjore. Sa i përket
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konkluzionit të arritur nga Gjykata e Apelit të Ankarasë, që "përmbajtja e
librave mund të jetë në kundërshtim me Nenin 7 (2) të Ligjit për
Parandalimin e Terrorizmit", kërkuesi vuri në dukje se sistemi ligjor turk
nuk i lejonte gjykatat të bazojnë gjykimet e tyre mbi mundësitë apo gjasat
që një vepër të përbente vepër penale apo jo. Gjykatat vendore mund të
vendosin vetëm që një krim është kryer ose jo. Në lidhje me këtë, Qeveria
parashtroi se nuk kishte pasur ndërhyrje në ushtrimin e së drejtës së
kërkuesit për lirinë e shprehjes. Ata gjithashtu konsideruan se ndërhyrja
ishte përcaktuar me ligj sepse "është thënë në të dy vendimet e gjykatës
vendore në fjalë".
Gjykata vëren se në kërkesën e mëparshme të paraqitur nga kërkuesi
lidhur me të njëjtat libra, ajo tashmë ka gjetur se kishte pasur ndërhyrje në
të drejtën e kërkuesit për liri të shprehjes për shkak të dënimit të kërkuesit
dhe konfiskimit të librave në përputhje me dispozitat e ndryshme të Ligjit
për Parandalimin e Terrorizmit. Atëherë ishte vendosur që ndërhyrja nuk
është përcaktuar me ligj dhe ishte konstatuar shkelje e Nenit 10 të
Konventës (rasti i parë). Më pas, kur vendosnin për heqjen e kërkesave të
kërkuesit për urdhër-konfiskim, gjykatat vendore miratuan vendime të reja
dhe njëherë vendosën që përmbajtja e librave ishte e paligjshme, jo vetëm
sipas dispozitave të tanishme ekzistuese të Ligjit për Parandalimin e
Terrorizmit, por edhe sipas dispozitave të ndryshme penale të cilat nuk
ishin përmendur në serinë e parë të procedurës penale të shqyrtuar nga
Gjykata në kërkesën e parë. Gjykata vëren, pra, se një justifikim i ri dhe i
ndryshëm është mbajtur nga gjykatat vendore për konfiskimin e
vazhdueshëm të gjashtëmbëdhjetë librave në fjalë. Rrjedhimisht, vendimet
e reja të miratuara nga gjykatat vendore përbëjnë një ndërhyrje të re në të
drejtat e kërkuesit sipas Nenit 10 të Konventës.
Kjo ndërhyrje është në kundërshtim me Nenin 10, përveç nëse "është
përcaktuar me ligj", ka ndjekur një ose më shumë qëllime legjitime të
referuara në paragrafin 2 të Nenit 10 dhe është "e nevojshme në një shoqëri
demokratike" për arritjen e këtij qëllimi. Sa i përket ndërhyrjes "të
përcaktuar me ligj", Gjykata përsërit se një normë nuk mund të
konsiderohet si "ligj" në kuptim të Nenit 10 § 2, përveç nëse është
formuluar me saktësi të mjaftueshme për t'i mundësuar qytetarit
rregullimin e tij ose sjelljen e saj. Për më shumë individi duhet të jetë në
gjendje - me këshillat e duhura nëse është e nevojshme - të parashikojë, në
një shkallë të arsyeshme për rrethanat, pasojat që mund të sjellë një veprim
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i caktuar.2 Megjithatë, në rastin në fjalë, gjykatat vendore nuk iu referuan
asnjë dispozite të veçantë vendore. Në vend të kësaj, për të siguruar një
bazë ligjore për refuzimet e tyre, ato mbështeteshin në fraza të paqarta si
"nën ligje të ndryshme" dhe "legjislacionin në fuqi". Kur njoftimi i kërkesës i
ishte dhënë Qeverisë, Gjykata kërkoi nga ata të sqarojnë nëse ndërhyrja
mund të konsiderohej "e përcaktuar me ligj", pavarësisht mbështetjes e
gjykatave vendore në këto fraza. Megjithatë, Qeveria nuk i është përgjigjur
kësaj pyetjeje specifike, përveçse duke thënë se "ndërhyrja ishte përcaktuar
me ligj, sepse ajo u tha në të dy vendimet e gjykatës vendore në fjalë". Për
më tepër, gjykatat vendore konsideruan gjithashtu se përmbajtja e librave
"mund të jetë" në kundërshtim me Nenin 7 (2) të Ligjit për Parandalimin e
Terrorizmit. Gjykata është e shokuar nga gjykatat vendore për përdorimin
e shprehjes "mund" dhe konsideron se konkluzioni i arritur nga gjykatat
vendore kufizohet në arbitraritet, pasi ishte shumë i gjerë dhe i paqartë për
të qenë në përputhje me kërkesat e sigurisë juridike, të kërkuara nga Neni
10 § 2 të Konventës.3 Duke pasur parasysh mungesën e ndonjë referimi në
dispozitat specifike të brendshme dhe formulimit të përdorur nga gjykatat
vendore, Gjykata konstaton se ndërhyrja në të drejtën e kërkuesit për lirinë
e shprehjes nuk ishte përcaktuar me ligj. Ky konkluzion e bën të
panevojshme të shqyrtohet nëse plotësohen kërkesat e tjera të paragrafit 2
të Nenit 10. Nga kjo rrjedh se ka pasur shkelje të Nenit 10 të Konventës.
Në lidhje me pretendimet për shkelje të Nenit 1 të Protokollit1, të cilat
Qeveria i kundërshtoi, Gjykata vëren se ankesa e kërkuesit në lidhje me
konfiskimin e librave ishte ekzaminuar tashmë nga Gjykata në aktgjykimin
e saj në vitin 2005. Ajo konsideron se nuk kërkohet një shqyrtim i veçantë,
meqenëse ishte konstatuar se konfiskimi i librave ishte një efekt anësor që
rrjedh nga ndjekja dhe dënimet e kërkuesit. Gjykata konsideron se refuzimi
i heqjes së urdhrave të konfiskimit është një zgjatje e konfiskimit të librave
dhe si i tillë nuk përbën një "privim" të ri brenda kuptimit të kësaj
dispozite. Prandaj, Gjykata përsërit gjetjen e mëparshme se kjo ankesë nuk
ngrit një çështje që duhet shqyrtuar veçmas.

2

3

Lindon, Otchakovsky-Laurens dhe korrik kundër Francës [DhM], nr. 21279/02 dhe 36448/022,
§ 41, GjEDNj 2007-XI).
Asan kundër Turqisë, nr. 28582/02, § 36, 27 nëntor 2007, dhe Maestri kundër Italisë [DhM],
nr. 39748/98, §§ 21 dhe 30, GjEDNj 2004-I
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Gjykata kërkon nga Shteti i paditur të paguajë kërkuesin, brenda tre
muajve, 10,000 dollarë amerikanë për dëmin material; si dhe 20,000 franga
franceze për kostot dhe shpenzimet.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se ka shkelje të Nenit 10 dhe se kërkesa nën Nenin 1
të Protokollit 1 të Konventës është e panevojshme për shqyrtim (unanimisht).
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Bordi drejtues Svenska kundër Suedisë - 11036/84
01.12.1985 [Komisioni]
Neni 1 i Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e
vendosjes së taksave dhe të hyrjes në fuqi të ligjit mbi fondet e investimit të
punonjësve / nuk ka shkelje /hedhet poshtë
Fjalët kyçe: gëzim paqësor i pasurisë/ taksa/ fond i investimit të punëtorëve
/ ndryshim legjislacioni
Faktet e rastit
Kërkuesi - Svenska, kompani suedeze, filiale e Konfederatës Suedeze
të Punëdhënësve, funksioni i së cilës shtrihet në përfaqësimin e interesave
të anëtarëve të saj në tregun e punës, interesat e ndërmarrjeve biznesore në
marrëveshjet me unionet tregtare dhe në të gjitha sferat tjera që ndikojnë në
kushtet e sektorit të biznesit. Funksioni kryesor i kompanisë kërkuese është
që të sigurojë sektorin e biznesit dhe organizatat publike me staf të
avancuar dhe profesional në fusha të ndryshme. Deri në vitin 1983
kompania kishte rreth 250 punëtorë dhe qarkullimi vjetor sillej rreth 124
milionë kruna suedeze. Me debatin e iniciuar nga Konfederata Suedeze e
Unioneve Tregtare mbi politikën ekonomike në Suedi, u propozua
themelimi i një fondi investues të punëtorëve. Nëpërmjet këtij fondi
synohej ndryshimi i bilancit përmes rritjes së ndikimit të punëtorëve në
industri dhe bartjes së kapitalit. Debati kulmoi në vitin 1983 me
prezantimin e legjislacionit të ri që përfshinte dy ligje të reja, nëntë (9)
amandamente dhe krijonte strukturën e re të sistemit. Ky sistem i ri
strukturor për menaxhimin e tatimit bazohej në rrethanat faktike të
gjendjes ekonomike dhe duke marrë parasysh zhvillimet ndërkombëtare.
Qeveria potencoi se është e rëndësisë parësore që të ndalohen rritjet e
përshpejtuara të çmimeve dhe shpenzimeve si dhe efektet e tyre. Për të
evituar zhvillime të tilla, duhej të ndërmerren masa të cilat ndalojnë rritjen
e fitimeve duke koncentruar fuqinë dhe pronën në tregti, që te shpërndajnë
fuqinë dhe pronën në mënyrë që sa më shumë njerëz të jenë pjesëmarrës të
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këtyre proceseve. Nëpërmjet këtyre masave realizohej një rritje më e vogël
në shpenzime në njërën anë dhe një rritje e konsiderueshme e të hyrave.
Gjithashtu, përpjekjet për një politikë stabile lehtësohen dhe parakushtet
për një punësim stabil krijojnë rritje ekonomike. Kjo mbi të gjitha ishte
motivi vendimtar për Qeverinë që të propozojë këtë fond. Struktura e
sistemit të ri ishte e bazuar në një ligj të ri i cili parashihte tatimin për
ndarjen e fitimit si dhe një ligj tjetër që parashihte administrimin e tatimeve
nëpërmjet sistemit të fondit pensional të Qeverisë. Tatimi mbi ndarjen e
fitimit vendoset ndaj të gjitha kompanive suedeze me veprimtari të
kufizuar. Tatimi i adresohet shtetit dhe Fondit Kombëtar të Sigurimeve
Pensionale. Tatimi përfshinte një përqindje prej 20% të fitimit bazik, ky
fitim paraqet fitimin real, i cili fitohet pas zbritjes së shpenzimeve. Përveç
tatimit mbi ndarjen e fitimit, Fondi Investiv i Punëtorëve duhej të
financohej nga një rritje në pagesë në pensionet plotësuese, të cilën shumë
duhej t‟ia paguanin qeverisë punëdhënësit suedez dhe të vetë punësuarit.
Ligji i dytë i kaluar është i një rëndësie të veçantë sa i përket Fondit Investiv
të Punëtorëve, i cili parashihte se mjetet e mbledhura nga ligji në bazë të
ngarkesave (charges) për sigurim social, janë të menaxhuara nga një organ
qeveritar, i quajtur Fondi Kombëtar i Sigurimit Pensional, i cili ishte
përgjegjës për menaxhimin e kapitalit të mbledhur nga tatimi i ri për
ndarjen e fitimit, si dhe nga pagesa speciale për pensionet plotësueses të
cilat kishin për qëllim financimin e blerjeve të aksioneve nga Fondii
Investiv i Punëtorëve. Para krijimit të Fondit të Punëtoreve, mjetet e Fondit
Kombëtar të Sigurimit Pensional ishin menaxhuar nga katër borde të
pavarura, por pas ndryshimeve të bëra këto mjete menaxhoheshin nga pesë
borde të reja të cilat përbeheshin nga nëntë anëtarë të emëruar nga qeveria
suedeze. Pesë nga nëntë anëtarët janë të caktuar të menaxhojnë aksionet e
lartpërmendura dhe nëpërmjet të drejtës së tyre të votës në takimet vjetore
të ushtrojnë influencë në vendimet sa i përket punës së kompanive në fjalë.
Gjithsesi e drejta e votës nuk ishte e pakufizuar. Kjo e drejtë mund të bartet
te organizatat lokale tregtare të cilat paraqiten si palë në negociata me
punëdhënësit. Kjo e drejtë mund të bartet në një kohëzgjatje maksimale prej
1 viti. Organizatat tregtare nuk do bëhen pronare të aksioneve por mund të
ushtrojnë funksionin e tillë ekuivalent me posedimin e aksioneve nga ana e
bordeve. Gjithsesi e drejta e pronësisë mbi këto mjete i mbetet Shtetit.
Propozimi i paraqitur parlamentit ishte në pajtim me Kushtetutën, në
bazë të shqyrtimeve nga institucioni i quajtur Këshill Ligjor. Ky këshill
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është i përbërë nga anëtar të Gjykatës Supreme dhe Administrative dhe më
1983 dha opinionin e tij në lidhje me ndryshimet ligjore, duke analizuar se a
janë në pajtim me Kushtetutën dhe detyrimet ndërkombëtare të Suedisë
duke iu referuar Konventës. Këshilli doli me mendimin se mjetet e
mbledhura janë në formë të tatimit dhe janë të parapara me Kushtetutë.
Kushtetua nuk përmban kufizime në aspektin e qëllimit të caktimit të
tatimeve. Përdorimi i këtyre mjeteve, siç është e caktuar në kushtetutë
duhet të bëhet në kuadër të mjeteve buxhetore, por përjashtim mbi këtë
rregull është se për qëllime të veçanta mund të përdoren ndaras nga
buxheti. Gjithashtu, nuk ekziston asnjë dispozitë që e ndalon qeverinë t‟i vë
në disponim të organeve të caktuara këto mjete, ku një grup i caktuar i
qytetarëve mund të ushtrojnë një ndikim të caktuar. Këshilli gjen se
propozimi i bërë nuk është në kundërshtim me Kushtetutën, ashtu siç nuk
bie në kundërshtim me obligimet ndërkombëtare. Neni 1 i Protokollit 1 që i
referohet mbrojtjes së pronës, specifikon se ndërhyrjet në gëzimin e
pasurisë janë të justifikueshme kur merret parasysh interesi publik. Fakti se
propozimi ka edhe qëllime të tjera, siç është forcimi i ndikimit të
punëtorëve në sektorin e biznesit, nuk mund të arrijmë në një përfundim
tjetër sa i përket kësaj çështjeje.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Komisionit Evropian
Kërkuesi pretendoi se prezantimi i Fondit te Investimit te Punëtoreve
më 1983 është në kundërshtim me Nenin 1 Protokollit 1. Sipas pikëpamjes
së kërkuesit nuk ka dyshim mbi ekzistimin e ndërhyrjes në të drejtat e tij
pronësore. Ajo çka duhet konstatuar në këtë rast ka të bëjë me atë se a është
ndërhyrja ligjërisht e bazuar dhe në përputhje me përjashtimet e parapara
në fjalinë e dytë të paragrafit të parë dhe me paragrafin e dytë të Nenit 1
Protokollit 1. Kërkuesi pretendoi se prezantimi i legjislacionit të vitit 1983
në lidhje me Fondin Investiv të punëtorëve përbën shkelje të Konventës.
Më tej, kërkuesi pohoi se caktimi i tatimit mbi ndarjen e fitimit dhe obligimi
i rritur sa i përket ngarkesës për pagimin e pensioneve plotësuese, janë
ndërhyrje në të drejtën e tij pronësore, si dhe nuk mund të justifikohen me
përjashtimet që parashihen në Nenin 1 të Protokollit 1. Karakteristikat që e
dallojnë shpronësimin (ligji mbi shpronësimin, autoriteti i shpronësimit si
dhe pagimi i dëmit të shkaktuar) janë prezentë në rastin konkret. Kërkuesi
u shpreh se në këtë rast tatimet nuk i shërbejnë interesit publik ose interesit
të përgjithshëm, por janë krijuar me qëllimin që përkon me interesat e
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organizatave tregtare, në mënyrë që të fitojnë fuqi kundrejt ndërmarrjeve
biznesore suedeze.
Komisioni rikujton se pasuria nga të cilat kërkuesi është privuar dhe
do të privohet janë shuma parash të cilat duhet t‟i paguajë në bazë të ligjit
mbi ndarjen e fitimit si dhe ngarkesën e paguar për pensionet shtesë.
Komisioni konsideron se kjo duhet të merret si ndërhyrje në të drejtën e
kërkuesit për gëzim paqësor të pasurisë. Prandaj, Neni 1 Protokollit 1 është
i zbatueshëm në këtë rast. Andaj duhet analizuar nëse është e
justifikueshme kjo ndërhyrje.
Kërkuesi pohoi se fjalia e dytë e paragrafit të parë të Nenit 1
Protokollit 1 nuk është e zbatueshme në këtë rast. Edhe pse nuk ka
referencë të drejtpërdrejte sa i përket shpronësimit në këtë paragraf, mund
të vërehet nga përshkrimi se de facto i referohet shpronësimit e që nuk haset
në rastin e tanishëm. Kërkuesi gjithashtu pohoi se ndërhyrjet e justifikuara
që përcaktohen në paragrafin e dytë të Nenit 1 Protokollit 1 nuk janë të
zbatueshme. Komisioni nuk pajtohet sa i përket kësaj çështjeje. Shumat që
duhen paguar janë të lidhura ose me tatimin mbi ndarjen e fitimit ose me
kontributet në skemën pensionale të sistemit të Suedisë dhe kjo ndërhyrje
bënë pjesë në pjesën ”për të siguruar pagimin e taksave ose të kontributeve
ose të gjobave të tjera“ siç potencohet në paragrafin e dytë të Nenit 1
Protokollit 1. Fuqia tatimore është shprehimisht e njohur në këtë dispozitë
dhe gjithashtu parasheh edhe të drejtën e shtetit për të caktuar tatime.
Komisioni gjithashtu konsideron se një rritje e përqindjeve tatimore dhe
kontributeve mund të ndikojë negativisht në pasurinë e obliguesit të
caktuar nëse ndërhyrjet e tilla keqësojnë gjendjen financiare të obliguesit.
Gjithsesi është në plan të parë për autoritetet kombëtare të vendosin se
çfarë lloji të taksave dhe kontributeve do të mblidhen. Mbi të gjitha, këto
vendime merren duke vlerësuar gjendjen ekonomike, sociale e politike, të
cilën Konventa e lë në kompetencë të shteteve kontraktuese. Rrethanat e
rastit në fjalë tregojnë se kërkuesi është i detyruar që të paguajë një tatim të
ri, që përfshin një përqindje të caktuar nga fitimet e tij. Gjithashtu, është
aprovuar se kërkuesi duhet të paguajë për skemën e pensioneve plotësuese,
me një rritje të pësuar që sillet nga 0.2-0.5 per cent. Komisioni nuk gjen në
këtë rast se këto ndërhyrje në obligimet e kërkuesit, ndikojnë ose
vështirësojnë gjendjen e tij financiare, në një shtrirje të atillë që kjo të mund
të konsiderohet si disprorporcionale ose abuzim i shtetit kontraktues me të
drejtën e garantuar në Nenin 1 të Protokollit 1, për caktimin e tatimeve.
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Mund të jetë e vërtetë që të tilla transaksione mund t‟i shërbejnë qëllimit
për të krijuar një politikë të re në fushën ekonomike. Gjithsesi, edhe pse
mendimet mbi këtë çështje ndryshojnë, Komisioni konsideron se një
politikë e tillë në këtë rast ishte e drejtë e qeverisë për t‟u ndjekur. Sipas të
gjitha rrethanave, legjislacioni mbi Fondin Investiv të Punëtorëve, nuk
paraqet shkelje të të drejtave të kërkuesit të garantuara me Nenin 1 të
Protokollit 1.
Vendimi i Komisionit
Komisioni vendosë se nuk ka shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1të
Konventës dhe se kërkesa është qartazi e pabazuar.
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Papamichalopoulos dhe të tjerët kundër Greqisë - 14556/89
24.06.1993 [Dhoma]
Neni 1 i Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e
uzurpimit të paligjshëm të pronave nga Fondi i Marinës Kombëtare /ka
shkelje
Fjalët kyçe: gëzim paqësor i pasurisë/ uzurpim nga shteti / prona bujqësore
/ Fondi i Marinës kombëtare / mungesë kompensimi /shterim i mjeteve juridike
Faktet e rastit
Kërkuesit, z. Ioannis Papamichalopoulos dhe trembëdhjetë shtetas
grek, ishin pronarë ose bashkëpronarë të disa pronave bujqësore në zonën e
Aghia Marina afër Atikës. Në vitin 1983, Zyra e Turizmit iu dha atyre leje
për të ndërtuar një kompleks turistik në ato prona. Por nga një ligj i
miratuar nën sundimin diktatorial, pronat e kërkuesve iu ishin transferuar
Fondit të Marinës Kombëtare. Pas ankesave të pronarëve të tokave në fjalë,
në vitin 1968 u nxorën disa urdhëresa që parashihnin kthimin e këtyre
pronave pasi që disa nga ato ishin toka bujqësore. Pavarësisht këtyre
urdhëresave Marina Kombëtare vazhdoi të ruajë tërësinë e territorit dhe
madje vijoi të ndërtojë bazë detare dhe një vendpushim për oficerët e saj.
Në vitin 1976 babai i dy prej kërkuesve (z. Petros Papamichalopoulos), fitoi
një vendim që u la në fuqi edhe nga Gjykata e Kasacionit, i cili e njihte si
pronar të një pjesë të tokave. Megjithatë, pavarësisht vendimit përpjekjet e
tij për të rimarrë tokat nën posedim rezultuan të pasuksesshme. Në vitin
1980, Ministri i Mbrojtjes informoi kërkuesit se për shkak të ndërtimit të një
baze detare kthimi i tokave nuk do të ishte i mundshëm, por që një
procedurë ishte iniciuar me qëllim që të kompensoheshin me anë të tokave
të tjera që ndodheshin po ashtu në Atikë. Në vitin 1982 Ministria e
Bujqësisë u shpreh se nuk kishte toka në Atikë nën dispozicion për të
kompensuar Kërkuesit dhe u propozoi disa toka të ndodhura në Perrie që
ndodhej rreth 450 kilometra larg Atikës, megjithatë as ky kompensim i
tokave nuk u realizua. Në datën e raportit të Komisionit Evropian për të
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Drejtat e Njeriut ende nuk kishte kompensim të tokave në fjalë. Shumë padi
të tjera me objekt dëmet e shkaktuara dhe interesat e humbura kundër
Marinës dhe shtetit po ashtu gjendeshin pa përgjigje.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Kërkuesit, duke u bazuar në Nenin 1 të Protokollit 1, pretenduan se
uzurpimi i pronave të tyre që nga viti 1967 nga Fondi i Marinës Kombëtare,
ua kishte shkelur të drejtën e tyre pronësore dhe ata nuk kishin tashmë
mundësi as të rikthenin pronat dhe as të përfitonin një dëmshpërblim për
pronat. Sipas Qeverisë greke, kërkuesit nuk mund ta pretendonin veten e
tyre si viktima të një shkeljeje të Konventës, meqë ata nuk kishin shteruar të
gjitha mjetet juridike pasi që padia e tyre për pretendimin e pronësisë ishte
akoma në fazën e gjykimit pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Athinës.
Gjykata vlerëson se të dyja pretendimet paraprake nuk janë të pranueshme.
Qeveria kundërshtoi faktin që kërkuesit të konsideroheshin si pronarë të
pronave, për shkak se asnjë vendim gjyqësor nuk ua kishte njohur ende
këtë, përveç trashëgimtarëve të z. Papamichalopoulus. Gjykata në anën
tjetër vlerëson se kërkuesit duhet të konsiderohen pronarë.
Në kohën e shkeljes, Greqia kishte ratifikuar Konventën Evropiane
dhe Protokollin 1 dhe denoncimi i tyre (më 13 Qershor 1970 dhe 28 Nëntor
1974) gjatë periudhës të regjimit ushtarak nuk e shkarkonte nga detyrimet
që rrjedhin prej këtyre akteve. Zënia e pronave nga ana e Marinës
Kombëtare ishte një ndërhyrje ndaj gëzimit në pronë të kërkuesve dhe
shfrytëzimit së saj. Që nga viti 1967, kërkuesit nuk ishin në gjendje të
përdorin, të shesin, të trashëgojnë, të dhurojnë apo të hipotekojnë pronat e
tyre, ndërsa iniciativa e autoriteteve pas rivendosjes së sistemit demokratik
për të zëvendësuar pronat e lartpërmendur me të tjera, nuk ia arriti
qëllimit. Gjykata duke pasur parasysh dështimin e të gjitha tentativave për
të kompensuar pronat, i cili rezultoi në një shpronësim të papajtueshëm me
të drejtën për respektimin e pronës së kërkuesve, Gjykata gjen se ka shkelje
të Nenit 1 të Protokollit 1.
Gjykata mori vendimin për shpërblimin e drejtë dhe aplikimin e
Nenit 50 të Konventës, duke paraqitur interes të veçantë lidhur me
zbatimin kohor të saj. Në lidhje me dëmshpërblimin material Gjykata u
bazua në kohëzgjatjen e zënies së pronave, paaftësinë e autoriteteve për
kompensimin e saj me vite të tëra dhe se në kohën e shpronësimit kërkuesit
kishin një projekt të shfrytëzimit ekonomik për pronat në fjalë.
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Dëmshpërblimi u bazua jo vetëm në vlerën e pronës në kohën e
shpronësimit por dhe në vlerën e tanishme të pronës dhe të pronave në
afërsi për shkak të potencialit të zhvillimit turistik. Gjykata vendosë se
Shteti u detyrohet kërkuesve dëmshpërblim material për humbjen e të
drejtës për gëzim të pronës që nga viti 1967, humbjen e vlerës aktuale dhe
mbivlerës si rezultat i ndërtesave në afërsi. Gjykata po ashtu konsideron se
shkelja e Konventës u kishte shkaktuar kërkuesve dëm moral, kështu që ajo
u akordon edhe dëmshpërblim për dëmet jo-materiale.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se ka shkelje të Nenit 1 të Protokollit të Konventës
(unanimisht).
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Smith Kline dhe French Laboratories LTD kundër Holandës 59023
04.10.1990 [Komisioni]
Neni 1 i Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e
dhënies së licencës të detyrueshme për shfrytëzim të patentës / hedhet
poshtë
Neni 6 § 1
Shkelje e së drejtës për proces të rregullt gjyqësor si pasojë e mostrajtimit të rastit nga një gjykatë të pavarur / e pranueshme
Neni 13
Shkelje e së drejtës për zgjidhje efektive si pasojë e mungesës së
mjeteve efektive juridike / e pranueshme
Fjalët kyçe: gëzim paqësor i pasurisë/ licencë e detyrueshme për shfrytëzim
të patentës/ proces i rregullt gjyqësor/ qëllim legjitim/ në interes të përgjithshëm
Faktet e rastit
Kërkuesi - Smith Kline dhe French Laboratories LTD, një kompani e
regjistruar në Mbretërinë e Bashkuar, është pronare e Patentës Holandeze
nr. 162073 që lidhet me cimetidinën (lloji ilaçi, histaminë H2 që pengon
prodhimin e acidit në stomak). Kjo patentë ka të bëje me zbulimin nga
kërkuesi i një klase krejtësisht të re të barnave të cilat janë me vlerë të
veçantë në trajtimin e ulçerave dhe ky ilaç për herë të parë u vu në treg për
tu shitur.
Në anën tjetër, kompania holandeze Centrafarm BV, mori një patentë
për të bërë një grup përbërësish, përfshirë edhe këtë lloji ilaçi cimetidinën.
Kërkuesi pretendoi se kompania Centrafarm BV përdorë një kancerogjen të
njohur në këtë proces, i cili gjithashtu është mutagjen. Patenta nr. 171054
(kompania holandeze) është me e vonë se patenta nr. 162073 (patentë e
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kërkueses) dhe nuk mund të funksionojë pa licencë të kërkuesit, gjë të cilën
kjo e fundit nuk ishte e gatshme ta japë.
Më 29 nëntor 1983, Centrafarm BV bëri kërkesë për dhënien e një
licence të detyrueshme nën patentën e kërkuesit sipas Nenit 34 (4) të Ligjit
të Patentave që rrjedh nga e drejta e brendshme. Ky peticion u shqyrtua
nga një Divizion i Posaçëm i Zyrës së Patentave. Kërkuesi kërkoi në
procedura të ndara pranë Gjykatës së Qarkut të Hagës që Patenta Nr.
171054 e Centrafarm BV të deklarohej e pavlefshme. Gjykata e Qarkut
kërkoi këshillën teknike të Zyrës së Patentave, e cila krijoi një Divizion
Special që përmbush detyrimin sipas Nenit 57 të Ligjit të Patentave për t'i
dhënë gjykatës informacione dhe këshilla teknike. Ndërsa, Divizioni i
Posaçëm përbëhej nga të njëjtët anëtarë si ata të emëruar për të shqyrtuar
kërkesën e Centrafarm për licencë.
Më 11 shtator 1984, Divizioni Special i Zyrës së Patentave i dha
Kompanisë holandeze një licencë të detyrueshme bazuar në patentën e saj
nr. 171054. Kushtet e licencës së detyrueshme i dhanë të drejtat të
licencuarit mbi shpikjen e kërkuesit të një substance të re kimike dhe
mundësoi përdorimin e saj në format e dozimit mjekësor nga ana e
kompanisë holandeze.
Kërkuesi apeloi kundër dhënies së licencës së detyrueshme. Ndërsa,
Divizioni Qendror ngriti një Departament të Apelit për të shqyrtuar
ankesën, e cila përbëhej nga dy anëtarë të zakonshëm të kualifikuar
ligjërisht, dy anëtarë të zakonshëm me ekspertizë në fushën kimike dhe
anëtari i jashtëzakonshëm ligjor. Asnjë nga këta anëtarë nuk ishte përfshirë
në asnjë nga procedurat e mëhershme në lidhje me patentat e kërkueses
dhe Centrafarm.
Me një vendim të datës 8 shtator 1986, Divizioni i Apelit i Zyrës së
Patentave hodhi poshtë ankesën e kërkuesit dhe pohoi vendimin e
Divizionit Special të Zyrës së Patentave lidhur me kërkesën për licencë të
detyrueshme. Si rezultat i dhënies së kësaj licence të detyrueshme, kërkuesi
humbi të drejtën ekskluzive mbi patentën e vet.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Komisionit
Kërkuesi pretendoi shkelje të Nenit 6 të Konventës, për shkak se e
drejta për patentën Nr. 162073 është një e drejtë civile dhe se vendimet e
Divizionit të Posaçëm dhe të Departamentit të Apelit për kontestin midis
kërkueses dhe Centrafarm përbënin një përcaktim të të drejtave të
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kërkueses. Gjithashtu u ankua se Zyra e Patentave nuk përbën një gjykatë
të pavarur, në kuptim të Nenit 6 § 1 të Konventës dhe vendimi i saj për të
mbështetur licencën e detyrueshme nuk i nënshtrohet rishqyrtimit nga
asnjë gjykatë ose organ tjetër gjyqësor.
Kërkuesi gjithashtu u ankua se dhënia e licencës së detyrueshme ka
ndërhyrë në gëzimin paqësor të patentës së kërkuesit dhe e ka privuar atë
nga e drejta ekskluzive për përdorimin e shpikjes së patentuar, në
kundërshtim me Nenin 1 të Protokollit 1. Kërkuesi argumentoi se licenca
nuk ishte në interes publik dhe se ligji përkatës nuk kërkon që interesi
publik të merret parasysh. Më tej pohoi se edhe nëse licenca mund të ishte
dhënë siç duhet, ajo duhet të ishte e kufizuar në hapësirën e kërkuar nga
procesi dhe të mos zgjerohej në përdorim mjekësor ose në prodhimin dhe
shitjen e substancës dhe kompozimeve që përmbajnë substancën. Kërkuesi
gjithashtu pretendoi shkelje të Nenit 13 të Konventës, për shkak se nuk
kishte asnjë mjet ankimi kundër vendimit që ishte marrë nga Zyra e
Patentave.
Në anën tjetër, Qeveria pretendoi se kërkuesi nuk kishte shteruar
mjetet juridike të brendshme në lidhje me ankesat, pasi që nuk kishte
ndjekur ankesën pranë Gjykatës së Apelit të Hagës. Kërkuesi pohoi se këto
procedura nuk e lejonin të kundërshtonte dhënien e licencës nga autoriteti
përkatës. Komisioni, rikujton se Konventa shtron një obligim në shterimin e
mjeteve që mund të ofrojnë zhdëmtim substancial dhe efektiv dhe një
kërkues nuk pritet të shterojë mjetet të cilat në realitet nuk ofrojnë ndonjë
mundësi reale për zhdëmtim. Andaj kërkuesi nuk kishte nevojë të përdorë
mjetet juridike të cilat teorikisht përbëjnë një mjet juridik, por në realitet
nuk ofron asnjë shans për të korrigjuar shkeljen e pretenduar. Komisioni
vëren se me shpalljen e patentës së Centrafarm si të pavlefshme, do të
kishte efekt edhe në shuarjen e licencës rrjedhëse. Por dhënia e një licence
detyruese kërkonte një vlerësim nëse ajo ishte e domosdoshme për
funksionimin e patentës së Centrafarm. Megjithatë, kërkuesi pretendoi se
edhe nëse licenca është dhënë siç duhet në bazë të së drejtës së brendshme,
kushtet e licencës tejkalojnë atë që është e nevojshme për përdorim.
Kërkuesi pohoi se këto çështje nuk mund të ngrihen pranë gjykatave në
procedurën për të kundërshtuar vlefshmërinë e patentës së Centrafarm.
Qeveria nuk kishte dëshmuar se çdo mjet tjetër ishte efektiv dhe ekzistonte
pranë gjykatave me qëllim që kërkuesi të kundërshtonte vendimin. Duke u
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bazuar në rrethanat e rastit, Komisioni konstaton se kërkesa nuk mund të
shpallet e papranueshme për mospërdorimin e mjeteve juridike vendore.
Në lidhje me Nenin 6 § 1, kërkuesi u ankua se Zyra e Patentave kishte
përcaktuar të drejtat civile në lidhje me patentën dhe se kjo zyre nuk
përbënte një gjykatë të pavarur ose të paanshme, në kuptim të Nenit 6 § 1
të Konventës. Qeveria argumentoi se e drejta për licencë jepet
automatikisht nga vetë Ligji i Patentave dhe procedura me të cilën Zyra e
Patentave jep licencë nuk përcakton asnjë të drejtë civile në kuptim të Nenit
6 § 1 të Konventës. Qeveria gjithashtu pohoi se Zyra e Patentave është një
gjykatë e pavarur dhe e paanshme. Por, Komisioni konsideron se këto
çështje ngrenë pyetje të faktit dhe ligjit të cilat janë të një kompleksiteti të
tillë që vendosmëria e tyre duhet të varet nga shqyrtimi i meritave të rastit
dhe si rezultat i kësaj kjo pjesë e ankesës u shpallë e pranueshme.
Në lidhje me Nenin 1 të Protokollit 1, kërkuesi u ankua se dhënia e
licencës Centrafarm-it ka ndërhyrë në të drejtat e saj. Në anën tjetër,
Qeveria pohoi se patentat janë dhënë duke iu nënshtruar dispozitave të
Ligjit të Patentave, ligj që rrjedh nga e drejta e brendshme, e cila
shprehimisht kufizon fushën e të drejtave të pronarëve të patentave duke
siguruar dhënien e licencave për mbajtësit e patentave të varura. Prandaj,
dhënia e një licence të tillë nuk mund të përbëjë një ndërhyrje brenda
kuptimit të dispozitës së mësipërme. Megjithatë, Komisioni kujton se
patenta i jep pronarit të saj të drejtën ekskluzive të shfrytëzimit. Dhënia
pasuese e të drejtave të të tjerëve sipas kësaj patente nuk është një pasojë e
pashmangshme ose automatike. Prandaj, Komisioni konstaton se vendimet
e Zyrës së Patentave, duke i dhënë Centrafarm të drejtën e një licence të
detyrueshme në lidhje me patentën e kërkueses, përbën kontrollim ndaj
përdorimit të pasurisë. Komisioni analizoi nëse ky kontroll ishte i ligjshëm,
në përputhje me interesin e përgjithshëm dhe nëse ndjek një qëllim legjitim
në mënyrë proporcionale.
Komisioni konsideron se të drejtat ekskluzive të pronarit të patentës
janë të kufizuara në shumë prej Shteteve Palë dhe se dispozita që personat
e tjerë të përdorin një produkt apo proces të patentuar të veçantë, zakonisht
bëhet me qëllim të parandalimit të pengimit afatgjatë të progresit
teknologjik dhe aktivitetit ekonomik. Prandaj, Komisioni vëren se
Centrafarm-it iu dha një licencë sipas patentës së kërkuesit, pasi, ndryshe,
nuk mund të punonte me një patentë tjetër që ai mbajti. Në bazë të Ligjit të
Patentave, patenta e varur do të ishte dhënë vetëm nëse konsiderohej se
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paraqiste një produkt apo proces të ri që nuk ishte një zhvillim i dukshëm,
duke pasur parasysh gjendjen aktuale dhe nëse ishte e gatshme për aplikim
industrial. Krejt në fund, Komisioni konstaton se dhënia e licencës së
detyrueshme ishte e ligjshme dhe se kishte qëllim legjitim të nxitjes së
zhvillimit teknologjik dhe ekonomik. Rrjedhimisht, kjo pjesë e kërkesës u
shpall qartazi e pabazuar në kuptim të Nenit 27 të Konventës.
Në lidhje me Nenin 13, kërkuesi u ankua se nuk kishte një mjet
efektiv në lidhje me ankesat e saj. Megjithatë, Komisioni konsideron se kjo
pjesë e kërkesës lidhet ngushtë me ankesën sipas Nenit 6 të Konventës dhe
si e tillë e shpallë të pranueshme.
Vendimi i Komisionit
Komisioni i deklaron kërkesat nën Nenin 6 § 1 dhe Nenin 13 të
pranueshme ndërsa hedh poshtë kërkesën nën Nenin 1 të Protokollit 1 të
Konventës (me shumicë/ unanimisht).
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Djidrovski kundër Ish-Republikës Jugosllave të Maqedonisë 46447/99
24.05.2005 [Seksioni i tretë]
Neni 1 i Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e
privimit nga e drejta për të blerë apartament me çmim të përshtatshëm / ka
shkelje
Neni 14 marrë së bashku me Nenin 1 të Protokollit 1
Diskriminim dhe ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të
pasurisë si pasojë e trajtimit ndryshe me ish-ushtarakët tjerë që kishin blerë
apartamente me çmim të reduktuar / e panevojshme për shqyrtim
Fjalët kyçe: blerje e apartamentit me çmim të përshtatur/ kontribute
ushtarake / ndryshim regjimesh dhe legjislacioni / gëzim paqësor i pasurisë/ pritje
legjitime/ diskriminim
Faktet e rastit
Kërkuesi - z. Dimitrija Djidrovski, shtetas maqedonas, ka punuar si
pilot i Ushtrisë Jugosllave deri në daljen në pension në vitin 1968. Ai ka
paguar kontribute mujore nga të ardhurat e tij për ndërtimin e
apartamenteve ushtarake dhe zhvillimin e tokave të ndërtimit të Ushtrisë
Jugosllave. Kërkuesi doli në pension në vitin 1968. Gjatë asaj kohe, ai jetoi
në Beograd si qiramarrës në një apartament që ishte pronë e ushtrisë
jugosllave. Pasi gjeti punë në Shkup, kërkuesit iu ofrua një apartament në
Shkup (në shkëmbim me apartamentin e tij në Beograd), i cili ishte pronë e
Republikës Socialiste të Maqedonisë, por që ishte në përdorim të Ushtrisë
Jugosllave.
Më 29 nëntor 1990, me miratimin e Ligjit për Banim të Ushtarakëve
(“Z.S.O.J.N.A.”) nga Asambleja Federale e Republikës Federale Socialiste
Jugosllave, iu dha e drejta ushtarakëve të atëhershëm apo të pensionuar që
të blinin apartamentet në të cilat jetonin me një çmim të përshtatshëm në
bazë të kontributeve të paguara për ndërtimin e apartamenteve të ushtrisë
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dhe tokën ndërtuese. Për më shumë, Seksioni 26 i këtij ligji përcaktonte se
të njëjtat kushte vlenin edhe për apartamentet të cilat nuk i përkisnin
ushtrisë, si në rastin e kërkuesit. Përmes rregulloreve të lëshuara nga
Ministria Federale Jugosllave diferenca e çmimit duhej të paguhej nga
ushtria federale.
Pas shpalljes së pavarësisë më 1991, dhe miratimit të Kushtetutës dhe
Ligjit për zbatimin e Kushtetutës, në ish-Republikën Jugosllave të
Maqedonisë në vitin 1992 përmes një marrëveshjeje të bërë nga Presidenti
maqedonas dhe Gjenerali i ushtrisë jugosllave u bë largimi i ushtrisë
jugosllave nga territori maqedonas. Të gjitha obligimet e ushtrisë jugosllave
në lidhje me apartamentet dhe shitjen e tyre me çmim të reduktuar kaluan
tek Ministria e Mbrojtjes. Qeveria maqedonase në të njëjtin vit e miratoi
rregulloren për Kushtet e Blerjes së Apartamenteve të marra nga ushtria
Jugosllave (U.P.D.S.F.N.J.A), përmes së cilit apartament në pronësi të
Ministrisë së Mbrojtjes nga ushtarakët aktivë dhe pensionistë mund të
bliheshin në bazë të Z.S.O.J.N.A. Ndërkohë, në vitin 1993 në Gazetën
Zyrtare u botua një version i amandamentuar i Ligjit mbi Shitjen e
Apartamenteve në Pronë si Shtetërore (“Z.P.S.O.S.”). Ky ligj ndryshe nga
Z.S.О.J.N.A. nuk përcaktonte përshtatje të çmimit në bazë të kontributeve
për ndërtimin e banesave shoqërore. Ndërkaq, më 26 qershor 1996 Gjykata
Kushtetuese e abrogoi Z.S.О.J.N.A dhe rregulloret e Qeverisë pa efekt
retroaktiv mbi bazën që ishin në kundërshtim me Kushtetutën e vitit 1991.
Pas shumë përpjekjeve në periudhën 1992-1994 për të bërë blerjen e
apartamentit si para Ministrisë së Mbrojtjes, Gjykatës Kushtetuese dhe
Presidentit të Republikës, kërkuesi në shkurt të vitit 1995 ngriti procedurë
kundër Ministrisë së Mbrojtjes. Kërkesë kryesore kishte shitjen e banesës
me një çmim të rregulluar në përputhje me Z.S.O.J.N.A. Vendimi i Gjykatës
Themelore, i mbështetur edhe nga Gjykata e Apelit më vonë, i garantoi
kërkuesit të drejtën që të blejë një apartament me çmim të reduktuar, siç
ishte e përcaktuar me Z.S.O.J.N.A dhe se Ministria Maqedonase e Mbrojtjes
ishte e obliguar që të paguajë diferencën e çmimit. Më 17 prill 1996 përmes
një kontrate shitblerjeje në mes kërkuesit dhe Qeverisë maqedonase e cila u
autorizua nga Gjykata Themelore, kërkuesi u bë pronar i një apartamenti
me çmim të përshtatur në bazë të kontributeve që i ishin paguar ishushtrisë jugosllave. Mirëpo, më 1997 në bazë të një ankese të ushtruar nga
Ministria e Mbrojtjes pranë Gjykatës Supreme, kjo e fundit i rrëzoi
vendimet e Gjykatës Themelore dhe të Apelit. Gjykata Supreme konstatoi
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se në bazë te Z.S.O.J.N.A ushtria jugosllave ishte nën obligim të paguante
diferencën e çmimit. Meqenëse Ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë
kishte deklaruar pavarësinë dhe më nuk kishte ushtri jugosllave në territor
të saj, kërkuesi nuk mund të bëhej pronar i asaj banese për shkak se nuk
kishte ushtri jugosllave për ta paguar atë diferencë të çmimit.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Duke u mbështetur në Nenin 1 të Protokollit 1, kërkuesi pretendoi se
vendimet e Ministrisë së Mbrojtjes dhe Gjykatës Supreme e privonin atë
nga e drejta e blerjes së një apartamenti me çmim të përshtatshëm. Ai
bazohej në atë se kishte “pritje legjitime” për blerjen e apartamentit me një
çmim më të ulët, për shkak të kontributeve mujore të bëra nga paga e tij.
Për më shumë, kërkuesi parashtroi se nuk kishte mundur të parashikonte
që Republika Federale Socialiste Jugosllave do të shkatërrohej dhe se në
bazë të rregullave të kolizionit të ligjeve, ligji i aplikueshëm do ishte ai që
është në favor të palës në procedurë e që në këtë rast ishte Z.S.O.J.N.A.
Qeveria në anën tjetër e kundërshtoi këtë argument duke u bazuar në
faktin se pagesa e kontributeve mujore për ndërtimin e apartamenteve dhe
planifikimit të tokës nuk ishte e mjaftueshme për blerje të apartamentit me
çmim të reduktuar. Argument tjetër i Qeverisë ishte se Z.S.O.J.N.A. ishte
abroguar nga Gjykata Kushtetuese dhe nuk mund të aplikohej. Gjykata, në
bazë të kontributeve të bëra nga kërkuesi si dhe marrëveshjeve në fuqi gjatë
asaj kohe, gjen se kërkuesi kishte një “pritje legjitime” për blerjen e
apartamentit me çmim të përshtatshëm. Sa i përket vendimit të Gjykatës
Supreme, Gjykata konstaton se kishte dështuar të marrë në konsideratë
pozitën ligjore dhe praktikën e mëhershme. Prandaj, Gjykata deklaron se
ka shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1 të Konventës, si pasojë e ndërhyrjes së
padrejtë në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë.
Kërkuesi po ashtu u ankua nën Nenin 14 të Konventës se ishte
diskriminuar në krahasim me ish-ushtarakët tjerë që kishin blerë
apartamente me çmim të reduktuar. Megjithatë, Gjykata konsideron se nuk
ishte e nevojshme ekzaminimi i shkeljes së Nenit 14 në lidhje me Nenin 1 të
Protokollit 1 të Konventës.
Bazuar në Nenin 41 kërkuesi kërkoi 1,426,222 denarë maqedonas
(MKD) për dëme materiale dhe 70,000 deri 150,000 ish-marka gjermane
(DEM) për dëme jo-materiale, shumë e cila do të përcaktohej nga Gjykata.
Qeveria në lidhje me këtë kërkesë deklaroi se kërkuesi tashmë kishte blerë
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apartamentin me çmim të përshtatshëm më 1996. Gjykata konstaton se vetë
gjetja e një shkeljeje ishte kompensim i mjaftueshëm në këtë rast.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se ka shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1 të Konventës
dhe se shqyrtimi i kërkesës nën Nenin 14 marrë së bashku me Nenin 1 të
Protokollit 1 të Konventës është i panevojshëm (unanimisht).
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18.07.2017 [Seksioni i katërt]
Neni 1 i Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e
vendosjes së tatimit të veçantë prej 98% në shpërblimin e marrë për shkak
të ndërprerjes së kontratës së punë / ka shkelje vetëm ndaj tetë kërkuesve
Fjalët kyçe: gëzim paqësor i pasurisë/ ndërprerje e kontratës/ vendosje e
tatimit të veçantë/ baraspeshë e drejtë
Faktet e rastit
Kërkuesit, njëmbëdhjetë shtetas hungarezë të cilët kishin kërkuar që
emrat e tyre të mbesin konfidencial, ishin të punësuar në një kompani
shtetërore me veprimtari të kufizuar. Punësimi i tyre ishte ndërprerë që
nga 3 korriku 2012. Më 16 dhjetor 2015, kërkuesit u ankuan pranë
autoriteteve vendore lidhur me vendosjen e tatimit të veçantë 98% në
shpërblimin e tyre të marrë si pasojë e ndërprerjes së kontratës (tutje:
shpërblimi).
Një pjesë e shpërblimit të njëmbëdhjetë kërkuesve, iu nënshtrua
tatimit prej 98% duke rezultuar në humbje të konsiderueshme të
shpërblimit të paracaktuar. Kërkuesi i dytë tërhoqi kërkesën e tij më 25
shkurt 2016, ndërsa kërkuesi i tetë më 14 janar 2015. Për shkak të
ndryshimit të legjislacionit përkatës, normat tatimore të zbatueshme për
shpërblimin e dhënë punëtorëve pas ndërprerjes së marrëdhënies së punës
për kërkuesin e pestë u aplikua në mënyrë retroaktive. Në përputhje me
rrethanat, Autoriteti Tatimor Kombëtar ka gjetur se kërkuesi i pestë kishte
qenë subjekt i një tarife publike prej 20% dhe një pjesë tjetër e pagesës së tij
kishte qenë subjekt i një pagese publike prej 75%,. Barra e përgjithshme
tatimore e imponuar ndaj kërkuesit të pestë ishte 30.7%.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Meqenëse kërkuesi i dytë dhe i tetë tërhoqën ankesat e tyre bazuar në
Nenin 1 të Protokollit 1, Gjykata, në përputhje me Nenin 37 § 1 (a) të
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Konventës, konsideron se nuk është më i arsyeshëm shqyrtimi i këtyre dy
kërkesave.
Në lidhje me Nenin 1 të Protokollit 1, pjesa tjetër e kërkuesve,
pretenduan se imponimi i tatimit 98% në shpërblimin e tyre për shkak të
ndërprerjes së punësimit ishte privim nga pasuria dhe për këtë ishte në
shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1. Qeveria nuk i kundërshtoi këto
pretendime të kërkuesve. Gjykata vëren se rrethanat e njëjta kanë
shkaktuar shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1 në rastin e R.Sz. kundër
Hungarisë1 dhe deklaron se nuk ka arsye për të mbajtur qëndrim të
ndryshëm në kërkesat e tanishme. Nga kjo rrjedh se ka pasur shkelje të
Nenit 1 të Protokollit 1 në lidhje me kërkuesin e parë, të tretë, të katërt, të
gjashtë, të shtatë, të nëntë, të dhjetë dhe të njëmbëdhjetë.
Në lidhje me Nenin 1 të Protokollit 1 për kërkuesin e pestë, i cili u
ankua se vendosja e tatimit 98% në një pjesë të shpërblimit të tij për shkak
të ndërprerjes së punës, përbënte privim të së drejtës së tij në pronë dhe
prandaj kishte shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1 të Konventës, Qeveria e
kundërshtoi këtë argument. Ata argumentuan se pas futjes së tarifës për
rimbursim publik të përgjithshëm nuk ka bazë për gjetjen e një shkeljeje të
Nenit 1 të Protokollit 1 në rastin e kërkuesit të pestë. Gjykata rikujton se në
fushën e legjislacionit social dhe ekonomik, duke përfshirë fushën e
taksimit si një mjet për politikat e tilla, shtetet gëzojnë një hapësire të gjerë
vlerësimi, e cila në interes të drejtësisë sociale dhe mirëqenies ekonomike
mund të lejojë autoritetet që në mënyrë legjitime të rregullojnë, ndalojnë
madje edhe të zvogëlojnë shumën e ndarë që normalisht paguhet për
popullsinë që gëzojnë këtë të drejtë. Megjithatë, çdo masë e tillë duhet të
zbatohet në mënyrë jo diskriminuese dhe në përputhje me kërkesat e
baraspeshës së drejtë.2 Në rastin konkret, kur merret parasysh
proporcionaliteti midis masave te përdorura dhe qëllimit të realizuar,
duhet të theksohet se pasi kërkuesi i pestë u rimbursua, dhe barra e
përgjithshme tatimore e imponuar ndaj tij ishte 30.7%, e cila nuk mund të
konsiderohet joproporcionale. Nga kjo rrjedh se ankesa e kërkuesit të pestë
është qartazi e pabazuar dhe duhet të refuzohet në përputhje me Nenin 35
§§ 3 dhe 4 të Konventës.
Duke pasur parasysh faktin se, në mungesë të shkallës tatimore prej
98%, kërkuesit do t'i nënshtroheshin tatimit të përgjithshëm mbi të
1
2

R.Sz. kundër Hungarisë, nr. 41838/11, §§ 54-62, 2 Korrik 2013
N.K.M. kundër Hungarisë, nr. 66529/11, § 65, 14 Maj 2013
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ardhurat personale, Gjykata kërkon që t‟u paguhen kërkuesve vlera e dëmit
material dhe jo-material si në vijim: kërkuesit të parë 7,400 EUR; kërkuesit
të tretë 5,800 EUR; kërkuesit të katërt 5,500 EUR; kërkuesit të gjashtë 4,400
EUR; kërkuesit të shtatë 6,500 EUR; kërkuesit të nëntë 8.200 EUR; kërkuesit
të dhjetë 5,000 EUR; kërkuesit të njëmbëdhjetë 7,000 EUR.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se ka shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1 të Konventës
ndaj tetë kërkuesve (unanimisht).
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Loizidou kundër Turqisë - 15318/89
18.12.1996 [Dhoma e madhe]
Neni 1 i Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e
mohimit të qasjes në pronë pas uzurpimit të tokës nga forcat turke / ka
shkelje
Neni 8
Shkelje e së drejtës për respektimin e shtëpisë si pasojë e mohimit të
qasjes në pronë pas uzurpimit të tokës nga forcat turke / nuk ka shkelje
Fjalët kyçe: konflikt / ndarje territori / juridiksion kohorë / gëzim paqësor i
pasurisë/ mohim i qasjes në pronë/ uzurpim i tokës/ respektim i shtëpisë
Faktet e rastit
Kërkuesja - znj. Titina Loizidou, shtetase qipriote, është rritur në
Kyrenia në Qipron veriore, ku ajo zotëronte disa parcela toke. Në vitin
1972, u martua dhe u zhvendos me burrin e saj në Nikozi. Edhe para se
Qiproja veriore të pushtohej nga Turqia, mbi njërën nga parcelat e tokës
pronare e së cilës është kërkuesja, kishte filluar ndërtimi i disa ndërtesave
në mesin e së cilave njëra do të bëhej banesa e familjes së saj. Disa vite pas
pushtimit të Qipros veriore nga Turqia, më 19 mars 1989, një grup grash
greko-qipriotë, organizuan marshin "Gratë ecin për në shtëpi" duke synuar
arritjen e fshatrave në territorin tashmë të okupuar, me qëllim të realizimit
të kthimit në shtëpi për qipriotë grekë. Nga Nikosia demonstruesit shkuan
te fshati Lymbia, ku një grup arriti të kalonte brenda territorit të okupuar.
Disa nga gratë, duke përfshirë edhe kërkuesen, u arrestuan nga policët
qipriotë-turq. Më vonë, në të njëjtën ditë, ato u liruan nga zyrtarët e
Kombeve të Bashkuara (UNFICYP) në Nikosia dhe u kthyen në zonën
greko-qipriotë.
Trupat turke të cilat kishin okupuar pjesën veriore të territorit të
Qipros në vitin 1974, kishin krijuar Republikën Turke të Qipros Veriore
(RTQV) e cila në vitin 1985 kishte miratuar një Kushtetutë në të cilën, në
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mes tjerash, ishte paraparë se të gjitha pronat e "lëna" nga viti 1975 tashmë
do të konsideroheshin si pronë e RTQV-së pavarësisht regjistrimin ose jo të
tyre në kadastrat përkatës. Në vitin 1983, Kombet e Bashkuara miratuan një
Rezolutë me të cilën dënuan veprimet e Turqisë në këtë drejtim dhe bënë
thirrje ndaj anëtarëve të tjerë që të mos njohin të ashtuquajturën RTQV.
Ndërkohë, edhe Komiteti i Ministrave të Këshillit të Evropës kishte
deklaruar se e njihte shtetin e Qipros si të vetmin autoritet legjitim mbi
territorin e Republikës së Qipros.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Kërkuesja pretendoi shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1 dhe Nenit 8, si
dhe kërkoi kompensim të drejtë nga Shteti, të paraparë me Nenin 50.
Kërkesat e saj u përkrahën nga Qeveria Qipriote. Qeveria Turke
kundërshtoi këto pretendime dhe argumentoi se Gjykata nuk kishte
juridiksion ratione temporit.
Gjykata u mor thellësisht me kundërshtimet preliminare të shtetit të
Turqisë, duke u nisur nga fakti se Turqia kishte bërë deklaratë, sipas Nenit
46, në vitin 1990, me të cilën kishte deklaruar se do të pranonte
juridiksionin e Gjykatës vetëm për faktet që kanë ndodhur pas kësaj date
dhe prandaj juridiksioni i kësaj Gjykate në këtë rast do të aplikohej vetëm
për shkelje të vazhdueshme të së drejtës në pronë, pas vitit 1990. Në lidhje
me këtë, Qeveria deklaroi se, në fakt, veprimet që kishin dërguar drejt
marrjes së pronës ishin kryer të gjitha para vitit 1990, duke argumentuar se
procesi i marrjes së pronave kishte filluar në vitin 1974 dhe kishte
përfunduar në vitin 1985 me Kushtetutën e RTQV-së, si shpronësim i
pakthyeshëm. Në këtë drejtim, duke u bazuar në faktin se edhe Qeveria
argumenton se procesi i marrjes së pronës është 'kurorëzuar' me miratimin
e Kushtetutës në fjalë, Gjykata rikujton se edhe Konventa, si akt i së drejtës
ndërkombëtare, nuk duhet interpretuar në vakum dhe se duhet të këtë
parasysh edhe aktet tjera të së drejtës ndërkombëtare. Prandaj, Gjykata
rikujton aktet e bashkësisë ndërkombëtare me të cilat ishte hedhur poshtë
legjitimiteti i RTQV-së dhe Kushtetutës në fjalë, si rezultat i së cilës Gjykata
përfundon se kërkuesja nuk e ka humbur përfundimisht pronën e saj në
kohën e aluduar nga Qeveria dhe prandaj, kërkesa e saj bazohet në një
shkelje të vazhdueshme nga Qeveria Turke. Si rrjedhojë, ky pretendim nuk
konsiderohet të jetë i papranueshëm ratione temporis.
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Për më tepër, Qeveria Turke argumentoi se ajo nuk ishte përgjegjëse
mbi shkeljen e së drejtës së kërkueses në pronë pas vitit 1980, meqë nuk
ishte Shteti turk ai që më ushtronte kontroll mbi këtë territor, por ishte
RTQV. Gjykata vendosë se përgjegjësia e shteteve kontraktuese ekziston
përmes veprimeve dhe lëshimeve të autoriteteve të shteteve kontraktuese,
edhe në rast se ato prodhojnë efekte jashtë territorit të shtetit kontraktues.
Përgjegjësia e shtetit kontraktues lind edhe në raste kur shteti kontraktues
ushtron kontroll efektiv të një zone jashtë territorit të saj nacional, pas një
veprimi ushtarak pavarësisht a ka qenë veprimi ushtarak i ligjshëm apo i
paligjshëm. Përgjegjësia e shtetit kontraktues për të siguruar të drejtat dhe
liritë e përcaktuara në Konventë rrjedh nga fakti se Shteti Kontraktues
ushtron kontrollin mbi atë territor ose drejtpërsëdrejti nëpërmjet forcave të
saj të armatosura ose nëpërmjet një administrate vartëse të vendit lokal.
Gjykata rikujton se më parë, Qeveria Turke kishte argumentuar vetë se e
drejta në pronë e kërkueses ishte humbur për shkak të ndërhyrjes së
forcave turke në këtë territor, e cila kishte filluar shkeljen e vazhdueshme
që ekziston sot. Në këtë drejtim, Gjykata gjen se kërkuesja nuk ka pasur
dhe vazhdon të mos ketë qasje në pronën e saj në pjesën veriore të Qipros,
si rezultat i pranisë së forcave turke në Qipro dhe duke marrë parasysh
numrin e madh të ushtarëve turq në atë pjesë të territorit, Turqia ushtron
një kontroll efektiv në atë pjesë dhe është përgjegjëse për veprimet e
autoriteteve në ato pjesë. Prandaj, kjo çështje bie në juridiksionin e Turqisë
sipas kuptimit të Nenit 1 të Konventës dhe rrjedhimisht iu është atribuuar
Turqisë. Kështu që, Gjykata vendosë se si pasojë e faktit se kërkueses i
është refuzuar qasja në tokën e saj që nga viti 1974, ajo ka humbur në
mënyrë efektive të gjithë kontrollin mbi të, si dhe të gjitha mundësitë për të
përdorur dhe gëzuar pasurinë e saj. Mohimi i vazhdueshëm i qasjes duhet
të konsiderohet si një shkelje në të drejtat e saj sipas Nenit 1 të Protokollit 1.
Në lidhje me Nenin 8 të Konventës, Gjykata vendosë se kërkuesja
nuk kishte shtëpinë e saj në tokën në fjalë dhe nocioni “shtëpi” në Nenin 8
nuk mund të përfshijë prona në të cilën është planifikuar të ndërtohet një
shtëpi për qëllime banimi. Për më tepër, Gjykata thekson se nocioni
“shtëpi” nuk mund të interpretohet për të mbuluar një zonë të një shteti ku
njëri është rritur dhe ku familja ka rrënjët e saj, por nuk jeton më. Prandaj,
Gjykata nuk gjen shkelje të Nenit 8.
Ndërsa sa i përket çështjes së kompensimit, Gjykata vendosë se kjo
çështje nuk është e gatshme për vendosje, duke marrë parasysh edhe
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rëndësinë e rastit si dhe për faktin që shteti përgjegjës nuk e ka komentuar
çështjen e kompensimit dhe kjo nuk është diskutuar gjatë seancës kryesore.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se ka shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1, ndërsa nuk
ka shkelje të Nenit 8 të Konventës (njëmbëdhjetë vota pro dhe gjashtë kundër/
unanimisht).
Mendimi alternativ nga gjyqtari Wildhaber të cilit iu bashkëngjit
gjyqtari Ryssdal
Gjykatësit Wildhaber dhe Ryssdal dhanë një mendim alternativ, duke
argumentuar se nuk ishte e nevojshme që Gjykata të japë një përgjigje të
shprehur ndaj pretendimit të Turqisë se pjesa Turko-Qipriote është
themeluar nga populli turk qipriot në përputhje me të drejtën e tyre për
vetëvendosje. Sipas tyre, ky argument është dashur të hedhet poshtë.
Mendimi mospajtues i gjyqtarit Bernhardt të cilit iu bashkëngjit
gjyqtari Lopes Rocha
Gjykatësit Bernhardt dhe Rocha mendojnë se kërkesa duhet të hedhet
poshtë ratione temporis, sepse nuk ekziston shkelje e vazhdueshme. Turqia e
ka njohur juridiksionin e Gjykatës vetëm në lidhje me faktet që kanë pasuar
pas depozitimit të deklaratës, ndërsa faktet e rastit konkret lidhen më një
rrethanë që ka ndodhur para depozitimit të deklaratës, do të thotë në vitin
1974, dhe rrjedhimisht nuk hyn në kuadër të shkeljes së vazhdueshme.
Për me tepër, gjyqtarët janë të mendimit se nuk ka shkelje të Nenit 1
të Protokollit 1, sepse rastin konkret ka të bëjmë me një situatë të veçantë
dhe komplekse dhe se mohimi ndaj kërkueses për të pasur qasje në pronën
e saj, është bërë për shkak të kufirit faktik që mbrohet nga forcat e
Kombeve të Bashkuara.
Mendimi mospajtues i gjyqtarit Baka
Gjyqtari Baka është i mendimit se argumenti i shtetit përgjegjës
lidhur me ratione temporis është i bazuar, duke pasur parasysh natyrën
faktike të shpronësimit de-facto, i cili, sipas gjyqtarit, ka ndodhur në vitet
para se të hynte në fuqi Konventa në Turqi. Prandaj, gjyqtari Baka
konsideron se kjo çështje bie jashtë juridiksionit kohor.
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Mendimi mospajtues i gjyqtarit Jambrek
Gjyqtari Jambrek deklaron se nuk është bindur me argumentet se
çështja në fjalë bie në kuadër të ratione temporis të kësaj gjykate, për shkak të
veprimeve kryesore që kishin ndodhur në periudhat para vitit 1990. Për më
tepër, gjyqtari Jambrek konsideron se një vendim i këtillë mund të shihet si
paragjykues për zgjidhjen finale paqësore, që negociatat ndërkombëtare po
mundohen t'i japin kësaj situate. Ai gjithashtu konsideron se ky rast do të
ngrije shumë pikëpyetje dhe numër të madh kërkesash në lidhje me vendet
e ish-Jugosllavisë, përfshirë Kroacinë, Bosne dhe Hercegovinën, apo
Çeçeninë.
Mendimi mospajtues i gjyqtarit Pettiti
Përveç mospajtimit në çështjen e ratione temporis, Gjyqtari Pettiti
gjithashtu argumenton se çështja e përgjegjësisë së Turqisë është
diskutabile. Ndonëse RTQV nuk njihet nga OKB, kjo mosnjohje nuk e
ndalon atë që të ketë fuqi dhe përgjegjësi në fushën ndërkombëtare. Ai
rikujton se kjo Gjykatë më parë i ka njohur aktet ligjore të RTQV-së në
fushën e të drejtës civile dhe private dhe se në këtë rast ajo nuk e ka sqaruar
dallimin midis këtyre dyjave. Për fund, gjyqtari Pettiti shton se pjesa e
mospajtimit të tij është edhe fakti se mohimi ndaj kërkueses për të pasur
qasje në pronën e saj nuk është vetëm për shkak të forcave turke, por edhe
për shkak kufirit faktik që mbrohet nga forcat e Kombeve të Bashkuara.
Mendimi mospajtues i gjyqtarit Gölcüklü
Gjyqtari Gölcüklü dha mendim se ky rast shkon përtej juridiksionit të
Gjykatës - jo vetëm atij kohor por edhe atij lëndor - meqë ai përfshinë
zbatimin e traktateve dhe marrëveshjeve ndërkombëtare. Prandaj, Gjykata
duhet të kishte proceduar rastin me shumë kujdes dhe të hidhte poshtë
kërkesën, siç kishte bërë me disa raste më parë. Duke u pajtuar edhe me
mendimet e gjyqtarëve të tjerë mospajtues, gjyqtari Gölcüklü gjithashtu
mendon se ky rast bie jashtë kompetencës kohore të Gjykatës. Gjyqtari
rithekson se zona e mbrojtur nga trupat e Kombeve të Bashkuara ishte
krijuar para vitit 1990 dhe rrjedhimisht shkelja e pretenduar e
vazhdueshme nuk ishte bërë më nga trupat turke, dhe se palët, përfshirë
kërkuesen, nuk mund të shkonin përtej kësaj zone për shkak të pranisë së
atyre trupave.
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28.06.2016 [Seksioni i dytë]
Neni 1 i Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e
mosnjohjes së të drejtës së pronësisë në pronën e paraardhësit: ka shkelje
Fjalët kyçe: parashkrim fitues / ndryshim legjislacioni / afate ligjore / gëzim
paqësor i pasurisë / pritje legjitime
Faktet e rastit
Kërkuesit - z. Jakov Jakeljiq dhe z. Ivica Jakeljiq, shtetas kroatë, më 25
maj 1993, 21 shkurt 1996 dhe 20 korrik 1999, blenë tri parcela toke nga
individë të ndryshëm. Megjithatë, parcelat ishin regjistruar në regjistrin e
tokës në emër të Komunës së Stobreçit, si paraardhësi ligjor i qytetit të
Splitit. Më 4 prill 2002, kërkuesit sollën një padi civile pranë Gjykatës
Komunale të Splitit kundër Komunës së Splitit duke kërkuar një deklaratë
për pronësinë e tyre në tri parcelat e tokës dhe regjistrimin e parcelave në
regjistrin e tokës në emrat e tyre. Ata parashtruan se pronat në fjalë, edhe
pse ishin regjistruar në regjistrin e tokës në emër të Komunës së Stobreçit si
paraardhës ligjor i Splitit, kishin qenë në posedim të paraardhëseve te tyre
ligjorë për më shumë se 100 vjet. Duke pasur parasysh që periudha
statutare për fitimin e pronësisë me parashkrim fitues kishte kaluar,
kërkuesit pohuan se me blerjen e pronës nga ta, e kishin fituar në mënyrë të
vlefshme pronësinë. Me aktgjykimin e 1 qershorit 2007, Gjykata Komunale
vendosi në favor e kërkuesve. Fillimisht, Gjykata konstatoi se toka në fjalë
kishte qenë në pronësi shoqërore më 8 tetor 1991 dhe që sipas legjislacionit
përkatës nuk kishte qenë e mundur të merrej pronësia e pronës shoqërore
nga parashkrimi fitues para kësaj date, përveç nëse kërkesat ligjore për të
vepruar kështu ishin përmbushur deri më 6 prill 1941. Gjykata gjeti,
megjithatë, se kërkuesit kishin vërtetuar se paraardhësit e tyre kishin pasur
posedimin e vazhdueshëm të tre parcelave të tokës me mirëbesim për më
shumë se dyzet vjet para 6 prillit 1941, dhe ky posedim kishte vazhduar
derisa pronat u ishin shitur kërkuesve. Paraardhësit e kërkuesve, sipas
322

Jakeljić kundër Kroacisë - 22768/12

Nenit 1472 të Kodit Civil të vitit 1811 (i zbatueshëm në Kroaci nga viti 1852
deri në vitin 1980) kane fituar pronësinë e tokës nga posedimi faktik edhe
para kësaj date. Pas një apelimi nga autoriteti i akuzuar, më 29 maj 2008,
Gjykata e Qarkut Split e ktheu gjykimin e shkallës se parë dhe hodhi poshtë
veprimin e kërkuesve, duke deklaruar se edhe pse Gjykata Komunale i
kishte vërtetuar faktet siç duhet, paraardhësit e kërkueseve kishin qenë
vetëm në posedim të tokës në fjalë (vazhdimisht dhe në mirëbesim) që nga
viti 1912. Kufiri prej 40 vjetësh për marrjen e pronësisë nga parashkrimi
fitues i përcaktuar në Nenin 1472 të Kodit Civil të vitit 1811, nuk kishte
skaduar me 6 prill 1941. Në periudhën pasuese ndërmjet 6 prillit 1941 dhe 8
tetorit 1991, legjislacioni përkatës kishte ndaluar blerjen e pronësisë së
pronës shoqërore nga parashkrimi fitues. Kjo e kishte ndërprerë
ekzekutimin e afatit ligjor para kësaj periudhe. Koha e kaluar para 6 Prillit
1941 vazhdoi të funksionojë pas 8 tetorit 1991 - në të vërtetë koha kishte
filluar të rrjedhë përsëri. Kërkuesit më pas parashtruan një ankesë
kushtetuese kundër aktgjykimit të shkallës së dytë, duke pretenduar
shkeljen e të drejtave të tyre kushtetuese: barazinë para ligjit, barazinë para
gjykatave dhe procedurës së drejtë. Me vendimin e 15 shtatorit 2011,
Gjykata Kushtetuese hodhi poshtë ankesën e tyre kushtetuese dhe më 4
tetor 2011 dorëzoi vendimin tek përfaqësuesit ligjor të kërkuesve. Kërkuesit
u ankuan që Gjykata e Qarkut në Split i privonte ata nga pasuria që kishin
fituar nga veprimi i ligjit mbështetur në Nenin 1 të Protokollit 1, ndërsa
Qeveria kroate e kontestoi ankesën e kërkuesve.
Legjislacioni i ish-Jugosllavisë, në veçanti Neni 29 i Ligjit Themelor
mbi Pronën i vitit 1980, e ndaloi fitimin e pronësisë së pronës shoqërore nga
parashkrimi fitues. Kur Akti Themelore i Pronës i vitit 1980 u inkorporua
në sistemin ligjor kroat më 8 tetor 1991, parlamenti shfuqizoi dispozitën që
ndalonte fitimin e pronësisë së pronës shoqërore nga posedimi i kundërt.
Më pas, Ligji i ri mbi Pronën i vitit 1996, i cili hyri në fuqi më 1 janar 1997,
parashihte që periudha para 8 tetorit 1991 të ishte e përfshirë në llogaritjen
e periudhës për blerjen e pronësisë së paluajtshme shoqërore e fituar nga
parashkrimi fitues. Pas disa peticioneve për një shqyrtim abstrakt
kushtetues të paraqitur nga ish-pronarët e pronave që ishin përshtatur nën
regjimin socialist, më 8 korrik 1999 Gjykata Kushtetuese e pranoi dhe
vendosi të fillojë procedurat për të shqyrtuar kushtetutshmërinë e Nenit
388 (4) të Ligjit mbi Pronën të vitit 1996. Me një vendim të datës 17 nëntor
1999, Gjykata Kushtetuese e shfuqizoi atë nen. Ajo pohoi se dispozita e
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kundërshtuar kishte efekt prapaveprues, duke rezultuar në kundërshtim
me të drejtat e palëve të treta (kryesisht ata që, nën legjislacionin e kthimit,
kishin të drejtën e kthimit të pronës të përvetësuar gjatë regjimit komunist)
dhe për këtë arsye kjo dispozitë ishte antikushtetuese. Vendimi hyri në fuqi
me14 dhjetor 1999, kur u botua në Gazetën Zyrtare. Ligji dhe praktika
vendore relevante në rastin konkret përfshin Ligjin mbi Gjykatën
Kushtetuese të vitit 1999 mbi Gjykatën Kushtetuese të Republikës së
Kroacisë, i cili ka qenë në fuqi që nga 24 shtatori 1999. Konkretisht seksioni
53 i cili parasheh ndërprerjen e ekzistimit të të gjitha atyre dispozitave
ligjore që janë në kundërshtim me kushtetutën.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Kërkuesit pretenduan shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1 si pasojë e
vendimit të Gjykatës së Splitit i cili i kishte privuar ata nga pasuria të cilën
e kishin fituar me ligj. Qeveria fillimisht kundërshtoi pranueshmërinë e
kërkesës, duke argumentuar se Neni 1 i Protokollit 1 nuk ishte i
zbatueshëm në rastin në fjalë. Qeveria theksoi se rasti aktual duhet dalluar
nga rasti i Trgo kundër Kroacisë1 në të cilin Gjykata kishte gjetur shkelje të
Nenit 1 të Protokollit 1 të Konventës pasi që ndryshe nga ai rast kërkuesit
kishin iniciuar procedurat civile, pasi Gjykata Kushtetuese kishte
shfuqizuar Nenin 388 (4) të Ligjit të Pronësisë të vitit 1996. Në përputhje me
rrethanat, kërkuesit nuk mund të kenë pasur pritje legjitime se dispozita e
përmendur do të zbatohej në rastin e tyre dhe se kërkesa e tyre për t'u
shpallur pronarë të pronave në fjalë do t‟u jepet. Sipas Qeverisë,
argumentet e parashtruara nga kërkuesit në mbështetje të aplikueshmerisë
së Nenit 1 të Protokollit 1, në të vërtetë kanë të bëjnë me faktet dhe
zbatimin e ligjit vendas, e që sipas Konventës nuk është detyra e Gjykatës
për të shqyrtuar. Në lidhje me këtë qëndrim të Qeverisë, kërkuesit
parashtruan se Neni 1 i Protokollit 1 ishte i zbatueshëm për shkak se
kërkesa e tyre për t'u shpallur pronarë të tokës në fjalë kishte baza të
mjaftueshme në ligjin kombëtar, në veçanti Nenin 1472 të Kodit Civil 1811
ose si alternativë interpretimi i miratuar në seancën e zgjeruar plenare të
Gjykatës Supreme Federale të Jugosllavisë e 4 prillit 1960, e cila ende
zbatohej nga Gjykata Supreme e Kroacisë në rastet e ngjashme me ato.
Sipas atij interpretimi, një person do të fitonte pronësinë e pasurisë së
paluajtshme nga parashkrimi fitues pasi ka qenë në posedim në mirëbesim
1
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për njëzet vjet. Në lidhje me këtë, kërkuesit parashtruan se Gjykata e
Komunës së Splitit kishte vërtetuar se paraardhësit e kërkuesve kishin qenë
në posedim të tokës në fjalë për më shumë se dyzet vjet para 6 prillit 1941.
Megjithatë, Gjykata e Qarkut të Splitit, duke deklaruar se Gjykata
Komunale kishte vërtetuar saktësisht faktet, kishte shtrembëruar disi gjetjet
faktike, duke pasur parasysh se paraardhësit e kërkueseve kishin qenë në
posedim që nga viti 1912. Sipas kërkueseve, sikur t‟i konsideronte në
mënyrë korrekte ato gjetje faktike, Gjykata e Qarkut do të arrinte në
konkluzionin e njëjtë sikur Gjykata Komunale se paraardhësit e kërkueseve
kishin pronësinë e fituar të tokës nga posedimi i kundërt para 6 prill 1941,
bazuar në Nenin 1472 të Ligjit 1811 te Kodit Civil. Sidoqoftë, edhe sikur
paraardhësit e tyre të kishin në pronësi tokën në pyetje që nga viti 1912, ata
duhet ta kishin fituar atë me posedim të kundërt para 6 prillit 1941, bazuar
në interpretimin e lartpërmendur që kërkon njëzet vjet zotërim në
mirëbesim. Kërkuesit, të cilët kishin blerë tokën në fjalë prej paraardhëseve
të tyre kishin pritje legjitime për të qenë pronarë të asaj toke. Megjithatë,
sipas kërkuesve, Gjykata e Qarkut në Split dhe Gjykata Kushtetuese kishin
keqpërdorur ligjin vendor dhe e hodhën poshtë kërkesën e tyre, duke
konsideruar se kishte kaluar një periudhë dyzetvjeçare e nevojshme për të
marrë pronësinë përmes parashkrimit fitues.
Gjykata nuk e sheh të nevojshme të merret me ankesat lidhur me
zbatueshmërinë e Nenit 1 të Protokollit 1, sepse Neni 1 i Protokollit 1 është
i zbatueshëm në rastin në fjalë. Qeveria pohoi se rrethanat e rastit aktual
ishin të ndryshme nga ato në rastin Trgo, sepse kërkuesit në rastin në fjalë
kishin sjellë padi civile më 4 prill 2002, domethënë pas hyrjes në fuqi të
Nenit 388(4) të Ligjit mbi Pronën të vitit 1996. Kjo dispozitë, e cila ishte në
fuqi ndërmjet 1 janar 1997 dhe 14 dhjetor 1999, përcaktoi se në llogaritjen e
periudhës për marrjen e posedimit te pronës me kthim më 8 tetor 1991,
periudha para kësaj date duhej të merrej parasysh gjithashtu. Në lidhje me
këtë, Gjykata përsërit gjetjet e saj në rastin Trgo, ku sugjerojnë se koha kur
kërkuesi kishte sjellë një padi civile ishte e parëndësishme për të vërtetuar
nëse pretendimi i tij për deklarimin e pronarit të pronës me parashkrimi
fitues mund të kualifikohej si "pasuri" e mbrojtur nga Neni 1 i Protokollit 1
të Konventës. Përkundrazi, ajo që ishte e rëndësishme ishte nëse pronësia e
pronës në fjalë i është dhënë atij nga veprimi i ligjit në kohën kur Neni 388
(4) i Ligjit mbi Pronën të vitit 1996 ende kishte qenë në fuqi. Duke pasur
parasysh gjetjet faktike të gjykatave vendor në rastin aktual, sipas të cilit
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paraardhësit e kërkuesve kishin qenë në posedim të tokës në fjalë me
mirëbesim që nga viti 1912, që do të thotë për më shumë se dyzet vjet,
kushtet ligjore për blerjen e pronësisë nga parashkrimi fitues janë plotësuar.
Prandaj, mund të konkludohet se kërkuesit, në bazë të Nenit 388 (4) të
Ligjit mbi Pronën të vitit 1996, ex lege u bënë pronarë të dy parcelave të
tokës që kishin blerë në maj 1993 dhe shkurt 1996. Gjykata vëren se pasi që
kjo dispozitë mbeti në fuqi deri sa Gjykata Kushtetuese e ka shfuqizuar atë
me efektin ex nunc më 14 dhjetor 1999, kërkuesit gjithashtu morën
pronësinë e ngastrës së tretë të tokës, dhe kështu në të njëjtën ditë ata blenë
dhe hynë në posedim të saj, pra, më 20 korrik 1999. Gjykata konsideron se
në kohën e ndërhyrjes së supozuar, pretendimi i kërkueseve për t'u
deklaruar pronarë të tri parcelave të tokës kishte bazë të mjaftueshme në
ligjin kombëtar për t'u kualifikuar si një "pasuri" e mbrojtur nga Neni 1 i
Protokollit 1. Sa i përket argumentit të Qeverisë se kërkuesit nuk ishin
mbështetur në rastin Trgo, Gjykata përsërit se ankesa karakterizohet nga
faktet e pretenduara në të dhe jo vetëm nga baza ligjore apo argumentet e
mbështetura.2 Në lidhje me parashtrimet e Qeverisë, nëse është i
zbatueshëm Neni i Konventës ose një Protokoll i saj, Gjykata u shpreh se
kjo çështje rregullohet nga vetë Konventa me Nenin 32 të saj dhe jo nga
parashtrimet e palëve në një rast të veçantë. Gjykata, ka juridiksion në
cilindo rast të paraqitur pranë saj dhe do të shqyrtojë çështjen. Nga kjo
rrjedh se kundërshtimi i Qeverisë lidhur me zbatueshmërinë e Nenit 1 te
Protokollit 1 duhet të refuzohet dhe kërkesa të shpallet e pranueshme.
Gjatë shqyrtimit meritor të rastit, kërkuesit përsëritën argumentet e
tyre të mësipërme se gjykatat vendore kishin keqpërdorur ligjin përkatës
vendor dhe me këtë kishin bërë ndërhyrje në të drejtën e tyre për gëzim
paqësor të pasurisë. Kërkuesit gjithashtu parashtruan se asnjë palë e tretë
nuk e kishte blerë ose kërkuar ndonjë të drejtë në lidhje me tokën në fjalë.
Në lidhje me këtë, Qeveria parashtroi se ndërhyrja kishte qenë e ligjshme
dhe ishte bazuar në tekstin e ndryshuar të Nenit 388 të vitit 1996 të Ligjit
mbi Pronën, në veçanti paragrafi 4 i tij dhe Neni 1472 i Kodi Civil të vitit
1811. Ndërhyrja në fjalë, sipas Qeverisë, kishte qenë gjithashtu në interes
publik dhe kishte qenë proporcionale.
Në lidhje me parashtresat e palëve, Gjykata rithekson se në një rast të
ngjashëm të lartpërmendur Trgo ka gjetur tashmë shkelje të Nenit 1 të
2
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Protokolli 1 të Konventës. Gjykata, pasi shqyrtoi të gjithë materialin e
paraqitur, konsideron se Qeveria nuk ka paraqitur ndonjë fakt apo
argument të mjaftueshëm për ta bindur atë për të arritur një përfundim
ndryshe në rastin aktual. Në veçanti, nuk ka asnjë indikacion nga kushdo e
as nga Qeveria se ka ndonjë të drejtë të fituar mbi tokën në fjalë ose që
ndonjë palë, përveç kërkuesve kanë pretendime në lidhje me atë tokë.
Gjykata konsideron se shqetësimet që nxitën Gjykatën Kushtetuese për të
abroguar seksionin 388 (4) të Ligjit mbi Pronën të vitit 1996, nuk ishin të
pranishme në rastin e kërkuesve. Në këto rrethana, kërkuesit e mbështetën
arsyeshmërinë e kërkesës se tyre në legjislacionin që më vonë u shpall i
pavlefshëm si jo kushtetues. Gabimi i shtetit qëndron në atë se vendimin në
lidhje me kërkesën e kërkuesve e ka vendosur në një legjislacion të tillë jo
kushtetues Në fakt, si pasojë e shpalljes se pavlefshme të së drejtës së
pronësisë së kërkueseve të fituar nga parashkrimi fitues, toka në fjalë u
kthye tek autoritetet lokale dhe në këtë mënyrë shteti përfitonte nga gabimi
i vet. Gjykata përsërit se rreziku i ndonjë gabimi të bërë nga autoriteti
shtetëror duhet të jetë bartur nga shteti dhe gabimet nuk duhet të barten në
kurriz të individit, sidomos kur nuk ka interesa të tjera private
kontradiktore. Rrjedhimisht, Gjykata konstaton se ka pasur shkelje të Nenit
1 të Protokollit 1.
Sa i përket aplikimit të Nenit 41 të Konventës, kërkuesit kërkuan
1.370.880 kuna kroate (HRK) në lidhje me dëmin material dhe 100,000 kuna
në lidhje me dëmin jo-material. Qeveria i kundërshtoi këto pretendime.
Gjykata përsërit se një aktgjykim, me të cilin konstatohet shkelje, i imponon
Shtetit të paditur një detyrim ligjor për t'i dhënë fund shkeljes dhe të bëjë
zhdëmtim për pasojat e tij. Në lidhje me këtë, Gjykata vëren se nën Nenin
428a të Ligjit të Procedurës Civile, kërkuesit mund të dorëzojnë peticion
për rihapjen e procedurave civile, në lidhje me të cilat Gjykata ka gjetur
shkelje të Konventës. Gjykata konsideron se në rastin aktual mënyra më e
përshtatshme për të riparuar pasojat e asaj shkeljeje do të ishte rihapja e
procedurave të ankimuara dhe se dëmshpërblimi duhet të jepet bazuar në
ligjin vendor.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se ka shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1 të Konventës
(gjashtë vota pro dhe një kundër).
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Lakićević dhe të tjerët kundër Malit të Zi dhe Serbisë - 27458/06;
37205/06; 37207/06; 33604/07
13.12.2011 [Seksioni i katërt]
Neni 1 i Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e
pezullimit të pensioneve: ka shkelje
Fjalët kyçe: gëzim paqësor i pasurisë / mjete (jo) efektive / pagesa e
pensioneve / legjislacion retroaktiv / ndërhyrje jo proporcionale
Faktet e rastit
Kërkuesit - znj. Nevenka Lakićević (kërkuesja e parë), z. Borislav
Vukašinović (kërkuesi i dytë), z.Veselin Budeč (kërkuesi i tretë), dhe z. Vlado
Rajković (kërkuesi i katërt), të gjithë shtetas të Malit të Zi, u ankuan kundër
Malit të Zi dhe Serbisë për pezullimin e pensioneve të tyre. Nga nëntori i
vitit 1989 deri në qershorin e vitit 2002 kërkuesit mbyllën zyrat e avokatisë
së tyre dhe filluan procesin e pensionimit. Në bazë të një vendimi të Fondit
për Sigurimin Pensional dhe Invalidor, kërkuesve iu përcaktua e drejta në
pension për paaftësi në punë dhe moshë të shtyrë, shuma e pensionit si dhe
siç pretendohet nga kërkuesi i dytë dhe i katërt, me këtë vendim iu lejua
rifillimi i punës me gjysmë orari. Kërkuesit rreth muajit prill 1996 dhe
qershor 2002 i rihapen zyrat e avokatisë me gjysmë-orari të punës. Në
vazhdim, më 1 prill 2004, 20 korrik të vitit 2005, 3 qershor 2005 dhe 24
nëntor 2005, Fondi për Sigurimin Pensional dhe Invalidor pezulloi pagesën
e pensioneve të kërkuesve deri në kohën kur ata të ndërprenë veprimtarinë
profesionale. Ky vendim konsiderohet të jetë i zbatueshëm që nga janari
2004 pasi që Neni 112 i Ligjit për Pension, i hyrë në fuqi në datën e
lartpërmendur, parasheh se personat të cilët ushtrojnë veprimtari
profesionale në orar të plotë apo gjysmë-orari, iu ndërprenë pensionet.
Vendimet e Fondit u konfirmuan edhe nga Ministria e Punës dhe
Mirëqenies Sociale, dhe më vonë edhe nga Gjykata Administrative. Gjykata
Supreme hodhi poshtë kërkesat për rishikim gjyqësor të kërkuesve të dytë,
tretë dhe katërt. Pagimi i pensioneve për kërkuesit e dytë, të tretë dhe të
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katërt rifilloi nga janari 2009 me shfuqizimin e Nenit 112 të Ligjit për
Pension, ndërsa për kërkuesen e parë me ndërprerjen e veprimtarisë
profesionale në dhjetor të vitit 2007.
Në anën tjetër, më 30 qershor 2004, Fondi për Sigurimin Pensional
dhe Invalidor ngriti padi ndaj kërkueses së parë për rikthim të pensioneve
të cilat ajo i ka pranuar për muajin Janar dhe Shkurt 2004, në total 425.74
euro. Ndërsa kërkuesja u kundërpërgjigj me kërkesën për rikthimin e
pensioneve të cilat nuk iu ishin paguar nga marsi i vitit 2004 deri në dhjetor
të vitit 2009. Gjykata e Shkallës së Parë në Herceg Novi vendosi në favor të
kërkueses. Për dallim prej saj, në janar 2010, Gjykata e Lartë në Podgoricë e
prishi këtë vendim dhe vendosi në disfavor të kërkueses, vendim ky që u
mbështet nga Gjykata Supreme duke u bazuar në Nenin 112 dhe 222 të
Ligjit për Pension 2003. Më tutje, Fondi për Sigurimin Pensional dhe
Invalidor ngriti padi kundër kërkuesit të dytë dhe të tretë me anë të të cilit
kërkoi rikthimin e pensioneve të pranuara që nga janari i vitit 2004 e tutje.
Për të dy palët në procedura të ndara, gjykata e shkallës së parë dhe të dytë
morën vendim në favor të Fondit. Nuk ka informata lidhur me atë se a ka
ngritur padi Fondi për Sigurimin Pensional kundër kërkuesit të katërt.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Kërkuesit u ankuan për pezullimin e pagesës së pensioneve të tyre.
Gjykata vlerëson se këto ankesa bien natyrshëm në kuadër të Nenit 1 të
Protokollit 1 dhe meqenëse kanë objekt dhe natyrë të ngjashme, bën
bashkimin kërkesave.
Në lidhje me pranueshmërinë e pretendimeve për shkelje të Nenit 1
të Protokollit 1, Qeveria argumenton se kërkuesit e kanë humbur statusin e
viktimës më 1 janar 2009 kur ka hyrë në fuqi ndryshimi i Ligjit për
Pensionet meqenëse prej atij momenti ka vazhduar pagesa e pensioneve te
tyre. Këto pretendime u kundërshtuan nga kërkuesit, e në veçanti
kërkuesja e parë argumentoi se edhe më tutje e ka statusin e të dëmtuarit
sepse asnjëherë nuk ka pranuar kompensimin për pensionet të cilat nuk i
ka marrë në periudhën 1 mars 2004 - 31 dhjetor 2008 dhe se në këtë mënyrë
edhe më tutje është e privuar nga pasuria. Gjykata thekson së një kërkues
nuk mund të ketë statusin e viktimës në rastet kur autoritetet vendore
pranojnë shkeljen e Konventës dhe sigurojnë zhdëmtim. Gjykata
konsideron se në këtë çështje pushteti vendor - organet lokale asnjëherë
nuk kanë pranuar as shprehimisht e as në esencë shkeljen e Konventës dhe
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se nuk kanë siguruar zhdëmtim të drejtë për shkak të ndalimit të pagesës
së pensioneve. Prandaj thekson se statusi i viktimës në kuptimin e Nenit 34
është i paprekshëm.
Lidhur me shtetet e paditura, Gjykata thekson se duke pas parasysh
se të gjitha procedurat janë zhvilluar nën kompetencat e autoriteteve
malazeze, të cilat kishin detyrim mbrojtjen e të drejtave të njeriut sipas
Kushtetutës së Unionit Serbi dhe Mali i Zi, atëherë pretendimet e
kërkueseve janë në pajtim ratione personae me Konventën dhe Protokollin 1
vetëm kundër Malit të Zi dhe jo Serbisë. Gjykata konstaton se ligjet
relevante me te cilat parashihet ndalesa e pagesës së pensionit kanë hyrë në
fuqi më 1 janar 2004, datë kjo para se shteti i paditur të ketë ratifikuar
Protokollin 1 me Konventën, që ishte bërë më 3 mars 2004. Megjithatë
gjykata konstaton se kërkuesit kanë vazhduar të marrin pensionet edhe një
kohë te gjatë pas hyrjes në fuqi të konventës. Ndalimi i pagesës nuk ka
ndodhur automatikisht vetëm në bazë të ligjit, por vetëm pasi që Fondi
Pensional ka nxjerrë vendime konkrete lidhur me këtë, dhe të gjitha këto
vendime janë nxjerrë pasi që shteti i paditur ka ratifikuar Konventën dhe
Protokollin Nr.1. Në këtë kuptim, Gjykata konsideron se ndërhyrja e
kontestuar bie në kompetencën e kësaj gjykate (ratio temporis).
Sa i përket shterjes së mjeteve juridike, Qeveria argumentoi se
kërkuesja e parë nuk i ka shterur të gjitha mjetet efektive juridike,
konkretisht nuk ka kërkuar rishikim nga Gjykata Supreme. Kërkuesja i
kundërshtoi këto pretendime duke pasur parasysh vendimet që kishte
marrë kjo gjykatë në raport me kërkuesit tjerë. Gjykata thekson se kërkuesja
nuk e ka shterur këtë mjet juridik, por në raste identike të tre kërkuesve të
tjerë të cilët kanë shfrytëzuar rishikimin, Gjykata Supreme ka vendosur
kundër tyre. Për më shumë, Gjykata Supreme ka pasur mundësinë të
vendosë në favor të kërkueses së parë gjatë procedurave civile por ka
vendosur kundër. Në këtë kuptim, nuk ka asnjë fakt i cili shpie në
supozimin se Gjykata Supreme do të vendoste ndryshe nëse do të ishte
shfrytëzuar ky mjet, prandaj të pritej nga kërkuesja e parë të shterë këtë
mjet juridik në këto rrethana do të kalonte në formalizëm të tepruar. Si
rezultat i fakteve të lartpërmendura, konsiderohet se kërkuesja e parë nuk
ka pasur nevojë të shterë këtë mjet juridik. Ndërsa, lidhur më kërkuesit e
tjerë, Qeveria pretendoi se nuk i kanë shterur të gjitha mjetet juridike pasi
që nuk kanë iniciuar procedurë civile për të kërkuar dëmshpërblim.
Gjykata vëren se kërkuesja e parë ka zhvilluar procedurë civile për
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zhdëmtim mirëpo është vendosur kundër saj. Në bazë të kësaj, Gjykata
konstaton se në rastin konkret procedura civile nuk mund të konsiderohet
mjet efektiv juridik, duke i liruar kështu nga obligimi kërkuesit e tjerë për
ta përdorur atë. Prandaj Gjykata konstaton se kërkesat janë të pranueshme.
Në lidhje me pretendimet për shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1,
Qeveria pohoi se nuk ka ndonjë obligim të përgjithshëm që shtetet të lejojnë
pensionistët të punojnë mirëpo kjo është në diskrecionin e shtetit.
Autoritetet e brendshme kanë njohuri më të mira për të vendosur se çka
është në interes publik, prandaj dispozita e kundërshtuar në Ligjin për
Pension 2003 ishte masë legjitime në interes publik në proporcion me
qëllimin legjitim për ruajtjen e stabilitetit të buxhetit. Prandaj kjo nuk
përbën shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1. Kërkuesit e parë, të dytë dhe të
tretë, kundërshtuan këto pretendime duke theksuar se ky Ligj nuk ka efekt
retroaktiv ashtu siç u interpretua edhe nga Gjykata Kushtetuese e Malit të
Zi. Sipas kërkueses së parë kjo duhej të vlente për personat të cilët
zhvillojnë veprimtari profesionale pas hyrjes në fuqi këtij Ligjit.
Në vlerësimin e Gjykatës parimet e shprehura në Nenin 1 të
Protokollit 1 janë të njëjta edhe në rastin e pensioneve. Edhe pse ky nen nuk
garanton të drejtën në pension, në rastet kur shtetet kanë aprovuar
legjislacion që garanton të drejtën në pension, ai legjislacion duhet të
konsiderohet se krijon interes paraprak që bie në domenin e Nenit 1 të
Protokollit 1. Andaj ulja apo ndalimi i pensionit mund të përbëj ndërhyrje
në të drejtën për gëzim paqësor të pasurisë së tyre që duhet të arsyetohet.
Gjykata thekson se kërkesa kryesore e Nenit 1 të Protokollit 1 është se çdo
ndërhyrje nga autoritetet publike në gëzimin paqësor të pasurisë duhet të
jetë e ligjshme dhe të ketë për qëllim interesin publik. Gjykata konsideron
se e drejta e kërkuesve për pensione qartazi paraqet „pasuri‟ brenda
kuptimit të Nenit 1 të Protokollit 1, andaj ndërprerja e pagesës së
pensioneve paraqet ndërhyrje me gëzimin paqësor të pasurisë. Lidhur me
kërkesën për ligjshmërinë e kësaj ndërhyrje, Gjykata konstaton se pensionet
janë pezulluar duke u mbështetur në Nenin 112 të Ligjit për Pension te vitit
2003, veprim ky që edhe në bazë të gjykatave vendore ishte në pajtim me
ligjin. Sidoqoftë Gjykata konsideron se një interpretim i tillë lë vend për
dyshime sidomos duke u bazuar në interpretimin e Gjykatës Kushtetuese
të Malit të Zi, Gjykatës Federative të ish Jugosllavisë dhe Nenit 193 të Ligjit
për Pension 2003. Si pasojë, edhe pse Qeveria nuk ka ofruar argumente
shtesë për përparësitë e këtij ndryshimi ligjor, Gjykata e pranon qëllimin e
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shtetit për mirëqenie ekonomike në shtet. Megjithatë, duhet të shqyrtohet
proporcionaliteti në mes të mjeteve të përdorura dhe qëllimit që kërkohet të
realizohet.
Lidhur me proporcionalitetin, Gjykata vlerëson se pezullimi i
pensioneve nga Fondi Pensional nuk ishte rezultat i ndryshimit të ndonjë
rrethane por i ligjit dhe kjo preku kërkuesit pasi që i pezulloi plotësisht
pensionet të cilat i kanë marrë me vite, duke mos konsideruar shumën e të
hyrave të realizuara nga puna e tyre. Megjithëse nuk janë paraqitur
informata lidhur me fitimet nga puna e tyre, me vetë faktin se kërkuesit
kanë pasur nevojë të punojnë, Gjykata konsideron se pensionet ishin të
hyra të rëndësishme mujore për kërkuesit. Në këtë kuptim, Gjykata
konstaton se Ligji për Pension jo vetëm që ka dëmtuar kërkuesit për
pensionet e ardhshme por ka obliguar kthimin e pensioneve të pranuara
pas muajit janar 2004, duke i ngarkuar me një barrë jo proporcionale. Do të
ishte ndryshe nëse kërkueseve do t‟iu zvogëlohej pensioni ose t‟iu ofrohej
një skemë e cila do të ndihmonte këtë tranzicion, mirëpo atyre iu kërkua të
i kthejnë pensionet që nga janari i vitit 2004. Në bazë të këtyre fakteve,
Gjykata konstaton se ka pasur shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1.
Lidhur me Nenin 41, kërkuesja e parë pretendoi 15,769.07 euro për
dëmet jo materiale (15,332.45 euro për pensionet e pezulluara dhe 436.62
për rimbursimin e bërë në Fondin Pensional) dhe 9,000 euro për dëmet jo
materiale. Ndërsa kërkuesi i dytë vlerësoi dëmet materiale të jenë 12,377.3
euro (8,532.86 euro për pensionet e pezulluara dhe 3,844.44 euro për
rimbursimin në Fondin Pensional) dhe kërkuesi i tretë kërkoi 18,448.8 euro
lidhur me dëmet materiale, 5000 euro për ato jo materiale. Kërkuesi i katërt
pretendoi dëmshpërblimin prej 10,618.49 euro për dëmin material. Qeveria
deklaroi se dëmshpërblimet e kërkuara janë shumë të larta për rastin
konkret. Gjykata thekson se, palët kanë pësuar dëme në bazë të shkeljeve të
gjetura dhe duhet të kompensohen, por ulja në mënyrë të arsyeshme të
dëmshpërblimeve është në pajtim me Konventën. Prandaj, Gjykata
shqipton se kërkuesit të parë dhe të tretë, i jepet dëmshpërblimi nga 8,000
euro secilit për dëmet materiale, kërkuesi i dytë kompensohet me 6,000
euro dhe kërkuesi i katërt 4,000 euro për dëmet materiale. Për dëmet jo
materiale Gjykata shpërblen të gjithë kërkuesit me nga 4,000 euro dhe
kërkueses së parë i kompenson edhe shpenzimet procedurale para
gjykatave vendase.

332

Lakićević dhe të tjerët kundër Malit të Zi dhe Serbisë - 27458/06; 37205/06; 37207/06;...

Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se ka shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1 të Konventës
(unanimisht).

333

Nekhoroshev kundër Rusisë - 45017/04

Nekhoroshev kundër Rusisë - 45017/04
10.04.2008 [Seksioni i parë]
Neni 6 § 1
Shkelje e së drejtës për proces të rregullt gjyqësor si pasojë e anulimit
të aktgjykimit përfundimtar për pension / ka shkelje
Neni 1 i Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e moskompensimit të duhur të pensionit / ka shkelje
Fjalët kyçe: pension/ gëzim paqësor i pasurisë/ pritje legjitime / rishikim i
mbikqyrur / anulim i aktgjykimit të formës së prerë
Faktet e rastit
Kërkuesi - z.Yuriy Sergeyevich Nekhoroshev, shtetas rus, ishte oficer
ushtarak në pension. Në nëntor të vitit 2001, ai ngriti procedurë kundër
Komisionit të Shërbimit Ushtarak të Moskës („Komisioni‟) për rillogaritje të
pensionit të tij që nga viti 1993 duke marrë parasysh faktin se ai shërbeu në
veriun ekstrem të Rusisë, gjë që i dha të drejtën për një pension më të lartë.
Më 3 dhjetor 2002, Gjykata e Rrethit Tverskoy e Moskës miratoi kërkesën
dhe e rregulloi pensionin e Kërkuesit me një koeficient 1.4 dhe i dha
221,913.54 rubla ruse (RUB) si pagesë retroaktive. Komisioni nuk paraqiti
ankesë të zakonshme kundër aktgjykimit, andaj me 16 vjetor 2002 vendimi
u bë i plotfuqishëm. I pandehuri e zbatoi aktgjykimin në një pjesë lidhur
me shumën e përgjithshme prej 221,913.54 RUB. Pagesat mujore të
pensioneve u llogaritën në bazë të një koeficienti prej 1.4 në përputhje me
aktgjykimin e 3 dhjetorit 2002 gjatë periudhës dhjetor 2002 deri në gusht
2004.
Komisioni në një fazë të mëvonshme paraqiti një kërkesë për rishikim
mbikëqyrës - procedurë kto sipas legjislacionit të brendshëm që mund të
hapej brenda një viti nga koha kur aktgjykimi kishte marrë formën e prerë duke pretenduar se dispozitat e ligjit mbi të cilat gjykata e bazoi
aktgjykimin e saj nuk ishin relevante për kërkuesin. Më 20 maj 2004,
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Kryetari i Gjykatës së Qytetit të Moskës mbajti një seancë rishikuese dhe
vendosi se Gjykata e Shkallës së Parë kishte zbatuar gabimisht të drejtën
materiale. Për këtë arsye, anuloi aktgjykimin e 3 dhjetorit 2002 dhe e ktheu
çështjen për një shqyrtim të ri. Para shpalljes së aktgjykimit, parashtruesit i
është kërkuar të presë jashtë sallës së gjyqit. Vendimi i gjykatës iu njoftua
kërkuesit nga përmbaruesi dhe ai pranoi një kopje të vendimit
përfundimtar vetëm më 6 gusht 2004. Më 28 shkurt 2005, Gjykata e Rrethit
Tverskoy të Moskës hodhi poshtë kërkesën e kërkuesit për rillogaritje të
pensionit të tij. Në të njëjtën kohë, gjykata hodhi poshtë kërkesën e
Komisionit për rimarrjen e shumës së paguar tashmë për ankuesin në
vonesë në bazë të aktgjykimit të 3 dhjetorit 2002, pasi një rikthim i tillë nuk
ishte i mundur sipas ligjit të brendshëm. Më 10 qershor 2005 Gjykata e
Qytetit të Moskës mbështeti vendimin mbi apelin.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Kërkuesi pretendoi se veprimi i anulimit të aktgjykimit final kishte
shkelur "të drejtën për një proces të rregullt" sipas nenit 6 § 1 të Konventës
dhe të drejtën e tij për gëzim paqësor të pasurisë sipas Nenit 1 të Protokollit 1.
Në lidhje me pretendimet për shkelje të Nenit 6 § 1, Qeveria
parashtroi se procedurat e rishikimit mbikëqyrës në rastin e kërkuesit
plotësisht përputheshin me ligjin e brendshëm, se kërkesa për rishikim
mbikëqyrës ishte parashtruar brenda afatit të caktuar me qëllim korrigjimin
e gabimit gjyqësor të kryer nga Gjykata e Qarkut për shkak të zbatimit të
gabuar të dispozitave substanciale të ligjit vendas. Prandaj, sipas Qeverisë,
nuk kishte pasur shkelje të parimit të sigurisë juridike. Gjykata rithekson se
e drejta për një proces të rregullt gjyqësor pranë një gjykate, të garantuar
me Nenin 6 § 1 të Konventës duhet të interpretohet në dritën e Preambulës
së Konventës, e cila deklaron, në pjesën përkatëse, se sundimi i ligjit është
pjesë e trashëgimisë së përbashkët të Shteteve Kontraktuese, duke theksuar
se një nga aspektet themelore të sundimit të ligjit është parimi i sigurisë
juridike, i cili kërkon, ndër tjerash që, kur gjykatat kanë vendosur
përfundimisht mbi një çështje, vendimi i tyre nuk duhet të vihet në
pikëpyetje.1 Gjykata po ashtu thekson se ky parim përcakton së asnjë palë
nuk ka të drejtë të kërkojë rihapjen e procedimeve thjesht për qëllim të një
rishqyrtimi dhe një vendim të ri të çështjes dhe se fuqia e gjykatave të larta
për të shfuqizuar ose ndryshuar vendimet gjyqësore të detyrueshme dhe të
1

Brumărescu kundër Rumanisë nr. 28342/95, GjEDNj 1999-VII
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ekzekutueshme, duhet të ushtrohet vetëm për korrigjimin e defekteve
themelore. Devijimet nga ky parim arsyetohen vetëm kur bëhen të
nevojshme nga rrethanat e një natyre substanciale dhe bindës.2 Gjykata
përsërit se, Neni 6 § 1 i siguron të gjithëve të drejtën për të pasur ndonjë
kërkesë në lidhje me të drejtat dhe detyrimet e tij civile, të sjellë pranë një
gjykate. Megjithatë, kjo e drejtë do të ishte mashtruese nëse një sistem ligjor
vendas i një Shteti Kontraktues do të lejonte që, një vendim përfundimtar
dhe detyrues i një gjykatësi të anulohej nga një gjykatë më e lartë për shkak
të një kërkese të bërë nga një zyrtar shtetëror, fuqia e të cilit për të
parashtruar një kërkesë të tillë nuk i nënshtrohet ndonjë afati kohor.
Gjykata thekson se ka gjetur shkelje të Nenit 6 të Konventës në shumë
çështje Ruse, në të cilat një vendim i cili ishte bërë i plotfuqishëm dhe
detyrues, më vonë ishte anuluar nga një gjykatë më e lartë.3
Gjykata vëren se vendimi i datës 3 dhjetor 2002, ishte bërë i
plotfuqishëm dhe i detyrueshëm. Megjithatë, më 20 maj 2004 ky aktgjykim
u anulua në procedurën e rishikimit mbikëqyrës. Gjykata thekson se një
gjykim i detyrueshëm dhe i ekzekutueshëm duhet të prishet vetëm në
rrethana të jashtëzakonshme dhe jo vetëm për qëllimin e marrjes së një
vendimi të ndryshëm në rast. Fakti që në rastin aktual, Kryetari nuk u
pajtua me vlerësimin e bërë nga Gjykata e Qarkut nuk ishte në vetvete një
rrethanë e jashtëzakonshme që justifikonte shfuqizimin e një aktgjykimi të
detyrueshëm dhe të ekzekutueshëm dhe rihapjen e procedurës në kërkesën
e kërkuesit.
Gjykata më tej vërejti se në sistemin juridik rus arsyet për shfuqizimin
ose ndryshimin e aktgjykimeve në procedurat e rregullta ankimore nga
gjykatat e apelit në masë të madhe bie në konflikt me ato për shfuqizimin
ose ndryshimin e vendimeve me anë të rishikimit mbikëqyrës. Kështu,
situata që vë në pikëpyetje aktgjykimin e detyrueshëm në favor të kërkuesit
mund të ishte shmangur, nëse Komisioni do të paraqiste një ankesë të
rregullt. Në rastin në fjalë, Komisioni dështoi të ushtrojë të drejtën e tij për
të paraqitur një ankesë të rregullt dhe lejoi skadimin e afatit ligjor prej
dhjetë ditësh pa e sfiduar aktgjykimin e 3 dhjetorit 2002. Qeveria nuk tregoi
2

3
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ndonjë rrethanë të jashtëzakonshme që do të kishte parandaluar
Komisionin nga ekspozimi i argumenteve të tij në Gjykatën e Qarkut ose
duke përdorur një apel të zakonshëm në kohë. Duke marrë parasysh
konsideratat e mësipërme, Gjykata konstaton se, duke miratuar kërkesën e
Komisionit për të anuluar vendimin e 3 dhjetorit 2002, Presidiumi i
Gjykatës së Qytetit të Moskës shkeli parimin e sigurisë juridike dhe "të
drejtën për gjykatë" të mishëruar në Nenin 6 § 1 i Konventës. Rrjedhimisht
ka shkelje të këtij neni.
Në lidhje me pretendimet për shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1,
Qeveria mohoi se kishte pasur shkelje të të drejtave pronësore të kërkuesit,
pasi pas shfuqizimit të aktgjykimit të 3 dhjetorit 2002 përmes rishikimit
mbikëqyrës, nuk kishte asnjë arsye ligjore për rritjen e pensionit të
kërkuesit. Gjykata rithekson se ekzistimi i një borxhi, të konfirmuar nga një
vendim i detyrueshëm dhe i ekzekutueshëm, i jep përfituesit të gjykimit një
"pritje legjitime" se borxhi do të paguhej dhe përbën "pasuri" të përfituesit
në kuptim të Nenit 1 të Protokollit 1. Anulimi i një gjykimi të tillë përbën
një ndërhyrje në të drejtën e tij ose të saj për gëzimin paqësor të pasurisë.
Gjykata vërejti se në bazë të aktgjykimit të 3 dhjetorit 2002, pensioni i
kërkuesit ishte rritur në shkallë të konsiderueshme. Anulimi i aktgjykimit
të ekzekutueshëm frustroi mbështetjen e kërkuesit në një vendim gjyqësor
të detyrueshëm dhe e privoi atë nga një mundësi për të marrë paratë që ai
kishte pritur me ligj. Në këto rrethana, Gjykata konsideron se shfuqizimi i
aktgjykimit të datës 3 dhjetor 2002 me anë të procedurës së rishikimit
mbikëqyrës ka ngarkuar një barrë të tepruar për kërkuesin dhe për këtë
arsye ishte i papajtueshëm me Nenin 1 të Protokollit 1. Si rezultat Gjykata
gjen se ka shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1.
Duke u bazuar në Nenin 41 të Konventës, kërkuesi pretendo
dëmshpërblim rreth 115,200 Rubla Ruse për shkelje të Neni 6 § 1 të
Konventës dhe Nenit 1 të Protokollit 1. Gjykata vëren se kërkuesi kishte
pranuar borxhin lidhur me pensionin nga 2002-2004 dhe një rritje bazuar në
koeficientin 1.4, që nënkupton se anulimi i vendimit e privonte atë nga
rritja e koeficientit. Gjykata cakton shumën prej 950 EUR për dëmin
material.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se ka shkelje të Nenit 6 § 1 dhe Nenit 1 të Protokollit
1 të Konventës (unanimisht).
337

Grudić kundër Serbisë - 31925/08

Grudić kundër Serbisë - 31925/08
24.09. 2012 [Seksioni i dytë]
Neni 1 i Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e
ndalimit të dhënies së pensionit invalidor / ka shkelje
Neni 14 marrë së bashku me Nenin 1 të Protokollit 1
Diskriminim në bazë të statusit etnik për ndalimin e pensionit
invalidor / refuzohet
Fjalët kyçe: gëzim paqësor i pasurisë / pension invalidor / dy sisteme
pensionale /kontribute pensionale / interes publik/ diskriminim/ banor të Kosovës
Faktet e rastit
Kërkuesit - znj. Lutvija Grudiq dhe z. Mahmut Grudiq, shtetas serbë
të origjinës boshnjake, të cilëve më 1995 dhe 1999, u janë akorduar pensione
invalidore nga Fondi për Sigurimin Pensional dhe Invalidor të Serbisë
(FSPIS), dega në Kosovë. Ata kanë jetuar në Mitrovicë deri në vitin 2005,
pastaj janë shpërngulur në Novi Pazar të Serbisë. Prej vitit 1999 dhe 2000
pensionet e tyre u ndërprenë, pa kurrfarë shpjegimi. Tre vite më vonë,
kërkuesit kërkuan që të vazhdohet pagesa e pensioneve të tyre. Më 1 mars
2005 dhe 17 maj 2004, FSPIS miratoi dy vendime formale për të pezulluar
pagesën e pensioneve të kërkuesve në mënyrë retroaktive nga viti 1999 dhe
2000, pasi që Kosova tani ishte nën administrim ndërkombëtar dhe prandaj
pensionet nuk do të mund më të paguheshin. Gjykata e Qarkut në Novi
Pazar anuloi vendimet e kundërshtuara, duke vërejtur inter alia se ato nuk i
referoheshin ligjit relevant vendor ose nuk ofronin shpjegim të kënaqshëm
se përse pensionet duhet të pezullohen. FSPIS paraqiti dy ankesa të ndara
me arsyetimin se meqenëse Fondi nuk mund të vazhdonte të mblidhte të
hyra nga territori i Kosovës, si rezultat pensionet e të gjithë individëve nga
kjo zonë ishin ndërprerë dhe në mbështetje të kësaj citoi disa opinione të
Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale. Ankesat u refuzuan nga
Gjykata Supreme. Më 3 prill 2008, FSPIS suspendoi procedurat e nisura për
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rifillim të pagesës së pensioneve të kërkuesve me arsyetimin se kjo është
çështje politike që duhej zgjidhur përmes negociatave me institucionet në
Kosovë. Kërkuesit pretenduan se kanë dërguar ankesë, gjë që
kundërshtohet nga Qeveria, nën arsyetimin se nuk kanë arritur asnjëherë
ankesat e tilla. Në anën tjetër, shumica e personave banues në Kosovë
vazhdonin të merrnin pensionet e tyre, shumica serbë, por edhe të tjerë,
përfshirë këtu boshnjakët. Kërkuesit vuajnë nga sëmundje të zemrës dhe
jetojnë në kushte të vështira financiare. Megjithatë, ata asnjëherë nuk kanë
bërë kërkesë për pensionet e tyre në Kosovë.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Kërkuesit pretenduan se nuk i janë paguar pensionet e tyre invalidore
për më shumë se një dekadë, dhe se janë diskriminuar në bazë të statusit të
tyre si minoritet etnik. Edhe pse ata nuk u mbështetën në ndonjë nen
konkret të Konventës për pretendimet e tyre, duke pasur parasysh natyrën
e kërkesës Gjykata konsideroi se këto pretendime bien në fushëveprim të
Nenit 1 të Protokollit 1.
Në kundërshtimet preliminare Qeveria pretendoi se kërkuesit nuk
kishin shteruar mjetet e brendshme juridike, sepse kishin dështuar të
parashtronin ankesë kundër vendimit të FSPIS të datës 3 prill 2008 e as nuk
kishin kërkuar rihapje të procedurave në përputhje me legjislacionin në
fuqi. Kërkuesit kundërshtuan këto pretendime, duke argumentuar se
kishin bërë ankesë ndaj vendimit të FSPIS, dhe se hapja e procedurave të
reja do të ishin qartazi jo-efektive. Gjykata rithekson se rregulli për
shterimin e mjeteve juridike vendore është i bazuar në supozimin se sistemi
vendor ofron një mjet efektiv në lidhje me shkeljen e pretenduar, prandaj
sipas këtij rregulli, kërkuesit duhet së pari t‟i përdorin mjetet e ofruara nga
sistemi ligjor vendor i tyre. Barra e provës bie mbi Qeverinë që ankohet për
mos-shterim të mjeteve juridike, të dëshmojë se një zgjidhje efektive ka
qenë në dispozicion në teori dhe praktikë, d.m.th. se mjeti ka qenë i
qasshëm, ka qenë i aftë për të ofruar korrigjim për ankesat e kërkuesve dhe
ka ofruar gjasa të arsyeshme për të qenë e efikase. Në rastin aktual, Gjykata
vlerëson se FSPIS pa mëdyshje ka shprehur qëndrimin e vet se pagesa e
pensioneve për personat të së njëjtës situatë me kërkuesit duhet të
pezullohen. Këtë e ka bazuar në Opinionet e Ministrive përkatëse, sipas së
cilëve, sistemi pensional në Serbi bazohej në konceptin e “financimit të
vazhdueshëm”. Kjo nënkuptonte se, meqenëse autoritetet serbe e kishin të
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pamundur të mblidhnin kontribute të sigurimit pensional në Kosovë që
nga viti 1999, personat, të cilëve veçse iu ishin dhënë pensionet e FSPIS në
Kosovë, nuk do të mund të vazhdonin t‟i merrnin ato. Prandaj, Gjykata
konsideron se asnjë mjet administrativ brenda kompetencave të FSPIS nuk
do të ishte efektiv në çështjen aktuale. Sa i përket procedurave gjyqësore,
vetë Qeveria kishte pranuar se ishte e pamundur për gjyqësorin serb të
vendoste mbi meritat e rastit si në rrethanat e kërkuesve, andaj nuk mund
të pritej nga kërkuesit që të pretendonin zgjidhje të rastit në ndonjë forum
tjetër gjyqësor. Për këto arsye, Gjykata konsideron se kundërshtimi i
Qeverisë në lidhje me mos-shterimin e mjeteve efektive vendore, duhet të
refuzohet.
Në lidhje me Nenin 1 të Protokollit 1, Qeveria argumentoi se kishte
pasur probleme në zbatimin e sistemit të pensioneve dhe një ndër shkaqet e
problemeve ishte edhe konflikti i armatosur, pastaj sulmi i NATO-s në
Kosovë, si pasojë e të cilit ishin shkatërruar shumë dokumente. Për më
shumë, me vendosjen e Kosovës nën administrimin e UNMIK-ut, sistemi i
pensioneve të Serbisë kishte pushuar së vepruari në territorin e Kosovës,
ndërsa në Kosovë kishte filluar së vepruari një sistem i ndarë pensionesh.
Pasi që sistemi i pensioneve në Serbi ishte i bazuar në kontribute të
vazhdueshme, me t‟u ndërprerë kontributet, Qeveria serbe pretendoi se
ishte detyruar të ndërpriste edhe pensionet. Përjashtimisht, kishte
vazhduar pagesa e disa pensioneve në vendet ku degët e FSPIS ishin ende
funksionale. Kërkuesit në anën tjetër argumentuan se kishin jetuar në
Kosovë deri në vitin 2005 dhe se nuk ishin përfitues të ndonjë skeme tjetër
pensionesh. Për më tepër, Qeveria pretendoi se kjo është çështje politike që
duhet zgjidhur përmes negociatave me institucionet dhe se dëmi total i
shtetit me ankesat e ngjashme mund ta vendoste Qeverinë në gjendje të
rëndë dhe të kërcënonte stabilitetin shtetëror.
Sipas analizës së Gjykatës, parimet të cilat zbatohen në përgjithësi në
çështjet në lidhje me Nenin 1 të Protokollit 1, janë njëjte të rëndësishme
edhe për pensionet. Pra, kjo dispozitë nuk garanton të drejtën për të marrë
pronë e as të drejtën në pension të një shume të caktuar. Megjithatë, kur një
Shtet Palë ka në fuqi legjislacion që ofron pagesë si e drejtë për pension qoftë kjo e kushtëzuar nga pagesa paraprake e kontributeve apo jo - ai
legjislacion duhet të konsiderohet se gjeneron një interes pronësor që bie
brenda sferës së Nenit 1 të Protokollit 1. Prandaj, zvogëlimi ose mos
vazhdimi i pensionit mund të përbëjë ndërhyrje në gëzimin paqësor të
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pasurisë që duhet të arsyetohet. Çfarëdo ndërhyrje e mundshme duhet të
jetë e ligjshme dhe duhet të ketë një qëllim legjitim “në interesin publik”.
Ajo duhet të jetë në proporcion të arsyeshëm me qëllimin që kërkohet të
realizohet, pra duhet të arrihet një baraspeshë e drejtë mes interesit të
përgjithshëm të komunitetit dhe kërkesave për mbrojtje të të drejtave
themelore të individit. Në çështjen aktuale, Gjykata konsideron se të drejtat
ekzistuese të kërkuesve për pension përbëjnë një pasuri në kuadër të Nenit
1 të Protokollit 1 të Konventës, si pasojë pezullimi i pagesës së pensioneve
nga FSPIS përbën qartësisht ndërhyrje në gëzimin paqësor të pasurisë.
Sa i përket ligjshmërisë, Gjykata vlerëson se në dispozitat e Ligjit për
Sigurimin Pensional dhe Invalidor nuk ka referencë për ndonjë pezullim të
pa definuar të pensioneve dhe ri kalkulimi i pensioneve të referuara në atë
ligj lidhet me situata të veçanta të cilat nuk janë relevante për rastin aktual,
dhe se ndalimi i pensionit mund të bëhet vetëm nëse pushon përmbushja e
kritereve në bazë të këtij ligji. Po ashtu, Gjykata Kushtetuese më herët
kishte vendosur se Opinionet e ministrave, në bazë të të cilave ishte
vendosur për ndërprerjen e pensioneve, nuk përbënin legjislacion dhe janë
bërë vetëm për të lehtësuar implementimin e tij. Tutje, sipas ligjit vendor të
drejtat e njohura pensionale nuk mund të vareshin nga ajo nëse kontributet
e sigurimit pensional do të mund të mblidheshin në territorin e caktuar apo
jo. Prandaj, Gjykata vjen në përfundim se ndërhyja në “pasuritë” e
kërkuesve nuk ishte bërë në pajtim me ligjin relevant vendor. Një
përfundim i tillë e bën të panevojshëm konstatimin nëse është bërë një
baraspeshë e drejtë mes interesit të përgjithshëm të komunitetit dhe
kërkesave për mbrojtje të të drejtave themelore të individit, pavarësisht
seriozitetit të implikimeve financiare të pretenduara nga Shteti.
Në lidhje me pretendimet e Qeverisë se, për shkak të ekzistimit të një
sistemi tjetër pensional në Kosovë, ekziston mundësia që kërkuesit të jenë
marrës të dy pensioneve, Gjykata vlerëson se nuk ka prova të mjaftueshme
që e dëshmojnë këtë, por edhe nëse do të kishte, kërkuesit janë nën moshën
65 vjeçare që do të thotë se nuk i plotësojnë as kushtet formale për të
kërkuar pensione të tilla. Gjithashtu, Gjykata konsideron si jo relevante
referencën e Qeverisë në vendbanimin e kërkuesve dhe humbjen e
dokumenteve për shkak të konfliktit në Kosovë, pasi që pezullimi i
pensioneve nuk është bërë në ato baza. Si përfundim,Gjykata konstaton se
ka shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1 të Konventës.
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Lidhur me Nenin 14 marrë së bashku me Nenin 1 të Protokollit 1,
kërkuesit pretenduan se ishin të diskriminuar në bazë të statusit të tyre
etnik. Megjithatë, meqenëse shumë persona banues në Kosovë (serbë,
boshnjak, romë, turq, shqiptarë) kanë vazhduar të marrin pensionet e tyre
dhe për shkak se Serbia nuk ka miratuar ligje me qëllim diskriminimin e një
grupi të veçantë etnik, Gjykata refuzon ankesën e kërkuesve në mungesë të
dëshmive që do të mund ta provonin këtë.
Duke u bazuar në Neni 41 Gjykata konsideron se kërkuesit kanë
pësuar disa dëme jo materiale, prandaj u jep atyre shumën e plotë të
kërkuar, 7,000 euro secilit. Përveç kësaj, për dëmet materiale të pësuara,
Qeveria do t‟u paguaj kërkuesve pensionet e tyre nga viti 1999 dhe 2000,
bashkë me interesin statutar. Sipas praktikës së Gjykatës, kërkuesi ka të
drejtë në rimbursim të kostove dhe shpenzimeve aq sa ato janë bërë
faktikisht dhe domsodoshmërisht, dhe janë të arsyeshme sa i përket sasisë
së tyre.
Sipas Nenit 46, për shkak të obligimit të Shtetit për t‟i dhënë fund
shkeljes së të drejtës të gjetur nga Gjykata, si dhe për shkak të numrit të
madh të kërkuesve potencialë, Shteti duhet të ndërmarrë të gjitha masat e
përshtatshme për të siguruar se autoritetet kompetente serbe zbatojnë ligjet
relevante në mënyrë që të sigurohet pagesa e pensioneve dhe borxheve.
Është e kuptueshme që procedura të vërtetimit faktik dhe administrativ, të
arsyeshme dhe të shpejta, mund të jenë të domosdoshme në këtë aspekt.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se ka shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1 të Konventës
dhe refuzon në mungesë të dëshmive kërkesën e bazuar në Nenin 14 marrë
së bashku me Nenin 1 të Protokollit 1 (unanimisht).
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Šekerović dhe Pašalić kundër Bosne dhe Hercegovinës - 5920/04;
67396/09
15.09.2011 [Seksioni i katërt]
Neni 6 dhe Neni 1 i Protokollit 1
Shkelje e së drejtës për proces të rregullt gjyqësor dhe ndërhyrje në të
drejtën për gëzim paqësor të pasurisë si rezultat i mos-ekzekutimit të
vendimeve gjyqësore për transferim të pensionit nga fondi pensional i
Republikës Srpska në fondin pensional të Federatës / ka shkelje
Neni 13
Shkelje e së drejtës për zgjidhje efektive për ekzekutim të vendimeve
në lidhje me të drejtën në pension / hedhet poshtë
Neni 14 marrë së bashku me Nenin 1 të Protokollit 1
Diskriminim në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë në mes
pensionistëve që kishin qëndruar në Federatë dhe atyre të cilët ishin kthyer
pas luftës nga Republika Srpska në Federatë / ka shkelje
Neni 46
Sigurimi i ndryshimeve legjislative për marrje dhe aplikim për
pension në fondin pensional të Federatës
Fjalët kyçe: gëzim paqësor i pasurisë/ pension/ transferim i pensionit nga
njëri entitet në tjetrin/ proces i rregullt gjyqësor/ mos- ekzekutim i vendimeve/
diskriminim/ zgjidhje efektive
Faktet e rastit
Kërkuesit - z. Mlagjen Shekeroviq (kërkuesi i parë) dhe znj. Anka
Pashaliq (kërkuesja e dytë), shtetas të Bosne dhe Hercegovinës,
parashtruan dy kërkesa të ndara, por që Gjykata vendosi t'i bashkonte për
shkak të ngjashmërisë ligjore dhe faktike. Kërkuesit nga vitet 1984 dhe 1981
respektivisht, filluan të marrin pensione. Gjatë luftës, në vitin 1992, ata
ishin zhvendosur nga Federata e Bosne dhe Hercegovinës (FBH) në atë që
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sot njihet si Republika Srpska (RS), entiteti tjetër. Gjatë kësaj kohe të
zhvendosjes, ata merrnin pensionin e paguar nga Fondi i RS. Ky pension
ishte më i ulët se pensionet që paguheshin nga Fondi Pensional i Federatës
së Bosne dhe Hercegovinës (Fondi i FBH). Pas kthimit në FBH, ata kërkuan
transferimin e të drejtave të tyre pensionale në FBH por nuk patën sukses.
Si rezultat i kësaj, ata bënë kërkesë pranë Odës për të Drejtat e Njeriut
(Oda) që ishte trup i themeluar në bazë të aneksit 6 të Marrëveshjes së
Përgjithshme për Paqe në Bosne dhe Hercegovinë (Marrëveshja e Dejtonit)
të vitit 1995. Kërkuesit pohuan se kishin të drejtën në shumën e njëjtë të
pensionit sikur personat tjerë pensionistë që kishin ngelur për të jetuar në
FBH gjatë luftës. Ata, përveç kësaj, pohuan se trajtimi i tyre kësisoj ishte
diskriminues sepse favorizonte vetëm jo-serbët, meqë në Federatë jetojnë
shtetasit e etnive boshnjake dhe kroate me shumicë. Një gjë e tillë, sipas
kërkuesve, pengonte kthimin e personave të zhvendosur dhe tjerëve në
vatrat e tyre, gjë që ishte synim parësor i Marrëveshjes së vitit 1995.
Në vitin 2003, Oda nxori një vendim të rëndësishëm, në një rast tjetër,
me të cilin ia njohu disa personave të zhvendosur të drejtën e gëzimit të
pensioneve të tyre të fituara para fillimit të luftës më 1992, nga një entitet
në entitetin tjetër. Ai vendim përfshinte tre kërkues, përfshirë z. Karanoviq
i cili më pas bëri kërkesë të veçantë para GjEDNj1, dhe znj. Pashaliq, e cila
është kërkuesja e dytë në këtë rast. Me këtë vendim, Oda ka urdhëruar FBH
që të ndërmarrë të gjitha masat e domosdoshme legjislative dhe
administrative deri më 10 korrik 2003, që të sigurohet se kërkuesit nuk do
të diskriminoheshin më tutje dhe se do të kompensoheshin për dallimin në
mes të pensioneve në FBH dhe atyre në RS. Kompensimi përfshinte kohën
nga aplikimi deri në përmbushjen nga Federata të Urdhrit të Odës. Duke
vlerësuar se pensioni nga Fondi i FBH do të ishte më i ulët sesa shuma
nominale e pensionit që ajo do të merrte nga Fondi i RS, Fondi i FBH
informoi kërkuesen e dytë se nuk do të kompensohej për këtë dallim. Këtu,
Fondi i FBH nuk kishte marrë parasysh faktin se pensionerët në RS, për
dallim nga ata në FBH, nuk merrnin shumën nominale të pensioneve të
tyre por vetëm një pjesë të caktuar, si pasojë e vështirësive financiare të RS
në atë kohë.
Ndërkohë, rasti i kërkuesit të parë ishte duke u zhvilluar kur ndodhi
mbyllja e Odës. Rastin e tij, megjithatë, e trajtoi Gjykata Kushtetuese e
Bosne dhe Hercegovinës, e cila më 27 qershor nxori një aktgjykim krejt të
1
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ngjashëm më atë në rastin e kërkueses së dytë. Në këtë mënyrë, Fondi i
FBH vendosi ti kompensonte kërkuesit të parë dallimin në mes të shumës
që ai kishte marrë nga Fondi i RS dhe atij të marrë nga Fondi i FBH. Ky
kompensim përfshinte periudhën nga 16 prilli 2002 deri në nëntor 2007. Ky
kompensim u vendos që të paguhej edhe në të ardhmen.
Pas rastit Karanoviq kundër Bosne dhe Hercegovinës të datës 20 nëntor
2007, të cilin Gjykata e ka konsideruar të ngjashëm më rastin e nisur nga
kërkuesit dhe e ka marrë për bazë të vendimit të saj në këtë rast, Fondi i
FBH ka ndryshuar praktikën e vet dhe është pajtuar që të kryej
kompensimin kërkueses së dytë për dallimin në mes të shumës që ajo ka
marrë nga Fondi i RS dhe shumës që do ta kishte marrë nga Fondi i FBH në
periudhën pas 18 shkurtit 2002. Me qëllim të përcaktimit të shumës që
duhet kompensuar, Fondi i FBH kërkoi nga Fondi i RS që të tregojë shumat
e paguara kërkueses së dytë nga Fondi i RS deri atëherë. Fondi i RS nuk u
përgjigj. Atëherë, Fondi i FBH i dërgoi letër kërkueses, por ajo u kthye si e
paadresë sepse zonja në fjalë kishte shkuar në Serbi për të jetuar pas
miratimit të kërkesës së saj nga Oda. Në fund, kur kërkuesja i dha
informatat e duhura, Fondi i FBH i ka paguar kërkueses së dytë 1,425 BAM
(marka konvertibile).
Oda dhe Gjykata Kushtetuese e Bosne dhe Hercegovinës, që kishte
trashëguar lëndët e saj, kanë dhënë katër vendime lidhur me
nëntëmbëdhjetë persona (përfshirë këtu kërkuesit në këtë rast), me të cilat u
ishin njohur të drejtat si përshkruhet më lartë. Për barazimin në pensione të
personave madje ishte lidhur marrëveshje për pensione në mes të dy
entiteteve të Bosne dhe Hercegovinës. Në njërin nga katër vendimet si më
sipër, vendimi i marrë më 30 tetor 2010, Gjykata Kushtetuese ka gjetur se
vendimi i saj në rastin e kërkuesit të parë i datës 27 qershor 2007 nuk është
ekzekutuar sepse ai nuk ka marrë akoma një pension nga Fondi i FBH.
Sipas të dhënave zyrtare, pensioni mesatar çdoherë ka qenë më i ulët në RS
krahasuar me pensionet në FBH. Ky dallim, megjithatë, ka rënë pas vitit
2003.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Në lidhje me Nenin 6 të Konventës dhe Nenin 1 të Protokollit 1 të
Konventës, kërkuesit pretenduan se ekzekutimi i plotë i vendimeve
vendore në favor të tyre, të cilat përbëjnë objektin shqyrtimit në këtë rast,
kërkon që pensionet e tyre të transferohen në Fondin e FBH. Meqë kanë
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kaluar disa vite që nga marrja e vendimeve të favorshme nga organet
nacionale dhe nuk ka pasur amendamentim të legjislacionit relevant me
qëllim që kërkuesit dhe tjerët të bëheshin të barabartë me tjerët për të pasur
të drejtën për të aplikuar për pension në FPBH. Gjykata e cila tanimë veçse
kishte trajtuar rrethanat a ngjashme në rastin Karanovic ku kishte gjetur
shkelje si pasojë e mos ekzekutimit të vendimit për transferim në Fondin
FBH. Andaj Gjykata duke mos parë arsye të devijoj nga kjo praktikë,
refuzon kundërshtimet e Qeverisë së Bosne dhe Hercegovinës se e njëjta i
kishte vënë në jetë detyrimet e saj nga Konventa me vetë faktin e
kompensimit të dallimit në pensione në mes të dy entiteteve të Bosne dhe
Hercegovinës. Gjykata gjen se për këtë shkak ekziston shkelje e Nenin 6 të
Konventës dhe Nenit 1 të Protokollit 1 të Konventës.
Në lidhje me pretendimin e kërkueses së dytë për shkelje të Nenit 13,
Gjykata gjen kërkesën si qartazi të pabazuar për shkak të mungesës së
provimit të saj.
Kërkuesja e dytë gjithashtu ishte ankuar se mos-ekzekutimi i
vendimeve kishte rezultuar në ndërhyrje të të drejtës së saj sipas Nenit 14
marrë së bashku me Nenin 1 të Protokollit 1. Në lidhje me këtë, Gjykata
rikujton se Neni 14 nuk mund të ekzistojë si i pavarur, porse duhet të lidhet
me ndonjë nen tjetër, shkelja e të cilit vërehet. Në këtë rast, Gjykata rikujton
se më lartë gjeti se kërkesat e kërkueses binin në kuadër të të drejtave të
garantuara me Nenin 1 të Protokollit 1. Më tej, Gjykata rikujton se Oda
kishte gjetur se kërkuesit dhe pensionerët tjerë që janë kthyer nga
Republika Srspka në Federatë pas luftës janë të diskriminuar në krahasim
me pensionerët tjerë që kishin qëndruar në Federatë gjatë luftës. Ky
diskriminim buron nga fakti se dallimi në mes të pensionistëve në këto dy
entitete është bërë pa asnjë arsyetim objektiv dhe të arsyeshëm për një
trajtim të ndryshëm të këtyre dy kategorive të pensionistëve. Gjykata nuk
sheh asnjë arsye pse duhet të ndryshohet praktika e vendosur me vendim
të Odës dhe konsideron se është diskriminim mosdhënia e mundësisë për
të aplikuar kërkuesve të tjerë në pozitë të barabarta me pensionistët e
Federatës. Me fjalë tjera, Gjykata konsideron se kërkuesja e dytë, ka
vazhduar të jetë e diskriminuar si pasojë e statusit të saj si ish-person i
zhvendosur. Kjo përbën bazë për konstatim të shkeljes së Nenit 14 marrë së
bashku me Nenin 1 të Protokollit 1 të Konventës.
Duke aplikuar Nenin 46 të Konventës, Gjykata konsideron se shteti
përgjegjës duhet të siguroj amendamentimin e legjislacionit relevant me
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qëllim të krijimit të mundësive që kërkuesit dhe të tjerët të aplikojnë për
pension, nëse duan një gjë të tillë, në kushte të barabarta me pensionistët
tjerë në Federatë. Kjo është rruga e duhur, jo ajo që ka ndjekur Qeveria e
Bosne dhe Hercegovinës, e cila insiston që detyra e saj ndaj Konventës
është përmbushur me vetë aktin e kompensimit të kërkuesve për dallimet
në pension në mes të dy entiteteve. Nisur nga numri i madh i kërkuesve
potencialë, gjë që paraqet një kërcënim për efektivitetin e mekanizmit të
Konventës, kjo qasje nga Gjykata konsiderohet si më jetëgjatë. Duhet
theksuar këtu se, ky urdhër i Gjykatës si më sipër nuk vlen për ata që nuk
janë kthyer në Federatë pas luftës.
Sa i përket Nenit 41, kërkuesi i parë nuk kishte parashtruar
pretendime për dëme andaj Gjykata nuk e sheh të arsyeshme të caktoj
dëme të tilla. Ndërsa cakton shumën 5,000 euro për dëme jo materiale për
kërkuesen e dytë.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se ka shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1, Nenit 6 dhe
Nenit 14 marrë së bashku me Nenin 1 të Protokollit 1, ndërsa kërkesa e
bazuar në Nenin 13 hedhet poshtë (unanimisht).
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28.04.2004 [Dhoma e Madhe]
Neni 1 i Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e
shkarkimit nga shërbimi publik dhe humbjes së të drejtës së pensionit / e
papranueshme
Fjalët kyçe: gëzim paqësor i pasurisë/ shkarkim nga shërbimi publik/
pension / mos shterje e mjeteve juridike
Faktet e rastit
Kërkuesi - z. Andreas Azinas, shtetas i Qipros, nga viti 1960 kishe
qenë Guvernator i Departamentit për Zhvillim Bashkëpunues të Shërbimit
Publik të Nikozisë. Më 28 korrik 1982, me rastin e inicimit të procedurave
disiplinore ndaj tij nga Komisioni përkatës, u shkarkua nga puna. Sipas
legjislacionit vendor shkarkimi si sanksion disiplinor ngërthente në vete
edhe konfiskimin e përfitimeve pensionale të kërkuesit, përfshirë
pensionin. Sa i përket shërbyesve civilë, pensionet në Qipro janë pjesë e
kontratës së punës, pra nuk burojnë nga kontributet. Paraprakisht, më 8
prill 1981 ai ishte shpallur fajtor nga Gjykata e Qarkut për vjedhje, shkelje
të besimit dhe keqpërdorim të autoritetit, duke u dënuar me 18 muaj burg.
Ankesa ndaj këtij aktgjykimi pranë Gjykatës Supreme ishte hedhur poshtë.
Më 1982, kërkuesi iu drejtua Gjykatës Supreme duke kërkuar që
vendimi për shkarkimin të shpallet nul dhe i pavlefshëm. Ai pretendonte se
në marrjen e këtij vendimi, organi përgjegjës kishte tejkaluar dhe kishte
abuzuar me pushtetin e tij. Këtë ai e arsyetonte me faktin se pasojat nga
sanksioni i shqiptuar nuk ishin në proporcion me gravitetin e shkeljes së
kryer. Po ashtu, pretendonte se shqiptimi edhe i një sanksioni disiplinor
krahas dënimit me burg, përbënte shkelje të së drejtës së tij kushtetuese për të
mos u gjykuar apo dënuar dy herë. Gjykata refuzoi ankesën e kërkuesit dhe la
në fuqi vendimin e Komisionit për Shërbim Publik. Vlerësoi se Komisioni
kishte vendosur në mënyrë të ligjshme dhe të drejtë, pa tejkaluar kufijtë e
pushtetit të vet diskrecional. Sa i përket çështjes së proporcionalitetit, gjykata
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vlerësoi se nuk mund të rishikojë ashpërsinë e masave të shqiptuara nga
Komisioni.
Më 1991, kërkuesi iu drejta sërish Gjykatës Supreme në cilësinë e
shkallës së dytë duke u ankuar për mos-ekzekutim të drejtë të ligjit. Ankesa
u bazua në pesë çështje lidhur me vendimin e Gjykatës Supreme si shkallë
e parë për të lënë në fuqi vendimin e Komisionit disiplinor. Tutje, avokati i
kërkuesit në seancën e mbajtur kishte deklaruar se dëshironte që shqyrtimi
të bazohet vetëm në pikën e tretë dhe atë të katërt të ankesës, si dhe çështjet
që të njëjtat kanë për pasojë, përkatësisht pikën pesë. Ҫështja e tretë i
referohej parimit të proporcionalitetit dhe kontestonte qëndrimin e shkallës
së parë. Kërkuesi pretendonte se masa e shqiptuar nga Komisioni nuk
kishte qenë proporcionale dhe Komisioni nuk kishte marrë parasysh
rrethanat lehtësuese. Pika e katërt e ankesës kontestonte vendimin e
shkallës së parë se Komisioni kishte vendosur në mënyrë të ligjshme dhe të
drejtë, pa tejkaluar pushtetin e vet diskrecional. Sipas pikës së pestë,
vendimi i shkallës së parë se humbja e të drejtave pensionale nuk është në
përputhje me Nenin 23(1)(2) të Kushtetutës, ishte i gabuar. Në këtë kuptim,
kërkuesi pretendonte se mohimi i së drejtës në pension për të cilin ai kishte
kontribuar nga paga e tij, përbënte cënim të të drejtës së tij në pronë.
Më 1999, Gjykata Supreme refuzoi ankesën, duke ritheksuar
vendimin dhe arsyeshmërinë e shkallës së parë. Përkitazi me dy pikat e
ankesës, vlerësoi se masa e shqiptuar nga Komisioni nuk kishte qenë
joproporcionale dhe se ishin marrë parasysh edhe rrethanat lehtësuese. Sa i
përket pikës tjetër të ankesës, gjykata vlerësoi se sanksioni i shqiptuar nga
Komisioni kishte qenë i drejtë dhe i ligjshëm dhe brenda kufijve të pushtetit
diskrecional.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Rasti fillimisht u trajtua nga Seksioni i tretë, me ҫ‟rast kërkesa u
shpall pjesërisht e pranueshme. Më 2001 Gjykata ndërroi përbërjen e
seksioneve dhe rasti iu caktua për shqyrtim Seksionit të tretë me përbërje të
re. Të ulur në këtë kompozicion, gjyqtarët gjetën shkelje të Nenit 1 të
Protokollit 1. Më 2002 Qeveria kërkoi që rasti të referohet për gjykim në
Dhomën e Madhe. Paneli i Dhomës së Madhe pranoi këtë kërkesë më 6
nëntor 2002.
Qeveria pretendoi se kërkuesi nuk kishte shteruar të gjitha mjetet e
brendshme juridike, prandaj kërkesa duhej të hidhej poshtë si e
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papranueshme. Në procedurat e zhvilluara nga gjykatat shtetërore,
kërkuesi asnjëherë nuk ishte ankuar për shkelje të së drejtës në pronë.
Çështjen e përfitimeve pensionale e kishte trajtuar vetëm për të sfiduar
vendimin për shkarkim, në kontekst të sanksionit joproporcional. Pra,
Gjykata Supreme asnjëherë nuk kishte pasur mundësinë që në substancë të
trajtojë shkeljen e pretenduar të së drejtës në pronë. Kërkuesi në anën tjetër
pretendoi se Gjykata, kur kishte trajtuar rastin në Seksionin e tretë më 2001,
veҫ se kishte shpallur kërkesën e pranueshme. Në vendimin e vitit 2001,
Gjykata ka vlerësuar se duke sfiduar ligjshmërinë e vendimit të Komisionit,
kërkuesi tërthorazi kishte kontestuar edhe humbjen e pensionit. Për më
tepër, avokati i kërkuesit ishte shprehur se pika e tretë dhe e katërt e
ankesës së parashtruar pranë Gjykatës Supreme si shkallë e dytë,
ngërthente edhe pikën e pestë.
Duke u mbështetur në rastin Odievere kundër Francës1, dhe përkitazi
me Rregullin 55 të Rregullave të Gjykatës, Gjykata në shqyrtimin e rastit në
Dhomën e Madhe, vlerëson se mund të lëshohet në çështjen e
pranueshmërisë edhe në këtë fazë. Gjykata vlerëson se në kontekst të
makinerisë për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, rregulli i shterimit të
mjeteve të brendshme ligjore duhet të zbatohet me një shkallë të
fleksibilitetit dhe pa formalizëm të tepruar. Ky rregull kërkon që
pretendimet e ngritura në nivel ndërkombëtar, të jenë parashtruar pranë
gjykatave shtetërore të paktën në substancë dhe përkitazi me kërkesat tjera
formale sipas ligjit shtetëror. Objektivi i këtij rregulli është që gjykatave
shtetërore t‟u jepet mundësia të trajtojnë pretendimet për shkelje të
Konventës dhe të ofrojnë zgjidhje. Nga të dhënat e seancave dëgjimore
pranë Gjykatës Supreme shihet se, në të dy seancat, kërkuesi i referohej
humbjes së të drejtës së përfitimit të pensionit, në mënyrë që të tregonte se
sanksioni i shkarkimit ishte në mënyrë joproporcionale në ato rrethana dhe
se një sanksion më i lehtë duhet të ishte vendosur. Për këtë arsye Gjykata
Supreme nuk vendosi nëse shkarkimi i kërkuesit shkeli të drejtat e tij
pronësore në pension. Në këtë kuptim, kërkuesi nuk i kishte dhënë
mundësinë gjykatave qipriote që të trajtojnë shkeljen e pretenduar të
Konventës. Kështu, pretendimi i Qeverisë se mjetet e brendshme efektive
ligjore nuk ishin shteruar, është i bazuar. Andaj Gjykata e konsideron
kërkesën si të papranueshme.

1
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Vendimi i Gjykatës
Gjykata e hedh poshtë kërkesën si të papranueshme (dymbëdhjetë vota
pro dhe pesë kundër).
Mendimi alternativ i gjyqtarit Wildhaber, të cilit iu bashkëngjitën
gjyqtarët Rozakis dhe Mularoni
Gjyqtari Wildhaber u pajtua me shumicën se kërkuesi nuk kishte
shteruar mjetet e brendshme juridike. Sipas tij, edhe sikur kërkesa të ishte
shpallur e pranueshme, sërish nuk do të ishte gjetur shkelje e Nenit 1 të
Protokollit 1. Ai mendon se e drejta në pension e kërkuesit nuk përbën
interes pronësor, mbi të cilin do të gjente zbatim Neni 1 i Protokollit 1.
Pensioni si shërbyes civil ishte jo-kontribut dhënës dhe i kushtëzuar nga
disa kushte ligjore. Sipas ligjit, sikurse në rastin e kërkuesit, titulli mbi
pensionin mund të suspendohej dhe prandaj kërkuesi nuk kishte
pritshmëri legjitime se do të merrte pensionin. Edhe po qe se supozohet se
titulli i kërkuesit në pension përbën pasuri në kuptimin e Nenit 1 të
Protokollit 1, ndërhyrja në gëzimin paqësor të kësaj pasurie kishte qenë e
drejtë. Kështu, edhe nëse kërkuesi t‟i kishte shteruar mjetet e brendshme
ligjore, nuk do të ishte gjetur shkelje e Nenit 1 të Protokollit 1.
Mendimi alternativ i gjyqtarit Hadjihambis
Sipas gjyqtarit Hadijhambis, e drejta e kërkuesit në pension përbën
pasuri në kuptimin e Nenit 1 të Protokollit 1. Megjithëse skema pensionale
e shërbyesve civilë nuk është skemë kontribut dhënëse, hyrja në
marrëdhënien e punës, përfshirë obligimin për të paguar vlerën e caktuar
të destinuar për pension, ka si pasojë pritjen se pensioni do t‟i paguhet
punëmarrësit si pjesë integrale e kushteve të shërbimit. Gjyqtari nuk u
zgjerua sa i përket çështjes së një shkeljeje të mundshme apo jo të këtij neni.
Mendimi i përbashkët mospajtues i gjyqtarëve Costa dhe Garlicki
Gjyqtarët Costa dhe Garlicki vlerësojnë se kërkuesi kishte shteruar
mjetet e brendshme ligjore, duke vlerësuar se rregulli i shterimit të mjeteve
ligjore duhet të zbatohet me një shkallë të caktuar të fleksibilitetit dhe pa
formalitet të tepruar. Ata vlerësojnë se Gjykata Supreme si shkallë e dytë
kishte trajtuar çështjen e shkeljes së të drejtës në pronë në substancë. Pika e
pestë e ankesës së kërkuesit, ndonëse tërthorazi, i referohej çështjes së të
drejtës në pronë dhe gëzimit paqësor të pasurisë. Po ashtu, Neni 1 i
Protokollit 1 do të gjente zbatim në këtë rast, ngaqë e drejta në pension
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përbënte pasuri në kuptimin e këtij neni. Për më tepër, bazuar në faktet e
rastit, kërkuesi kishte pritshmëri legjitime se do të gëzonte përfitimet e
caktuara pensionale një ditë. Megjithatë, në rrethana të tilla hipotetike,
sipas të gjitha gjasave nuk do të kishte shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1.
Mendimi mospajtues i gjyqtarit Ress
Gjyqtari Ress vlerëson se kërkuesi kishte shteruar mjetet e brendshme
ligjore, ndërsa çështjen lidhur me shkeljen e së drejtës në pronë e kishte
përfshirë në pretendimin e tij lidhur me proporcionalitetin e masave të
shqiptuara. Për më tepër, sanksioni i shqiptuar disiplinor, me efekt të tillë
retroaktiv që e kishte privuar kërkuesin dhe familjarët e tij nga të gjitha
përfitimet pensionale, përbënte në fakt sanksion penal dhe jo disiplinor.
Një masë e tillë nuk përkon me parimin e proporcionalitetit.
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Rudzińska kundër Polonisë - 45223/99
07.09.1999 [Seksioni i katërt]
Neni 1 i Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e
dështimit në dhënien e ndihmës financiare për banim / e papranueshme
Fjalët kyçe: gëzim paqësor i pasurisë/ depozitë bankare /ndihmë financiare
për banim/ inflacion/ shterim i mjeteve juridike
Faktet e rastit
Kërkuesja - znj. Beata Rudzinska, shtetase polake, babai i së cilës, në
vitin 1984 hapi në emër të saj një llogari të kursimeve për banim në Bankën
Shtetërore të Kursimeve në Torun (Banka), me qëllim financimin e blerjes
së një shtëpie ose banese për kërkuesen kur të arrinte moshën madhore.
Deri në vitin 1987 ai bëri pagesa në baza mujore në këtë llogari.
Më 12 maj 1997, me kërkesë të kërkueses, Banka e informoi atë se
kursimet e saja kishin shumën 5,693 zllota të reja, duke përfshirë një
shpërblim me banesë nëse kishte të drejtë për të marrë atë. Në një letër të
dërguar nga kërkuesja për drejtorin e Bankës, ajo thoshte se vlera e një
shtëpie në Torun atë kohë ishte 108,500 zllota. Për këtë arsye, ajo supozonte
që llogaritja e kursimeve të saj ishte e gabuar, sepse kushtet e llogarisë së
kursimeve për banim i garantonin asaj që kur të mbyllej llogaria, të
ardhurat e depozituara në të do të rivlerësoheshin në mënyrë që kursimet
të ishin në nivel të njëjtë me çmimin e një banese individuale prej 70
metrash katror dhe të mos iu humbiste vlera blerëse e atyre kursimeve. Ajo
theksonte se shuma aktuale në llogarinë e kursimeve të saj nuk ishte në
proporcion me çmimin aktual të banesave. Prandaj, kërkonte që të
korrigjohej kjo shumë.
Në përgjigjen e drejtorit të Bankës në 17 korrik 1997, ky i fundit
pretendonte se shumat e llogaritura ishin të sakta dhe informoi kërkuesen
se faktorët që ndikonin në llogaritje të kursimeve ishin: periudha kohore në
të cilën ka ekzistuar kjo llogari e kursimeve, shumat që janë depozituar,
shumat e depozituara çdo vit, çmimi mesatar i banesave dhe norma e
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interesit e zbatueshme gjatë kësaj periudhe. Këta faktorë ishin të bazuar në
Urdhëresën e Këshillit të Ministrave të 7 majit 1996, në lidhje me mënyrën e
kalkulimit dhe pagesës së shpërblimeve banesore dhe pastrimin e llogarive
ndërmjet Bankës Kombëtare të Polonisë dhe Bankës Shtetërore të
Kursimeve. Gjithashtu në letër thuhej se pronarja e llogarisë së kursimeve
kishte të drejtë të merrte një shpërblim banesor, i cili llogaritej në bazë të
shumave të paguara ndër vite gjatë së cilave, shuma mesatare e një metri në
katror ishte rritur shumë më shpejtë sesa norma e interesit që duhej paguar
për shumat e depozituara në llogari të kursimeve për banim.
Në një letër drejtuar Ministrit të Financave në 18 shtator 1997,
kërkuesja theksonte se shumat e llogaritura nga Banka, aktualisht
mbulonin çmimin e vetëm katër metrave në katror, të një banese me
çmimet aktuale në treg. Prandaj, në kundërshtim me kushtet e llogarisë së
kursimeve për banim, të garantuara nga Shteti, ajo nuk mund të blinte një
banesë. Kërkuesja ankohej se ky ishte mashtrim, i cili nuk duhej lejuar nga
Shteti dhe kërkonte që shuma të rivlerësohej.
Më 7 tetor 1997, me një letër nga Departamenti i Financave dhe
Ekonomisë Kombëtare në kuadër të Ministrisë së Financave, kërkuesja u
informua se kursimet e mbledhura nga llogaritë e kursimeve për banim, me
qëllim që të kompensoheshin efektet e inflacionit, ishin subjekt i dy
formave të vlerësimit. E para ishte norma e privilegjuar e interesit e cila që
nga 1983 ishte e barabartë me normën e interesit të zbatueshëm në kuadër
të llogarive afatgjata të kursimeve. E dyta, pronarët e llogarisë së kursimeve
mund të shpërbleheshin me shpërblime me banesë, të paguara
drejtpërdrejtë nga buxheti i shtetit. Këto shpërblime ishin projektuar për
kompensimin e shumave të reduktuara në llogaritë e kursimeve për banim,
të cilat ishin pasojë e inflacionit. Poashtu, inflacioni kishte për efekt rritjen e
çmimit të banesave. Megjithatë, shumat e shpërblimeve do të llogariteshin
në baza individuale të secilës shumë të kursyer në këto llogari. Në praktikë,
shumë shpesh pronarët e këtyre llogarive, kishin mbledhur shuma të
barabarta me 10% ose 20 % të minimumit të nevojshëm për të paguar
skemën bashkëpunuese banesore, në mënyrë që të bëheshin kontribuues
apo anëtarë të plotë. Prandaj, sipas tyre, pritjet se shpërblimi me banesë do
të mbulonte dallimin e plotë të kësaj shume dhe shumën e plotë të
ndërtimit të një shtëpie nuk ishin të arsyeshme. Për më tepër, kërkuesja
informohej se, kompetente për rivlerësim të shumës së kursimeve ishte
vetëm banka në të cilën ajo kishte hapur llogarinë. Më 3 nëntor 1997
354

Rudzińska kundër Polonisë - 45223/99

kërkuesja u ankua te Avokati i Popullit për situatën e saj. Ndërkaq në
përgjigjen e Avokatit të Popullit më 21 nëntor 1997, kërkuesja informohej se
Avokati i Popullit kishte tërhequr vërejtjen e shumë autoriteteve shtetërore
për çështjen e saj, duke përfshirë këtu Kryeministrin, Ministrin e Financave,
Ministrin e Planifikimit dhe Ndërtimit. Këto probleme kishin ardhur nga
fakti se personat që kishin kursyer në këto llogari kursimi për banim, nuk
ishin në pozitë për të paguar çmimin e plotë të banesës. Kjo ishte pjesërisht
për faktin se, çështjet që lidheshin me shpërblimin me banesë, norma e
interesit e zbatueshme në llogaritë e kursimeve për banim, dhe rivlerësimi i
shumave të depozituara në këto llogari ishin të ndikuara nga inflacioni dhe
nuk ishin të rregulluara mirë nga ligjvënësi në mënyrë që të ishin në
përputhje me detyrimin fillestar të Shtetit. Fatkeqësisht, Avokati i Popullit
nuk kishte në dispozicion ndonjë mjet që do t‟i mundësonte atij detyrimin e
autoriteteve ligjvënëse dhe ekzekutive që të ndërmerrnin veprime të
caktuara dhe të zgjidhnin situatat e këtyre personave që kishin pasur
llogari kursimi për banim dhe të cilët kishin pritur që do të kishin mundësi
të financonin blerjen e banesës duke u bazuar në skemën e vendosur nga
legjislacioni i 1983. Si rrjedhojë, ai nuk mund të ndërmerrte veprime të
mëtutjeshme për këtë çështje.
Më urdhrin e Këshillit të ministrave të 22 qershorit 1993, personat që
kanë mbledhur kursime në llogari të kursimeve për banim në Bankë, të
hapura para 23 tetorit 1990, të cilat kanë mbetur të hapura për jo më pak se
pesë vite, kishin të drejtë për shpërblim me banesë nëse kishin ndërtuar një
shtëpi ose blerë një banesë, ose kishin adaptuar një hapësirë që nuk ishte
destinuar për banim dhe e përdornin për atë qëllim, me shpenzimet e tyre.
Ishte Thesari i shtetit ai i cili do të financonte të gjitha këto pagesa, kurse
bërja e pagesave do t'i takonte Bankës Shtetërore të Kursimeve. Në
rezolutën e 29 korrikut 1993, Gjykata Supreme vendosi se me dispozitat e
ndryshuara të Kodit Civil në 1990, kursimet për banim nuk ishin subjekt i
rivlerësimit nga Thesari i shtetit i cili nuk do të merrte parasysh inflacionin
dhe efektet e tij. Gjykata Supreme vlerësonte se kjo çështje shqetësonte
përafërsisht pesë milion qytetarë të cilët kishin mbledhur kursime për
banim. Megjithatë, një rivlerësim për shpërblimin me banesë për të gjithë
personat i ndërmarrë nga thesari i shtetit do të ishte një barrë në buxhetin e
shtetit. Gjykata Supreme vlerësoi se për çdo rast, urdhri i Këshillit të
Ministrave i datës 22 qershor 1993, parashihte një rivlerësim të pjesshëm të
një shpërblimi të tillë, në situata dhe kushte të caktuara me atë urdhër.
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Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Kërkuesja pretendoi shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1 të Konventës
duke thënë se Shteti kishte dështuar në detyrimin e tij për t‟i dhënë asaj
ndihmë financiare për banesë, detyrim ky që vinte nga llogaria e kursimit
për banim. Fillimisht, Gjykata vëren se Polonia kishte ratifikuar Protokollin
1 të Konventës në 10 tetor 1994. Edhepse legjislacioni që kërkuesja i
referohet ishte miratuar para kësaj date përkatësisht rezoluta e Gjykatës
Supreme 29 korrik 1993, e cila kishte një rëndësi të lartë për personat në
situatë të njëjtë sikur kërkuesja, Gjykata konsideron se ky legjislacion dhe
precedentët gjyqësorë relevantë kishin krijuar një situatë të vazhdueshme e
cila përcaktonte të drejta të caktuara për personat që kishin llogari kursimi
për banesë në Bankën shtetërore të kursimeve dhe kjo situatë ligjore
vazhdonte ende. Për këtë arsye, Gjykata vlerëson se pretendimi aktual nuk
mund të deklarohet si i papranueshëm për shkak të juridiksionit kohor
(ratione temporis) të Konventës. Gjithashtu, Gjykata vlerëson se edhe kriteri
tjetër procedural - shterimi i mjeteve juridike- ishte përmbushur. Për këtë,
Gjykata rikujton precedentët gjyqësor të institucioneve të Konventës, nga të
cilat një kërkues është lejuar të mos i shterë të gjitha mjetet vendore nëse
mund ta provojë sigurtë me raste të kaluara se nuk do të kishin sukses.1 Në
rastin aktual, kërkuesja kishte në dispozicion padinë civile kundër Bankës
shtetërore të kursimeve, megjithatë, Gjykata konsideron se me
legjislacionin relevant dhe me rezolutën e Gjykatës Supreme të 29 korrikut
1993, padia e saj do të ishte qartë e përgatitur për dështim. Në këto
rrethana, kërkuesja duhet të përjashtohet nga obligimi për të shteruar
mjetet juridike. Prandaj, për këtë arsye pretendimi nuk mund të deklarohet
i papranueshëm për shkak që nuk janë shterur mjetet vendore ashtu siç
parashihet me Nenin 35.
Ndërkaq, në meritat e rastit, Gjykata rikujton se Neni 1 i Protokollit 1,
i cili në thelb garanton të drejtat në pronë përbëhet nga tri rregulla të
veçanta,2 që përcaktojnë parimin e gëzimit paqësor të pasurisë; privimin
nga pasuria nën kushte të caktuara dhe të drejtën e shteteve anëtare, që ta
kontrollojnë përdorimin e pasurisë në përputhje me interesin e
përgjithshëm. Në rastin aktual, Gjykata vlerëson se legjislacioni i vitit 1983
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2
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ishte miratuar për krijimin e një skeme të mbështetur nga Shteti me qëllim
të bashkëfinancimit të banesave apo shtëpive dhe parashihte masa
specifike që mbronin të drejtat e personave që kishin llogari të kursimeve
për banim në Bankën Shtetërore të Kursimeve. Në veçanti Shteti garantonte
që të ardhurat e depozituara në llogaritë e kursimit për banim do të
rivlerësoheshin për t‟iu shmangur efektit të inflacionit dhe për të mos
humbur fuqinë blerëse. Është e vërtetë që më vonë, me vendimin e Këshillit
të Ministrave të 22 Korrikut 1993, kushte të tjera u paraqitën për pronarët e
llogarive të kursimeve për banim, megjithatë Gjykata vëren se personat të
cilët nuk kishin të drejtë për shpërblim me banesë, janë lejuar dhe ende
lejohen të kërkojnë kthim me interes të kursimeve të mbledhura në
llogarinë për banim. Ky legjislacion, në situatën e përgjithshme ekonomike
të vendit, në veçanti të ndryshimit ekonomik të nisur më 1990, ishte bërë e
pamundur t‟i përmbahej skemës financuese brenda kornizës së Urdhëresës
së Presidentit të Bankës Kombëtare të Polonisë 1983, sepse do të ishte barrë
e madhe për buxhetin e shtetit. Gjykata vlerëson se kërkuesja nuk pohoi se
ka përmbushur kërkesat për shpërblim me banesë duke u bazuar në
urdhrin e Këshillit të Ministrave 1993, në kuptimin se nuk ka blerë ose
ndërtuar një banesë. Gjithashtu Gjykata vlerëson se kërkuesja mund të
marrë kursimet me interes në çdo kohë. Prandaj, kërkuesja nuk u privua
nga pasuria në kuptimin e paragrafit të parë të Nenit 1 të Protokollit 1 dhe
as nuk kishte kontroll të Shtetit ndaj pasurisë së saj ose shkelje të së drejtës
së gëzimit paqësor të pasurisë.
Me sa kuptohet deri më tani, kërkuesja pretendoi se si rezultat i
inflacionit, kursimet e saja të mbledhura në llogarinë e kursimeve për
banim, humbën vlerën blerëse. Gjykata është e mendimit se një detyrim i
përgjithshëm i Shtetit për të ruajtur vlerën blerëse të shumave të mbledhura
në bankë ose institucione financiare, nuk mund të vijë nga Neni 1 i
Protokollit 1. Pretendimi i kërkueses mund të kuptohet, duke e lidhur
faktin se me reduktimin e garancive të ofruara nga Shteti për personat që
kishin llogari të kursimeve për banim, ajo tani nuk mund të bëhej pronare e
një banese për të cilën ka kursyer. Megjithatë, Gjykata rikujton se Neni 1 i
Protokollit 1 nuk e njeh të drejtën për t‟u bërë pronar i pasurisë dhe se në
bazë të praktikës së saj, pretendimet e këtilla në lidhje me të drejtën për
blerje të banesave sipas skemës bashkëpunuese nuk binin në kuadër të këtij
neni. Për këto arsye, pretendimin është i papërshtatshëm ratione materiae
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brenda kuptimit të Nenit 35 § 3 të Konventës, andaj e shpall atë të
papranueshme.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata e deklaron kërkesën të papranueshme (unanimisht).
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Domalewski kundër Polonisë - 34610/97
15.06.1999 [Seksioni i katërt]
Neni 6
Shkelje e së drejtës për proces të rregullt gjyqësor si pasojë e zbatimit
dhe interpretimit të gabuar të fakteve dhe ligjit nga autoritetet publike / e
papranueshme
Neni 14 marrë së bashku me Nenin 1 të Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë dhe trajtim
diskriminues si rezultat i përjashtimit nga skema e përfitimeve pensionale
shtesë për veteranë / e papranueshme
Fjalët kyçe: pension / beneficione veterani / humbje e të drejtës / proces i
rregullt gjyqësor/ (mos)diskriminim
Faktet e rastit
Kërkuesi - z. Stanisław Domalewski, shtetas polak, nga 15 shkurti
deri më 31 dhjetor 1956 kishte shërbyer si zyrtar pranë Ministrisë së
Sigurisë Publike dhe Komitetit për Siguri Publike. Me një vendim të 31
majit 1974, Bordi Rajonal i Unionit të Luftëtarëve të Paqes dhe Demokracisë
i Varshavës i kishte dhënë atij statusin e veteranit. Vendimi ishte bazuar në
faktin se z. Domalevski kishte shërbyer në ushtri në periudhën e viteve
1944-1945 dhe kishte qenë pjesëmarrës në konfliktin e armatosur në
periudhën 1946-1947. Statusi i veteranit i ishte konfirmuar edhe me një
vendim të Ministrisë së Punëve të Brendshme më 1976.
Pas pensionimit, kërkuesi filloi të marrë pensionin e tij të rregullt dhe
atë që quhej "benefit i veteranëve" që ishte shtesë që i takonte vetëm
veteranëve të pensionuar. Kështu, ai gëzonte status më të privilegjuar
karshi personave tjerë të pensionuar. Ndër tjera legjislacioni parashihte
moshë më të hershme të pensionimit, mënyrë të veçantë të llogaritjes së
periudhës së punësimit dhe përfitime të caktuara financiare që veterani i
gëzonte krahas pensionit të rregullt.
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Më 22 prill 1994, me një vendim të Zyrës për Veteranë dhe Persona të
Persekutuar, kërkuesit iu hoq statusi i veteranit. Vendimi u bazua në ligjin
përkatës të vitit 1991, sipas të cilit asnjë shërbyesi të organeve të sigurisë
publike, sado të jenë meritat e tyre, nuk duhej dhënë statusi i veteranit.
Kërkuesi iu drejtua Gjykatës Administrative Supreme, me pretendimin se
vendimi ishte marrë në kundërshtim me ligjin dhe i pabazuar mjaftueshëm
në fakte. Ai u ankua se arsyeja e heqjes së statusit nuk ishte e mjaftueshme
dhe se statusi i tij i veteranit ishte fituar për shkak të pjesëmarrjes së tij në
konfliktin për çlirimin e Polonisë nga Nazistët dhe pavarësinë e saj. Për më
tepër, ai gjithashtu kontestoi vërtetësinë e certifikatave të lëshuara nga
Unioni i Luftëtarëve për Liri dhe Demokraci. Gjykata Administrative
Supreme e hodhi poshtë ankesën e kërkuesit duke rikujtuar bazën ligjore
dhe faktin se ishte e qartë se kërkuesi kishte shërbyer për Ministrinë e
Sigurisë Publike dhe Komitetin për Siguri Publike, që ishte bazë e
mjaftueshme ligjore për t'ia hequr atij këtë status. Me t‟iu hequr statusi i
veteranit, kërkuesi nuk humbi të drejtën në pension të rregullt, por vetëm
privilegjet e veteranit.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Duke u mbështetur në Nenin 6 të Konventës, kërkuesi pretendoi se
autoritetet polake nuk kishin vlerësuar drejtë faktet relevante në vendosjen
e rastit të tij duke rezultuar kështu në shkelje të këtij neni. Gjykata fillimisht
vëren se kërkesa nuk i referohej shqiptimit të një dënimi penal, prandaj së
pari analizon nëse Neni 6 § 1 gjen zbatim në raste civile.
Gjykata vlerëson se për të gjetur zbatim Neni 6 § 1, duhet të ekzistojë
ndonjë kontest lidhur me një të drejtë të caktuar e cila do të duhej të njihej
sipas të drejtës së brendshme. Përfundimi i procedurës duhet të jetë
vendimtar lidhur me të drejtën e tillë. Në rastin në fjalë procedura ishte
zhvilluar lidhur faktin nëse kërkuesit do të duhej t‟i kthehej apo ajo statusi i
veteranit, e cila kishte implikime të drejtpërdrejta financiare, ngaqë fjala
ishte për përfitimet monetare sipas këtij statusi. Kështu, procedura e
zhvilluar ngërthente materie kontestimore lidhur me një të drejtë civile të
caktuar dhe prandaj Neni 6 § 1 është i zbatueshëm.
Megjithatë, Gjykata vëren se kërkuesi realisht nuk ka pretenduar
shkelje të së drejtës së tij në gjykim të drejtë, në ҫka thirret Neni 6 § 1. Me
pretendimin e ngritur, ai ka kundërshtuar përfundimin e procedurës dhe
ka pretenduar se faktet e rastit janë vlerësuar gabimisht. Duke u
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mbështetur në Nenin 19 të Konventës, Gjykata vlerëson se detyra e saj
përballë palëve kontraktuese të Konventës është që të mbikëqyr
përmbushjen e zotimeve të marra përsipër. Kështu, Gjykata nuk ka
funksion të merret me gabimet që mund të bëjnë autoritetet përkatëse
publike në zbatim dhe interpretim të fakteve dhe të ligjit, përveç rasteve
kur kjo rezulton në shkelje të ndonjë të drejte apo lirie të mbrojtur me
Konventë. Prandaj, Gjykata e cilëson këtë pjesë të kërkesës si të pathemeltë
në kuptimin e Nenit 35 § 1 të Konventës dhe e deklaron të papranueshme
përkitazi me Nenin 35 § 4.
Në lidhje me Nenin 14 të Konventës, kërkuesi pretendoi se ishte
diskriminuar meqenëse autoritetet shtetërore e kishin privuar atë nga
statusi i veteranit që atij i takonte me ligj mbi bazën se ai kishte shërbyer në
të ashtuquajturat organe të shërbimeve të sigurisë publike. Duke u bazuar
në praktikën gjyqësore lidhur me këtë nen, Gjykata vlerëson se Neni 14
plotëson dispozitat tjera substanciale të Konventës dhe Protokolleve.
Kështu, ky nen zbatohet në mënyrë komplementare dhe nuk mund të
qëndrojë si i pavarur ngaqë prodhon efekt vetëm kur i bashkëngjitet
gëzimit të një të drejte apo lirie të mbrojtur me Konventë. Megjithatë,
zbatimi i Neni 14 nuk presupozon shkeljen e ndonjërës prej dispozitave
dhe në këtë kuptim është autonom. Për këtë arsye, Gjykata duhet të
vlerësojë nëse është bërë shkelja e një të drejte tjetër të ndërlidhur me
diskriminimin, ndalimi i së cilit bëhet me Nenin 14.
Në lidhje me pretendimet për shkelje të Nenit 14, Gjykata vlerëson se
kërkesa e kërkuesit nuk është e kufizuar vetëm në atë se autoritetet polake
e kanë diskriminuar apo jo, por i referohet edhe humbjes së përfitimeve të
caktuara financiare sipas statusit të veteranit dhe si pasojë gjen se kërkesa
bie në kuadër të Nenit 1 të Protokollit 1 marrë së bashku me Nenin 14.
Megjithëse të drejtat që burojnë nga pagesa e kontributeve në sistemet e
sigurimeve sociale, për shembull në formë të pensioneve, mund të
cilësohen si pasuri në kuptimin e Nenit 1 të Protokollit 1, kjo nuk vlen në
rastin në fjalë duke qenë se bëhet fjalë për një të drejtë individuale në
pension të vlerës së caktuar.
Më tej, Gjykata rikujton se trajtimi i ndryshëm cilësohet si
diskriminues sipas kuptimit të Nenit 14 në rastet kur për këtë nuk ekziston
bazë e arsyeshme dhe objektive. Në rastin në fjalë, me vendimin e Gjykatës
Administrative Supreme, kërkuesi humbi statusin e veçantë dhe të
privilegjuar prej veterani, sipas të cilit i takonin përfitime shtesë pensionit
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të rregullt. Kështu, atij nuk iu prek dhe i mbeti e pandryshuar e drejta në
pension të rregullt sipas sistemit të përgjithshëm të sigurimit social. Për më
tepër, ligji i vitit 1991 sipas të cilit ai humbi statusin e veteranit, u zbatua
njësoj për gjithë kategorinë e caktuar për të cilën u parapa heqja e statusit të
veteranit. Veprimet e autoriteteve polake kishin qenë të arsyeshme dhe
objektive si dhe të orientuara në arritjen e një qëllimi legjitim, e që ishte
rregullimi i sistemit ekzistues të privilegjeve të jashtëzakonshme. Kështu,
Gjykata hedh poshtë si të papranueshme edhe këtë pjesë të kërkesës dhe
vlerëson se kërkuesi nuk është trajtuar në mënyrë diskriminuese sipas
Nenit 14.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata e deklaron kërkesën të papranueshme (unanimisht).
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Solodyuk kundër Rusisë - 67099/01
12.07.2005 [Seksioni i katërt]
Neni 1 i Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e
vonesave në pagimin e pensioneve / ka shkelje
Neni 6
Shkelje e së drejtës për proces të rregullt gjyqësor si pasojë e
pamundësisë për të kërkuar dëmshpërblim për vonesat në pagimin e
pensioneve / e panevojshme për shqyrtim
Fjalët kyçe: gëzim paqësor i pasurisë/ pension i pleqërisë / vonesa në dhënie
të pensionit/ inflacion / qëllim legjitim/ baraspeshë e drejtë
Faktet e rastit
Kërkuesit - bashkëshortët z. Viktor Vitalyevich Solodyuk dhe znj.
Yelizaveta Nikolayevna Solodyuk, shtetas rusë, jetojnë në regjionin Rostov
të Rusisë dhe marrin pensione të pleqërisë. Sipas Ligjit Shtetëror mbi
Pensionet, pensionet e pleqërisë paguhen në muajin për të cilin janë të
detyruar. Mirëpo, në periudhën qershor-dhjetor 1998 dhe janar-prill 1999,
kërkuesit pranuan pensionet e tyre me vonesë për muaj me radhë. Sipas
kërkuesve, pensionet e paguara me vonesë për muaj me radhë kanë
humbur vlerë të konsiderueshme deri sa janë paguar për shkak të
inflacionit dhe zhvlerësimit të monedhës ruse roubla (RUR). Në bazë të
informatave nga Departamenti i Statistikave Shtetërore të Qytetit të
Donetskut, norma e inflacionit gjatë vitit 1998 kishte lëvizur nga 2.7% në
gusht, 37.3% në shtator, 4.4% në tetor, 4.8% në nëntor dhe 10.2% në dhjetor.
Ndërsa gjatë vitit 1999, kjo normë kishte lëvizur nga 8.8% në janar në 5.9%
në shkurt, 3.4% në mars dhe 3.8% në prill. Në dhjetor të vitit 1999, kërkuesit
ngrisin padi kundër Fondit Pensional pranë Gjykatës së Qytetit të
Donetskut për dëme si pasojë e vonesave në pagesën e pensioneve të tyre
dhe pretendojnë një lidhshmëri në mes pensioneve të tyre me inflacionin.
Mirëpo, kjo padi hidhet poshtë nga gjykata me arsyetimin se ishte bërë
363

Solodyuk kundër Rusisë - 67099/01

kundër palës së gabuar. Kërkuesit përsëri në vitin 2000 ngritën padi kundër
Autoritetit të Sigurisë Sociale të Donetskut, institucion përgjegjës për
kalkulimin e pensioneve. Gjykata hodhi poshtë kërkesën e tyre dhe
konfirmoi se ka vonesa në pagimin e pensioneve, mirëpo nuk gjen faj në
anën e Autoritetit të Sigurisë Sociale që kishte llogaritur pensionet dhe
parashtruar kërkesat e tyre në kohë. Përveç kësaj, gjykata gjithashtu gjeti se
vonesa ishte shkaktuar nga Fondi Pensional si pasojë e dështimit të
financimit për pagesë në kohë dhe se kërkuesit kishin dështuar të
dëshmonin dëmet materiale dhe jo-materiale të pretenduara. Ankimimi
ndaj këtij vendimi u refuzua nga Gjykata Rajonale e Rostovit më 13 shtator
2000 për arsye se vonesat nuk ishin bërë për shkak të Autoritetit të Sigurisë
Sociale. Gjithashtu, përpjekja e kërkuesve për procedurën e rishikimit
mbikëqyrës dështoi dhe më 13 Prill 2001 Gjykata Rajonale e Rostovit
refuzoi të rihapë procedurën.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Kërkuesit pretendojnë shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1 të Konventës,
si pasojë e pagesës së vonshme të pensioneve të tyre, gjë të cilën Qeveria
nuk e konsideron privim nga pasuria. Këtë Qeveria e argumentoi në bazë të
Seksionit 123 të Aktit Shtetëror mbi Pensionet që nuk përcakton ndonjë afat
kohor për pagesë të pensioneve për periudhat e kaluara. Kërkuesit e
kundërshtuan këtë pretendim të Qeverisë duke theksuar se Seksioni 123 i
Aktit Shtetëror mbi Pensionet nuk i bën legjitime vonesat në dhënien e
pensioneve, mirëpo vetëm përcakton pagimin e pensioneve pa marrë
parasysh kohën e vonesës. Më tej, kërkuesit pretenduan se vonesa për
pagimin e pensioneve të tyre kishte ndodhur në kohën e një inflacioni të
shpejtë dhe zhvlerësimi të monedhës ruse rouble, gjë që kishte zvogëluar
dukshëm fuqinë e tyre blerëse.
Gjykata rithekson faktin se edhe pse e drejta për një pension të
pleqërisë nuk është e përfshirë si një nga të drejtat dhe liritë e garantuara
me Konventë, një “pretendim” rreth një pensioni mund të paraqesë
“pasuri” në përputhje me Nenin 1 të Protokollit 1, nëse bëhet me një
vendim të plotfuqishëm gjyqësor dhe të ekzekutueshëm. Qeveria nuk ka
kontestuar faktin se kërkuesit duhet t‟i paguhen pensionet e tyre, gjë e cila
është përcaktuar edhe me të drejtën e brendshme përmes Aktit Shtetëror
mbi Pensionet, e konfirmuar në mënyrë jo të drejtpërdrejtë me vendimin e
Gjykatës së Qytetit të Donetskut dhe të mbështetur me vendimin e Gjykatës
364

Solodyuk kundër Rusisë - 67099/01

Rajonale në Rostov të vitit 2000. Andaj, Gjykata gjen se kërkuesit kanë
pasur “pasuri” në përputhje me Nenin 1 të Protokollit 1 të Konventës.
Në lidhje me çështjen se a ka pasur ndërhyrje në gëzim të pasurisë,
Gjykata ka parasysh se pagesa e pensioneve kërkuesve iu është vonuar për
periudha kohore deri në katër muaj, kohë e cila u përshkua me inflacion
labil. Gjykata e mbështet argumentin e Qeverisë se kjo vonesë në pagim të
pensioneve nuk është privim i plotë i pasurisë, mirëpo konsideron se si
rezultat i inflacionit të lartë ka humbje substanciale në vlerën e pensioneve
gjatë periudhës së vonesës. Gjykata nuk e sheh të nevojshme të vendosë
nëse fjalia e dytë e paragrafit të parë të Nenit 1 të Protokollit 1 ka zbatim në
këtë rast, pasi kjo është vetëm një instancë e ndërhyrjes në gëzim të
pasurisë. Andaj, Gjykata konsideron se duhet të shqyrtojë këtë situatë duke
pasur parasysh rregullin e përgjithshëm, pasi që vonesat në pagimin e
pensioneve për kërkuesit kanë ndërhyrë në të drejtën e kërkuesve për
gëzimin paqësor të pasurisë.
Më tej, Gjykata në shqyrtimin ligjshmërisë së ndërhyrjes fillimisht
vëren se në mënyrë që ndërhyrja në gëzim paqësor të pasurisë të jetë në
përputhje me fjalinë e parë të paragrafit 1 të Nenit 1 të Protokollit 1 të
Konventës duhet që ndërhyrja të jetë në përputhje me ligjin, interesin
publik dhe në proporcion me qëllimin e ndjekur. Një baraspeshë e drejtë në
mes interesit publik dhe respektimit të të drejtave themelore të njeriut
krijohet atëherë kur personi në fjalë nuk detyrohet të bartë barrë
individuale dhe të tepërt. Sipas Gjykatës, nga vendimi i Gjykatës së Qytetit
të Donetskut të vitit 2000 dhe nga Seksioni 123 i Aktit Shtetëror mbi
Pensionet shihet se vonesa e pagimit të pensioneve shkel ligjin e
brendshëm. Edhe në rast se Seksioni 123 i Aktit Shtetëror mbi Pensionet do
të lejonte pagimin e vonshëm të pensioneve siç pretendonte Qeveria, duhet
të konstatohet se kjo ndërhyrje e ka ndjekur një qëllim legjitim në interes të
publikut dhe ka pasur proporcion në mes mjeteve të përdorura dhe qëllimit
të ndjekur. Pasi Qeveria ka heshtur për çështjen e qëllimit legjitim apo jo të
kësaj ndërhyrje, Gjykata nuk e konsideron të nevojshme të shqyrtojë këtë
duke u bazuar në këto fakte të mëposhtme.
Gjykata vëren argumentin e Qeverisë se përveç rregullimit me ligj për
rritjen e pensioneve së bashku me ngritjen e pagave mesatare nga Qeveria,
asnjë tjetër lidhje me pensionet shtetërore, përfshirë me vendim gjyqësor,
nuk ka qenë e mundur. Gjykatat e brendshme kishin hedhur poshtë padinë
për dëmshpërblim në bazat që nuk kishte pasur faj nga ana e Autoritetit të
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Sigurisë Sociale pasi që Fondi Pensional, padinë kundër të cilit nuk e kishin
shqyrtuar, kishte shkaktuar pagesën e vonshme të pensioneve. Më tej,
Gjykata ka parasysh faktin se kjo ndërhyrje ka prekur kërkuesit të cilët të
ardhurat e vetme apo kryesore i kishin këto pensione dhe inflacioni i lartë
kishte ndikuar në rënien e vlerës së këtyre pensioneve. Andaj, duke
konsideruar këto rrethana, Gjykata gjen se vonesa në pagesën e pensioneve
ka vendosur një barrë individuale dhe të tepërt mbi kërkuesit.
Rrjedhimisht, ka shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1.
Sa i përket pretendimit të kërkuesve për shkelje të Nenit 6 §1 të
Konventës me rastin e pamundësisë për të kërkuar pagesë të dëmeve për
vonesat në pagimin e pensioneve, Gjykata nuk konsideron të nevojshëm
shqyrtimin ndaras të kësaj çështjeje.
Ndërkaq në përputhje me Nenin 41 të Konventës për shpërblim të
drejtë, kërkuesit pretenduan 3,396.99 RUR për z. Solodyuk dhe dhe 3,178.82
RUR në të mirë të znj. Solodyuk për dëme materiale dhe një shumë prej
7,000-10,000 euro për secilin për dëme jo-materiale. Qeveria i kundërshtoi
këto kërkesa me argumentin se nuk duhet të jepet kompensim për arsye se
të drejtat e përcaktuara me Konventë nuk ishin shkelur. E në rast se Gjykata
gjen ndonjë shkelje, shkelja e gjetur do të përbënte kompensim të
mjaftueshëm. Sa i përket dëmeve jo-materiale të kërkuara, Qeveria i
konsideroi ato si të tepërta dhe jo të arsyeshme. Gjykata, në bazë të të gjitha
informatave që posedon, sa i përket dëmeve materiale jep dëmshpërblim
në vlerë prej 96 euro për z. Solodyuk dhe 90 euro për znj. Solodyuk. Rreth
dëmeve jo-materiale, Gjykata merr në konsideratë stresin dhe frustrimin e
shkaktuar nga pamundësia për të marrë pensionin e tyre në kohë dhe
rrjedhimisht, jep dëmshpërblim në vlerë prej 1,500 euro në favor të secilit
kërkues.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se ka shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1 të Konventës,
kurse kërkesa nën Nenin 6 është e panevojshme për shqyrtim (unanimisht).
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Klein kundër Austrisë - 57028/00
03.03.2011 [Seksioni i parë]
Neni 1 i Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e
refuzimit në pension të pleqërisë / ka shkelje
Neni 14 marrë së bashku me Nenin 1 të Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë dhe
diskriminim si pasojë e refuzimit në pension të pleqërisë / e panevojshme për
shqyrtim
Fjalët kyçe: gëzim paqësor i pasurisë/ pension i pleqërisë/ kontribute
pensionale / ndalim i ushtrimit të profesionit/ procedura të falimentimit/
diskriminim
Faktet e rastit
Kërkuesi - z. Anton Klein, shtetas austriak, ishte pranuar në Odën e
Avokatëve dhe kishte filluar të ushtronte detyrën e avokatit nga viti 1964.
Pas pezullimit të përkohshëm të së drejtës së kërkuesit për ushtrimin e
avokatisë nga Këshilli Disiplinor i Odës së Avokatëve të Vjenës dhe hapjes
së procedurave të falimentimit kundër kërkuesit, më 23 Janar 1996 Komiteti
Ekzekutiv i Odës së Avokatëve vendosi që në përputhje me Ligjin mbi
Ushtrimin e Avokatisë, kërkuesi ka humbur të drejtën për të ushtruar
profesionin. Dispozita e lartpërmendur përcaktonte se e drejta për
ushtrimin e profesionit të avokatit duhet të revokohet pas hapjes së
detyrueshme të procedurave për falimentim deri në përfundimin e
detyrueshëm dhe heqjen përfundimtare të kërkesës për hapje të procedurës
për falimentim si mungesë e mjeteve të mjaftueshme. Në lidhshmëri me
procedurat e falimentimit, kërkuesi më 1997 ishte dënuar nga Gjykata
Rajonale e Vjenës për përvetësim të paligjshëm.
Më 31 mars 1996, kërkuesi kishte kërkuar nga Oda e Avokatëve
largimin e tij nga lista e avokatëve për arsye shëndetësore, për të cilën Oda
e Avokatëve më 30 prill 1996 informoi kërkuesin se e kishte marrë
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parasysh. Sidoqoftë, Qeveria kishte njoftuar se Kuvendi Plenar i Odës së
Avokatëve kishte vendosur për largimin e kërkuesit nga lista e avokatëve
më 16 prill 1996, vendim për të cilin kërkuesi kishte pretenduar se nuk
është marrur. Oda e Avokatëve kishte vazhduar t‟i adresojë kërkuesit
faturat për tarifat e anëtarësimit, përfshirë kontributet për Fondin Pensional
deri në gusht 1997, të cilat Qeveria i ka deklaruar si të pavlefshme për arsye
se ato kërkesa janë bërë si pasojë e gabimeve të administratës së Odës së
Avokatëve. Andaj, po atë vit kërkuesi bëri kërkesë pranë Odës së
Avokatëve të Vjenës që t‟i garantojnë pensionin e pleqërisë, meqenëse ai
kishte ushtruar profesionin e avokatit për vitet 1964-1995, kërkesë e cila një
vit më vonë u hedhë poshtë nga Divizioni i Katërt i Komitetit Ekzekutiv të
Odës së Avokatëve. Kjo për arsye se, sipas Statutit për Fondin Pensional të
Odës së Avokatëve, pensionet e pleqërisë jepen vetëm kur një avokat të
ketë arritur moshën gjashtëdhjetë e pesë vjeçare dhe të ketë hequr dorë nga
e drejta e ushtrimit të avokatisë, e jo ta ketë humbur atë. Meqenëse kërkuesi
kishte humbur të drejtën e ushtrimit të profesionit para së të arrinte
moshën e pensionimit, konsiderohej se kishte humbur të drejtën e
pensionimit të hershëm.
Kërkuesi parashtroi kundërshtim se vendimi ishte i paligjshëm dhe
në rast se të gjeturat në lidhje me pensionin ishin të vlefshme, atëherë
rregulloret për pensionim të hershëm ishin jo-kushtetuese pasi që ai kishte
paguar kontribute për fondin pensional për më shumë se tridhjetë e dy
vite. Kundërshtimi u refuzua nga Komiteti Ekzekutiv i Odës së Avokatëve
me arsyetimin se procedurat e falimentimit vazhdonin të mbeteshin të
hapura. Sidoqoftë, pas ankmimit të vendimit nga kërkuesi, Gjykata
Administrative prishi vendimin e lartpërmendur duke gjetur se e drejta e
pensionit nuk binte tërësisht tek asetet nën procedurën e falimentimit. Por,
përsëri më 23 mars 1999, Komiteti Ekzekutiv vendosi kundër kërkuesit me
arsyetimin e njëjtë se personi i cili kërkon pensionin duhet të jetë anëtar i
Odës në kohën e arritjes së kohës së pensionimit, kusht të cilin nuk e kishte
plotësuar kërkuesi në fjalë. Pas këtij vendimi, kërkuesi u ankua para
Gjykatës Kushtetuese dhe Gjykatës Administrative se vendimi i Odës së
Avokatëve shkelte parimin e barazisë dhe të drejtën e tij të gëzimit të
pasurisë. Gjykata Administrative e hodhi poshtë ankesën e kërkuesit, duke
gjetur se kërkuesi do ta gëzonte të drejtën e pensionimit vetëm nëse do të
kishte arritur moshën e pensionimit dhe nëse në atë kohë do vazhdonte të
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ishte anëtar i Odës Austriake të Avokatëve, ndërsa Gjykata Kushtetuese
refuzoi shqyrtimin e rastit të kërkuesit pasi nuk kishte ardhmëri suksesi.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Kërkuesi pretendoi se refuzimi i të drejtës së tij në pensionin e
pleqërisë prej fondit pensional për të cilin kishte paguar kontribute gjatë
karrierës së tij si avokat ka shkelur të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë
nën Nenin 1 të Protokollit 1 të Konventës dhe kjo ka qenë arbitrare. Sipas
tij, zbatueshmëria e kësaj dispozite do të vihej në dyshim vetëm nëse
transferet e pagesave do të bëheshin nga Shteti dhe jo nga kontributet e
bëra nga ai person i cili kërkon pensionin. Ky argument u kundërshtua nga
Qeveria e cila konsideroi se Neni 1 i Protokollit 1 të Konventës nuk gjen
zbatim në këtë rast. Qeveria theksoi se e drejta e përfitimit nga pagimi i
kontributeve në fond pensional mund të fitohet vetëm nëse kushtet e
përcaktuara me ligj plotësohen. Tutje, Qeveria argumentoi se është e
papranueshme krahasimi i skemës së përgjithshme të sigurimit social me
atë të skemës së pensioneve të avokatëve, sepse kjo e fundit përveç skemës
sociale kishte të inkorporuar edhe elementin kontraktual duke paraparë
kushtin e të qenurit në listën e avokatëve në kohën e pensionimit.
Përderisa kërkuesi argumentoi se fushëveprimi i Nenit 1 të
Protokollit 1 të Konventës nuk mohohet për faktin se Oda e Avokatëve
është organ vetëqeverisës, Qeveria argumentoi të kundërtën duke theksuar
se Shteti nuk mund të mbahet përgjegjës si në rastet klasike të sigurimit
social, pasi që si organ vetëqeverisës me anëtarësi të detyrueshme dhe
struktura demokratike, ata kishin mundësi që të ndikonin edhe në statutet
e skemës së pensioneve të tyre. Tutje, Qeveria konsideroi se nëse Neni 1 i
Protokollit 1 do të ishte i zbatueshëm, çfarëdo ndërhyrje në të drejtën e
pasurisë së kërkuesit do të ishte e arsyetueshme duke pasur parasysh se ai
ka qenë në dijeni të sistemit dhe kushteve për tu plotësuar në marrjen e
pensionit që nga momenti kur ai ka filluar të ushtrojë profesionin.
Gjithashtu Qeveria deklaroi se, po të mos kishte qenë kusht të qenurit në
listën e avokatëve, kërkuesit do t‟i ishte dashur të paguajë kontribute më të
larta sesa që ka paguar, sepse sistemi i pensionit të avokatëve lejonte pagim
të kontributeve relativisht të vogla. Në atë kohë, kërkuesi ka qenë i lirë t‟i
bashkohej sistemit të përgjithshëm të pensioneve në vend të atij për
avokatë.
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Ndërkaq në lidhje me meritat e rastit, kërkuesi është thirrur në
pasurim të pajustifikuar nga fondi pensional pasi që vetëm për shkak të
mos-arritjes së moshës për pensionim i është mohuar e drejta e pensionit
edhe pse ka kontribuar financiarisht në fondin pensional për shumë vite
dhe ka dhënë ndihmë ligjore pa pagesë. Tutje, kërkuesi argumentoi se ai ka
plotësuar kushtin e të qenurit në listën e avokatëve në kohën e pensionimit,
sepse kur procedurat e falimentimit ishin hapur kundër tij, ai vetëm se e
kishte humbur të drejtën e ushtrimit të avokatisë por nuk ishte hequr
zyrtarisht nga lista e avokatëve. Gjithashtu, kërkuesi theksoi se kishte
pranuar fatura për anëtarësi nga Oda e Avokatëve gjë që dëshmonte se
konsiderohej ende anëtar. Rrjedhimisht, duke pasur parasysh se largimi
nga lista bëhet vetëm përmes një vendimi zyrtar e që në këtë rast ai vendim
nuk është marrë, kërkuesi argumentoi se ai ende duhej të kishte qenë në
listë.
Në lidhje me këtë çështje, Qeveria paraqiti se kërkuesi ishte fshirë nga
lista e avokatëve më së voni më 16 prill 1996 me vendim të Kuvendit Plenar
të Odës së Avokatëve. Në çdo rast sipas Qeverisë, ishte Gjykata
Administrative që kishte qartësuar se element themelor në këtë rast ishte
hapja e procedurave të falimentimit kundër kërkuesit që dërguan në
humbjen e të drejtës së ushtrimit të avokatisë para se të arrinte moshën e
pensionimit. Sa i përket pretendimeve të kërkuesit në lidhje me ndryshimet
e vitit 2004 në rregullat për pensionet e pleqërisë së avokatëve, sipas të
cilave të qenurit në listë të avokatëve nuk është më kusht për garantimin e
pensionit, Qeveria iu referua dispozitave kalimtare të ndryshuara ku
përcaktohej se sistemi i ri nuk do zbatohej ndaj tij.
Gjykata në vlerësimin e vet, fillimisht thekson se e drejta e pensionit
nuk është e garantuar me Konventë, mirëpo sipas praktikës gjyqësore të
institucioneve të Konventës, përkatësisht rastit Apostolakis kundër Greqisë, e
drejta e pensionit që bazohet në punësim, në rrethana të veçanta mund të
asimilohet në të drejtë të pasurisë, kjo ndodh veçanërisht kur kontribute të
veçanta janë paguar dhe në atë rast palës nuk mund t‟i mohohen përfitimet
nën atë skemë.1 Për më shumë, Gjykata konsideron se përkatësia e
detyrueshme në një skemë pensioni të pleqërisë, e bazuar në anëtarësinë e e
barabartë të detyrueshme në një organizatë profesionale gjatë ushtrimit të
profesionit, paraqet pritje legjitime për marrje të pensionit në kohën e

1
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pensionimit. Rrjedhimisht, kjo paraqet pasuri brenda kuptimit të Nenit 1 të
Protokollit 1 të Konventës.
Tutje, Gjykata në vlerësimin e zbatushmërisë së Nenit 1 i Protokollit 1
në këtë rast vëren se me ndryshim të Aktit të Avokatëve më 2003 nuk ishte
më kusht të qenurit në listë të avokatëve në kohën kur arrihet pensionimi
dhe se në kundërshtim me argumentet e Qeverisë, Oda e Avokatëve nuk
është shoqatë private por një trup ligjor publik. Andaj, masat e ndërmarra
nga Oda e Avokatëve përfshijnë përgjegjësinë e Austrisë si shtet, gjë që
rrjedhimisht çon në zbatimin e Nenit 1 të Protokollit 1. Gjykata konsideron
se refuzimi për dhënien e pensionit të pleqërisë paraqet ndërhyrje në
gëzimin paqësor të pasurisë së kërkuesit dhe vazhdon të analizojë
ndërhyrjen nën Nenin 1 të Protokollit 1.
Gjykata vrojton se, duke u bazuar në praktikën e saj gjyqësore,
përkatësisht në rastin Banfield kundër Britanisë së Madhe ku kishte të bënte
me uljen e pensionit të një oficeri të policisë pasi ishte dënuar për vepër
penale, duhet të vendoset se a ka pasur baraspeshë të drejtë në mes
interesit të përgjithshëm publik dhe mbrojtjes së të drejtave themelore të
individit.2 Sikurse në Apostolakis kundër Greqisë ashtu edhe në Banfield
kundër Mbretërisë së Bashkuar, ishte theksuar se është në vlerësimin e shtetit
sjellja e procedurave disiplinore dhe penale për interesin publik. Mirëpo, në
rastin e tanishëm dënimi i kërkuesit për përvetësim nuk kishte pasur
ndonjë ndikim të drejtpërdrejtë në kërkesën e tij për pension. Gjykata vëren
se, përderisa është në hapësirë të vlerësimit të shtetit të vendosë që përmes
legjislacionit të brendshëm, anëtarëve të komunitetit të avokatëve që
tanimë janë shpallur të falimentuar, t‟ua ndalojë ushtrimin e profesionit.
Sidoqoftë, duke pasur parasysh se kjo nuk përfshin ndonjë element
ndëshkues, ky interes legjitim nuk mund të shtrihet aq shumë sa të
arsyetojë privimin e tërësishëm të të drejtave të pensionit të kërkuesit.
Gjykata, duke mos qenë e bindur nga argumentet e Qeverisë mbi
faktet se pala do duhej të dinte kushtet e skemës pensionale të ndërlidhur
me punën kontraktuale dhe kushtin e të qenurit anëtar i Odës, thekson se
skema e pensionit të pleqërisë nuk është e krahasueshme me kontratën e
sigurimit të dëmit, sepse kjo e fundit përcakton kompensim financiar për
dëme të cilat nuk janë të sigurta të ndodhin për dallim nga skema e
pensionit të pleqërisë që paraqet ndihmesë në periudhën kohore, kur
mundësia për të përfituar ulet pjesërisht ose plotësisht. Andaj nuk është e
2
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pritshme që një person gjithashtu të anëtarësohet në një skemë tjetër
pensionale në rast se ai humb të drejtën e ushtrimit të profesionit.
Gjithashtu, Gjykata e sheh ndryshimin e Aktit të Avokatëve si argument
shtesë se situata e kaluar nuk ka qenë e duhur. Rrjedhimisht, Gjykata nuk
mund të gjejë se me privim të marrjes së pensionit të kërkuesit, i cili tërë
jetën profesionale ka paguar kontribute pensionale, Shteti ka bërë balancë
në mes të interesave publike dhe të drejtave individuale. Duke konsideruar
se kërkuesi ka bartur barrë të tepërt individuale, Gjykata gjen se ka shkelje
të Nenit 1 të Protokollit 1 të Konventës.
Në lidhje me pretendimin e kërkuesit për shkelje të Nenit 14 në
lidhshmëri me Nenin 1 të Protokollit 1 të Konventës, si pasojë e refuzimit të
pensionit të pleqërisë, Gjykata vlerëson se nuk është i nevojshëm shqyrtimi
ndaras për të njëjtat fakte.
Sa i përket çështjes së shpërblimit të drejtë nën Nenin 41 të
Konventës, ku kërkuesi kërkoi 289,808.99 EUR për dëme materiale dhe
39,157.47 EUR për shpenzime, Gjykata konsideron se zbatimi i kësaj
dispozite nuk është gati për t‟u vendosur dhe do të realizohet në një
procedurë të ndarë varësisht nga marrëveshja potenciale në mes të Shtetit
dhe kërkuesit.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se ka shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1 dhe se është i
panevojshëm shqyrtimi i kërkesës nën Nenin 14 të Konventës (unanimisht).
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Banfield kundër Britanisë së Madhe - 6223/04
18.10.2005 [Seksioni i katërt]
Neni 1 i Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e
konfiskimit te pensionit të oficerit të policisë për shkak të kryerjes së
veprave të rënda penale: hedhet poshtë
Fjalët kyçe: gëzim paqësor i pasurisë/ pension / vepër penale/ reduktim
pensioni / interes publik / shterim i mjeteve juridike / polic
Faktet e rastit
Kërkuesi - z. Paul Banfield, shtetas britanik, ishte polic dhe u dënua
me 18 vjet burgim për vepra penale seksuale kundër grave, duke përfshirë
përdhunimin. Tri nga veprat penale ishin kryer përderisa kërkuesi ishte në
detyrë. Viktimat e tij ishin gra të reja në të 20-at e tyre të cilat ishin arrestuar
në stacionin e policisë së Cambridge për kundërvajtje. Në atë kohë,
kërkuesi ishte rreshteri i kujdestarisë përgjegjës për ato gra. Derisa ishte në
detyrë në stacionin policor, ai sulmoi seksualisht dy nga gratë dhe
përdhunoi tjetrën. Dy nga shkeljet (vjedhje me qëllim përdhunimi dhe
përdhunim) u kryen nga kërkuesi pasi viktima e tij e kishte njoftuar atë se
me parë kishte pasur një vjedhje në banesën e saj dhe pasi qe viktima i dha
emrin dhe adresën e saj. Kërkuesi më pas hyri në shtëpinë e gruas në mes
të natës dhe e përdhunoi atë.
Gjyqtari i procedurës përshkroi sulmet e kryera nga kërkuesi
përderisa ishte në detyrë si "shkeljet më të rënda të besimit dhe të
detyrimit". Më 27 qershor 2000, kërkuesi u shkarkua nga forcat e policisë
nga Kryeshefi i Policisë. Në atë datë ai kishte 14 vjet dhe 40 ditë shërbimesh
pensionale. Më 27 shtator 2001, Sekretari i Shtetit me kërkesë të autoritetit
policor lëshoi një certifikatë konfiskimi sipas Rregullores K5 të Rregullores
së Pensioneve të Policisë 1987 ("Rregullorja"). Pas një seance në të cilën u
dëgjuan paraqitjet nga kërkuesi, autoritetet policore e njoftuan atë se do të
humbas 75% të pensionit. Në procedurat e ankesës para Gjykatës së
Kurorës, shuma e pensionit që do të konfiskohej u zvogëlua në 65% nga
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Regjistruesi (Recorder), i cili gjithashtu pohoi se konfiskimi i pensionit nuk
përfaqësonte një dënim të dyfishtë. Po ashtu, kërkesa për shqyrtimin
gjyqësor të vendimit të Gjykatës së Kurorës u refuzua.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Kërkuesi pretendoi shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1, Nenit 4 të
Protokollit 7 dhe Nenit 8 të Konventës, të marra vetëm dhe së bashku me
Nenin 14 të Konventës. Ai gjithashtu u ankua për procedurat e aplikuara,
sipas Nenit 6 të Konventës.
Në lidhje me pranueshmërinë e kërkesës, Qeveria pretendoi se
kërkesa është qartazi e pabazuar për shumë arsye. Ata argumentuan se
duke mos aplikuar për rishqyrtim në seancën dëgjimore të vendimit të
gjyqtarit të 3 tetorit 2003, kërkuesi nuk i ka shteruar mjetet e brendshme
juridike. Qeveria po ashtu argumentoi se konfiskimi i pensionit të kërkuesit
nuk ndërhynte në të drejtën e tij për gëzim paqësor të pasurisë, sepse e
drejta e tij për pension ishte e drejtë për pension në përputhje me rregullat
përkatëse: efekti i konfiskimit ishte zvogëlimi i pensionit, të financuar nga
kontributet e tij dhe se pensioni do të paguhet, por i zvogëluar në
proporcion me besimin e humbur në shërbimin publik. Qeveria pohoi se
konfiskimi dhe zvogëlimi i pensionit ishte një kontroll i ligjshëm i
përdorimit të pronës për interes të përgjithshëm, pasi të drejtat e pensionit
të kërkuesit nuk janë shuar, por janë reduktuar me 65% për të pasqyruar
tërheqjen e fondeve për këtë pension nga paratë publike. Qeveria tutje
theksoi se rregulloret për zvogëlimin dhe konfiskimin e pensionit publik bazuar në veprimet e kërkuesit - përmbushin dy funksione kryesore: së
pari, për të përcaktuar të drejtën e një punonjësi të veçantë për pension dhe
së dyti, për të kontrolluar përdorimin e parave publike nga autoriteti
policor për të "shpërblyer" punonjësit për shërbimin e tyre besnik. Për më
shumë Rregullorja K5 dhe Qarkorja e Ministrisë së Brendshme së bashku
bëjnë të qartë se kur një punonjës është dënuar për një vepër penale,
autoriteti policor duhet të marrë parasysh nëse është "në interes publik" për
atë punëmarrës të marrë një pension të financuar nga Shteti. Në rastin në
fjalë, Qeveria ishte e mendimit se një baraspeshë e drejtë u arrit ndërmjet
interesave të komunitetit të përgjithshëm dhe interesit individual të
kërkuesit. Qeveria tutje argumenton se meqenëse qëllimi i pensionit të
shërbimit publik është të shpërblejë shërbimin besnik, një oficer i shpallur
fajtor për vepra penale që rrënojnë besimin publik, nuk mund të ankohet se
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ndonjë pritje legjitime është mposhtur në mënyrë të pahijshme, arbitrare
ose të padrejtë. Është e rëndësishme të shmanget humbja e besimit publik,
që do të rezultonte nëse një oficer policie ose shërbyes tjetër publik, i cili
kishte kryer dhe është dënuar për vepra të rënda penale (për të cilat vetë
ishte përgjegjës për të shkaktuar humbje serioze të besimit në shërbimin
publik), do të "shpërblehej " me pagesa të shumave potencialisht të mëdha
nga fondet publike. Qeveria gjithashtu vuri në dukje se konfiskimi ishte i
kufizuar në përqindjen e pensionit që ishte i pagueshëm nga fondet publike
dhe nuk ishte një pasojë e pashmangshme e dënimeve ose shkarkimit të tij.
Përkundrazi, ishte një vendim i marrë nga autoriteti policor dhe Sekretari i
Shtetit, më pas edhe nga Gjykata e Kurorës, dhe është marrë në dritën e të
gjitha rrethanave të rastit. Sa i përket testit "barrë individuale dhe të tepërt",
Qeveria pretendoi se testi nuk mund të zbatohet në rastin në fjalë, sepse ai
përfshin një vendim të veçantë për të humbur një pjesë të pensionit të tij si
rezultat i drejtpërdrejtë i veprimeve të tij penale.
Kërkuesi pretendoi se rasti i tij binte në kontekstin ligjor si "barrë e
tepruar dhe individuale" dhe se ka një ndikim veçanërisht të rëndë mbi të.
Qeveria kundër argumentoi se kur një individ dënohej me 18 vjet burg,
është e parëndësishme të shqyrtohet skema ligjore "barrë e tepruar dhe
individuale" - dënimi i kërkuesit nuk është imponuar për të rikthyer
besimin e publikut në forcën policore, por për ta dënuar atë për keq bërjen
e vet. Dënimi nuk i shërbeu qëllimit të rivendosjes ose (duke siguruar që
kërkuesi nuk do të shpërblehet me pagesa bujare të pensioneve nga çanta
publike) duke ruajtur besimin e publikut në shërbimin policor.
Gjykata vëren se pensioni i një oficeri të policisë është pjesërisht i
përbërë nga kontributi i kërkuesit, por në substancë i financuar nga fondet
publike. Nëse oficeri kryen një vepër penale që dëmton besimin e publikut
në polici dhe shërbimin që e ofrojnë, atëherë ai nuk mund të shpërblehet
për shkak të kësaj situate, duke konsideruar pensionin si shpërblim nga
publiku për punën që ai kryen. Kur një pension nga Shteti konfiskohet si
masë disiplinore, sikur 100 % në rastin Azinas1 ose me 65% (si në rastin
aktual), është e pashmangshme "ndërhyrja" në gëzimin paqësor të pasurisë.
E drejta e Shtetit për të ndërmarrë masa disiplinore ndaj kërkuesit përveç
procedurës penale, nuk ishte në diskutim. Përndjekja penale si dhe
procedurat disiplinore, si konfiskimi i pensionit, lidhen ngushtë me
marrëdhëniet e besimit që duhet të ekzistojnë midis të gjithë punonjësve
1

Azinas kundër Qipros [DhM], nr. 56679/00, § 43, GjEDNj, 20 Qershor 2002
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dhe punëdhënësit të tyre, por veçanërisht në rastin e policisë, të cilët i
mbahen publikut si garantues të zbatimit të ligjit. Në rastin e kërkuesit, në
momentin kur kreu veprën penale ai e rrezikoi marrëdhënien e besimit të
popullit ndaj gjithë shërbimit policor. Gjykata vëren se vendimi për të
konfiskuar pensionin e kërkuesit ishte masë diskrecionale.
Gjykata gjithashtu vëren se kërkuesit i ishte dhënë mbrojtje e gjerë
procedurale sipas legjislacionit të brendshëm përkatës, veçanërisht në
Qarkoren e Ministrisë së Brendshme e cila dha udhëzime për konfiskimin e
pensioneve policore në një procedurë graduale të përbërë nga tre pjesë apo
faza. Gjykata nuk e konsideron të nevojshme të përcaktojë nëse
parashtruesi i kërkesës në këtë rast i ka shteruar mjetet juridike të
brendshme, pasi që kërkesa është qartazi e pabazuar për arsyet e
mëposhtme. Gjykata nuk e konsideron të paarsyeshme që të bëhet
reduktimi apo edhe konfiskimi total i pensioneve në raste të veçanta.
Qarkorja e Ministrisë së Brendshme e bën të qartë se konfiskimi është një
formë e sanksionit dhe siguron se masat e konfiskimit mund të futen vetëm
kur janë ndërmarrë procedura penale, larg përbërjes së një dënimi të
dyfishtë, gjithashtu cek se konfiskimi do të zbatohet vetëm në raste
ekstreme si ky në fjalë. Gjykata thekson së në praktikën gjyqësore,
përkatësisht në rastin e lartcekur Azinas, pensioni ishte konfiskuar
automatikisht nga veprimi i ligjit, ndërsa në këtë rast çdo hap i procedurës
ishte objekt i një vendimi të veçantë dhe gradual. Roli i Gjykatës është të
konstatojë nëse është arritur një baraspeshë e drejtë midis kërkesave të
komunitetit të përgjithshëm dhe mbrojtjes së të drejtave të individit.
Duke marrë parasysh natyrën serioze të veprave të kërkuesit dhe
dëmtimin e jashtëzakonshëm ndaj reputacionit të policisë që ai kishte
krijuar me veprat e tij, Gjykata konkludon se vendimi i cili privon
kërkuesin nga pensioni i tij, nuk mund të shihet si shqetësues për një
baraspeshë të drejtë mes të drejtave individuale të kërkuesit dhe
shqetësimeve të punëdhënësit të tij dhe publikut të gjerë. Si pasojë Gjykata
shpall kërkesën si të papranueshme në kuptimin e Nenit 35 § 3 dhe e hedh
poshtë në bazë të Nenit 35 § 4.
Në trajtimin e pretendimeve tjera të kërkuesit, Gjykata vëren se për sa
i përket Protokollit 7 të Konventës, ky protokoll nuk ishte ratifikuar nga
Britania në kohën e veprimeve, edhe sikur të ishte ratifikuar kërkuesi nuk i
ishte nënshtruar dy seteve të procedurave të dyfishta andaj nuk do të ishte
i aplikueshëm. Ndërsa në lidhje me Nenin 6 të Konventës dhe mungesës së
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ndihmës juridike, Gjykata rikujton çështjen Steel dhe Morris kundër Britanisë
së Madhe, ku kishte vendosur se secili rast duhej të trajtohej në bazë të
rrethanave përkatësisht kompleksitetit të vet. 2 Sa i përket rastit në fjalë
Gjykata vendosë se nuk kishte asgjë veçanërisht komplekse për ligjin dhe
është e dukshme nga komentet gjyqësore në rast - nga rezultati i seancës së
Gjykatës së Kurorës në Leeds - se kërkuesi ishte në gjendje të përfaqësonte
veten në mënyrë efektive. Si pasojë për sa i përket pjesës së pretendimeve
që bien në juridiksion të saj, Gjykata gjen pretendimet si të pabaza andaj i
hedh poshtë në përputhje me Nenin 35 § 4 të Konventës.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata e deklaron kërkesën të papranueshme (unanimisht).

2

Steel dhe Morris kundër Britanisë së Madhe, nr. 68416/01, § 61, GjEDNj 2005
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Pejčić kundër Serbisë - 34799/07
08.01.2014 [Seksioni i dytë]
Neni 1 Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e
refuzimit për të rivendosur pagesën e pensionit / ka shkelje
Nenit 6 § 1
Shkelje e së drejtës për proces të rregullt gjyqësor si pasojë e
kohëzgjatjes së procedurave / ka shkelje
Neni 13
Shkelje e së drejtës për zgjidhje efektive si pasojë e mungesës së
mjeteve efektive juridike për adresim të kërkesave / e panevojshme për
shqyrtim
Fjalët kyçe: gëzim paqësor i pasurisë/ pension/ shtetësi e dyfishtë / ndërrim
skeme pensionale / ndërrim vendbanimi / kohëzgjatje e procedurave / zgjidhje
efektive
Faktet e rastit
Kërkuesi - z. Blagoja Pejçiq, shtetas i Serbisë dhe Kroacisë, ishte oficer
në Ushtrinë Kombëtare ("JNA") të ish Republikës Socialiste Federative të
Jugosllavisë ("SFRJ"). Në vitin 1973, ai u tërhoq në bazë të rregulloreve
federale të Jugosllavisë dhe iu caktua një pension nga Fondi Jugosllav për
Sigurimet Shoqërore të Përfituesve Ushtarakë me qendër në Beograd
(Fondi Ushtarak i Sigurimeve Shoqërore). Ish RSFJ-ja siguroi një sigurim të
dyfishtë pensionesh - ushtarake dhe civile. Fondi Ushtarak ishte i rezervuar
për stafin e APJ-së, skema e sigurimit ishte ngritur në nivel federal dhe
pensionet ishin paguar nga buxheti federal. Nga ana tjetër, secila republikë
kishte fondin e vet të pensionit, i krijuar për pagesën e pensioneve të tjera
jo-ushtarake. Pas shpërbërjes së ish RSFJ-së, Fondi Ushtarak ndaloi pagesën
e pensioneve për pensionistët nga shtetet e sapoformuara dhe në shumicën
e rasteve shtetet e sapokrijuara morën përsipër pagimin e pensioneve te
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qytetarët e tyre. Kërkuesi ishte banor në Kroaci në kohën e pavarësisë së
saj, por nuk kishte shtetësi kroate. Prandaj, ai nuk kishte të drejtën e
pensionit nga Fondi i Pensionit Kroat ("Fondi Kroat"), prej fillimit. Kur iu
dha shtetësia kroate, kërkuesi filloi të përfitonte nga Fondi Kroat në
përputhje me legjislacionin e aplikueshëm kroat, i cili parashikonte
vazhdimësinë e pagesës së pensioneve për ish oficerët e JNA që ishin
shtetas kroatë. Megjithatë, çështja e ish-pensionistëve ushtarakë ka mbetur
e pazgjidhur midis shteteve të sapoformuara dhe kjo ishte një nga subjektet
e trajtuara në marrëveshjen për çështjet e trashëgimisë.
Më 11 qershor 1973, kërkuesit iu akordua një pension nga Fondi
Jugosllav. Pensioni vazhdoi t'i paguhej atij nga Fondi i Beogradit pas
shpalljes së pavarësisë së Kroacisë. Më 23 nëntor 1993, kërkuesi kërkoi
ndërprerjen e pagesës së pensionit, pasi që atij i ishte dhënë një pension në
Kroaci. Nga 1 dhjetori 1994, kërkuesi përfitoi nga pensioni i paguar nga
Fondi Kroat. Më 18 janar 2002, kërkuesi u vendos në Novi Sad, Serbi si
rezultat dega e Fondit Kroat në Split nxori një vendim për ndërprerjen e
pagesës së pensionit të kërkuesit, pasi që nuk kishte më vendbanim në
Kroaci. Vendimi i 31 marsit 2004 u mbështet në ankesë si pasojë Fondi
Kroat këshilloi kërkuesin të kërkojë pagesën e pensionit të tij nga Fondi
Serb. Komisioni i Ankesave, gjeti se kërkuesi pritej të lëvizte në Kroaci dhe
të rivendoste banimin atje në mënyrë që të mund të ri aplikonte për një
pension nga Fondi Kroat. Komisioni i Ankesave më tej konstatoi se
ndryshimi i vendbanimit nuk mund të sillte asnjë pasojë për përfitimet e
pensionit, pasi që e drejta për pension në Kroaci ishte themeluar në vitin
1993. Më 31 dhjetor 2009, Komisioni i Ankesave, duke pretenduar se ishte
duke vepruar sipas udhëzimeve nga aktgjykimi i Gjykatës Supreme,
përsëri hodhi poshtë ankesën e kërkuesit dhe udhëzoi këtë të fundit të
shkojë në Kroaci. Komisioni i Ankesave gjeti se, pasi që kërkuesi kishte
qëndrim në Kroaci më 3 qershor 2004, kur Marrëveshja e Vitit të Ri hyri në
fuqi, vetëm Fondi Kroat mund të ishte përgjegjës për pagimin e pensionit të
tij. Më 17 dhjetor 2010, Gjykata Administrative miratoi vendimin e 31
dhjetorit 2009, duke aplikuar vetëm Ligjin për Sigurimin e Pensionit dhe
Aftësisë së Kufizuar, duke dështuar t'i përgjigjet pretendimit të kërkuesit se
Marrëveshja e Zbatimit kishte përparësi ndaj ligjeve dhe akteve nënligjore
të vendit ose kërkesës së tij se ai kishte vendosur vendbanimin në Serbi
përpara hyrjes në fuqi të marrëveshjes në fjalë.
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Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Kërkuesi pretendoi shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1 për shkak të
refuzimit të Shtetit për të rivendosur pagesën e pensionit të tij ushtarak.
Qeveria në kundërshtimet preliminare argumentoi se, ndonëse
procedurat e brendshme në këtë rast ishin iniciuar pasi Serbia e kishte
ratifikuar Konventën më 4 mars 2004, kërkesa ishte e lidhur
pazgjidhshmërisht me ngjarjet që kishin ndodhur para asaj kohe dhe që
ishin pra jashtë juridiksionit të përkohshëm të Gjykatës (në veçanti,
shpërbërja e ish-RSFJ-së në vitin 1991 dhe vendimi i kërkuesit për të kaluar
në Serbi në janar 2002). Qeveria më tej pohoi se kërkesa ngriti çështje lidhur
me pajtueshmërinë e saj ratione personae në funksion të procedurave të
kryera në Kroaci. Administrata kroate e kishte privuar kërkuesin nga e
drejta e tij e pensionit e themeluar në vitin 1973, duke refuzuar vazhdimin e
pagesës pasi u transferua në Serbi. Kërkuesi argumentoi se për qëllimin e
juridiksionit të përkohshëm të Gjykatës, as data e transferimit të tij në Serbi
e as data e kërkesës për autoritetet kroate për vazhdimin e pagesës së
pensionit të tij, nuk ishin të rëndësishme. Ajo që ishte e rëndësishme ishte
data kur ai filloi procedurat në Shtetin e paditur.
Kërkuesi më tej pohoi se, kur ai filloi procedurat në Shtetin e paditur
më 11 nëntor 2004, Marrëveshja e Vazhdimit, e cila përcaktoi qartë
përgjegjësinë për pagesën e pensioneve ushtarake ndërmjet shteteve
pasuese, ishte tashmë në fuqi. Meqenëse ai ishte shtetas i Kroacisë dhe
Serbisë, me vendbanim në territorin e Serbisë, ishte e qartë se Shteti i
paditur ishte përgjegjës për pagimin e pensionit të tij. Kërkuesi më tej
parashtroi se, vetëm pas vendimit të datës 1 gusht 2012, kur Fondi mori
përgjegjësinë për pagimin e pensionit të tij, ai mori bazën ligjore për të
kërkuar kompensim në gjykatat civile. Megjithatë, ai kishte vendosur të
priste rezultatin e procedurës para kësaj Gjykate. Kërkuesi gjithashtu
kundërshtoi argumentin e Qeverisë lidhur me efektivitetin e procedurave
civile në këtë lloj të rastit. Së pari, në rastet e dy pensionistëve të tjerë të
APJ-së të cilat Qeveria i ofroi si shembuj, Gjykata Supreme gjeti që organet
administrative nuk kishin juridiksion lëndor për t'u marrë me kërkesat e
tyre dhe i udhëzoi ata të nisin procedurat civile. Në rastin e kërkuesit, nga
ana tjetër, Gjykata Supreme dy herë ia ktheu çështjen organeve
administrative për rishqyrtim dhe i udhëzoi ata që të zbatojnë
Marrëveshjen e Suksedimit. Së dyti, këta paditës duhej të inicionin grupe të
reja të procedurave civile, pavarësisht se kishin marrë gjykime në favor të
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tyre, sepse ata ende nuk kishin filluar të merrnin pagesën e plotë të
pensioneve të tyre nga Fondi.
Sa i përket komenteve ndërhyrëse të palës së tretë, Qeveria kroate
parashtroi se e drejta e kërkuesit për pension u njoh nga autoritetet e
mëparshme të RSFJ-së. Kroacia thjesht e pranoi këtë fakt dhe vazhdoi të
paguante pensionin e tij pas pavarësisë së saj në qershor 1991 dhe
shpërbërjes së RSFJ-së. Kërkuesi ishte një pensionist ushtarak dhe pagesa e
pensionit të tij jashtë vendit do të ishte e mundur vetëm në bazë të ligjit
kombëtar përkatës nëse do të kishte një traktat ndërkombëtar ose një
marrëveshje reciproke. Megjithatë, në atë kohë nuk kishte një traktat të tillë
ndërkombëtar ose një marrëveshje reciproke midis Kroacisë dhe Serbisë.
Qeveria kroate më tej pohoi se kundërshtimet e pranueshmërisë së Shtetit
të paditur duhet të hidhen poshtë pasi që ishte e qartë nga faktet e rastit se
Gjykata kishte juridiksion të përkohshëm dhe se Argumentet e Shtetit të
paditur në lidhje me pajtueshmërinë ratione personae të çështjes dhe
shterimit të mjeteve juridike vendore në Kroaci kishin për qëllim vetëm
zhvendosjen e përgjegjësisë për gjendjen e kërkuesit në Republikën e
Kroacisë.
Në fillim, Gjykata vëren se, meqë aplikimi ishte paraqitur para 7
gushtit 2008, kërkuesi nuk ishte i detyruar të paraqiste një ankesë
kushtetuese përpara se të paraqiste rastin e tij në këtë gjykatë. Sa i përket
argumentit të Qeverisë se kërkuesi duhet të ketë filluar procedurat e reja
administrative pas ndryshimit në sistemin e pensioneve (pas bashkimit të
fondeve pensionale civile dhe ushtarake), Gjykata pajtohet me kërkuesin se
ndryshimi ka të bëjë vetëm me ndryshimin në identitetin e fondit
përgjegjës për pagesën e pensionit të tij. Fondi Ushtarak në mënyrë efektive
pushoi së ekzistuari dhe nga 1 janari 2012 me efekt të gjitha të drejtat dhe
detyrimet e tij u morën nga Fondi. Megjithatë, Gjykata konsideron se kjo
nuk ka sjellë ndonjë ndryshim thelbësor në përmbajtjen e pretendimit të
kërkuesit duke sugjeruar kështu ndonjë nevojë për të filluar ndonjë
procedurë të re lidhur me atë kërkesë para Fondit. Për më tepër, sa i përket
argumentit të Qeverisë lidhur me procedurat civile, Gjykata vëren se nuk
është relevante për rastin e kërkuesit. Në dy rastet që Qeveria i ofroi si
shembuj, ndryshe nga rasti i kërkuesit, Gjykata Supreme konstatoi se
organet administrative kishin mungesë të juridiksionit lëndor për të
trajtuar kërkesat dhe i udhëzonte paditësit që të fillonin procedurën civile.
Vërehet gjithashtu se kërkuesi parashtroi se dy përfituesit ushtarakë, të
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cilëve iu referua Qeveria, duhet të iniciojnë set të ri të procedurave civile
pavarësisht faktit se ata kishin marrë aktgjykime në favor të tyre, sepse
Fondi refuzoi të paguante pensionet e tyre. Qeveria nuk e kundërshtoi këtë
argument. Gjykata vëren se kjo kërkesë nuk është qartazi e pabazuar
brenda kuptimit të Nenit 35 § 3 (a) të Konventës, prandaj duhet të shpallet
e pranueshme.
Në lidhje me Nenin 1 të Protokollit 1, Gjykata rithekson se ky nen
nuk krijon të drejtën për të blerë pasuri dhe nuk vendosë asnjë kufizim mbi
lirinë e Shteteve Palë për të vendosur nëse ka ose nuk ka ndonjë formë të
sistemit të sigurimeve shoqërore ose të sistemit të pensioneve, ose të
zgjedhë llojin ose shumën e përfitimeve ose pensioneve për të siguruar
sipas ndonjë skeme të tillë. Megjithatë, kur një Shtet Palë ka në fuqi një
legjislacion që parashikon pagesën në të drejtën e përfitimit të mirëqenies
ose të pensionit - qoftë i kushtëzuar apo jo në pagesën paraprake të
kontributeve - ky legjislacion duhet të konsiderohet se gjeneron një interes
pasuror që përfshihet në kuadër të Nenit 1 të Protokollit 1 për personat që i
plotësojnë kërkesat e tij. Prandaj, kur shuma e përfitimit ose pensionit
zvogëlohet ose eliminohet, kjo mund të përbëjë një ndërhyrje në pasuri që
kërkon të justifikohet në interes të përgjithshëm. Palët e pranishme nuk e
kontestojnë se të drejtat e pensionit të vazhdueshëm të kërkuesit përbëjnë
pasuri në kuptimin e Nenit 1 të Protokollit 1 të Konventës. Gjykata vëren se
në bazë të Aneksit E, të Marrëveshjes së Zbatimit e cila hyri në fuqi më 2
qershor 2004, secili shtet pasardhës mori përgjegjësinë për pagesën e
rregullt të pensioneve për qytetarët e saj, të cilët kishin qenë punonjës civilë
ose ushtarakë të ish RSFJ-së, pavarësisht nga vendbanimi i tanishëm, nëse
këto pensione janë financuar nga fondet federale. Në rastin e pensioneve
ushtarake, nëse një person ishte shtetas i më shumë se një republike të ishRSFJ-së, pensioni duhet të paguhet nga shteti ku ai person jetonte. Prandaj,
është e qartë se në bazë të Marrëveshjes së Suksedimit, e cila është e
zbatueshme, kriteri përkatës për përcaktimin e përgjegjësisë për pagesën e
pensioneve ushtarake në raste si ky i tanishmi, ishte vendbanimi.
Kërkuesi u zhvendos në Serbi para hyrjes në fuqi të Marrëveshjes së
Vitit të Ri, në janar të vitit 2002. Që nga 2 qershori i vitit 2004, shteti
përgjegjës kishte marrë përgjegjësinë për pagesën e pensioneve ushtarake
për shtetasit e tij me shtetësi të dyfishtë që banonin në territorin e vet dhe
kërkuesi në fjalë i takon qartë kësaj kategorie. Ndërkohë që ai kishte
kërkuar që pagesa e tij të paguhej nga Fondi Ushtarak duke filluar nga 1
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prilli 2004, Gjykata përsërit se kjo përgjegjësi është themeluar vetëm me
efekt nga 2 qershori 2004. Refuzimi i organeve kompetente administrative
për të rivendosur pagesën e pensionit të kërkuesit pa dyshim arriti në një
ndërhyrje në të drejtën e tij për gëzim paqësor të pasurisë për qëllimet e
fjalisë së parë të paragrafit të parë të Nenit 1 të Protokollit 1. Çështja
kryesore është nëse ndërhyrja ishte në përputhje me ligjin. Duke pasur
parasysh gjetjet e mësipërme, Gjykata konsideron se refuzimi i kërkesës për
rivendosjen e pagesës së pensionit të kërkuesit për periudhën pas hyrjes në
fuqi të Marrëveshjes për Fondin Pensional deri më 1 gusht 2012, përbënte
një ndërhyrje në të drejtat pronësore të kërkuesit, që nuk ishte në përputhje
me ligjin vendor. Prandaj, Gjykata gjen se ka shkelje të Nenit 1 të
Protokollit 1 të Konventës.
Kërkuesi bazuar në Nenit 6 § 1 të Konventës u ankua se kohëzgjatja e
procedurave nuk ishte në pajtim me kohën e arsyeshme sipas këtij neni.
Gjykata vëren se procedurat, të cilat ende ishin në pritje, kanë zgjatur më
shumë se 8 vite. Gjykata rikujton se koha e procedurave vlerësohet në
raport me atë çka është në kontest për kërkuesin, e në rast të pensioneve
veçanërisht duhet pasur kujdes.1 Gjykata duke vlerësuar se rasti nuk ishte
kompleks, dhe kërkuesi nuk ka kontribuar në vonesat e shkaktuara,
konstaton se përgjegjësia bie mbi autoritetet. Andaj Gjykata vendosë se ka
pasur shkelje të Nenit 6 § 1 të Konventës dhe se nuk ka nevojë të shqyrtohet
kërkesa sipas Nenit 13 të Konventës.
Kërkuesi në bazë të Nenit 41 pretendoi dëm jo-material dhe
kompensim për dëmet materiale për pensionet e humbura. Sipas Gjykatës,
Shteti duhet t‟i paguajë kërkuesit, brenda tre muajve nga data në të cilën
aktgjykimi bëhet i formës së prerë, në lidhje me dëmin material të pësuar
nga 2004 deri më 31 dhjetor 2011, së bashku me interesin ligjor dhe shumat
e mëposhtme, që do të konvertohen në dinarë serbë sipas normës së
aplikueshme në datën e shlyerjes dhe 3,900 EUR në lidhje me dëmin jomaterial.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se ka shkelje të Nenit 6 § 1 dhe Nenit 1 të Protokollit
1 ndërkaq kërkesa nën Nenin 13 është e panevojshme për shqyrtim
(unanimisht).

1

H.T. kundër Gjermanisë, nr. 38073/97, § 37, 11 Tetor 2001
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Zasurtsev kundër Rusisë - 67051/01
27.04.2006 [Seksioni i parë]
Neni 6
Shkelje e së drejtës për proces të rregullt gjyqësor si pasojë e tejzgjatjes së procedurave dhe si pasojë e shfuqizimit në bazë të ri-shikimit
mbikëqyrës të vendimit të Gjykatës Themelore / ka shkelje të pjesshme
Neni 1 i Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e
ndryshimit dhe uljes së përfitimeve mujore / e panevojshme për shqyrtim
Fjalët kyçe: proces i rregullt gjyqësor/ shfuqizim i vendimit/ ulje e
paligjshme e përfitimeve mujore/ beneficione për kategori të personit të paaftë
Faktet e rastit
Kërkuesi - z. Nikolay Aleksandrovich Zasurtsev, shtetas i Republikës
së Mordovias, pjesë e Bashkimit Sovjetik, më 1987 ishte pjesë e operimeve
emergjente në centralin bërthamor të Çernobillit. Si rezultat ai vuajti nga
rrezatimet bërthamore për shkak të ekspozimit. Pas trajtimeve mjekësore,
kërkuesit iu dha statusi i personit të paaftë për punë dhe u shpërblye me
përfitime mujore nga ana e Shtetit. Deri në marsin e vitit 1999, kërkuesi
merrte përfitime mujore prej një shume 6,685.57 Rubla (monedha ruse).
Sidoqoftë, duke vazhduar pas kësaj date, Departamenti i Sigurimeve
Sociale uli shumën e përfitimeve mbi bazën se shuma e paguar më herët
është llogaritur gabim. Duke konsideruar këtë ulje të përfitimeve të
paligjshme, kërkuesi filloi procedurat kundër këtij organi, para Gjykatës
Themelore të Ruzajevskit. Kjo e fundit me 30 qershor të vitit 2000 doli me
një vendim ku gjeti uljen e bërë nga Deparamenti i Sigurisë si të paligjshme
dhe shpërbleu kërkuesin për borxhin sa i përket periudhës ndërmjet 1 mars
1999 dhe ditës së vendimit gjyqësor. Vendim nuk u apelua brenda afatit të
caktuar me dhe si i tillë u bë i ekzekutueshëm. Pas fillimit të procedurës së
ekzekutimit, Prokurori i Shtetit të Mordovias hapi procedurën për rishikim
mbikëqyrës. Procedurat e ekzekutimit u ndërprenë deri në përfundim të
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ekzaminimit të kërkesës. Gjykata Supreme me kërkesën e Prokurorit të
Shtetit prishi vendimin dhe ridërgoi çështjen për një ekzaminim të ri, mbi
bazën se gjykata e instancës së parë ka keq llogaritur shumën e përftimeve
mujore. Si pasojë e prishjes së vendimit, procedurat e ekzekutimit u
ndërprenë. Më 22 mars 2001, Gjykata Themelore në Razujevskij hodhi
poshtë kërkesën e kërkuesit. Më 3 korrik të po këtij viti, ky vendim u
mbështet nga Gjykata Supreme e Republikës së Morodvias. Në shkurt të
vitit pasues, Kryetari i Gjykatës Supreme me kërkesën e kërkuesit filloi
procedurën për mbrojtje të ligjshmërisë sa i përket vendimeve të 22 marsit
dhe 3 korrikut. Presidiumi i Gjykatës Supreme mbështeti kërkesën dhe
prishi dy vendimet e mëparshme. Gjykata Themelore e Razujevskit ndaloi
procedurat deri në një prononcim të Gjykatës Kushtetuese mbi çështjen. Më
23 janar të vitit 2003, Gjykata Themelore pjesërisht pranoi kërkesën dhe
shpërbleu kërkuesin në një shumë prej 471,981,80 Rubla (përafërsisht 13,756
EUR) dhe urdhëroi Departamentin e Sigurimeve Sociale të Razujevskit të
paguajë përfitime mujore prej 508 EUR. Ky vendim u ndryshua nga
Gjykata Supreme. Gjykata urdhëroi për kërkuesin një shumë për periudhën
1 mars 1999 deri më 31 dhjetor 2002, e cila konsistonte në 13,012 EUR dhe
pagesën mujore prej 603 EUR. Më 8 prill 2003, filloi procedura e
ekzekutimit dhe u mbyll më 23 dhjetor të po këtij viti. Në një datë të
paspecifikuar, kërkuesi paraqiti një kërkesë për rishikim sa i përket
vendimeve të fundit të sjellë nga Gjykata Themelore dhe ajo Supreme. Ky
aplikim u refuzua nga Gjykata Supreme e Republikës së Mordovias.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Në lidhje me pranueshmërinë dhe meritat e rastit, kërkuesi informoi
Gjykatën se ka refuzuar një ujdi me kushtet e parashtruara nga Qeveria.
Qeveria së bashku me komentet e paraqitura pranë Gjykatës, i kërkoi kësaj
të fundit të çregjistrojë kërkesën në pajtim me Nenin 37 të Konventës duke
iu referuar refuzimit të kërkuesit për të pranuar ujdinë. Gjykata thekson se
në rrethana të veçanta, një kërkesë mund të çregjistrohet duke gjetur
mbështetje në këtë dispozitë, mbi bazat e një deklarate unilaterale nga ana e
Qeverisë edhe nëse kërkuesi dëshiron vazhdimin e ekzaminimit të çështjes.
Gjithsesi, kjo procedurë përbën në vete një përjashtim dhe nuk ka për
qëllim shmangien nga çështja vetëm për faktin e kundërshtimit të një ujdie.
Mbi të gjitha, Gjykata thekson se duhet tërhequr vija ndarëse ndërmjet
deklaratës së bërë në kontekstin e procedurave për arritjen e një ujdie dhe
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deklaratave publike të njëanshme të Qeverisë në pozitën e të paditurit, në
procedurat pranë Gjykatës. Gjykata thekson se Qeveria ka dështuar të
paraqesë ndonjë marrëveshje formale që mund të bie në kategorinë e ujdisë
si dhe të paraqesë një bazë të mjaftueshme në lidhje me atë se respektimi i
të drejtave të njeriut, siç është i definuar në Konventë, nuk kërkon nga
Gjykata vazhdimin e ekzaminimit të rastit. Gjykata, në këtë rast refuzon
kërkesën për çregjistrimin e kërkesës mbi bazat e Nenit 37 të Konventës si
dhe do të ndjek procedurat për ekzaminimin e pranueshmërisë së kërkesës
dhe meritat e saj.
Kërkuesi pretendoi se prishja e vendimit të 30 qershorit 2000 me anë
të procedurës për mbrojtje të ligjshmërisë, përbënte shkelje të së drejtës së
tij për një proces të rregullt të paraparë me Nenin 6, si dhe të drejtës për
gëzim paqësor të pasurisë të garantuar me Nenin 1 të Protokollit 1. Gjykata
konsideron se kërkesa është e pranueshme në pajtim me Nenin 35 të
Konventës. Sa i përket kontestit mbi shumën e garantuar kërkuesit, në
lidhje me pjesëmarrjen e operacioneve emergjente në katastrofën
bërthamore të Çernobillit si dhe dëmin e shkaktuar, Gjykata thekson
padyshim se dëmi i shkaktuar ishte i një natyre materiale dhe është i
pakontestueshëm fakti se përbën një të drejtë civile brenda kontekstit të
Nenit 6 të Konventës. Gjykata vëren se çështja në rastin konkret është nëse
procedura për mbrojtje të ligjshmërisë, e cila lejon prishjen e vendimit të
formës së prerë, është në pajtim me Nenin 6 ose më hollësisht a është
respektuar parimi i sigurisë juridike në këtë rast. Gjykata thekson se ky rast
është i ngjashëm me rastin Ryabykh kundër Rusisë, ku Gjykata kishte
theksuar se e drejta për të pasur pretendime mbi të drejtat dhe detyrimet
civile dhe për t‟i sjellë ato pranë një tribunali ose gjyqi, i sigurohet të
gjithëve.1 Gjithsesi, kjo e drejtë do të mbetej iluzionare nëse sistemi ligjor i
ndonjërës Palë Kontraktuese lejon një vendim të formës së prerë të mbetet
jo operativ dhe i pa ekzekutueshëm në dëm të ndonjërës palë, ose nëse ky
vendim prishet nga një gjykatë më e lartë ose nga një iniciativë zyrtare e
Shtetit. Për më shumë, Gjykata ka gjetur ngjashmëri edhe me rastin
Sovtransavto Holding kundër Ukrainës, ku Gjykata njohu faktin se sistemet
gjyqësore në Shtetet Kontraktuese, të karakterizuara me procedura
rishikuese,2 prandaj, edhe me rrezik që vendimet e formës së prerë të lihen
mënjanë në mënyrë të përsëritur, siç është në rastin prezent, janë në
1
2
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kundërshtim me parimin e sigurisë juridike, e cila është njëra ndër parimet
themelore të sundimit të ligjit. Duke u kthyer në faktet e rastit në fjalë,
Gjykata Themelore e Ruzajevskit pjesërisht mbështeti kërkesën dhe e
shpërbleu kërkuesin me një shumë të hollash. Siç është e ditur, ky vendim
u prish pas marrjes së formës së prerë të tij nëpërmjet procedurës për
mbrojtje të ligjshmërisë nga Prokurori i Shteti. Edhe pse Gjykata Supreme
në vitin 2003 pjesërisht pranoi kërkesën, ky fakt nuk evitoi apo shuajti
pasojat e pasigurisë juridike të cilat kërkuesi ishte i detyruar të duronte pas
prishjes së vendimit të vitit 2000. Duke pasur parasysh rrethanat e rastit,
Gjykata nuk sheh ndonjë arsye që të ndajë këtë rast nga vendimet e
lartpërmendura dhe konsideron se ka shkelje të Nenit 6 në lidhje me
prishjen e vendimit të formës së prerë dhe detyrues të nxjerrë në rastin e
kërkuesit.
Në lidhje me Nenin 1 të Protokollit 1, Gjykata thekson se pavarësisht
prishjes së vendimit të 30 qershorit të vitit 2000, vendimi i nxjerrë nga
Gjykata Supreme si pasojë e procedurës për mbrojtje të ligjshmërisë
shpërbleu kërkuesin për një periudhë më të gjatë kohore, dhe se shuma e
dhënë me vendimin e vitit 2003 qartazi është më e larte sesa ajo e dhuruar
me vendimin e mëparshëm. Prandaj, shpërblimi, të cilin kërkuesi e fitoi si
rezultat i procedurës për mbrojtje të ligjshmërisë, ishte më i lartë sesa ai i
cili iu garantua me vendimin fillestar. Në përputhje me rrethanat e rastit,
Gjykata nuk e sheh të nevojshme të vendos mbi çështjen se a ka shkelje të
Nenit 1 Protokollit 1.
Kërkuesi gjithashtu u ankua se vendimi i vitit 2003 i Gjykatës
Supreme nuk u ekzekutua në kohën e paraparë, ankesë të cilën Gjykata do
të ekzaminojë sipas Nenit 6 të Konventës. Gjykata thekson se një vonesë në
ekzekutimin e një vendimi të formës së prerë mund të justifikohet në
rrethana të veçanta, por vonesa nuk mund të jetë e tillë sa të dëmtojë
thelbin e të drejtës së garantuar në këtë dispozitë. Sa i përket rastit në fjalë,
Gjykata konsideron se vendimi i 25 majit të vitit 2003, i cili fitoi cilësinë e
vendimit të detyrueshëm në të njëjtën datë, u ekzekutua plotësisht më 23
dhjetor të vitit 2003. Procedura e ekzekutimit zgjati 6 muaj e 29 ditë,
kohëzgjatje e cila nuk dëmton të drejtën e kërkuesit për t‟iu qasur një
gjykate. Rrjedhimisht, kjo pjesë e kërkesës duhet të deklarohet e
papranueshme, për shkak se është qartazi e pabazuar, në pajtim me Nenin
35 të Konventës.
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Në ankesën e kërkuesit për refuzim të kërkesës së tij për mbrojtje të
ligjshmërisë në lidhje me vendimet e 27 janarit dhe 25 marsit të vitit 2003,
Gjykata përsërit se duke u bazuar në jurisprudencën e saj, Neni 6 i
Konventës nuk aplikohet me procedurat në lidhje me kërkesën e dështuar
për të rihapur një çështje. Vetëm procedurat e reja pas rihapjes bien në
sferën e Nenit 6. Rrjedhimisht, në pajtim me Nenin 35 të Konventës,
Gjykata deklaron të papranueshme edhe këtë pjesë të kërkesës.
Kërkuesi bazuar në Nenin 41 të Konventës parashtroi kërkesë për
dëme. Duke pasur parasysh natyrën e shkeljes në këtë rast, Gjykata gjen se
vetë fakti i gjetjes së shkeljes përbën në vete një shpërblim mjaftueshëm të
drejtë për dëmin jo-material. Ndërsa sa i përket dëmeve materiale të
pretenduara Gjykata nuk gjen lidhje shkakore në mes të shkeljes dhe
dëmeve të pretenduara.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se ka shkelje të Nenit 6 dhe Nenit 1 të Protokollit 1
të Konventës (unanimisht).
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Truhli kundër Kroacisë - 45424/99
12.12. 2001 [Seksioni i katërt]
Neni 6 § 1
Shkelje e së drejtës për proces të rregullt gjyqësor si pasojë e cenimit
të së drejtës në qasje para gjykatës në lidhje me uljen e pensionit ushtarak /
nuk ka shkelje
Fjalët kyçe: proces i rregullt gjyqësor/ qasje para gjykatës/ ulje e pensionit
ushtarak / ndryshim legjislacioni /përfundim i procedurave gjyqësore
Faktet e rastit
Kërkuesi - z. Nikola Truhli, shtetas kroat, shërbeu në Ushtrinë
Popullore Jugosllave (UPJ) dhe në vitin 1987 u tërhoq nga shërbimi.
Pensioni i tij ushtarak u vlerësua sipas rangut të tij dhe viteve të shërbimit
dhe u pagua nga Fondi Pensional Federal i Kroacisë. Pagesat përfunduan
në nëntor 1991, pas shpërbërjes së Republikës Socialiste Federative të
Jugosllavisë. Autoritetet përcaktuan se ai kishte të drejtën për një përqindje
më të ultë të normës fillestare dhe përpjekjet e tij për të kundërshtuar
kushtetutshmërinë e këtij vendimi dështuan. Qeveria kroate pastaj miratoi
legjislacionin për efektin që oficerët e Ushtrisë Jugosllave kishin të drejtë
për vetëm 63% të pensioneve të tyre të përcaktuara në shkallën e vitit 1991.
Kërkuesi parashtroi ankesë ndaj vendimit, dhe pasi hedhjes poshtë të kësaj
ankese inicioj procedura administrative pranë Gjykatës Administrative e
cila hedhi poshtë kërkesën e tij më 19 maj 1993.
Kërkuesi parashtroi ankesë kushtetuese, nën pretendimin se
vendimet e organeve administrative për të ulur shumën e pensionit të tij
shkelën të drejtat e tij kushtetuese. Gjykata Kushtetuese, më 7 prill 1999,
hodhi poshtë ankesat e tij, duke konstatuar se vendimet e gjykatave më të
ulëta ishin bazuar në ligjet në fuqi që parashihnin ri kalkulim të
pensioneve. Tutje, kërkuesi parashtroi një ankesë Kushtetuese duke sfiduar
legalitetin e Aktit ligjorë që rregullonte të drejtat në pension të ish oficerëve
të UPJ-së, duke pretenduar shkelje si pasojë e uljes drastike të pensionit të
tij. Më 4 Shkurt 1998, Gjykata Kushtetuese mbylli procedurat, si pasojë të
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miratimit nga Parlamenti të një ligji në tetor 1993, me të cilin ritheksohej se
ish ushtarët e UPJ-së do të merrnin pension në vlerën prej 63.22 % të
pensioneve të mëhershme.
Kërkuesi parashtroi sërish një ankesë Kushtetuese duke sfiduar
legalitetin e Ligjit të tetorit 1993. Ankesa u hodh poshtë nga Gjykata
Kushtetuese më 20 janar 1999, si pasoj e miratimit të legjislacionit të ri
lidhur me pensionet.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Kërkuesi pretendoi se dështimi i Gjykatës Kushtetuese për të
vendosur mbi pretendimet e tij për shkak të miratimit të legjislacionit të ri,
e privoi atë nga e drejta për qasje në gjykatë, të garantuar me Nenin 6 të
Konventës. Qeveria, ndër të tjera, argumentoi se Kroacia, si shtetet e tjera
sovrane, gëzon të drejtën për të rregulluar në mënyrë të pavarur sistemin e
saj të pensioneve dhe se nuk ka asnjë detyrim për të siguruar për
pensionistë të Ushtrisë Popullore të ish Jugosllavisë në të njëjtën sasi si ajo
që ata do të kishin në ish Jugosllavi.
Në lidhje me Nenin 6 § 1 të Konventës, kërkuesi argumentoi se
Gjykata Kushtetuese nuk arriti të vendosë për pretendimin e tij për të
kundërshtuar kushtetutshmërinë e ligjit të 18 tetorit 1993 që rregullon uljen
e pensionit të tij ushtarak dhe kështu, kishte shkelur të drejtën e tij për qasje
në gjykatë. Sipas Qeverisë, çështje në procedurat e ndërprera me vendimin
e Gjykatës Kushtetuese të datës 20 janar 1999 nuk ishin të drejtat dhe liritë
kushtetuese të kërkuesit, por ishte një shqyrtim abstrakt i
kushtetutshmërisë së ligjit të kontestuar. Megjithatë, meqenëse legjislacioni
i ri që rregullonte të drejtat e pensionit të të gjithë shtetasve kroatë, duke
përfshirë edhe oficerët e mëparshëm të UPJ-së, hyri në fuqi më 1 janar 1999,
Gjykata Kushtetuese, në bazë të Nenit 27 të Ligjit të Gjykatës Kushtetuese
të vitit 1991, nuk kishte zgjidhje tjetër veçse t'i ndërpresë ato procedura. Ata
më tej argumentuan se shkelja e pretenduar e të drejtave dhe lirive
individuale të kërkuesit, ishte shqyrtuar nga Gjykata Kushtetuese në
procedurat lidhur me ankesën kushtetuese të kërkuesit të datës 7 shkurt
1994. Në lidhje me ato procedura, Gjykata Kushtetuese me vendimin e saj
të 7 prillit 1999, hodhi poshtë ankesën e kërkuesit, pasi vlerësoi se të drejtat
dhe liritë e tij kushtetuese nuk ishin shkelur nga vendimet e organeve më të
ulëta për të ulur pensionin e tij.

390

Truhli kundër Kroacisë - 45424/99

Gjykata rithekson se në përcaktimin e të drejtave dhe detyrimeve
civile, e drejta në gjykatë, në të cilën njëri aspekt është e drejta e qasjes, nuk
është absolute. Sidoqoftë, këto kufizime nuk duhet të kufizojnë ushtrimin e
së drejtës në mënyrë të tillë ose në një masë të tillë që vetë thelbi i së drejtës
të dëmtohet. Ato duhet të ndjekin një qëllim legjitim dhe duhet të ketë një
baraspeshë të arsyeshme ndërmjet mjeteve të përdorura dhe qëllimit që
kërkohet të arrihet. Në rastin konkret, Gjykata vëren se kërkuesi nuk
pajtohet në thelb me vendimet e autoriteteve për të ulur pensionin e tij
ushtarak dhe për të zgjidhur këtë mosmarrëveshje, Gjykata konstaton se,
ligji kroat pa dyshim i ka ofruar kërkuesit mundësinë për të sjellë
procedura gjyqësore. Ai e përdori këtë mundësi duke paraqitur një kërkesë
në Gjykatën Administrative duke kundërshtuar vendimet e organeve më të
ulëta për të ulur pensionin e tij ushtarak. Pasi kjo kërkesë u tregua e
pasuksesshme për kërkuesin, ai kishte dy mundësi për të vazhduar
çështjen e tij - duke sjellë një ankesë kushtetuese duke pretenduar se të
drejtat e tij kushtetuese ishin shkelur nga vendimet e organeve më të ulëta,
ose duke sjellë një kërkesë kushtetuese që sfidonte kushtetutshmërinë e
ligjit, që kishin shërbyer si bazë për vendimet që ulnin pensionin e tij
ushtarak. Kërkuesi i përdori të dyja. Në të parën, ai pretendoi se vendimet
e organeve administrative dhe të Gjykatës Administrative për të ulur
shumën e pensionit të tij shkelin të drejtat e tij kushtetuese. Ai pretendonte
në mënyrë specifike se vendimi nuk bazohej në baza ligjore. Në ankesën e
tij të dytë, ai kundërshtoi kushtetutshmërinë e ligjeve që shërbenin si bazë
për uljen e pensionit të tij. Gjykata Kushtetuese e ndërpreu procedurën e
mëvonshme për arsye se legjislacioni i ri kishte hyrë në fuqi, duke
parashikuar që pensionet e ish oficerëve të UPJ-së të ishin 63.22% të shumës
së marrë në dhjetor 1991. Kërkuesi u ankua se vendimi i Gjykatës
Kushtetuese shkeli të drejtën e tij për qasje në gjykatë.
Gjykata vëren se nuk i takon asaj të vlerësojë mënyrat dhe mjetet me
të cilat Gjykata Kushtetuese mund të shqyrtojë një çështje. Ajo do të
kufizohet në shqyrtimin e çështjes specifike para saj dhe vëren në këtë
drejtim se, megjithëse Gjykata Kushtetuese ndërpreu, më 7 shkurt 1998 dhe
më 20 janar 1999, procedurat lidhur me pretendimet kushtetuese të
kërkuesit, për shkak të miratimit të legjislacionit të ri, ajo vendosi mbi
ankesën individuale të kërkuesit më 7 prill 1999. Në procedurat që çuan në
këtë vendim, kërkuesi pretendonte se të drejtat e tij kushtetuese ishin
shkelur me vendimin e Gjykatës Administrative të 19 majit 1993, duke
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mbështetur vendimin e organeve më të ulëta për të ulur pensionin e tij. Më
7 prill 1999, Gjykata Kushtetuese hodhi poshtë ankesën e kërkuesit, duke
deklaruar se të drejtat kushtetuese të tij nuk ishin shkelur. Në këto rrethana
Gjykata konstaton se kishte qasje në gjykatë, siç garantohet nga Neni 6 i
Konventës. Për më tepër, fakti që Gjykata Kushtetuese vendosi përpara
vendimit të 7 prillit 1999 për të ndërprerë procedurat e tjera për shkak të
faktit se legjislacioni i kontestuar nuk ishte më në fuqi, nuk kufizon
ushtrimin e kësaj të drejte në atë mënyrë ose në një mënyrë të tillë që thelbi
i së drejtës ishte i dëmtuar.
Gjykata gjen se kërkuesi kishte pasur qasje në gjykatë për përcaktimin
e të drejtave të tij civile meqenëse Gjykata Kushtetuese kishte vendosur për
ankesën personale kushtetuese të kërkuesit. Në këto rrethana, fakti që
Gjykata Kushtetuese kishte vendosur të ndërpresë procedurat e tjera, me
arsyetimin se legjislacioni i kontestuar nuk ishte më në fuqi, nuk e kufizonte
ushtrimin e së drejtës së qasjes në gjykatë në atë mënyrë ose në atë masë që
që vetë thelbi i së drejtës ishte i dëmtuar. Andaj Gjykata, konstaton se nuk
kishte pasur shkelje të Nenit 6 § 1.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se nuk ka shkelje të Nenit 6 § 1 të Konventës
(unanimisht).
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Wieczorek kundër Polonisë - 18176/05
08.03.2010 [Seksioni i katërt]
Neni 6 § 1
Shkelje e së drejtës për proces të rregullt gjyqësor si pasojë e refuzimit
për dhënie të ndihmës ligjore dhe tej-zgjatje të procedurave / ka shkelje
vetëm sa i përket refuzimit për dhënie të ndihmës ligjore
Neni 1 i Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e
privimit nga pensioni invalidor / nuk ka shkelje
Fjalët kyçe: proces i rregullt gjyqësor/ refuzim për ndihmë ligjore/ gëzim
paqësor i pasurisë/ pension invalidor/ baraspeshë e drejtë/ në interes publik/ e
paraparë me ligj
Faktet e rastit
Kërkuesja - znj. Krzysztofa Wieczorek, shtetase polake, bashkëshorti i
së cilës, më 18 shtator 2000, në një letër drejtuar Autoriteteve të Sigurisë
Sociale në Krakovë, kishte paraqitur se kërkuesja, e cila po merrte pension
invalidor që nga 1985, është në fakt e shëndetshme dhe nuk duhet të marrë
më këtë pension. Ai sugjeronte që kërkuesja të ri kontrollohet nga doktorë
kompetent. Siç duket, bashkëshortët gjatë kësaj kohe ishin në pritje të
procedurave për shkurorëzim.
Më 10 tetor 2000 autoritetet për Sigurim Social filluan procedurat për
rivlerësimin e gjendjes shëndetësore të kërkueses me qëllim të konstatimit,
nëse e njëjta kishte plotësuar kushtet që kanë të bëjnë me fitimin e pensionit
për shkak të invaliditetit, duke e informuar se procedurat kishin qenë të
bazuara në dispozitat e mbikëqyrjes të brendshme të farmacistëve, që
punojnë për Autoritetin e Sigurimit Social. Në vijim, Autoriteti i
Sigurimeve Sociale dha një vendim me të cilin i ndaloi kërkueses që të
marrë pensionin invalidor, pasi që ajo nuk ishte më e paaftë për të punuar.
Kërkuesja apeloi këtë vendim, duke thënë se Autoriteti i Sigurimit
Social kishte dështuar të vlerësojë siç duhet dëshminë mjekësore në lidhje
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me gjendjen e saj shëndetësore. Ajo gjithashtu theksoi se gjendja e saj është
rivlerësuar gjatë viteve 1994, 1995 dhe 1997. Në të gjitha këto raste,
vendimet kanë konfirmuar se ajo kishte qenë në mënyrë të përhershme e
paaftë për punë. Në argumentet e saj, të datës 18 maj dhe 3 dhjetor 2001,
kërkuesja paraqiti se rivlerësimet e gjendjes së saj shëndetësore nuk kanë
pasur baza ligjore. Për këtë, ajo iu referua urdhëresës së vitit 1983, i cili
ndalonte rivlerësimin e gjendjes shëndetësore të personave të cilët kanë
marrë pension invalidor për më shumë se 10 vjet. Ajo gjithashtu u thirr në
praktikën gjyqësore të Gjykatës Supreme, e cila mbron konstatimin që thotë
se vendimi për rivlerësim të gjendjes shëndetësore mund të bëhet vetëm
pas 10 vitesh nga data që i është caktuar pensioni invalidor.
Me 24 Shtator 2002, Gjykata Rajonale e Krakovës, pjesërisht e
ndryshoi vendimin e Autoritetit të Sigurimit Social, duke i garantuar
kërkueses pensionin invalidor për një kohë të caktuar, përkatësisht nga 1
janari 2001 deri më 1 janar 2003. Kundër këtij vendimi, kërkuesja u ankua
dhe theksoi se i takonte pensioni invalidor i përhershëm duke marrë
parasysh gjendjen e saj shëndetësore. Gjithashtu, ajo u ankua për
rivlerësimin e dëshmive mjekësore në mënyrë jo të saktë nga gjykata e
shkallës së parë. Në argumentimet e saj pranë Gjykatës së Apelit me 6
shtator 2004, ajo përsëriti pretendimet për mungesën e bazës ligjore në
lidhje me rivlerësimin e gjendjes së saj, duke ardhur në këtë mënyrë në
përfundim se vendimi i gjykatës së shkallës së parë kishte shkelur të
drejtën materiale.
Më 8 shtator 2004, Gjykata e Apelit e refuzoi ankesën e kërkueses dhe
erdhi në përfundim se Gjykata e Shkallës së Parë ka qenë gjithëpërfshirëse
në rivlerësimin e fakteve të rastit. Për më tepër, gjykata ka sugjeruar
kontrolle mjekësore shtesë nga mjekësia e punës dhe specialistët e fushës së
kardiologjisë, nefrologjisë, endokrinologjisë dhe gjinekologjike, gjë të cilën i
ka refuzuar kërkuesja. Gjykata më tej ka vërejtur se vendimi i gjykatës së
shkallës së parë ka vërtetuar të drejtën që kërkuesja të ketë pensionin për
një kohë të caktuar pra, deri më 1 Janar 2003. Pasi që ky afat ka skaduar,
kërkuesja nuk ka kërkuar nga Autoriteti Sigurimit Social që ky afat të
zgjatet.
Në lidhje me argumentin e kërkueses, të bazuar në Urdhëresën e vitit
1983, gjykata përgjigjet se procedurat e rivlerësimit të gjendjes së kërkueses
janë bazuar në dispozitat që kanë të bëjnë me mbikëqyrjen e brendshme
nga farmacistët dhe doktorët që punojnë për Autoritetin e Sigurimit Social
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dhe, sipas tyre, fakti që kërkuesja është deklaruar përgjithmonë e paaftë për
punë dhe fakti që ka marrë këtë pension për një kohë të gjatë, nuk ka
ndonjë relevancë ligjore.
Gjykata e Apelit gjithashtu refuzoi t‟i jap kërkueses ndihmë ligjore
për të paraqitur një ankesë në Gjykatën e Kasacionit, me arsyen se rasti i
kërkueses nuk është kompleks, kështu që e sheh të panevojshme ndihmën
ligjore për këtë rast.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Kërkuesja pretendoi se refuzimi për të garantuar ndihmën ligjore në
lidhje me procedurat e kasacionit i kanë shkelur asaj të drejtën për dëgjim
të drejtë, të garantuar me Nenin 6 të Konventës dhe se privimi nga pensioni
invalidor, pas 15 vitesh të shfrytëzimit të këtij pensioni, përbën shkelje të
Nenit 1 të Protokollit 1.
Më 3 tetor 2008, Qeveria paraqiti një deklaratë të njëanshme pranë
Gjykatës dhe pranoi se ka pasur shkelje të Nenit 6 të Konventës, si rezultat i
refuzimit për t‟i dhënë asaj ndihmë ligjore. Qeveria më tutje theksoi se
ankesa mbi Nenin 1 të Protokollit 1 të Konventës nuk ngriste ndonjë çështje
që mbulohet me Konventë dhe, për fund propozuan një shumë për
dëmshpërblim ndaj kërkueses, për të cilën kjo e fundit nuk u pajtua. Pas
kësaj, Gjykata mori në konsideratë natyrën komplekse të kërkesës në lidhje
me ndërhyrjen e supozuar në të drejtën e kërkueses për gëzim paqësor të
pasurisë, faktin se ky rast shtronte çështje të rëndësishme për interesin e
përgjithshëm dhe prandaj vendosi ta ekzaminoje atë. Duke vendosur se
kërkesa është e pranueshme, Gjykata u lëshua në meritat e rastit.
Në lidhje me Nenin 6 të Konventës, Gjykata së pari rikujton se ky nen
nuk parasheh të drejtën për ndihmë ligjore në procedurë civile, sikundër
garantohet për atë penale. Prandaj, iu takon shteteve të vendosin se çfarë
masa ndërmarrin për t'ia garantuar qytetarëve të drejtën në kuadër të Nenit
6 § 1. Ajo rikujton se parimi themelor i Nenit 6 është drejtësia- në atë
mënyrë që palës në një procedurë civile t'i mundësohet pjesëmarrja
efektive, në mes tjerash, duke e pas mundësinë që t'i mbrojë argumentet e
saj. Prandaj Gjykata thekson se duhet vlerësuar nëse palës i është shkelur e
drejta për qasje në drejtësi si rezultat i refuzimit të ndihmës juridike. Në
këtë drejtim, Gjykata së pari vëren se në rastin konkret, dispozitat e Kodit
të Procedurës Civile ia kanë mundësuar kërkueses që të kërkojë ndihmë
ligjore. Më tej, ajo vëren se në kërkesën e saj për ndihmë ligjore, kërkuesja e
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ka argumentuar siç duhet rrethanën, se ajo nuk mund të përballojë
financiarisht një ndihmë juridike profesionale, duke paraqitur dokumente
të duhura ashtu siç i kërkon ligji. Gjykata më pas bëri edhe një analizë të
argumenteve dhe arsyeve që do të çonin kërkuesen në kërkim të një ankese
kundër vendimit të 8 shtatorit 2004 të Gjykatës së Apelit, dhe vlerësoi se ato
ishin të arsyeshme. Për fund, Gjykata vëren se Gjykata e Apelit me
refuzimin e kërkesës së saj për ndihmë ligjore ka dështuar t‟i adresoj
argumentet juridike të paraqitura nga kërkuesja, të cilat ishin të bazuara në
Urdhrin e vitit 1983. Kështu, Gjykata është e mendimit se Gjykata e Apelit
ka dështuar në detyrimin e saj që të bëjë shqyrtimin e nevojshëm të
kërkesës së kërkueses për ndihmë juridike, meqë nuk arriti ta arsyetojë
mirë arsyen e refuzimit të ndihmës ligjore. Në pajtim me këtë, Gjykata gjen
se ka shkelje të Nenit 6 të Konventës.
Në lidhje me Nenin 1 të Protokollit 1, Gjykata rikujton se ndonëse
Konventa nuk e njeh të drejtën për pension në shumë të caktuar, kur
personi gëzon një të drejtë të zbatueshme të paraparë nga e drejta vendore
për pension kontribut dhënës, ky beneficion trajtohet si interes pasuror nën
kuptim të Nenit 1 të Protokollit 1. Pas këtij përfundimi, Gjykata ndalet të
vlerësojë nëse ka pasur ndërhyrje në këtë të drejtë, pra në rregullin e parë të
këtij neni, dhe më pas vlerëson nëse kjo ndërhyrje ka qenë e ligjshme.
Gjykata vëren se kërkuesja është zhveshur nga e drejta e saj për
pension invalidor, pension të cilin e ka shfrytëzuar që nga viti 1985. Në këtë
kuptim, Gjykata është e mendimit se kjo përbën ndërhyrje në të drejtën
pronësore të kërkueses, sipas kuptimit të Nenit 1 të Protokollit 1 të
Konventës. Gjykata tani duhet të përcaktojë nëse ndërhyrja ishte e ligjshme.
Ankesa e kërkueses është e bazuar në seksionin 27 (1) (a) të Urdhrit të vitit
1983. Gjykata vëren se, në parim, interpretimi i kësaj dispozite ka ngritur
vështirësi serioze dhe mospërputhje në mes të vendimeve të gjykatave të
ndryshme të apelit dhe vendimeve të dhëna nga degë të ndryshme të
Gjykatës Supreme. Në kushtet kur ka rrjet të gjykatave të shkallëve të
ndryshme me juridiksion territorial të njëjtë dhe në konflikt me njëri tjetrin,
detyrë e Gjykatës Supreme është që të zgjidhë këto konflikte në mes të
gjykatave të niveleve të ndryshme. Kjo detyrë për interpretim të ligjit u
takon gjykatave vendore e jo GjEDNj-së. Për këtë arsye, Gjykata konsideron
se ndërhyrja është bërë ashtu siç është paraparë me ligj.
Në përcaktimin se a ka ndjekur ndërhyrja një qëllim legjitim, pra a ka
qenë “në interes publik”, Gjykata konsideron se kjo ndërhyrje ka pasur për
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qëllim mbrojtjen e stabilitetit financiar të sistemit të sigurimit social dhe
sigurimin se nuk është e kërcënuar nga subvencionimi, pa asnjë kufizim
kohor, i pensioneve të shfrytëzuesve të cilët me kalimin e kohës kanë
pushuar t‟i plotësojnë kushtet ligjore relevante. Gjykata gjen se ndërhyrja
ka ndjekur një qëllim legjitim në interesin e përgjithshëm publik të
komunitetit. Në fund, Gjykata është e thirrur që të përcaktojë nëse
ndërhyrja ka imponuar një barrë të tepërt individuale në kërkuesen. Për të
konstatuar këtë, Gjykata duhet të marrë parasysh mënyrën se si formohet
skema e sigurimit social në vend. Këto skema janë një shprehje e
solidaritetit të shoqërisë me anëtarët e saj të pambrojtur.
Neni 1 i Protokollit 1 nuk vendos kufizime në lirinë e Palëve
Kontraktuese për të vendosur mënyrën apo shumën e përfitimeve që
ofrohen me qëllim të sigurimit sipas skemës së sigurimit social në nivel
nacional. Gjykata vëren se niveli bazik i përfitimit të sigurimit social në
Poloni, paguhet nga një fond i vetëm i financuar nga kontribute të
ndryshme të detyrueshme nga punëtorët dhe menaxhohet nga Autoriteti i
Sigurimit Social. Në përputhje me këtë, e drejta në pensionin invalidor
bazohet në pamundësinë e kërkuesit për të vazhduar punën me pagesë si
pasojë e gjendjes së keqe shëndetësore. Gjykata nuk mund ta pranojë
sugjerimin e kërkueses që e drejta e saj në pension duhet të qëndrojë e
pandryshuar pasi që është një e drejtë e garantuar, pavarësisht ndonjë
ndryshimi në gjendjen e saj shëndetësore. Gjykata pranon mundësinë e
reduktimeve në shfrytëzuesit e sigurimit social në rrethana të caktuara.
Veçanërisht, Gjykata ka vërejtur rëndësinë që mund të ketë kalimi i kohës
për ekzistimin e ligjshëm dhe vetë karakterin e përfitimeve nga sigurimi
social. Gjykata konsideron se është e lejueshme për shtetet që të marrin
masa për rivlerësimin e gjendjes shëndetësore të personave që marrin
pensione për invalidë, me qëllim që të konstatojnë nëse këta shfrytëzues
vazhdojnë të jenë të paaftë për punë, me kusht që ky lloj rivlerësimi të jetë
në përputhje me ligjin dhe kryhet brenda garancioneve të mjaftueshme
procedurale. Përndryshe, nëse titullarët e pensioneve për invalidë do të
vazhdonin t‟i shfrytëzonin të njëjtat edhe gjatë situatave kur kanë pushuar
kërkesat ligjore të aplikueshme në momentin e fitimit të pensioneve,
atëherë një gjë e tillë do të çonte në pasurimin e tyre të padrejtë. Për më
tepër, do të ishte e padrejtë edhe për personat që kontribuojnë në sistemin e
Sigurimit Social në nivel nacional. Në një kuptim më të gjerë, kjo do të
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sanksiononte një shpërndarje të gabuar të fondeve publike në nivel vendi
në dëm të disave.
Gjykata vëren se kërkuesja ka marrë pensionin invalidor që nga viti
1985 sipas një vendimi të Autoritetit të Sigurimit Social. Legjislacioni i
aplikueshëm, para dhe pas reformave të sistemit të sigurimit social në vitit
1998, ka bërë garantimin e pensionit invalidor të varur, inter alia, nga kushti
i paaftësisë për punë për shkaqe shëndetësore, e cila paaftësi duhet të
konstatohet nga ana e panelit mjekësor kompetent. Më 1985, kërkuesja
kishte plotësuar këtë kusht. Më pas, gjendja e saj shëndetësore është
rivlerësuar në 1994, 1995 dhe 1997. Gjykata vëren se nuk është argumentuar
apo dëshmuar se në të gjitha këto rivlerësime kërkuesja e ka sfiduar
ligjshmërinë e rivlerësimit të gjendjes së saj, pavarësisht faktit se Urdhëresa
e vitit 1983 ka qenë në fuqi deri me 1 shtator 1997. Vetëm në procedurat e
ngritura në vitin 2000, ajo kishte ngritur dyshime në ekzistencën e bazave
ligjore për kësi lloj rivlerësimi. Gjithashtu është vërejtur se kërkuesja ka
refuzuar t‟i përmbahet vendimit të Gjykatës së Apelit, vendim sipas të cilit
kërkuesja duhej të kalonte nëpër ekzaminime (kontrollime) mjekësore nga
specialistë të ndryshëm mjekësor.
Vlen të përmendet se kërkuesja nuk ishte komplet e zhveshur nga e
drejta e saj për pension invalidor. Në fakt, Gjykata Rajonale i ka garantuar
asaj një pension për një periudhë të caktuar për dy vite. Për më tepër, nuk
ishte argumentuar apo dëshmuar se shuma e këtij pensioni të përkohshëm
është më i ulët se sa pensioni që kërkuesja kishte marrë deri atëherë. Për
pasojë, nuk mund të thuhet se kërkuesja ka qenë e privuar në tërësi nga
mjetet për ekzistencë. Gjykata më tej vëren se kërkuesja nuk është obliguar
që t‟i kthej shumat e marra para se të vërtetohet se asaj nuk i takonte
pensioni invalidor si pasojë e mosplotësimit të mëtejmë të kushteve ligjore
të aplikueshme ndaj rastit të saj. Për më shumë, legjislacioni i brendshëm
nuk ka krijuar asnjë supozim, sipas të cilit personat që janë gjetur të mos
jenë në përputhje me kërkesat ligjore për pensionet për invalidë të
konsiderohen se kanë mashtruar apo janë sjellë në mënyrë të hapur për
kritikë. Një sugjerim i tillë nuk ka ekzistuar as gjatë procedurave në lidhje
me kërkuesen. Marrë parasysh rrethanat e rastit, Gjykata konkludon se
është gjetur një baraspeshë e drejtë në mes kërkesave për mbrojtjen e
interesit të përgjithshëm dhe kërkesave për mbrojtjen e të drejtave
themelore të njeriut, dhe se barra e vënë në kërkuesen nuk ka qenë
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joproporcianale dhe as e tepruar. Për pasojë, Gjykata konstaton se nuk ka
pasur shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1 të Konventës.
Kërkuesja po ashtu u ankua për rezultatin dhe padrejtësinë së
procedurave, duke u mbështetur në Nenin 6 të Konventës. Ajo theksoi se
procedurat kanë qenë shumë të gjata, se gjykata vendore nuk ka treguar
shpejtësi të nevojshme për pranimin e dëshmive dhe se ka refuzuar të
marrë dëshmi nga dëshmitarët. Ajo shtoi së gjykata ka vlerësuar dëshmitë
në mënyrë të pasaktë apo të gabuar, ka nxjerrë përfundime të
paqëndrueshme për faktet dhe për rrjedhojë, ka dhënë vendim të gabuar.
Në lidhje me zvarritjen e paarsyeshme të procedurave, Gjykata vëren se
kërkuesja nuk ka paraqitur ndonjë ankesë në gjykatat e brendshme
relevante sipas Ligjit të vitit 2004 të Polonisë, kështu që me këtë ajo ka
dështuar t‟i shfrytëzojë mjetet e brendshme juridike. Gjykata tanimë ka
shqyrtuar këtë sipas Nenit 35 § 1 të Konventës dhe ka gjetur se vlen i njëjti
mendim si kur është fjala për zvarritjen e paarsyeshme të procedurave
gjyqësore në Poloni. Në veçanti, Gjykata ka gjetur se mjeti i tillë juridik
sipas Ligjit të vitit 2004 të Polonisë ka qenë i aftë për të penguar si shkeljen
e të drejtës së pretenduar për dëgjim brenda kohës së arsyeshme, ashtu
edhe adresimin adekuat të çdo shkeljeje të ndodhur në të kaluarën. Për këtë
arsye, kërkesa sa i përket kësaj pjese duhet të shpallet e papranueshme në
pajtim me Nenin 35 § 1 të Konventës.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se ka shkelje të Nenit 6 § 1, ndërkaq nuk ka shkelje
të Nenit 1 të Protokollit 1 të Konventës (unanimisht).
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Stec dhe të tjerët kundër Britanisë së Madhe - 65731/01; 65900/01
06.07.2005 [Dhoma e Madhe]
Neni 14 marrë së bashku me Nenin 1 të Protokollit 1
Diskriminim në bazë të gjinisë dhe ndërhyrje në të drejtën e gëzimit
paqësor të pasurisë si pasojë e trajtimit të ndryshëm nën skemat e pensionit
dhe ndihmës financiare: nuk ka shkelje
Fjalët kyçe: diskriminim në bazë të gjinisë/ gëzim paqësor i pasurisë/ skema
të pensionit dhe ndihmës financiare
Faktet e rastit
Kërkuesit - pesë shtetas britanikë, znj. Regina Hepple (kërkuesja e
parë- e cila kishte tërhequr ankesën), znj, Anna Stec (kërkuesja e dytë) z.
Patrick Lunn (kërkuesi i tretë), znj. Sybil Spencer (kërkuesja e katërt), dhe z.
Oliver Kimber (kërkuesi i pestë),të cilët u ankuan për diskriminim gjinor në
pranimin e ndihmës financiare për të ardhura të zvogëluara (më tej:
ndihmë financiare). Kërkuesja e dytë parë filloi të vuajë nga një sëmundje
industriale. Që nga viti 1989 ajo ishte e paaftë për të vazhduar punën dhe
filloi të marrë ndihmën financiare. Pasi arriti moshën 60 vjeçare u vendos
që ndihma financiare t‟i zëvendësohet me pension. Kërkuesja apeloi
kundër këtij vendimi në Tribunalin e Apelit të Sigurimeve Sociale të
Wakefield, me arsyen se nëse ajo do të ishte një burrë i moshës së njëjtë, do
të vazhdonte të pranonte ndihmën financiare e cila ishte më e vlefshme.
Tribunali refuzoi kërkesën dhe kërkuesja apeloi tek Komisioneri i
Sigurimeve Sociale, i cili referoi tre pyetje për Gjykatën Evropiane të
Drejtësisë. Pas marrjes së vendimit Komisioneri nuk lejoi që kërkuesit të
jenë apelues por megjithatë lejoi që rasti të shqyrtohet ku oficerët gjykues
ishin apelues.
Kërkuesi i tretë vuante nga një lëndim i dorës së djathtë në punë, si
rezultat i të cilit ai u desh të ndalonte së punuari. Filloi të merrte ndihmën
financiare për lëndim. Përkundër faktit që kishte mbushur moshën 65
vjeçare në vitin 1988, Kërkuesi filloi të marrë pensionin në moshën 70
vjeçare. Në vitin 1996, oficeri gjykues rishikoi rastin dhe vendosi se ndihma
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financiare duhet të zëvendësohet me pension, që paguhej sa 25 % i ndihmës
financiare. Kërkuesi apeloi me bazën se një grua në të njëjtat rrethana do të
trajtohej sikur është dalë në pension në vitin 1988 dhe do të merrte një pagë
fikse të ndihmës financiare përjetësisht, një përfitim më të madh.
Kërkuesja e katërt vuante nga një lëndim në qafë i shkaktuar në punë.
Si rezultat i të cilës ajo përfitoi ndihmën financiare, ku pasi mbushi 60 vjet
ajo mori edhe pensionin. Pesë vite më vonë, u vendosë që me efektin e ligjit
të vitit 1988, ndihma e saj financiare të shndërrohet në pagë fikse
përjetësisht. Kërkuesja apeloi me bazën se nëse do të ishte burrë, ajo do të
vazhdonte të merrte ndihmë financiare jo-fikse.
Kërkuesi i pestë lëndoi shpinën në punë dhe ishte i paaftë për të
vazhduar punën. Si rezultat, ai përfitoi ndihmën financiare, por pasi
mbushi 65 vjet mori pension. Shtatë vite më vonë, një oficer gjykues
rishqyrtoi ndihmën financiare të tij dhe vendosi që të zëvendësohet me
pension. Kërkuesi apeloi me bazën se një grua në rrethana të tilla do të
trajtohej si e pensionuar që nga viti 1989, dhe kështu do të përfitonte një
ndihmë financiare fikse përjetësisht.
Sipas legjislacionit vendorë Ndihma Financiare për të Ardhura të
Zvogëluara (NFAZ) është një përfitim shtues i bazuar në të ardhura, i
paraparë për aksidente apo sëmundje të përfituara nga puna. Konsiderohet
Përfitim jo-kontribuues, dhe si kategori ligjore është ndryshuar dhe
riemëruar me Ligjin për Sigurime Sociale të vitit 1986. Kjo ndihmë u
paguhej punëtorëve të tanishëm dhe të mëparshëm që kanë pësuar ndonjë
aksident në punë me qëllim kompensimi për dëmtimin e kapacitetit për të
fituar para. Në bazë të dispozitave të reja, të gjithë përfituesit e ndihmës
financiare që para vitit 1989 kanë mbushur moshën 70 vjeçare (mashkull)
apo 65 vjeçare (femër) do të marrin një ndihmë financiare fikse përjetësisht.
Të gjithë përfituesve tjerë do t‟u ndërpritej ndihma financiare dhe do të
zëvendësohej me pension.
Gjykata e Drejtësisë vendosi se heqja e diskriminimit në rastin e
caktuar nuk do të kishte asnjë efekt në ekuilibrin financiar të sistemit të
sigurimit social të Britanisë së Madhe. Megjithatë vendosi se është e
nevojshme të bëhet dallimi në moshë mes dy gjinive për shkak të ruajtjes së
koherencës mes skemës së pensionit Shtetëror dhe skemave të tjera
përfituese.
Kërkuesja e parë për arsye personale nuk dëshiroi të vazhdojë rastin,
për këtë Gjykata vendosi që rasti i saj të anulohet. Edhe pse më vonë
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kërkuesja informoi Gjykatën se dëshiron të vazhdojë rastin, kjo nuk u
pranua nga Gjykata me arsyen se problemet e njëjta janë parashtruar edhe
nga kërkues të tjerë dhe nuk ka arsye që aplikimi i saj të vazhdohet.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Kërkuesit pretenduan se gratë dhe burrat trajtohen ndryshe nën
skemat e ndihmës financiare dhe pensionit, gjë kjo në kundërshtim më
Nenin 14 marrë së bashku me Nenin 1 të Protokollit 1. Qeveria në anën
tjetër, argumentoi se skemat e ndihmës financiare ndërlidheshin me faktin
e humbjes së kapacitetit për punë andaj ishte një përfitim që lidhej vetëm
me punën. Përcaktimi i moshës së pensionit si koha kur përfundonin
beneficionet në fjalë sipas Qeverisë kishte për qëllim që të mos lejohej
skema e dyfishtë e përfitimeve sociale. Lidhja e përfundimit të asistencës
financiare me moshën e pensionimit ishte e paraparë me direktivën e
GJED-së, dhe në fund sipas Qeverisë kjo ishte një fushë ku shteti gëzonte
një hapësirë vlerësimi andaj përcaktimi i politikave dhe moshave të
pensionimit ishte në kuadër të politikës komplekse dhe sociale.
Sipas Gjykatës, Neni 14 nuk i ndalon shtetet të trajtojnë ndryshe
grupet e ndryshme me qëllim të përmirësimit të mos barazive faktike në
mes tyre, meqenëse në disa raste dështimi për të marrë masa për të
përmirësuar këto dallime mundet në vetvete të rezultojë në shkelje. Por
dallimi në trajtim mund të rezultojë në shkelje nëse nuk ka një qëllim
legjitim dhe nuk përmbush kushtin e proporcionalitetit. Si rregull e
përgjithshme, shteti duhet të parashtroj arsye shumë të bazuara për të
arsyetuar trajtimin e ndryshëm në bazë të gjinisë,1 dhe duke pas parasysh
hapësirën e vlerësimit të shteteve veçanërisht në përcaktimin e politikave
sociale, Gjykata do të respektoj vendimin e autoriteteve vendore përveç
nëse një i tillë është i pabazë.
Duke aplikuar parimet në fjalë në rastin në fjale Gjykata vëren se
ndihma financiare ishte një sistem social i aprovuar nga qeveria që u
mundësonte ofrim të ndihmës për personat të cilëve u ishte zvogëluar
aftësia për punë si rezultat i ndonjë lëndimi në punë, dhe ky përfitim do tu
paguhej deri në kohën sa ata ligjërisht do të kishin qenë të punësuar.
Gjykata pajtohet me konstatimin e kërkuesve që është e arsyeshme të
ndërpritet ndihma financiare në momentin kur pritej që të përfundonte
1
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edhe angazhimi i tyre në punë. Sidoqoftë kërkuesit nuk pajtohen që kjo
kohë të lidhej me moshën e arritjes së pensionimit në nivel shtetëror, sepse
kjo moshë ishte e ndryshme për burrat dhe gratë, andaj sugjerojnë një
moshë të caktuar të ndërprerjes.
Sipas Gjykatës, aplikimi i një sistemi të moshës së caktuar të
ndërprerjes nuk do të arrinte nivelin e njëjtë të konsistencës me sistemin
shtetëror të pensioneve, sipas të cilit mosha e pensionimit për gratë është 65
vjeç ndërsa për burrat 70, si pasojë gratë do të fillonin marrjen e
beneficioneve nga pensioni 5 vite më herët se burrat. Për më shumë Gjykata
i jep peshë gjetjes së GJED-së që meqenëse Ndihma Financiarë kishte për
qëllim kompensimin për individët për lëndimet në punë, lidhja me moshën
e pensionimit ishte mëse e arsyeshme. Andaj Gjykata konsideron se
politika për ndërlidhjen e moshës së ndërprerjes së ndihmës financiare me
kohën kur do të përfundonte marrëdhënia e punës, dhe vendimi për të
lidhur datën e përfundimit të beneficioneve me datën e përfundimit të jetës
së punës, kishin një qëllim legjitim dhe ishin arsyeshmërisht të
justifikueshme. Mbetet të shqyrtohet nëse trajtimi i ndryshëm në bazë të
gjinisë është i pranueshëm në bazë të nenit 14.
Gjykata vëren se moshat e ndryshme të pensionimit për herë të parë
ishin aplikuar me qëllim të tejkalimit të pozitës së rëndë të gruas për shkak
të papunësisë dhe qëndrimit në shtëpi në përkujdesje të familjes,
përkatësisht ishin aplikuar me qëllim të korrektimit të një pabarazie
faktike, andaj edhe ka qenë e justifikuar nën Nenin 14 të Konventës. Dhe
dallimet e tilla kanë qenë të justifikuara deri në një kohë kur edhe rrethanat
faktike të punësimit të gruas kanë ndryshuar. Gjykata vëren se që nga viti
1986 ishte joligjore të kishte dallim në moshën e pensionimit. Duke pasur
parasysh rrethanat dhe ndryshimet sociale të ngadalshme, Gjykata
konstaton se Britania e Madhe nuk mund të kritikohet për ritmin e
ngadaltë në ndryshimin e skemave sociale. Duke pas parasysh rëndësinë
shoqërore dhe implikimet serioze këto janë çështje që qartazi bien në
margjinën e vlerësimit të shtetit. Andaj Gjykata konsideron se vendimi për
lidhjen e beneficioneve financiare me moshën e pensionimit ishte
justifikuar dhe kjo ndihmë financiare kishte për qëllim të ndihmonte
personat gjatë jetës së tyre të punës. Si pasojë Gjykata konstaton se nuk ka
shkelje të Nenit 14 të Konventës marrë së bashku me Nenin 1 të Protokollit
1 të Konventës.
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Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se nuk ka shkelje të Nenit 14 marrë së bashku me
Nenin 1 të Protokollit 1 të Konventës (gjashtëmbëdhjetë vota pro dhe një
kundër).
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Malinovskiy kundër Rusisë - 41302/02
07.07.2005 [Seksioni i parë]
Neni 6 § 1 dhe Neni 1 i Protokollit 1
Shkelje e të drejtës për një proces të rregullt gjyqësor dhe ndërhyrje
në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e tej zgjatjes së
ekzekutimit të vendimit gjyqësor për strehim / ka shkelje
Fjalët kyçe: proces i rregullt gjyqësor/ tej zgjatje e ekzekutimit të vendimit /
mungesë e fondeve / beneficione lidhur me fatkeqësi
Faktet e rastit
Kërkuesi - z. Igor Mikhailovich Malinovskiy, shtetas rus, në vitin 1986
ishte angazhuar në operacionet emergjente në zonën e katastrofës së
Çernobilit. E drejta e kërkuesit për përfitime shtetërore ishte lidhur me
kategorinë e personave me aftësi të kufizuar si rezultat i përkeqësimit të
shëndetit nga ngjarja e Çernobilit. Në vitin 1999, kërkuesi aplikoi për
strehim falas nga Shteti dhe për shkak se kushtet e shtëpisë së tij u njohën si
nën standard, ai u fut në listë të pritjes. Dy vite më vonë, kërkuesi inicio
procedurën kundër Administratës Rajonale të Belgorodit, ku kontestoi
dështimin për të bërë të mundur strehimin falas pas tre muajsh në listë të
pritjes. Gjykata e Qytetit vendosi në favor të kërkuesit. Por, më vonë
shërbimet e përmbarimit informuan kërkuesin për ngecje në progresin e
procedurave të ekzekutimit, për shkak të numrit të pamjaftueshëm të
banesave në listën e pritjes. Më vonë shërbimet e përmbarimit informuan
kërkuesin se kanë marr instruksione nga Gjykata e Qytetit, veçanërisht
kanë kërkuar që të vendoset një afat kohor, për të cilin autoritetet do të
ofrojnë banesën për kërkuesin. Në vitin 2002, Gjykata e Distriktit ekzaminoi
ankesën e kërkuesit për dështimin e shërbimeve të përmbarimit për zbatim
të vendimit. Gjykata nuk fajësoi shërbimet për shkak se vendimi nuk kishte
të vendosur një afat kohor. Një vjet më vonë, Presidiumi i Gjykatës
Rajonale vendosi se një afat kohor prej tre muajsh është i aplikueshëm në
rastin në fjalë, afat ky që duhet të respektohet nga autoritetet përkatëse. Për
më shumë, hoqi kushtin se banesa duhet të ofrohet në përputhje me
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“urdhrin e përparësisë në listën e pritjes”. Në vitin 2004, kërkuesi pasi që
ende ishte duke pritur për strehimin, bashkë me një grup prej pesë
personash organizoi një grevë urie për të protestuar nivelin e ulët të
mbrojtjes së mirëqenies për viktimat e Çernobilit. Kryetari i i Qytetit lansoi
një thirrje publike për donacione në mbështetje të protestuesve dhe
mblodhi shumën e nevojshme për të ofruar strehim për të gjithë
protestuesit. Kërkuesi paraqiti një deklaratë të firmosur nga katër
protestues të tjerë për të mbështetur versionin e tij të ngjarjeve. Po atë vit,
kërkuesi pranoi një dëftesë të banimit, për banesën e dhënë. Sipas tij,
banesa ishte e kënaqshme. Asnjë vendim nuk është marrë në lidhje me
procedurat e pezulluara të përmbarimit.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Kërkuesi u ankua se zgjatja e mos-ekzekutimit të vendimit, ka
shkelur “të drejtën për proces të rregullt” sipas Nenit 6 § 1 të Konventës
dhe të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë së tij që garantohet me Nenin 1
të Protokollit 1 të Konventës. Lidhur me pranueshmërinë e kërkesës,
Qeveria kishte argumentuar se kërkuesit tanimë do ti sigurohej vendbanim
në përputhje me “urdhrin e përparësisë në listën e pritjes” dhe se vonesat
ishin shkaktuar për shkak të shkurtimeve buxhetore e që me vonë ishin
ekzekutuar. Gjykata vëren se vendimi i dhjetorit 2001 imponoi një kusht në
dispozitën e strehimit falas të kërkuesit dhe se “urdhri i përparësisë në
listën e pritjes” duhej respektuar. Gjykata konkludoi se edhe pse
Presidiumi i Gjykatës Rajonale të Belgorodit qartësoi se kërkuesi duhej të
pranonte banesën brenda tre muajsh, autoritetet nuk ndërmorën hapa për
ekzekutim të vendimit. Për më tepër, pasi që ka paqartësi në statusin e
krijuar të procedurave para ekzekutimit, kërkuesi ende mban statusin e
viktimës në rastin në fjalë. Për këtë, Gjykata konkludoi se kërkesa nuk është
qartazi e pabazuar nën nenin 34 § 3 të Konventës andaj është e
pranueshme.
Në lidhje me Nenin 6 § 1, Gjykata përsërit se ky nen u siguron të
gjithëve “të drejtën për proces të rregullt”, ku konstruktimi i këtij neni
ekskluzivisht dhe vetëm për qasje në gjykatë dhe kryerjen e procedurave
do të sillte një situatë që nuk do te ishte në përputhje me parimin e
“Sundimit të Ligjit”, të cilin Shtetet nënshkruese të Konventës pranuan ta
respektojnë me rastin e ratifikimit të saj. Gjykata më tutje thekson se nuk
është në autoritetin e Shtetit të përmend mungesën e fondeve si arsye për
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mos-ekzekutim të vendimit të Gjykatës dhe se ekzekutimi i vendimit është
pjesë integrale e te drejtës në gjykim.1 Gjykata pranon se vendimi i dhjetorit
2001 nuk ka kërkuar ofrim të strehimit të menjëhershëm, por amendamenti
i korrikut 2003 nuk la asnjë paqartësi lidhur me afatin kohor për ekzekutim
të vendimit. Sa për rrethanat lidhur me ofrimin e banesës nga Kryetari i
Komunës, Gjykata vëren se versionet e palëve ndryshojnë nga njëra tjetra.
Përderisa kërkuesi argumentoi se banesa është siguruar si rezultat i grevës
së urisë, Qeveria theksoi se banesa është siguruar si rezultat i ekzekutimit
të procedurave. Megjithatë, Qeveria nuk ka paraqitur dokumente lidhur
me ekzekutimin e procedurave, kurse kërkuesi ka paraqitur një deklaratë të
firmosur nga katër protestues të tjerë. Prandaj, Gjykata nuk gjen fakte për
versionin e Qeverisë dhe supozon se banesa është siguruar si rezultat i
intervenimit të jashtëzakonshëm të Kryetarit të Komunës. Po ashtu,
Gjykata vëren se nuk kishte përpjekje të autoriteteve për sigurimin e
banesës para grevës së urisë të kërkuesit. Kështu, duke dështuar për një
periudhë substanciale për të ndërmarrë masa të nevojshme për
ekzekutimin e vendimit final, autoritetet e shtetit rus privuan dispozitat e
Nenit 6 § 1. Prandaj, Gjykata vendosë se ka shkelje të Nenit 6 § 1 të
Konventës.
Lidhur me Nenin 1 të Protokollit 1 të Konventës, Qeveria argumentoi
se banesa e pretenduar nga kërkuesi nuk mund të konsiderohet si „pasuri‟ e
tij në bazë të Nenit 1 të Protokollit1, pasi që banesa është dhënë në bazë të
një marrëveshje të qiramarrjes sociale, prandaj kërkuesi nuk është pronar i
pronës në fjalë. Gjykata përsërit se përfitimet sociale nuk hyjnë te të drejtat
dhe liritë e garantuara nga Konventa2. Megjithatë asetet me vlerë materiale,
si borxhet, në bazë të së cilës kërkuesi mund të pretendojë të ketë së paku
një “pritje legjitime” për të fituar gëzimin efektiv të një aseti të veçantë me
vlerë materiale3 po ashtu janë brenda nocionit të “pasurisë” dhe Nenit 1 të
Protokollit 1 të Konventës. Në rastin në fjalë Gjykata vëren se me dhënien e
dëftesës për banim, e quajtur ndryshe “marrëveshje për qiramarrje sociale”,
kërkuesi do të kishte të drejtën e posedimit, të përdorimit të banesës dhe të
privatizimit të saj në përputhje me Ligjin e Privatizimit të Strehimit
Shtetëror dhe rregullave të aplikuara. Kështu, nga data 10.12.2001, kërkuesi

1
2
3

Burdov kundër Rusisë, nr. 59498/00, § 34, GjEDNj 2002-III
Aunola kunër Finlandës (vend.), nr. 30517/96, 15 Mars 2001
Pine Valley Developments Ltd dhe të tjertë kundër Irlandës, aktgjykim i dt. 29 Nëntor 1991,
Seria A nr. 222, p. 23, § 51;
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ka krijuar një “pritje legjitime” për të fituar një aset me vlerë materiale. Për
arsyet e cekura më lartë, Gjykata vendosë se ka shkelje të Nenit 1 të
Protokollit 1 të Konventës.
Mbështetur në Nenin 41 të Konventës kërkuesi ka kërkuar 50,000
euro (EUR) në lidhje me kompensimin për dëmin jo material. Qeveria
parashtroi se pretendimet e kërkuesit ishin të tepruara, duke argumentuar
se nëse Gjykata vendosë të japë një çmim nuk duhet të tejkalojë shumën e
dhënë në rastin Burdov kundër Rusisë. Gjykata konsideron se kërkuesi duhet
të ketë vuajtur disa shqetësime dhe zhgënjime që rezultojnë nga dështimi i
autoriteteve shtetërore për të zbatuar një aktgjykim në favor të tij.
Megjithatë, shuma e kërkuar duket e tepruar. Gjykata merr parasysh
shpërblimin e bërë nga Gjykata në rastin Burdov kundër Rusisë, natyra e
dhënies mos-ekzekutimi i së cilës ishte në rrezik në rastin aktual
(domethënë një përfitim i lidhur me aftësinë e kufizuar të kërkuesit që ka
lindur nga incidenti në Çernobil), kohëzgjatja e procedurave të ekzekutimit
dhe aspekte të tjera relevante. Duke e bërë vlerësimin e tij në baza të
barabarta, i cakton kërkuesit 3,000 euro në lidhje me dëmin jo material, plus
çdo taksë që mund të ngarkohet me atë shumë. Gjykata vendosë që Shteti
duhet t‟ i paguajë kërkuesit brenda 3 muajve vlerën prej 3,000 euro, në rast
të mos pagesës brenda 3 muajsh, Shteti duhet të paguajë një interes të
barabartë me interesin e kredisë së lëshuar nga Banka Qendrore Evropiane.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se ka shkelje të Nenit 6§1 dhe Nenit 1 të Protokollit 1
të Konventës (unanimisht).
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Shpakovskiy kundër Rusisë - 41307/02
07.10.2005 [Seksioni i parë]
Neni 6 § 1 dhe Neni 1 i Protokollit 1
Shkelje e të drejtës për proces të rregullt gjyqësor dhe ndërhyrje në të
drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e tej zgjatjes së ekzekutimit të
vendimit të Gjykatës për strehim social / ka shkelje
Fjalët kyçe: gëzim paqësor i pasurisë/ pritje legjitime /tej zgjatje e
ekzekutimit të vendimit/ proces i rregullt gjyqësor / përfitime sociale
Faktet e rastit
Kërkuesi - z.Yuriy Iosifovich Shpakovskiy, shtetas rus, në vitin 1998 u
shkarkua nga shërbimi ushtarak pas 23 vitesh punë, duke u pozicionuar në
listën pritëse të personave të cilëve u takonte strehimi social. Shkarkimi i
kërkuesit ishte si rezultat i një ristrukturimi organizativ të brendshëm. Ligji
për statusin ushtarak në fuqi ua njihte të drejtën personave të shkarkuar
nga shërbimi të pajiseshin me strehim social brenda 3 muajve. Tri vite më
vonë, duke u thirrur në këtë ligj, kërkuesi paditi Administratën e qytetit
Kostroma, me kërkesën për të fituar strehim social. Kërkesa u aprovua nga
Gjykata e Qarkut të Kostroma-s më 29 Gusht 2001 e cila mbajti përgjegjëse
Administratën për dhënien e një banese kërkuesit brenda tre muajve, në
pajtim me standardet e aplikueshme për strehim. Administrata kërkoi
shtyrje të ekzekutimit të vendimit për gjashtë muaj, kërkesë e cila u hodh
poshtë nga Gjykata e Qarkut nën argumentimin se afati për ekzekutimin e
vendimit ishte i detyrueshëm. Më 10 Qershor të vitit 2003, Administrata e
Qytetit i lëshoi kërkuesit një leje zotërimi të një banesë me sipërfaqe
70.77m2.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Kërkuesi pretendoi shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1 dhe Nenit 6 § 1, si
pasojë e tej zgjatjes së ekzekutimit të vendimit të 29 Gusht 2001. Qeveria
pretendoi se kërkesa duhet gjetur e papranueshme, pasi që kërkuesi nuk
mund të konsiderohet më viktimë e shkeljes së neneve të cekura më lart
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duke qenë se vendimi ishte ekzekutuar dhe kërkuesit i ishte dhënë një
banesë, andaj atij i ishte ofruar zhdëmtim. Në anën tjetër, kërkuesi
argumentoi se ai ende mbante statusin e viktimës, pavarësisht faktit se
vendimi tashmë ishte ekzekutuar. Sipas tij, gjatë periudhës dy vjeçare të
ekzekutimit, kushtet e banimit të tij kishin qenë tërësisht të papërshtatshme.
Në lidhje me këtë, Gjykata konsideron se fakti që autoritetet ekzekutuan
vendimin pas një vonese substanciale prej dy vitesh nuk mund të
konsiderohet se privuan kërkuesin nga statusi i viktimës brenda kuptimit të
Konventës. Në këtë mënyrë, Gjykata cilëson kërkesën të pranueshme.
Mbështetur në Nenin 6 § 1, kërkuesi pretendoi se tej zgjatja e
ekzekutimit të vendimit të 29 gushtit 2001 shkeli të “drejtën e tij për
gjykim” të garantuar në Nenin 6. Sipas Qeverisë, vonesa në ekzekutim ishte
shkaktuar në mungesë të banesave në dispozicion. Gjykata vlerëson se,
ekzekutimi i vendimit të nxjerrë nga një gjykatë duhet të shihet si pjesë
përbërëse e “gjykimit” për qëllim të Nenit 6. Më tutje, Gjykata vlerëson se
afati ligjor për ekzekutimin e vendimit ishte i qartë dhe justifikimi i dhënë
nga Qeveria në lidhje me mungesën e banesave nuk gjen mbështetje nga
ndonjë fakt i rastit. Duke dështuar t‟i përmbahen vendimit përfundimtar të
29 gushtit 2001, autoritetet ruse zhveshën dispozitat e Nenit 6 § 1 nga
efektet e dobishme. Si pasojë, Gjykata gjen se ka shkelje të Nenit 6 të
Konventës.
Bazuar në Nenin 1 të Protokollit 1, kërkuesi pretendoi se tej zgjatja e
ekzekutimit të vendimit të 29 gushtit 2001 shkeli të drejtën e tij për gëzim
paqësor të pasurisë. Gjykata përsërit së pari se, e drejta për çdo përfitim
shoqëror nuk përfshihet si e tillë në mesin e të drejtave dhe lirive të
garantuara nga Konventa1. Gjykata më tej rikujton se, një e drejtë për të
jetuar në një pronë të caktuar që nuk është në pronësi të kërkuesit nuk
përbën një "pasuri" brenda kuptimit të Nenit 1 të Protokollit 1 të Konventës2.
Megjithatë, pasuritë financiare, të tilla si borxhet, në bazë të të cilave,
kërkuesi mund të pretendojë të ketë së paku një "pritje legjitime" për të fituar
gëzimin efektiv të një pasurie të veçantë financiare gjithashtu mund të
përfshihen në nocionin e "pasurisë" të përfshira në Nenin 1 të Protokollit 1.
Në veçanti, Gjykata vazhdimisht ka vendosur se "kërkesa" - madje edhe në
lidhje me një përfitim të posaçëm social - mund të përbëjë një "pasuri" brenda
1
2
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kuptimit të Nenit 1 të Protokollit 1 nëse është mjaftueshëm i përcaktuar për
t'u ekzekutuar3. Duke u kthyer tek faktet e rastit aktual, Gjykata vëren se, në
bazë të aktgjykimit të 29 gushtit 2001, Këshilli i Qytetit duhet të vinte në
dispozicion të kërkuesit një banesë me karakteristika të caktuara. Aktgjykimi
nuk kërkoi që autoritetet t'i jepnin atij pronësi të një banese të caktuar, por i
detyroi ata ta lëshonin atë me një kupon të banimit në lidhje me çdo banesë
që plotësonte kriteret e përcaktuara nga gjykata. Në bazë të kuponit, do të
nënshkruhej një marrëveshje e ashtuquajtur "marrëveshje e qiramarrjes
sociale" ndërmjet autoritetit kompetent dhe kërkuesit, duke vepruar si
qiramarrës kryesor në emër të vetes dhe anëtarëve të familjes së tij. Sipas
kushteve të një "marrëveshjeje të qiramarrjes sociale" siç është përcaktuar në
Kodin e Strehimit të RSFSR dhe rregulloret në fuqi, kërkuesi do të kishte të
drejtën të posedonte dhe të shfrytëzonte banesën dhe ta privatizonte atë në
përputhje me Ligjin për Privatizimin e Strehimit Shtetëror. Prandaj, nga koha
e aktgjykimit të 29 gushtit 2001, kërkuesi kishte një "pritje legjitime" të
vendosur për të blerë një pasuri financiare. Aktgjykimi ishte i formës së
prerë, meqë asnjë ankesë e zakonshme nuk ishte parashtruar kundër tij dhe
procedura e përmbarimit ishte iniciuar. Prandaj, Gjykata është e bindur se
kërkesa e kërkuesit për një "marrëveshje të qiramarrjes sociale" është e
mjaftueshme për të përbërë një "pasuri", brenda kuptimit të Nenit 1 të
Protokollit 1. Gjykata vlerëson se pamundësia e kërkuesit për ta pasur
vendimin e 29 Gushtit 2001 të ekzekutuar për një periudhë të
konsiderueshme kohore dhe justifikimet jo bindëse të paraqitura nga
Qeveria lidhur me këtë, përbëjnë ndërhyrje në të drejtën e tij për gëzim
paqësor të pasurisë. Si rezultat, Gjykata gjen shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1
të Konventës.
Në lidhje me aplikueshmërinë e Nenit 41, kërkuesi pretendoi 30.000
euro për dëmin jo material ndërsa nuk paraqiti kërkesë për shpenzime
procedurale. Gjykata vlerëson se shuma e kërkuar nga kërkuesi është e
tepërt pasi që vendimi tashmë ishte ekzekutuar nga autoritetet në favor të
tij. Kështu, Gjykata i cakton kërkuesit shumën prej 1.500 eurosh.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se ka shkelje të Nenit 6§1 dhe Nenit 1 të Protokollit 1
të Konventës (unanimisht).

3
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06.10.2005 [Seksioni i parë]
Neni 6 § 1 dhe Neni 1 i Protokollit 1
Shkelje e së drejtës për proces të rregullt gjyqësor dhe ndërhyrje në të
drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e anulimit të vendimit të
Gjykatës së Rajonit dhe procedurave të rishikimit të tij në lidhje me
kompensimin mujor / ka shkelje
Fjalët kyçe: gëzim paqësor i pasurisë/ katastrofa natyrore / kompensim
mujor/ baraspeshë e drejtë / prishje e vendimit
Faktet e rastit
Kërkuesi - z. Nikolay Fedorovich Androsov, shtetas rus, në vitin 1986,
mori pjesë në operacionet emergjente në vendin e katastrofës së fabrikës
bërthamore të Çernobilit. Kërkuesi u sëmur nga efektet e rrezatimit dhe si
rezultat gëzoi të drejtën në kompensim, që i paguhej çdo muaj. Në vitin
1999 nën pretendimin se shuma e kompensimit ishte përcaktuar gabimisht,
kërkuesi parashtroi procedurë kundër Zyrës së Mirëqenies së Qarkut
Limanskiy të Rajonit Astrakhan. Kjo e fundit, më 3 nëntor 1999, mbështeti
kërkesën e tij, përcaktoi një shumë më të lartë të kompensimit dhe pagesën
e borxhit për muajt e mëhershëm, dhe caktoi një shumë si dëmshpërblim.
Pjesa e vendimit për rritje të shumës së kompensimit dhe kompensimin
retroaktiv u mbështet nga Gjykata Regjionale Astrakhan më 14 dhjetor
1999, duke vepruar sipas ankesës. Aktgjykimi hyri në fuqi dhe procedurat e
përmbarimit filluan. Të dy palët paraqitën kërkesa për rishikim mbikëqyrës
të vendimeve të gjykatave.
Procedurat e përmbarimit u pezulluan përkohësisht nga Gjykata
Regjionale e Astrakhan, deri në një vendim nga Gjykata Supreme, ku
kërkuesi kishte parashtruar kërkesë për rishikim mbikëqyrës. Pas refuzimit
të kërkesës nga Gjykata supreme, procedurat e përmbarimit rifilluan. Në
bazë të kërkesës së Zyrës Rajonale për Pagesat e Mirëqenies, Gjykata e
Qarkut e Limanskiy vendosi të suspendoj procedurat e përmbarimit deri në
një kalkulim të shumave të kompensimit. Kërkesa për rishikim të masave të
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pezullimit të ekzekutimit u refuzua nga Gjykata Supreme. Në anën tjetër,
pas një kërkese të bërë nga Zyra Rajonale për Pagesat e Mirëqenies,
Kryetari i Gjykatës Rajonale parashtroi një ankesë të jashtëzakonshme
kundër dy aktgjykimeve të datës 3 nëntor 1999 dhe 14 dhjetor 1999.
Presidiumi i Gjykatës Rajonale anuloi të dyja këto aktgjykime sepse kishin
përcaktuar gabimisht shumën e kompensimit mujor dhe lënda u rikthye në
Gjykatën e Qarkut për një shqyrtim të ri. Në shkurt të vitit 2001, Gjykata
Supreme e Federatës Ruse, në përgjigje të ankesës së kërkuesit, refuzoi të
bënte një shqyrtim mbikëqyrës të vendimit të datës 27 dhjetor 2000.
Lidhur me procedurat post-mbikëqyrëse, përmes një aktgjykimi të 23
prillit 2001, Gjykata e Qarkut, duke vepruar në shkallë të parë i caktoi
kërkuesit pagesën e caktuar mujore (më të ulët se sa ishte përcaktuar më
herët) dhe konstatoi shumën e borxhit të akumuluar. Këtë aktgjykim e
anuloi Gjykata e Apelit, me arsyetimin se mënyra e llogaritjes ishte zbatuar
në mënyrë të pasaktë dhe se shumat e paguara duhej të llogariteshin
përsëri.
Pas një viti, kërkuesi parashtroi ankesë pranë Gjykatës Rajonale
lidhur me zgjatjen e procedurave dhe se asnjë vendim nuk ishte marrë në
lëndën e tij për më tepër se një vit. Në përgjigjen e datës 27 shtator 2002,
kërkuesi u informua se më 22 nëntor 2001, sipas kërkesës së tij, procedurat
ishin pezulluar në pritje të vendimit të Gjykatës Kushtetuese në një lëndë të
ngjashme. Pas përfundimit të këtyre procedurave dhe rifillimit të
procedurave gjyqësore, Gjykata e Qarkut vendosi se autoritetet duhet t‟i
paguanin kërkuesit një shumë të caktuara si kompensim, shpenzimet
ligjore dhe dëmet jo-materiale. Vendimi u ankimua nga kërkuesi dhe si
rezultat, Gjykata Rajonale e anuloi aktgjykimin e shkallës së parë dhe
riktheu lëndën për shqyrtim të ri nga gjykata e njëjtë.
Më 3 mars 2003, Gjykata e Qarkut me aktgjykim i dha kërkuesit
shumat e caktuara në emër të borxhit kryesor, pagesat e ardhshme mujore
(shumë më të lartë) dhe të shpenzimeve ligjore, mirëpo të dy palët u
ankuan kundër këtij aktgjykimi. Në prill 2003, Gjykata Rajonale e miratoi
aktgjykimin e shkallës së parë dhe pas katër muajsh shumat e akorduara u
transferuan në llogarinë bankare të kërkuesit.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Duke njoftuar Gjykatën për refuzimin e ankuesit për të pranuar
zgjidhjen e çështjes sipas kushteve të propozuara nga Qeveria, kjo e fundit
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fton Gjykatën të çregjistrojë kërkesën, në përputhje me Nenin 37 të
Konventës, ndërsa kërkuesi, në përgjigjen e tij me shkrim i kërkoi Gjykatës
të refuzonte propozimin e Qeverisë.
Gjykata vëren se palët nuk ishin në gjendje të bien dakord mbi
kushtet e një zgjidhjeje miqësore të çështjes. Ajo rikujton se në rrethana të
caktuara, një kërkesë në të vërtetë mund të çregjistrohet në bazë të nenit 37
§ 1 (c) të Konventës në bazë të një deklarimi të njëanshëm nga ana e
Qeverisë së paditur edhe nëse kërkuesi dëshiron që shqyrtimi i çështjes të
vazhdohet. Gjykata vëren se ka një dallim në mes të deklaratave rreth
procedurave konfidenciale dhe deklaratave publike të bëra nga Qeveria në
procedura të hapura pranë Gjykatës. Si rrjedhojë, Gjykata vëren se Qeveria
ka dështuar të bëjë një deklaratë të tillë publike, andaj hedh poshtë
kërkesën e Qeverisë për të çregjistruar kërkesën sipas nenit 37 të Konventës
dhe ka vazhduar me shqyrtimin e meritave të çështjes.
Kërkuesi parashtroi tri pretendime për shkelje të së drejtës në gjykim
të drejtë të garantuar me Nenin 6 § 1 të Konventës dhe të drejtën e tij për
gëzim paqësor të pasurisë sipas Nenit 1 të Protokollit 1, si pasojë e mosekzekutimit të vendimit të formës së prerë që ishte akorduar në favor të tij;
si pasojë e procedurave të rishikimit të vendimit të formës së prerë; dhe së
treti për shkak të tej-zgjatjes së procedurave.
Lidhur me pretendimin e parë dhe dytë, Kërkuesi u ankua se
dështimi i autoriteteve vendase për të zbatuar aktgjykimin përfundimtar të
lëshuar nga Gjykata Regjionale e Astrakhanit më 14 dhjetor 1999 dhe
shfuqizimi i mëvonshëm i tij nga Kryesia e Gjykatës Rajonale shkeli të
drejtën e tij për një gjykim të drejtë të garantuar me Nenin 6 § 1 të
Konventës dhe të drejtën e tij për gëzim paqësor të pasurisë sipas Nenit 1 të
Protokollit 1. Qeveria deklaroi se procedurat e ekzekutimit nuk mund të
ndiqeshin në mungesë të një aktgjykimi të formës së prerë. Kjo e fundit nuk
bëri asnjë koment për mos-ekzekutimin e aktgjykimit që hyri në fuqi më 14
dhjetor 1999. Gjykata duke rikujtuar praktikën e vet juridike thekson se
ekzekutueshmëria e një vendimi është pjesë përbërëse e të drejtës në
gjykim të drejtë, dhe se vonesat në ekzekutim mund të arsyetohen në
rrethana të jashtëzakonshme përderisa kjo nuk i pengon të drejtat e
parapara në Nenin 6.1 Gjykata vëren se aktgjykimi i 3 nëntorit 1999 ka
mbetur jofunksional, d.m.th. në mes të datës së hyrjes në fuqi më 14 dhjetor
1999 dhe vendimit të rishikimit mbikëqyrës të 27 dhjetorit 2000, në total një
1
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vit e dymbëdhjetë ditë. Qeveria nuk kishte dhënë asnjë arsyetim për këtë
vonesë, andaj duke marrë parasysh atë që ishte në rrezik për kërkuesin,
Gjykata konsideron se duke dështuar për një periudhë të tillë të
konsiderueshme kohore në marrjen e masave të nevojshme për të
ekzekutimin e vendimeve gjyqësore të formës së prerë, autoritetet ruse
shkelën dispozitat e Nenit 6 § 1.
Më tej, lidhur me pretendimet për shkelje të Nenit 6 si pasojë e
anulimit të aktgjykimit të formës së prerë, Qeveria pretendoi se aktgjykimi
ishte prishur nga Presidiumi i Gjykatës Rajonale të Astrakhanit në dobi të
kërkuesit. Qeveria gjithashtu argumentoi, se e drejta e kërkuesit për
kompensim nuk ishte kontestuar, dhe se kthimi në rigjykim i rastit kishte
pasur për qëllim garantimin e të drejtës në gjykim të drejtë dhe gëzim të
pasurisë. Kërkuesi nuk u pajtua me këto argumente, duke pretenduar se
vendimi i 14 dhjetor 1999 ishte i favorshëm për të dhe se kishte kërkuar
rishikim vetëm për pjesën e dëmshpërblimit. Gjykata së pari vëren se,
kontesti lidhur me rritjen e pagesave sociale të kërkuesit në lidhje me
aftësinë e tij të kufizuar dhe pjesëmarrjen në operacionet emergjente në
vendin e katastrofës së fabrikës bërthamore të Çernobilit, ishte e natyrës
materiale dhe në mënyrë të padiskutueshme ka të bëjë me një të drejtë
civile brenda kuptimit të Nenit 6 § 1 të Konventës. Gjykata vëren se çështja
kontestuese është nëse procedurat për rishikim gjyqësor që kanë lejuar
anulimin e një aktgjykimi të formës së prerë janë në përputhje me Nenin 6,
përkatësisht nëse është respektuar parimi i sigurisë juridike. Duke bërë
analogji me rastin Ryabykh kundër Russisë2 ku Gjykata kishte vendosur se
njëri nga aspektet themelore të sundimit të ligjit është parimi i sigurisë
juridike, i cili kërkon mes tjerash që, nëse gjykatat në mënyrë
përfundimtare kanë vendosur një çështje, aktgjykimi i tyre nuk duhet të
vihet në pikëpyetje, Gjykata shton se e drejta në gjykim të drejtë do të ishte
iluzionare nëse sistemi juridik i një vendi lejon që një aktgjykim i formës së
prerë të mund të anulohet nga një gjykatë më e lartë sipas ankesës së një
zyrtari publik. Lidhur me rastin në fjalë, Gjykata thekson se në një datë të
caktuar Presidenti i Gjykatës Rajonale të Astrakhan, kishte ngritur ankesë
kundër vendimeve të datave 4 nëntor dhe 14 dhjetor, të cilat tanimë ishin
bërë të plotfuqishme dhe procedurat e ekzekutimit veçse kishin filluar.
Këto vendime u prishën nga Gjykata Rajonale e Astrakhanit, andaj Gjykata
duke u bazuar në praktikën e mëhershme, konsideron se ka pasur shkelje
2

Ryabykh kundër Russisë, nr. 52854/99, GjEDNj 2003-IX
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të Nenit 6 § 1, si rezultat i prishjes së aktgjykimit të formës së prerë dhe
detyrues të dhënë në rastin e kërkuesit. Duke pasur parasysh gjetjet lidhur
me shkeljen e Nenit 6 § 1, Gjykata konsideron se nuk është i nevojshëm
shqyrtimi i ankesës për kohëzgjatjen e përgjithshme të procedurave sipas
Nenit 6 të Konventës.
Lidhur me pretendimet për shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1, Gjykata
rikujton se një pretendim mund të rezultojë në pasuri brenda kuptimit të
Nenit 1 të Protokollit 1, nëse është mjaftueshmërisht i zbatueshëm. Në
rastin në fjalë, aktgjykimi i 3 nëntorit 1999 i mbështetur më 14 dhjetor 1999,
i dha kërkuesit një pretendim të zbatueshëm dhe jo thjesht një të drejtë të
përgjithshme për të marrë mbështetje nga Shteti. Aktgjykimi ishte bërë i
formës së prerë dhe procedurat e përmbarimit kishin filluar. Rrjedhimisht,
pamundësia e kërkuesit për një periudhë të konsiderueshme kohore për ta
pasur këtë aktgjykim të ekzekutuar, përbënte një ndërhyrje në të drejtën e
tij për gëzim paqësor të pasurisë. Prandaj, duke mos gjetur asnjë arsyetim
për një ndërhyrje të tillë, Gjykata përfundon se ka pasur shkelje të Nenit 1
të Protokollit 1 të Konventës.
Në lidhje me pretendimet për shkelje si rezultat i procedurave për
rishikim gjyqësor, Gjykata vëren se vendimi i Gjykatës së Qarkut
Limanskiy, i mbështetur nga Gjykata Rajonale e Astrakhan, i akordoi
kërkuesit një të drejtë të ekzekutueshme për një shumë të rritur të
kompensimit mujor dhe dëmshpërblim të caktuar. Ky aktgjykim u bë i
plotfuqishëm dhe u mbështet në apel. Gjykata konstaton se, si pasojë e
vendimit të Gjykatës Rajonale të Astrakhanit të datës 27 dhjetor 2000 dhe
procedurave të mëvonshme që zvogëlonin shumën e shpërblimit fillestar të
kërkuesit, kishte në ndërhyrje në të drejtën e kërkuesit për gëzim paqësor të
pasurisë të garantuar me Nenin 1 të Protokolli 1. Përderisa Gjykata pranon
se këto masa ishin të ligjshme dhe në interes të publikut, kërkesa e
proporcionalitetit është në pikëpyetje. Përderisa rikalkulimi në vetvete nuk
paraqet shkelje, rikalkulimi retroaktiv dhe zvogëlimi i shumave tanimë të
transferuara, rezulton në një barrë të madhe për kërkuesin dhe prandaj
përbën shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1.
Duke u bazuar në Nenin 41 të Konventës, sa i përket dëmit material
kërkuesi kërkoi pagesën e borxhit kryesor, shumën e nën-pagesës në lidhje
me pagesat mujore, pagesën e gjobës dhe dëmin jo-material. Gjykata e
konsideron të përshtatshme t'i japë ankuesit 853 euro që përfaqëson
shumën që kërkuesi do të kishte marrë, nëse nuk do të kishte reduktimin e
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shpërblimit të urdhëruar me aktgjykimin e datës 3 mars 2003, të
mbështetur me vendimin e 29 prillit 2003. Gjykata i jep kërkuesit shumën
prej 1,500 eurosh për dëmin jo-material, 50 euro në lidhje me kostot dhe
shpenzimet si dhe konsideron që interesi i vonuar duhet të bazohet në
normën margjinale të huadhënies së Bankës Qendrore Evropiane, në të
cilën duhet shtuar tre pikë përqindje.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se ka shkelje të Nenit 6 § 1 dhe Nenit 1 të Protokollit
1 të Konventës (unanimisht).
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03.05.2012 [Seksioni i katërt]
Neni 6 dhe Neni 1 i Protokollit 1
Shkelje e së drejtës për proces të rregullt gjyqësor dhe ndërhyrje në të
drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e mos-ekzekutimit të
vendimit të Gjykatës Kushtetuese për kthim në punë dhe kompensim të
pagave / ka shkelje
Neni 13
Shkelje e së drejtës për zgjidhje efektive si pasojë e mungesës së
mjeteve adekuate juridike për marrje të kompensimit / e panevojshme për
shqyrtim ndaras
Neni 14 dhe Neni 1 i Protokollit 12
Diskriminim në baza etnike për mos-ekzekutim të vendimit të
Gjykatës Kushtetuese dhe shkarkim nga puna / hedhet poshtë
Fjalët kyçe: gëzim paqësor i pasurisë/ mos-ekzekutim i vendimit/
kompensim i pagave/ kthim në punë/ zgjidhje efektive/ diskriminim / kompani
private
Faktet e rastit
Kërkuesja - znj. Amira Bobiq, shtetase e Bosne dhe Hercegovinës, nga
viti 1979 deri më 1992 ka punuar si kontabiliste në një ndërmarrje
shoqërore ushqimore në Bijelinë, vend i cili sot gjendet në Republikën
Srpska - një nga entitetet e Bosne dhe Hercegovinës. Gjatë luftës,
përkatësisht nga 22 korriku 1992, kjo kompani shkarkoi nga puna të gjithë
punëtorët me origjinë boshnjake dhe kroate, përfshirë këtu edhe kërkuesen.
Pas procedurave civile të ngritura nga kërkuesja kundër kompanisë në
vitin 1996, të cilat rezultuan të pasuksesshme, ajo u ankua në Odën për të
Drejtat e Njeriut (Oda), institucion ky i themeluar me Marrëveshjen e
Dejtonit. Ndërkohë, në vitin 2002, kompania në fjalë u privatizua. Në vitin
2007 Gjykata Kushtetuese, e cila i trashëgoi rastet e Odës, urdhëroi
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Republikën Srpska: së pari, të sigurojë rikthimin në punë të kërkueses
brenda tre muajve nga marrja e këtij vendimi; së dyti, të paguajë pagën e
saj të papaguar që nga 13 dhjetori 1996 (kur kërkuesja i kishte nisur
procedurat) deri më 27 qershor 2007, së bashku me interesin e vonuar dhe
të gjitha përfitimet që vinin nga puna, si dhe të vazhdojë t‟i paguajë
kërkueses pagën e saj deri sa të kthehet në punë; dhe së treti t'i paguajë
kërkueses 20 marka (BAM) për çdo ditë pune duke filluar nga data e
dorëzimit të këtij vendimi deri në kthimin e kërkueses në punë. Republika
Srpska duhej të paguante kamatë për vonesë për shumat e lartcekura deri
sa të zgjidhej problemi. Qeveria e Republikës Srpska i përcolli kompanisë
vendimin e Gjykatës Kushtetuese për ta ekzekutuar, por kompania u
përgjigj se ata nuk mund ta ekzekutonin vendimin sepse vendi i punës së
kërkueses nuk ekzistonte më. Për më shumë, ata shtuan se nuk ishin
përgjegjës për ekzekutimin e vendimit, pasi që nuk kishin qenë palë në
procedurat pranë Gjykatës Kushtetuese.
Më 15 qershor 2010, Republika Srpska e pagoi kërkuesen për
ekzekutim të urdhrit të tretë të Gjykatës Kushtetuese për periudhën deri
më 10 qershor 2010 dhe vazhdoi të paguajë shumën prej 20 BAM për ditë
pune që nga ajo kohë. Në dhjetor 2010, Gjykata Kushtetuese konsideroi se
urdhri i tretë i vendimit të 27 qershorit 2007 ishte ekzekutuar, ndërsa
urdhri i parë nuk ishte ekzekutuar, me justifikimin e bazuar në arsyen e
dhënë nga kompania se pozita e kërkueses nuk ekzistonte më. Sa i përket
urdhrit të dytë, Gjykata Kushtetuese nuk tha asgjë. Në mbledhjen e 9
marsit 2011 të qeverisë së Republikës Srpska u dha përfundimi se ishte
përgjegjësi e Kompanisë të ekzekutonte vendimin e 27 qershorit 2007 të
Gjykatës Kushtetuese dhe jo përgjegjësi e këtij entiteti.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Kërkuesja pretendon shkelje të Nenit 6 dhe Nenit 1 të Protokollit 1 si
pasojë e mos-ekzekutimit të vendimit të Gjykatës Kushtetuese për kthim në
punë dhe kompensim të pagave.
Qeveria sfidoi e pranueshmërinë e rastit duke argumentuar se
pretendimi ishte i papranueshëm rationae personae, sepse Shteti (dhe
Republika Srpska si një prej entiteteve) nuk mund të mbahej përgjegjës për
veprimet apo lëshimet e personave juridik privatë. Kërkuesja nuk u pajtua.
Gjykata vëren se kishte pasur mosmarrëveshje në mes të qeverisë së
Republikës Srpska dhe Kompanisë mbi përgjegjësinë e ekzekutimit të
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vendimit të Gjykatës Kushtetuese, meqë si person privat juridik që nga viti
2002, Qeveria e entitetit nuk kishte kontroll mbi të. Megjithatë, Gjykata
rikujton një precedent gjyqësor, i cili pohon se edhe Shteti duhet të
sigurohet për ekzekutimin e vendimeve ndaj palëve të treta që nuk i
përkasin shtetit.1 Prandaj, argumenti i qeverisë hedhet poshtë. Gjykata
vlerëson se ky pretendim nuk ishte i pabazuar në kuptim të Nenit 35 § 3 të
Konventës dhe e deklaron atë të pranueshëm.
Në lidhje me pretendimet e kërkueses, Qeveria argumentoi se
vendimi i Gjykatës Kushtetuese kishte përmbajtur urdhra alternativë.
Përderisa Republika Srpska kishte ekzekutuar urdhrin e tretë, nuk kishte
nevojë të paguanin për pagën e pa paguar me përfitimet që vinin nga puna
dhe kthimin e saj në punë. Kërkuesja u pajtua se entiteti kishte paguar
16,807.47 BAM sipas urdhrit të tretë të vendimit të 27 qershorit 2007 dhe
vazhdonte të paguante 20 BAM për çdo ditë pune që nga atëherë.
Megjithatë ajo pretendoi se ata kishin dështuar në ekzekutimin e urdhrit të
parë dhe të dytë.
Gjykata rikujton parimet e saj të përgjithshme lidhur me mosekzekutimin e vendimeve të brendshme të cilat i kishte vendosur në rastin
Jeličić kundër Bosnës dhe Herzegovinës,2 ku kishte vendosur se kur autoritetet
janë të obliguara të veprojnë për ekzekutimin e një vendimi dhe dështojnë
në këtë aspekt, mosveprimi i tyre mund të përfshijë përgjegjësinë e Shtetit
duke u bazuar në Nenin 6 § 1 dhe Neni 1 të Protokollit 1. Në bazë të fakteve
të rastit aktual, Gjykata vlerëson se vendimi i 27 qershorit 2007 përmbante
tre urdhra të veçantë. Mosmarrëveshja në mes palëve nuk kishte ndodhur
për shkak të ekzekutimit të urdhrit të tretë, por për shkak se sa i përket
urdhrit të parë, kompania arsyetoi se kërkuesja nuk mund të kthehej në
punë, pasi që pozita e saj e punës nuk ekzistonte më. Gjykata vlerëson se
Gjykata Kushtetuese kishte pranuar këtë arsyetim, pa dhënë kurrfarë
shpjegimi për shkakun e mos-ekzekutimit e konsideroi atë të justifikuar.
Megjithatë, Gjykata mund ta pranojë përfundimin e Gjykatës Kushtetuese
sa i përket urdhrit të parë, por rikujton se Gjykata Kushtetuese nuk e kishte
sqaruar dështimin për të ekzekutuar urdhrin e dytë. Për më tepër, Gjykata
thekson se është e qartë nga fjalët e vendimit të 27 qershorit 2007, se
urdhrat e vendosur aty kanë natyrë kumulative. Në të vërtetë kjo ishte
konfirmuar nga Gjykata Kushtetuese, edhe pse kjo gjykatë vendosi se mos1
2
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ekzekutimi i urdhrit të parë justifikohej dhe nuk kishte thënë asgjë për
urdhrin e dytë.
Gjykata nuk pajtohet me argumentin e Qeverisë se vendimi i 27
qershorit 2007 ishte ekzekutuar plotësisht, prandaj thekson se, Qeveria ka
një detyrim të vazhdueshëm për ekzekutimin e urdhrit të dytë të vendimit
të Gjykatës Kushtetuese. Rrjedhimisht, më shumë se katër vite kishin
kaluar që kur vendimi i gjykatës ishte bërë i plotfuqishëm, ndërkohë që
kërkuesja ende nuk kishte pranuar kompensim për pagën e pa paguar për
periudhën prej 13 dhjetorit 1996 deri më 28 qershor 2007. Si pasojë, Gjykata
vlerëson se ka pasur shkelje të Nenit 6 dhe Neni 1 të Protokollit 1.
Në lidhje me Nenin 13, kërkuesja pretendoi se i është shkelur e drejta
për zgjidhje efektive, ndërkohë që Qeveria nuk dha argument sa i përket
këtij pretendimi. Gjykata vlerëson se ky pretendim ishte i lidhur me
pretendimet e dhëna më lartë dhe duke pasur parasysh përfundimin që
arriti për Nenin 6 dhe Nenin 1 të Protokollit 1, është e panevojshme të
ekzaminohet shkelja e Nenit 13.
Në bazë të Nenit 14 dhe Nenit 1 të Protokollit 12, kërkuesja pretendoi
se refuzimi për ekzekutim të vendimit të Gjykatës Kushtetuese ishte bazuar
në arsye diskriminuese sikurse shkarkimi i saj nga puna, pretendim ky i cili
u kundërshtua nga Qeveria. Gjykata vlerëson se shkarkimi nga puna i
kërkueses ishte i bazuar në origjinën e saj etnike dhe ky akt është qartazi i
papranueshëm me Konventë. Megjithatë, kjo çështje e ngritur nga
kërkuesja, bie jashtë juridiksionit kohor të Gjykatës. Sa i përket mosekzekutimit të vendimit të Gjykatës Kushtetuese, Gjykata vlerëson se,
meqenëse ish-punëdhënësi i kërkueses ishte kompani private, Shteti nuk
ishte kompetent për ta kthyer atë në punë, por vetëm për të marrë masat e
nevojshme për të ndihmuar ekzekutimin e vendimit. Kërkuesja kishte
dështuar të tregonte se persona të tjerë në situatë të ngjashme ishin trajtuar
ndryshe, ose se Republika Srpska kishte qenë më aktive në sigurimin e
kthimit të punës ndonjë personi me etni tjetër. Prandaj, ky pretendim është
i pa bazuar dhe duhet të refuzohet sipas Nenit 35 § 3 të Konventës.
Duke u bazuar në Nenin 41 të Konventës, kërkuesja pretendoi dëme
materiale për mos ekzekutimin e plotë të vendimit të Gjykatës Kushtetuese.
Gjykata vëren se në rast të mos përmbushjes së plotë të vendimeve
gjyqësore vendore zhdëmtimi më i mirë do të ishte zbatimi i plotë i
aktgjykimit në fjalë. Gjykata urdhëron shtetin të zbatoj pjesën e mbetur të
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aktgjykimit dhe gjithashtu i cakton kërkueses shumën prej 6,000 euro për
dëme materiale dhe jo materiale.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se ka shkelje të Nenit 6 dhe Nenit 1 të Protokollit 1
të Konventës, se kërkesa sipas Nenit 13 është e panevojshme për shqyrtim,
ndërsa kërkesa e bazuar në Nenin 14 dhe Nenin 1 të Protokollit 12 hedhet
poshtë (unanimisht).
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24.08.2005 [Seksioni i dytë]
Neni 1 i Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e
anulimit të anëtarësisë në Odën e Avokatëve / ka shkelje
Neni 6 § 1
Shkelje e së drejtës për proces të rregullt gjyqësor si pasojë e
mangësive procedurale dhe mos-adresimit të kërkesës në tërësi / ka shkelje
Fjalët kyçe: gëzim paqësor i pasurisë/ mangësi procedurale/ anulim i
anëtarësisë / organe shtetërore / ushtrim i profesionit të avokatit
Faktet e rastit
Kërkuesi - z. Petru Buzescu, shtetas rumun, ka qenë anëtar i Odës së
Avokatëve të Konstancës dhe ka ushtruar profesionin e tij si avokat me
reputacion, deri në kohën kur u shpërngul në Shtetet e Bashkuara të
Amerikës. Si pasojë, autoritetet shtetërore e zhveshën nga shtetësia rumune
duke i kërkuar që të njoftojë Odën e Avokatëve të Konstancës për
shpërnguljen e tij në mënyrë që të bëhet shpërndarja e rasteve në të cilat
kërkuesi ka punuar deri në atë kohë, tek kolegët e tij. Pasi që kërkuesi
kishte bërë kërkesë pranë Odën e Avokatëve të Konstancës për të pushuar
ushtrimin e profesionit të tij, Oda e kishte pranuar këtë kërkesë dhe
njëkohësisht kishte vendosur që të anulojë anëtarësinë e kërkuesit,
përkundër faktit se kërkuesi në asnjë moment nuk kishte kërkuar anulimin
e anëtarësisë së tij.
Disa vite pas shpërnguljes së tij në SHBA dhe ushtrimit të profesionit
të avokatit pranë Avokatisë së Nju Jorkut, kërkuesi aplikon në Avokatinë e
Bukureshtit për regjistrimin e tij si avokat pranë kësaj Ode. Unioni i
Avokatëve të Rumanisë (Unioni) refuzon aplikimin e kërkuesit me
arsyetimin se, deri sa të mos bëhet ndryshimi i ligjit aktual, Unioni mund
vetëm të anulojë vendimin me të cilin ishte anuluar anëtarësia e tij në Odën
e Avokatëve të Konstancës, por prapëseprapë kërkuesi do të konsiderohej
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si i papërshtatshëm për ushtrimin e aktivitetit të tij meqë është pjesë e dy
zyrave të avokatisë të ndryshme.
Kërkuesi u kthye në Rumani dhe kërkoi që t‟i rikthehet anëtarësia e tij
në Odën e Avokatëve të Konstancës dhe të bëhet largimi i emrit të tij nga
lista e avokatëve të papërshtatshëm për të ushtruar aktivitete profesionale.
Si rezultat, Oda e Avokatëve të Konstancës prish vendimin me të cilin ishte
anuluar anëtarësia e kërkuesit në të njëjtën Avokati dhe bazuar në këtë
vendim, vite më vonë e njëjta avokati vendos që të largojë emrin e kërkuesit
nga lista e avokatëve të papërshtatshëm për të ushtruar profesionin e tij si
avokat. Ndërkohë që këto procedura po zhvilloheshin, kërkuesi kishte
themeluar një kompani konsulence në kuadër të së cilës u jepte këshilla
kompanive të huaja për investime në Rumani.
Pas këtij vendimi të Odës së Konstancës, kërkuesi aplikoi pranë Odës
së Bukureshtit për transferim nga ajo e para, por për këtë kërkesë ai nuk
mori përgjigje. Unioni reagoi kundër dy vendimeve të lartpërmendura të
Odës së Konstancës duke theksuar se rikthimi i titullit të avokatit kërkuesit
ishte në kompetencë të vetë Unionit e jo të Avokatisë së Konstancës. Unioni
vlerësoi se Oda e Avokatëve të Konstancës kishte vepruar jashtë
autorizimeve të saja ligjore (ultra vires) në vendimin e saj lidhur me
anulimin e vendimit me të cilin kërkuesit i ishte anuluar anëtarësia në
Odën e Avokatëve të Konstancës. Si rezultat, edhe vendimi i nxjerrë më
vonë nga e njëjta Odë në lidhje me largimin e kërkuesit nga lista e
avokatëve të papërshtatshëm për të ushtruar aktivitete profesionale, është
joligjor meqë është bazuar në një vendim të kundërligjshëm. Ky vendim i
dorëzohet kërkuesit gati dy vite më vonë në kopje.
Kundër këtij vendimi, kërkuesi depozitoi ankesë pranë Gjykatës së
Apelit në Bukuresht duke kërkuar anulimin e vendimit të lartpërmendur
me arsyetimin se Unioni nuk ka fuqi të anulojë vendime të marra nga ana e
Avokatisë së Konstancës; se vendimi i marrë nga Unioni nuk është i
vlefshëm meqenëse i është komunikuar palës pas periudhës një vjeçare të
paraparë me ligj; dhe se, në merita të rastit, duke mos pasur mjete juridike
për ta atakuar anulimin e anëtarësisë së tij pranë Odës së Avokatëve të
Konstancës, ai kishte vepruar në mirëbesim kur kishte kërkuar nga po kjo
Odë që t'i rikthehej leja për të ushtruar profesionin. Për më tepër, duke
dyshuar se vendimi i dorëzuar në formë të kopjes ishte i sajuar, kërkuesi
kërkoi zbulimin e regjistrit origjinal të vendimeve të Unionit. Në të njëjtën
kohë, kërkuesi ishte ankuar për vendimin e lartcekur edhe pranë Unionit,
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por ky i fundit e konfirmoi vendimin e vitit 1997 duke cekur, në mes
tjerash, se ai kishte bërë mashtrim meqë gjatë gjithë kësaj kohe ai kishte
ushtruar profesionin e avokatit pa leje. Gjykata e Apelit në Bukuresht
refuzon ankesën e kërkuesit me arsyetimin se duke u bazuar në
legjislacionin e aplikueshëm, Oda e Avokatëve të Konstancës kishte
vepruar në mënyrë të kundërligjshme kur kishte anuluar vendimin e saj
dhe si rezultat Unioni ka pasur fuqi që të anulojë vendimet joligjore të
odave lokale. Gjykata gjithashtu refuzoi kërkesën e kërkuesit në lidhje me
zbulimin e regjistrit origjinal të vendimeve të Unionit të Avokatëve meqë
Unioni i Avokatëve kishte pajisur Gjykatën me procesverbalin e mbledhjes
në të cilën ishte marrë vendimi, duke theksuar se një gjë e tillë do të lejohej
vetëm në rastin e pretendimeve penale në lidhje me falsifikimin e vendimit
në fjalë.
Kërkuesi, i pakënaqur me këtë vendim të Gjykatës së Apelit të
Bukureshtit, parashtroi ankesë pranë Gjykatës Supreme të Drejtësisë duke
pretenduar se Gjykata e Apelit në vendimin e saj nuk i kishte marrë
parasysh të gjitha argumentet dhe provat e prezantuara nga ana e
kërkuesit, ankesë kjo që refuzohet nga ana e Gjykatës Supreme e cila në
vendimin e saj vë theksin mbi faktin se legjislacioni i aplikueshëm e kishte
furnizuar Unionin me pushtet ekskluziv në lidhje me vendosjen e
kërkesave për pranim apo ri-pranim të avokatëve në Odë.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Në lidhje me Nenin 6 § 1, kërkuesi pretendoi se vendimi i Unionit
ishte miratuar pa zhvillimin e kurrfarë seance dëgjimore dhe për më tepër i
njëjti vendim i ishte komunikuar kërkuesit dy vite më vonë nga marrja e
vendimit. Ai gjithashtu theksoi se Gjykata e Apelit dhe më vonë ajo
Supreme nuk kishin adresuar të gjitha shqetësimet e tij, me theks të veçantë
dështimin e Unionit që t‟ia komunikojë vendimin e vet kërkuesit brenda
afatit të paraparë kohor dhe faktin që kërkuesi krahas kërkesës së tij për
anulim të vendimit të Unionit, gjithashtu kishte kërkuar rikthimin e titullit
të avokatit, çështje të cilat nuk ishin trajtuar nga gjykatat. Kërkuesi
gjithashtu rikujtoi se Gjykata e Apelit kishte refuzuar të urdhëronte
zbulimin e regjistrit origjinal të vendimeve të Unionit të Avokatëve, por
kishte propozuar inicimin e procedurës penale për falsifikim të
dokumenteve, gjë që do të zvarriste zgjedhjen e rastit në fjalë. Për dallim
nga kërkuesi, Qeveria pretendoi se defektet e mënyrës së marrjes së
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vendimit të Unionit janë përmirësuar më vonë nga ana e gjykatave, ajo e
Apelit dhe Supreme, duke i përmbushur kësisoj kërkesat e Nenit 6 § 1 të
Konventës. Qeveria gjithashtu pretendoi se gjykatat kanë adresuar të gjitha
çështjet të cilat kanë qenë të obliguara të adresojnë dhe se gjykata kishte
refuzuar zbulimin e regjistrit origjinal të vendimeve të Unionit, pasi që ky i
fundit kishte ofruar procesverbalin e mbledhjes në të cilin ishte marrë
vendimi i ankimuar.
Gjykata vlerëson se përkundër faktit që procedura pranë Unionit nuk
ka plotësuar kërkesat e Nenit 6 § 1 të Konventës dhe një gjë e tillë është e pa
kontestuar në mes palëve, një situatë e tillë mund të arsyetohet në dy raste:
nëse kërkuesi nuk ka pësuar dëm të pariparueshëm dhe nëse organet që
zhvillojnë procedurat në fjalë janë subjekt i kontrollit të vazhdueshëm
gjyqësor. Në rastin aktual, procedura e zhvilluar nga ana e Unionit i është
nënshtruar rishqyrtimit gjyqësor nga ana e Gjykatës së Apelit dhe asaj
Supreme dhe kërkuesi nuk ka pësuar dëm të pariparueshëm duke
arsyetuar kësisoj mos-plotësimin e kërkesave të Nenit 6 § 1 të Konventës.
Në lidhje me pretendimin e kërkuesit se gjykatat kanë dështuar të
vlerësojnë në tërësi çështjen e ngritur nga ky i fundit, Gjykata vlerëson se
esenca e Nenit 6 § 1 të Konventës qëndron në obligimin që ky i fundit e vë
mbi autoritetet gjyqësore për të marrë parasysh dhe për të vlerësuar çdo
argument, parashtresë dhe provë të prezantuar nga ana e palës duke mos
paragjykuar faktin se këto argumente, parashtresa apo prova do të
ndikojnë apo jo në vendimin përfundimtar të Gjykatës. Kësisoj, meqë
gjykatat kishin dështuar të vlerësojnë disa prej argumenteve kryesore të
paraqitura nga ana e kërkuesit, me theks të veçantë faktin që ky i fundit
asnjëherë nuk kishte kërkuar anulimin e anëtarësisë së tij në Odën e
Avokatëve të Konstancës, Gjykata vlerëson se autoritetet gjyqësore kanë
dështuar të vendosin në tërësi çështjen e kërkuesit.
Së fundi, në lidhje me pretendimet e kërkuesit për zbulimin e
regjistrit origjinal të vendimeve të Unionit të Avokatëve, Gjykata thekson
se Neni 6 § 1 i Konventës garanton të drejtën për një proces të rregullt
gjyqësor dhe vendimi i ofruar në formë të fotokopjes nuk plotëson një
kriter të tillë.
Si rezultat, duke u thirrur në mangësitë procedurale të cilat i kishin
paraprirë marrjes së vendimit të Unionit me të cilin ishte anuluar vendimi i
cili i kishte rikthyer kërkuesit titullin e avokatit, dështimin e autoriteteve
gjyqësore për të adresuar në tërësi pretendimet e kërkuesit dhe mungesën e
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një procesi të rregullt gjyqësor, Gjykata vlerëson se ka shkelje të Nenit 6 § 1
i Konventës.
Bazuar në Nenin 1 të Protokollit 1, kërkuesi pretendoi se vendimi i
Unionit, i pranuar në procedurat vijuese gjyqësore, përbën shkelje të këtij
neni. Gjykata fillimisht duhet të vlerësojë nëse veprimet e Unionit mund t'i
atribuoheshin Qeverisë. Në lidhje me argumentet e kërkuesit se aktivitetet
e Unionit bien nën përgjegjësinë e shtetit meqë shteti nuk mund të lirohet
nga detyrimet e tij sipas Konventës duke deleguar këto të fundit në organe
të tilla si Unioni dhe Qeverisë në anën tjetër, e cila pretendonte se pasojat
negative të një kontesti midis dy palëve private nuk mund të bien nën
përgjegjësinë e shtetit, Gjykata vlerëson se shteti është përgjegjës për
vendimet e Unionit meqë ky i fundit është organ i themeluar me ligj dhe i
rregulluar me statut që e detyron Unionin në rregullimin e Avokative të
Rumanisë, veprimtari kjo në interes të përgjithshëm.
Tutje, në lidhje me pajtueshmërinë e kërkesës së kërkuesit me Neni 1
të Protokollit 1 të Konventës, kërkuesi argumentoi se klientela që ai e kishte
ndërtuar për disa vite pas kthimit të tij në Rumani si dhe reputacioni i mirë
dhe mirëbesimin që e kishte ndërtuar këto vite, ishin kufizuar si pasojë e
vendimit të Unionit për anulimin e anëtarësisë. Gjykata vlerëson se
mirëbesimi që kishte ndërtuar kërkuesi në Rumani si avokat mund të
cilësohet si “pasuri” në kuptimin e Nenit 1 të Protokollit 1. Për më tepër,
Gjykata vlerëson se anulimi i anëtarësisë së kërkuesit në Odën e Avokatëve
të Konstancës, i kishte shkaktuar këtij të fundit humbjen e pjesës më të
madhe të klientelës së vetë duke ndërhyrë kështu në gëzimin paqësor të
pasurisë nën kuptimin e Nenit 1 të Protokollit 1 të Konventës. Prandaj,
Gjykata vlerëson se ka shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1.
Në mbështetje të Nenit 41 të Konventës, kërkuesi argumentoi se si
rezultat i anulimit të anëtarësisë së tij ai kishte humbur një numër të
klientelës dhe si rezultat kishte humbur një pjesë të mundësive biznesore,
dhe gjithashtu si pasojë e ndalesës për të ushtruar profesionin ai është
privuar nga përfitimet që do të mund të realizonte në ushtrimin e këtij
profesioni. Lidhur më pretendimet për dëme materiale Gjykata vëren se
duhet të ketë një lidhje të qartë kauzale në mes të shkeljes dhe dëmit, e cila
mund të rezultoi në kompensim të fitimeve të humbura. Në rastin nj fjalë
një kalkulim i saktë do të ishte i pamundur, por duke pas parasysh se
kërkuesi ka pësuar dëme, dhe faktorët e rastit, Gjykata i cakton kërkuesit
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kompensim prej 7,000 euro. Gjithashtu i cakton kërkuesit edhe dëme jomateriale në vlerë prej 5,000 euro.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se ka shkelje të Nenit 6 § 1 dhe Nenit 1 të Protokollit
1 të Konventës (unanimisht).
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24.02.2005 [Seksioni i parë]
Neni 6 § 1
Shkelje e së drejtës për proces të rregullt gjyqësor si pasojë e shtyrjes
së ekzekutimit të aktgjykimeve finale gjyqësore / ka shkelje
Neni 1 i Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e
shtyrjes së ekzekutimit të aktgjykimeve gjyqësore për kompensim / ka
shkelje
Fjalët kyçe: skemë sociale e pagesave / vonesa në pagesa / proces i rregullt
gjyqësor / ekzekutim i aktgjykimit final/ viktimë/ shterim i mjeteve juridike
Faktet e rastit
Kërkuesja - znj. Petrushko Valentina Vasilyevna, shtetase ruse, në
vitin 2001 paraqiti kërkesë për dëmshpërblim kundër Ministrisë së Punëve
të Brendshme pas vdekjes së bashkëshortit të saj gjatë shërbimit të tij
ushtarak në Çeçeni. Më 7 qershor 2001, Gjykata e Qarkut Leninskiy e
Rostovit miratoi pretendimin e kërkueses duke i ndarë asaj një shpërblim
në formë kompensimi prej 71,851.50 rubla (RUR) në një pagesë të vetme
dhe akordimin e pagesave mujore në shumën prej 1,710.75 RUR, e që ishte
subjekt i përshtatjes në të ardhmen me vlerë të përcaktuar statutore. Mirëpo
pagesat mujore nuk i janë paguar kërkueses. Në vitin 2002, kërkuesja hapi
procedura të reja për të bërë përshtatjen e pagesave të papaguara mujore.
Më 27 shtator 2002, Gjykata e Qarkut miratoi kërkesën dhe bëri një
rregullim të pagesave mujore duke i rritur ato në mënyrë retroaktive në
3,849 RUR. Gjykata i akordoi kërkueses pagesën e vonuar prej 88,916.16
RUR për periudhën kohore janar - tetor 2002. Pas 12 ditësh, kërkuesja mori
një urdhër ekzekutimi, të cilin e dorëzoi për pagesë në Ministrinë e
Financave. Më 17 qershor 2003, pasi që çështja i ishte komunikuar Qeverisë,
kërkueses i ishin paguar fillimisht 30,793.44 RUR dhe dy ditë më vonë i
janë paguar 88,916 RUR.
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Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Kërkuesja pretendoi se mos-ekzekutimi i zgjatur i aktgjykimeve të 7
qershorit 2001 dhe 27 shtator 2002 shkeli "të drejtën e saj për gjykatë" sipas
nenit 6 § 1 të Konventës dhe të drejtën e saj për gëzimin paqësor të pasurisë
të garantuara në Nenin 1 të Protokollit 1 të Konventës.
Qeveria e kundërshtoi pranueshmërinë e kërkesës me arsyetimin se
kërkuesja nuk kishte më statusin e viktimës për shkak se aktgjykimet ishin
ekzekutuar. Qeveria argumentoi se kërkueses iu është dhënë
dëmshpërblim në nivel kombëtar; se kërkuesja nuk i kishte shteruar mjetet
juridike vendore dhe se duhet të kishte kërkuar ekzekutimin e vendimit në
dobi të saj nga shërbimi përmbarimor gjyqësor pas dështimit të Ministrisë
së Financave për të bërë pagesën sipas urdhrit të përmbarimit. Në anën
tjetër, kërkuesja pretendoi se nuk e kishte humbur statusin e viktimës me
rastin e ekzekutimit të dëmshpërblimit, sepse pagesat mujore nuk i ishin
bërë për dy vite si rezultat i mos-ekzekutimit të aktgjykimit, vonesa për të
cilat qeveria nuk kishte marrë përgjegjësi apo të ofronte zhdëmtim.
Kërkuesja gjithashtu kundërshton vërejtjen për mos shterimin e mjeteve
juridike vendore të pretenduara nga Qeveria, duke argumentuar se ajo
kishte vepruar në përputhje me ligjin duke parashtruar urdhrin e
ekzekutimit në Ministrinë e Financave.
Sipas Gjykatës, "një vendim ose masë e favorshme për kërkuesin nuk
është në parim e mjaftueshme për ta privuar atë nga statusi i saj si
"viktimë" përveç nëse autoritetet kombëtare kanë pranuar, shprehimisht
ose në veprime, dhe më pas kanë ofruar zhdëmtim për shkelje të
Konventës.1 Sipas Gjykatës, në rastin në fjalë, pas një viti nga dështimi i
autoriteteve për të bërë pagesa të rregullta, kërkuesja ka sjellë procedura të
reja të suksesshme që kërkojnë një rritje retroaktive të borxhit. Ky vendim,
nëse do të ishte zbatuar në mënyrë të rregullt, ndoshta mund të përbënte
një mjet juridik kundër dështimit të mëparshëm të shtetit për të ekzekutuar
aktgjykimin. Megjithatë, aktgjykimi i ri nuk ishte ekzekutuar për 10 muaj të
tjerë derisa njoftimi i kësaj kërkese i ishte dhënë Qeverisë nga Gjykata.
Prandaj Gjykata konsideron se, nuk është ofruar zgjidhje për kërkuesen për
vonesën nga ana e autoriteteve, siç kërkohet nga praktika e Gjykatës. Fakti i
dukshëm që, Qeveria u pajtua me aktgjykimet pas një vonese të
1
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konsiderueshme kohore, nuk mund të konsiderohet në këtë rast se
automatikisht ia heqë kërkueses statusin e viktimës sipas Konventës dhe si
rrjedhojë, Gjykata refuzon kundërshtimin e Qeverisë për humbjen e statusit
të viktimës.
Sa i përket pretendimit të mos shterimit të mjeteve juridike vendore
nga kërkuesja, Gjykata konsideron se me qëllim që të konsiderohet efektiv
një mjet duhet të jetë në dispozicion në teori dhe në praktikë në kohën
përkatëse. Gjykata më tej konsideron se mjetet juridike vendore duhet të
jenë "efektive" në kuptimin ose të parandalimit të shkeljes së supozuar ose
të vazhdimit të tij, ose të ofrimit të një dëmshpërblimi adekuat. Sipas
Gjykatës është e pakontestueshme që Ministria e Financave ishte
kompetente për të kryer pagesa nën urdhrin e ekzekutimit në emër të
Shtetit. Gjykata përsërit se një person i cili ka marrë një vendim të
ekzekutueshëm kundër Shtetit, si rezultat i procesit gjyqësor të suksesshëm
nuk mund të kërkohet të përdorë procedurat e përmbarimit në mënyrë që
vendimi i tillë të ekzekutohet.2 Prandaj, Gjykata nuk pranon që kërkuesja
ka qenë e obliguar të aplikojë në shërbimin përmbarimor për të shteruar
mjetet juridike vendore dhe rrjedhimisht, kërkesa duhet shpallur e
pranueshme.
Lidhur me pretendimet e kërkueses për shkelje të Nenit 6 § 1 të
Konventës, Qeveria, duke u bazuar në faktin se aktgjykimi në fjalë është
ekzekutuar, argumentoi se nuk ka pasur shkelje të Konventës. Gjykata
konsideron se Neni 6 § 1 i siguron të gjithëve të drejtën për të pasur ndonjë
kërkesë në lidhje me të drejtat dhe detyrimet civile të parashtruara para një
gjykate ose tribunali, e drejtë kjo e cila do të ishte iluzore nëse sistemi
juridik i një vendi do të lejonte që një vendim përfundimtarë do të mbetej i
pa ekzekutuar. Gjykata rithekson se ekzekutimi i një vendimi të dhënë nga
çdo gjykatë duhet të konsiderohet si pjesë përbërëse e "gjykimit" për
qëllimet e Nenit 6. Përderisa një vonesë në ekzekutimin e një vendimi
mund të arsyetohet në rrethana të veçanta, vonesa nuk mund të jetë e tillë
që të dëmtojë thelbin e të drejtës së mbrojtur sipas Nenit 6 § 1 dhe kërkuesja
nuk duhet të parandalohet që të përfitojë nga procesi gjyqësor si rezultat i
vështirësive financiare të Shtetit.3
Gjykata konsideron se aktgjykimi i 7 qershorit 2001 ka mbetur
pjesërisht i pa ekzekutuar për rreth dy vite, duke përfshirë edhe një vit pas
2
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aktgjykimit të 27 shtatorit të vitit 2002, vendim ky i shpallur për të
rregulluar mos-ekzekutimin e vendimit të parë, ndërsa asnjë arsyetim nuk
është dhënë nga Qeveria për këtë vonesë. Dështimi i autoriteteve ruse për
të ekzekutuar vendimet gjyqësore të formës së prerë, për një periudhë të
tillë kohore, privuan efektin e dobishëm të dispozitave të Nenit 6 § 1 dhe
rrjedhimisht, ka shkelje të Nenit 6 § 1 të Konventës.
Në lidhje me pretendimet e kërkueses për shkelje të Nenit 1 të
Protokollit 1, Gjykata konsideron se një "kërkesë" mund të përbëjë një
"pasuri" brenda kuptimit të këtij neni nëse është mjaftueshëm e përcaktuar
për t'u ekzekutuar. Gjykata konsideron se dy aktgjykimet i dhanë
kërkueses një kërkesë të ekzekutueshme dhe jo thjeshtë një të drejtë të
përgjithshme për të marrë mbështetje nga Shteti. Aktgjykimet kishin marrë
formë të prerë, sepse nuk ishte bërë ankesë kundër tyre dhe procedura e
përmbarimit ishte iniciuar. Rrjedhimisht, pamundësia që kërkuesi të ketë
zbatuar një aktgjykim për një periudhë të konsiderueshme kohore përbënte
një ndërhyrje në të drejtën e saj për gëzim paqësor të pasurisë dhe duke
mos gjetur ndonjë justifikim për një ndërhyrje të tillë, Gjykata përfundon se
ka pasur shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1.
Duke u bazuar në Nenin 41 të Konventës, kërkuesja parashtroi
kërkesën për dëm jo-material në vlerë prej 50,000 EUR. Qeveria pretendoi
se pretendimet e kërkueses janë të tepruara dhe nëse gjykata vendos të japë
një shpërblim, ky shpërblim nuk duhet të kalojë shumën e dhënë (3,000
EUR) nga Gjykata në rastin Burdov.4 Gjykata konsideron se kërkuesja ka
vuajtur shqetësime dhe zhgënjime nga dështimi i autoriteteve për të
ekzekutuar aktgjykimet, andaj vendosë në favor të kërkueses, mirëpo duke
mos kaluar shumën e dhënë nga gjykata për rastin e lartpërmendur.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se ka shkelje të Nenit 6 § 1 dhe Nenit 1 të Protokollit
1 të Konventës (unanimisht).

4
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Šarić dhe të tjerët kundër Kroacisë - Nr. 38767/07, 45971/07,
45974/07, 46081/07, 48420/07, 52794/07, 52800/07, 55769/07, 2830/08,
16100/08, 20908/08, 21316/08, 33528/08, 38570/08, 43104/08,
48223/08, 51350/08, 51532/08, 51535/08, 55447/08, 55450/08,
55513/08, 55619/08, 61242/08 dhe 61267/08
18.01.2012 [Seksioni i parë]
Neni 1 i Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e
refuzimi të gjykatave vendore për pagim të mëditjeve të veçanta për punën
e deminimit / ka shkelje
Neni 6 § 1
Shkelje e së drejtës për proces të rregullt gjyqësor si pasojë e aplikimit
të gabuar ligjit vendor dhe arsyetimit jo të duhur në vendimet gjyqësore /
hedhet poshtë
Fjalët kyçe: gëzim paqësor i pasurisë/ deminim/ mëditje/ mos kompensim /
proces i rregullt gjyqësor/ aplikim i gabuar i ligjit vendor / ri hapje e procedurave
Faktet e rastit
Kërkuesit - njëzet e pesë (25) qytetarë kroatë të cilët kanë parashtruar
25 kërkesa të ndara, por të cilat, për shkak të ngjashmërisë dhe
pretendimeve të njëjta, i ka bashkuar Gjykata. Kërkuesit ishin ushtarakë të
punësuar nga Ministria e Mbrojtjes së Kroacisë, të cilët në periudhën 19961998 caktoheshin herë pas here për të marrë pjesë në operacionet e
deminimit në territoret e sapo çliruara në Kroaci. Për një punë të tillë, atyre
u takonte mëditje e veçantë ditore në bazë të Vendimit të vitit 1995 të
Ministrisë së Mbrojtjes. Meqenëse mëditjet nuk iu ishin paguar, në vitin
2002 kërkuesit ngritën padi civile të ndara kundër Shtetit në Gjykatën
Komunale të Kninit për të kërkuar pagimin e mëditjeve. Shteti u përgjigj
me arsyetimin se paditë e tyre ishin parashkruar meqenëse kishte kaluar
afati prej tre vitesh, i paraparë për ankesat në lidhje me punësimin. Si
kundërpërgjigje, kërkuesit deklaruan se në disa raste ata e kishin pyetur
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oficerin e tyre komandues se përse mëditjet nuk iu ishin paguar. Oficeri i
tyre, pas kërkesës bërë eprorit të tij dhe pasi ky i fundit kishte kontaktuar
Stafin e Përgjithshëm të Forcave të Armatosura të Kroacisë, i kishte
informuar kërkuesit se pretendimet e tyre nuk po kundërshtoheshin dhe se
mëditjet do të paguheshin sapo të alokoheshin fondet për këtë qëllim në
buxhetin e Shtetit. Duke u mbështetur në atë informatë, kërkuesit
argumentuan se Shteti kishte pranuar borxhin dhe se rrjedhimisht, afati i
parashkrimit ishte ndërprerë.
Në vitin 2005, Gjykata Komunale e Kninit hodhi poshtë paditë e
kërkuesve dhe vendosi se personi i vetëm i autorizuar për të pranuar
borxhin në emër të Ministrisë së Mbrojtjes, ishte kreu i Departamentit
Qendror Financiar të saj dhe eprorët e tij. Prandaj deklaratat e oficerit
komandues, të bëra duke u bazuar në pyetjen e eprorit të tij drejtuar Stafit
të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura, nuk përbënte pranim të borxhit
dhe ndërprerje të afatit të parashkrimit. Në vitin 2006, Gjykata e Qarkut të
Shibenikut, hodhi poshtë ankesat e kërkuesve dhe mbështeti gjykimet e
shkallës së parë. Po ashtu, prej vitit 2006 deri në vitin 2008, edhe Gjykata
Kushtetuese hodhi poshtë ankesat pasuese të kërkuesve.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Duke u bazuar në Nenin 1 të Protokollit 1, kërkuesit pretenduan se
refuzimi i gjykatave vendore për të miratuar ankesat e tyre në lidhje me
mëditjet e veçanta ditore për punën e deminimit kanë cenuar të drejtën e
tyre për gëzim paqësor të pasurisë.
Qeveria kërkoi nga Gjykata të çregjistrojë kërkesën në pajtim me
Nenin 37 të Konventës, përmes një letre të 23 majit të vitit 2011, ku ajo
informoi Gjykatën mbi qëllimet për të bërë një deklaratë unilaterale ndaj
secilit kërkues me synim zgjidhjen e kësaj çështje. Në deklaratat unilaterale,
të cilat kishin marrë parasysh gjykimin e Gjykatës në rastin Lelas1 që ishte
gati identike me çështjen aktuale, Qeveria shprehimisht ka pranuar
shkeljen e Nenit 1 të Protokollit 1 dhe ka shprehur vullnetin për t‟i paguar
secilit kërkues një shumë të caktuar si dëmshpërblim, shuma këto të cilat
korrespondonin me shumat e kërkuara nga kërkuesit në pretendimet e tyre
për shpërblim të drejtë. Në anën tjetër, në një letër të 15 Qershorit 2011,
kërkuesit argumentuan se shumat e propozuara në deklaratat unilaterale të
Qeverisë nuk reflektonin interesin e paracaktuar, i cili ka vazhduar të
1
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rrjedhë mbi shumën e pretendimeve të tyre të papaguara dhe prandaj,
çregjistrimi i kërkesave të tyre do t‟i privonte ata nga mundësia për të fituar
atë interes. Për më tepër, çregjistrimi i kërkesave do t‟ua pamundësonte
atyre rihapjen e procedurave vendore, sepse Ligji i Procedurës Civile të
Kroacisë lejonte rihapjen e procedurave vetëm në bazë të një aktgjykimi
dhe jo të një vendimi të Gjykatës. Më tej, ata shpjeguan se do të mund të
fitonin interesin e paracaktuar mbi pretendimet e tyre, vetëm nëse do të
rihapeshin procedurat vendore. Si ilustrim kërkuesit paraqitën gjykimin e
Gjykatës në çështjen Lelas, ku kërkuesi në procedurat e rifilluara pranë
gjykatave vendore ka marrë kompensim, i cili për shkak të interesit të
përllogaritur, ka qenë dyfish më i madh sesa shuma kapitale e mëditjeve të
veçanta ditore që i detyroheshin. Prandaj, shumat e specifikuara në
deklaratat unilaterale të Qeverisë nuk përbënin kompensim të plotë për
dëmin e pësuar. Megjithatë, në përgjigjen e datës 6 korrik 2011, Qeveria
theksoi se shumat e propozuara në deklarata korrespondonin me shumat e
kërkuara nga kërkuesit në procedurat pranë Gjykatës dhe se tani kërkuesit
për herë të parë shprehnin pretendime financiare tërësisht të reja dhe
substacilaisht më të larta, e të cilat ishin të paarsyeshme. Edhe po të ishin të
arsyeshme, Qeveria pohoi se kërkuesit kishin pasur mundësi të paraqitnin
pretendime për shpërblim të drejtë që do të përfshinin këto kërkesa
financiare, por ata nuk kanë ndërmarrë një veprim të tillë dhe nuk i kanë
lënë opsion tjetër Qeverisë përveç se të pranojë kërkesat për shpërblim të
drejtë ashtu siç edhe janë paraqitur para Gjykatës.
Gjykata përsërit se ajo mund të çregjistrojë kërkesën në bazë të
situatave të përcaktuara në Nenin 37 të Konventës dhe ndër tjera mund të
çregjistrojë kërkesën sipas paragrafit 1, pika C e Nenit 37 në bazë të një
deklarate unilaterale të Qeverisë edhe nëse kërkuesit dëshirojnë vazhdimin
e trajtimit të çështjes. Gjykata vëren se në deklaratat unilaterale Qeveria ka
pranuar se ka pasur shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1 dhe se Qeveria është
e gatshme të paguajë shuma të cilat janë të paktën ekuivalente me ato të
kërkuara nga kërkuesit në kërkesat e tyre për shpërblim të drejtë pranë
Gjykatës. Megjithatë, Gjykata sqaron se në gjykimin e saj në rastin Lelas i ka
dhënë kërkuesit shpërblim vetëm për dëmet jo-materiale. Kurse sa i përket
dëmeve materiale, për shkak të natyrës së ankesës dhe arsyeve të shkeljes
së Nenit 1 të Protokollit 1, mënyra më e përshtatshme për të riparuar
pasojat ishte të rihapeshin procedurat e që sipas legjislacionit kroat,
procedurat mund të rihapeshin vetëm në bazë të një gjykimi të Gjykatës me
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të cilin kishte gjetur shkelje të Konventës. Pra, procedurat nuk mund të
rifillojnë duke u bazuar në një vendim të Gjykatës, si p.sh vendimi për të
çregjistruar kërkesën.2 Po ashtu, duke u bazuar në gjykimin e Gjykatës, z.
Lelas ka mundur t‟i rifillojë procedurat pranë gjykatave vendore me ç‟rast
ka pasur sukses dhe ka fituar shumën kapitale të pretenduar dhe interesin
e përcaktuar deri në datën e pagesës. Megjithatë, Gjykata vëren se pa pasur
mundësi të rinisin procedurat, kërkuesit në çështjen aktuale nuk do të
mund të kërkonin dëmshpërblim për dëme materiale, prandaj pozita e tyre
do të dallonte dukshëm nga ajo e z. Lelas. Në këto rrethana, Qeveria ka
dështuar të krijojë një bazë të mjaftueshme për të gjetur se respektimi i të
drejtave të njeriut të definuara në Konventë nuk kërkon nga Gjykata të
vazhdojë trajtimin e çështjes, prandaj Gjykata refuzon kërkesën e Qeverisë
për çregjistrim të kërkesës dhe vazhdon trajtimin e pranueshmërisë dhe
meritave të ankesave të kërkuesve.
Tutje, Qeveria konteston pranueshmërinë e kërkesave me arsyetimin
se ato nuk ishin në pajtim ratione materiae me Konventën dhe kërkuesit nuk
i kanë shteruar mjetet juridike vendore. Në lidhje me këtë çështje, të dyja
palët i bazuan argumentet e tyre në rastin Lelas. Gjykata përsërit se në
rastin Lelas, ishin hedhur poshtë kundërshtimet e Qeverisë në lidhje me
pranueshmërinë dhe nuk sheh arsye për të vendosur ndryshe në çështjen
aktuale. Prandaj, Gjykata i deklaron kërkesat të pranueshme.
Në lidhje me Nenin 1 të Protokollit 1, Gjykata tashmë veçse kishte
gjetur shkelje të të drejtës për gëzim paqësor të pasurisë në një rast të
ngjashëm me rastin aktual të cekur më lartë dhe Qeveria nuk ka sjellë
ndonjë fakt ose argument për të çuar në një përfundim ndryshe në çështjen
e tanishme. Prandaj, Gjykata konstaton se ka shkelje të Nenit 1 të
Protokollit 1.
Në lidhje me Nenin 6 § 1, kërkuesit pretenduan se procedurat civile
kanë qenë të padrejta, për shkak se gjykatat vendore kanë gabuar në
aplikimin e dispozitave relevante të të drejtës substanciale dhe vendimet e
tyre nuk janë arsyetuar si duhet. Gjykata vëren se kërkuesit janë ankuar për
rezultatin e procedurave, të cilin përderisa nuk ka qenë arbitrar, Gjykata
nuk mund ta ekzaminojë sipas Nenit 6 § 1. Kërkuesit nuk janë ankuar për
mungesën e paanshmërisë së gjykatave dhe kanë mundur t‟i paraqesin
lirshëm argumentet e tyre pranë gjykatave, të cilat i kanë adresuar këto
argumente në vendimet që kanë qenë mirë të arsyetuara dhe jo arbitrare.
2
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Prandaj, Gjykata konsideron se këto ankesa janë të papranueshme dhe
qartazi të pabazuara sipas Nenit 35 dhe i refuzon ato në bazë të të njëjtit
nen.
Në lidhje me aplikimin e Nenit 41, kërkuesit kanë pretenduar për
shuma mes 400 dhe 6000 EUR sa i përket dëmeve materiale dhe jomateriale. Gjykata përsërit se nëse e drejta vendore nuk lejon - ose lejon
vetëm pjesërisht - riparimin e pasojave të shkeljes së të drejtave nga ana e
Shtetit, Neni 41 i jep fuqi Gjykatës për t‟i ofruar palës së dëmtuar shpërblim
që duket të jetë i përshtatshëm. Duke pasur parasysh natyrën e ankesave të
kërkuesve dhe arsyet e shkeljes së Nenit 1 të Protokollit. 1, atëherë riparimi
më i përshtatshëm i pasojave është rifillimi i procedurave dhe meqenëse
legjislacioni kroat lejon një riparim të tillë, Gjykata konsideron se nuk është
thirrur për të shpërblyer kërkuesit me ndonjë shumë sa i përket dëmeve
materiale. Në anën tjetër, Gjykata gjen se kërkuesit duhet të kenë pësuar
dëm jo-material, prandaj i akordon secilit prej tyre shumën e kërkuar dhe
çdo taksë që mund të paguhej mbi atë shumë.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se ka shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1 dhe Nenit 6 §
1 të Konventës (unanimisht).
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Đurić dhe të tjerët kundër Bosne dhe Hercegovinës - 79867/12;
79873/12; 80027/12; 80182/12; 80203/12; 115/13
20.01.2015 [Seksioni i katërt]
Neni 6 dhe Neni 1 i Protokollit 1
Shkelje e së drejtës për proces të rregullt gjyqësor dhe ndërhyrje në të
drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e mos- ekzekutimit të
aktgjykimeve të plotfuqishme për kompensim të dëmeve të luftës / ka
shkelje
Fjalët kyçe: proces i rregullt gjyqësor/ gëzim paqësor i pasurisë/ mosekzekutim i aktgjykimeve gjyqësore/ kompensim/ dëme të luftës / mungesë fondesh
/numër i lartë aktgjykimesh / plan zbatimi nga qeveria
Faktet e rastit
Kërkuesit - znj. Stojanka Đurić dhe shtatëmbëdhjetë (17) shtetas të
Bosne dhe Hercegovinës, parashtruan gjashtë kërkesa të ndara, të cilat
Gjykata i bashkoi për shkak se kanë të bëjnë me rrethana të ngjashme,
ankesa dhe procese të brendshme gjyqësore të njëjta. Njëjtë si edhe në
rastin e mëhershëm Çoliq dhe të tjerët kundër Bosne dhe Hercegovinës,1 edhe ky
rast ka të bëj me ekzekutimin e vendimit të formës së prerë nga gjykatat
vendore për dëmshpërblimin monetar të dëmeve të luftës. Sipas gjashtë
vendimeve të Gjykatës së Shkallës së Parë të Banja Llukës, Republika
Srpska ka qenë e detyruar t‟u paguajë kërkuesve në fjalë, brenda një afati
kohor prej 15 ditësh, dëmshpërblime për dëme të luftës. Kërkuesit
pretenduan në Gjykatën Kushtetuese të Bosne dhe Hercegovinës se nuk
kishte ekzekutim të këtyre vendimeve. Gjykata Kushtetuese gjeti shkelje të
Nenit 6 dhe Nenit 1 të Protokollit 1 të Konventës në rastet e katër prej
kërkuesve në fjalë. Në përputhje me praktikën e saj në rastet e këtij lloji,
Gjykata refuzoi pretendimet e kërkuesve për kompensim, duke vendosur
se vetëm njohja e shkeljes është e mjaftueshme. Në vitin 2012, pas numrit të
madh të vendimeve të pa ekzekutuara dhe borxhit të jashtëzakonshëm
1
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(10,257 vendime të pa ekzekutuara), Republika Srpska prezantoi planin e ri
për pagesën e dëmeve të luftës. Ky plan përbënte ekzekutimin e
aktgjykimeve, duke urdhëruar pagesën e dëmeve të luftës me para brenda
13 viteve duke filluar nga viti 2013, por në korrik të vitit 2013 afati kohor u
zgjat për 20 vite, respektivisht të fillonte në vitin 2033. Pas Çoliq dhe të tjerët,
Ligji i Dëmeve të Luftës 2005 u ndryshua në mënyrë që të gjitha paditë
civile të ndërprera të vazhdojnë para gjykatave kompetente.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Kërkuesit pretenduan shkelje të Nenit 6 dhe Nenit 1 të Protokollit 1 të
Konventës për shkak të mos-ekzekutimit të aktgjykimeve në fjalë.
Kërkuesit pohuan se parimi i sundimit të ligjit, të cilin Bosna dhe
Hercegovina kishte marrë përsipër të respektojë kur ratifikoi Konventën,
kërkoi që çdo gjykim i bazuar në vendimet e institucioneve vendore do të
duhej të zbatohej pa vonesë. Qeveria argumentoi se në pikëpamje të numrit
të gjykimeve vendore në lidhje me dëmet e luftës dhe lartësinë e borxhit
publik te Republikës Srpska, skema e zbatimit e parashikuar në planin e
shlyerjes ishte e përshtatshme dhe e justifikuar. Në dhjetor 2013, borxhi i
përgjithshëm ishte BAM 166,518,564.87 dhe numri i gjykimeve të pa
ekzekutuara ishte 4,089. Ishin rreth 3,030 raste të pazgjidhura pranë
gjykatave të vendit. Qeveria më tej parashtroi se, pas Ignjatiq dhe të tjerë
kundër Bosne dhe Hercegovinës,2 ka pasur një rritje të numrit të vendimeve
gjyqësore të pa ekzekutuara. Për këtë arsye, në korrik 2013 afati për
ekzekutim u shty në 20 vjet. Për më tepër, Ligji për Borxhin e Brendshëm
2012, parasheh dy opsione të ekzekutimit, në para të gatshme dhe në letra
me vlerës. Në lidhje me këtë qëndrim të Qeverisë, Gjykata përsërit
qëndrimin e saj si në aktgjykimin precedent Çoliq dhe të tjerët lidhur me
mos-ekzekutimin e vendimeve të brendshme të plotfuqishme për dhënien e
dëmshpërblimeve për dëmet e pësuara gjate luftës ku kishte gjetur se
mungesa e fondeve publike dhe borxhi i madh shtetëror nuk ishin
justifikim për pezullimin me anë të legjislacionit të ekzekutimit të
aktgjykimeve që i përkisnin të njëjtës kategori. Në rastin e lartcekur Gjykata
gjithashtu kishte gjetur shkelje të Nenit 6 dhe Nenit 1 të Protokollit 1 të
Konventës në lidhje me vonesën e tepërt të ekzekutimit të aktgjykimeve.
Duke pasur parasysh numrin e rasteve të ngjashme, Gjykata ftoi Shtetin,
sipas Nenit 46 të Konventës, për të zgjidhur problemin për gjetjen e
2
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mënyrës së përgjithshme të ekzekutimit të vendimeve të përgjithshme
dhe/ose masa individuale.
Gjykata rikujton rrethanat që i paraprinë rastit dhe praktikën e vet
gjyqësore ku në një aktgjykim të mëvonshëm, Runiq dhe të Tjerët kundër
Bosne dhe Hercegovinës,3 në të cilin kërkuesit kishin pranuar letra me vlerë
në vend të mjeteve monetare si mjet ekzekutimi, Gjykata vendosi se
vendimet e brendshme që urdhëronin pagesën e dëmtimit të luftës ishin
ekzekutuar plotësisht me lëshimin e letrave me vlerë. Megjithatë, Gjykata
gjeti shkeljen e Nenit 6 dhe Nenit 1 të Protokollit 1 në respektimin e mosekzekutimit të zgjatur të vendimit. Në një tjetër aktgjykim të mëtejshëm,
përkatësisht rastin Ignjatiq të referuar edhe nga Qeveria, Gjykata u shpreh
se në mungesë të pëlqimit të kreditorëve, gjykatat përmbaruese nuk mund
të kishin urdhëruar përmbarimin në lidhje me vendimet e plotfuqishme për
dëmet e luftës. Ajo konstatoi se kjo ishte në kundërshtim me Nenin 6 dhe
Nenin 1 të Protokolli 1.
Pas miratimit të aktgjykimeve të lartpërmendura, rreth 300 kërkesa të
ngjashme u zgjidhën nëpërmjet vendbanimeve miqësore në bazë të
përkushtimit të Qeverisë për të paguar 1,000 EUR për çdo kërkesë për sa i
përket dëmit jo-material dhe kostove dhe shpenzimeve brenda tre viteve.
Në disa raste, Qeveria bëri oferta unilaterale korrigjuese nën të njëjtat
kushte, përveç shumës së kompensimit për dëmin jo-material dhe kostot
dhe shpenzimet, e cila shumë u zvogëlua në 900 euro.
Tutje në dhjetor 2010, Republika Srpska paraqiti një Planin Veprimi
që kishte për qëllim zbatimin e masave të përgjithshme të urdhëruara në
Çoliq dhe të Tjerët. Pas identifikimit të numrit të saktë të aktgjykimeve të pa
ekzekutuara dhe borxhin e përgjithshëm, një plan i shlyerjes për
përmbarimin ishte përgatitur në tetor 2012. Plani parashihte ekzekutimin e
vendimeve të formës së prerë duke urdhëruar pagesën e dëmeve të luftës
në para të gatshme brenda 13 vjetësh duke filluar nga 2013, sipas rendit në
të cilin janë pranuar në Ministrinë e Financave të Republikës Srpska, me
kusht që kreditorët të kishin dorëzuar dokumentet e nevojshme. Për më
tepër, Republika Srpska u zotua të paguajë 50 EUR në vit për sa i përket
dëmit jo-material. Kjo shumë duhet të paguhej së pari për respektimin e
aktgjykimeve të plotfuqishme, të cilat tashmë ishin zbatuar në formë të
prerë. Dëmi jo-material në lidhje me gjykimet e tjera duhej të paguhej në të

3
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njëjtin vit. Në korrik 2013, afati kohor për ekzekutimin u shty deri në 20 vjet
duke filluar nga 2013.
Gjykata, në raport me rastin konkret duke vlerësuar afatin kohor të
pagesës së dëmeve, thekson se vonesat e tilla, edhe pse mund të jenë të
pranueshme në rrethana të jashtëzakonshme si në rastin Immobiliare Saffi
kundër Italisë,4 megjithatë afati kohor që ishte propozuar nga Republika
Srpska për një vonesë 20 vjeçare të pagesave ishte i tepruar duke marrë
parasysh vonesën që tashmë kishte ndodhur. Gjykata ritheksoi se nuk është
e pranueshme që një autoritet shtetëror të përdorë arsyen e mungesës së
fondeve për mos respektimin e një borxhi të vendosur nga gjykatat e atij
shteti.5 Gjykata konsideron se Republikës Srpska ishte përgjegjëse
meqenëse lejoi krijimin dhe mbledhjen e këtij numri të lartë të padive civile
për dëme të luftës. Gjykata përsërit se forma më e përshtatshme e
korrigjimit në rastet e mos-ekzekutimit është të sigurojë ekzekutimin e
plotë të vendimeve të dhëna. Duhet të theksohet se rreth 400 raste të
ngjashme janë në pritje pranë kësaj Gjykate.
Gjykata pranon që pagesa e kompensimit për dëmet jo-materiale të
parapara me planin e shlyerjes janë të parapara nga shteti përgjegjës nga
tetori i vitit 2012. Megjithatë, duke marrë parasysh konsideratat e
mësipërme, Gjykata nuk mund të arrijë në përfundimin se plani i zgjidhjes
së Republikës Srpska i vitit 2013, nuk është në përputhje me Nenin 6 dhe
Nenin 1 të Protokollit 1 të Konventës. Prandaj, Gjykata konsideron se ka
pasur shkelje të Neni 6 dhe Nenit 1 i Protokollit 1 të Konventës, për shkak
të mos-ekzekutimit të zgjatur të vendimeve të plotfuqishme në favor të
kërkuesve.
Duke u bazuar në Nenin 41, kërkuesit pretenduan dëme materiale
dhe jo-materiale. Gjykata thekson se zhdëmtimi më i mirë në këto raste
është zbatimi i plotë i aktgjykimeve vendore. Ndërsa sa i përket dëmeve jomateriale gjykata cakton shumën prej 1,000 EUR për çdo kërkesë.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata e vendosë se ka shkelje të Nenit 6 dhe Nenit 1 të Protokollit 1
të Konventës (unanimisht).

4
5

Immobiliare Saffi kundër Italisë, [DhM], nr. 22774/93, § 74, GjEDNj 1999-V
Burdov kundër Rusisë, nr. 59498/00, § 35, GjEDNj 2002-III; dhe Jeliçiq kundër Bosne dhe
Hercegovinës, nr. 41183/02, §§ 39 dhe 42, GjEDNj 2006-XII
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Runić dhe të tjerët kundër Bosne dhe Hercegovinës - 28735/06,
44534/06, 48133/06, 1474/07, 48205/07, 48206/07, 48211/07, 48234/07,
48251/07, 55672/07, 4244/08, 4581/08, 9954/08, 14270/08, 14283/08,
17165/08, 17727/08, 20841/08, 30890/08, 34354/08, 34361/08,
37854/08, 39190/08, 39197/08, 39207/08, 47248/10, 47314/10
15.11.2011 [Seksioni i katërt]
Neni 6 dhe Neni 1 i Protokollit 1
Shkelje e së drejtës për proces të rregullt gjyqësor dhe ndërhyrje në të
drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e mos-ekzekutimit të
vendimeve gjyqësore në lidhje me dëmshpërblim / ka shkelje
Fjalët kyçe: dëme nga lufta / dëmshpërblim / proces i rregullt gjyqësor/
gëzim paqësor i pasurisë/ mos-ekzekutim i vendimeve gjyqësore/ viktimë / letra me
vlerë
Faktet e rastit
Kërkuesit - pesëdhjetë e gjashtë (56) shtetas të Bosne dhe
Hercegovinës, që parashtruan njëzet e shtatë kërkesa të ndara e të cilat
Gjykata i bashkoi për shkak të ngjashmërisë, kanë pretenduar
dëmshpërblim për dëmet e luftës pranë gjykatave te ndryshme të shkallës
së parë. Këto gjykata urdhëruan Republikën Srpska që brenda afatit ligjor
prej 15 ditësh të bëjë zhdëmtimin material dhe jo-material ndaj kërkuesve,
duke e përfshirë edhe kamatën. Shuma e dëmshpërblimit dallon për secilin
kërkues në bazë të rrethanave vetanake të rasteve. Gjykata e Banja Llukës
në shkallë të parë kishte lëshuar urdhër për ekzekutim për secilin vendim
respektivisht. Kërkuesit, u ankuan pranë Gjykatës Kushtetuese për shkelje
të të drejtës për gjykim të drejtë dhe gëzim të lirë të pronës, duke u bazuar
në Nenin 6 dhe Nenin 1 të Protokollit 1 të Konventës, si rezultat i mosekzekutimit të vendimeve të formës së prerë. Gjykata Kushtetuese
mbështeti ankesën e kërkuesve dhe në nëntor dhe mars të vitit 2006
vendosi në favor të gjashtë prej kërkuesve. Më tutje, në dhjetor të vitit 2005,
prill dhe maj të vitit 2006, qershor dhe dhjetor të vitit 2007, Gjykata
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Kushtetuese gjeti shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1 dhe Nenit 6 edhe në
ankesat e të gjithë kërkuesve tjerë. Kërkuesit nuk kishin kërkuar
kompensim, duke u mbështetur në praktikën e mëhershme të refuzimit të
kërkesave të tilla. Pas fushatës së gjerë informuese që shpjegonte opsionet
për zgjidhjen e borxhit publik të Republikës Srpska (përfshirë borxhin e saj
që rrjedh nga vendimet e brendshme), ndërmjet 7 prillit të vitit 2008 dhe 1
marsit të vitit 2010, kërkuesit informuan autoritetet se ata ranë dakord t‟iu
kompensohen vetëm shpenzimet ligjore në para të gatshme, ndërsa borxhi
kryesor dhe interesi i vonuar në letra me vlerë. Më tej, njëzet nga kërkuesit
kanë shitur pjesërisht apo tërësisht letrat e tyre me vlerë në Bursën për
Këmbim.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Kërkuesit pretenduan shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1 dhe Nenit 6 të
Konventës, për shkak se pas ratifikimit të Konventës, shteti u obligua që
çdo vendim ta ekzekutojë pa vonesa. Ndërkohë, Qeveria argumentoi se
disa vonesa duhet të arsyetohen, si rezultat i mungesës së fondeve dhe
numrit të madh të rasteve me natyrë të ngjashme si ky që duhet t‟i
zhdëmtojë.
Duke u bazuar në Nenin 34 të Konventës, Qeveria argumentoi se
kërkuesit nuk mund të pretendonin më të jenë viktima, pasi që gjykatat
vendase për rastet konkrete zhdëmtuan pjesërisht në para të gatshme
shpenzimet ligjore dhe pjesërisht me letra me vlerë borxhin kryesor dhe
interesin e lidhur me vonesat. Gjykata rikujton një ndër vendimet e saj
kryesore lidhur me çështjen në fjalë atë të Ĉolić dhe të Tjerët,1 ku kishte gjetur
shkelje të Nenit 6 dhe Nenit 1 të Protokollit 1, përkundër faktit se Qeveria u
kishte ofruar kërkuesve kompensim në letra me vlerë në vend të parave
kesh. Megjithatë, rasti në fjalë dallon nga ato raste, sepse në rastet e
mëhershme kërkuesit nuk kishin pranuar letrat me vlerë sikurse në rastin e
tanishëm. Meqenëse kërkuesit në rastin aktual kanë shitur letrat e tyre me
vlerë dhe se kompensimi për shpenzimet ligjore tanimë u është pohuar,
Gjykata konsideron se aktgjykimet vendore tanimë veçse janë ekzekutuar.
Gjithsesi, Gjykata ka vlerësuar gjithmonë se një vendim ose masë e
favorshme për një kërkues nuk është në parim e mjaftueshme për ta
privuar atë nga statusi i viktimës apo të dëmtuarit, përveç nëse autoritetet
vendore kanë njohur shkeljen e supozuar dhe kanë ofruar zhdëmtim të
1
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duhur dhe të mjaftueshëm.2 Në rastin konkret, përderisa gjykatat vendore
kanë pranuar se ka pasur shkelje, kërkuesit nuk kanë pranuar kompensim
lidhur me vonesat për ekzekutimin e vendimeve. Si rezultat i fakteve të
lartpërmendura, kërkuesit mund të pretendonin se janë viktima apo të
dëmtuar brenda kuptimit të Nenit 34 të Konventës, lidhur me periudhën
gjatë së cilës nuk u ekzekutuan vendimet.3 Prandaj, Gjykata shpall se
kërkesat janë të pranueshme.
Gjykata rikujton se autoritetet shtetërore nuk mund të arsyetohen me
faktin se nuk kanë fonde të mjaftueshme për mos përmbushjen e
dëmshpërblimeve të kërkuara nga Gjykata.4 Më tej, rikujton se në rastin
konkret nuk janë ekzekutuar vendimet e formës së prerë të gjykatave
shtetërore për 3 deri në 8 vite, duke mos llogaritur periudhën para
ratifikimit të Konventës nga Shteti, pra periudhën deri më 12 qershor të
vitit 2012. Rrjedhimisht, në bazë të precedentit gjyqësor, Gjykata vlerëson
se këto vonesa janë të tepërta dhe rasti konkret nuk dallon nga
jurisprudenca e deritanishme. Në përputhje me faktet e lartpërmendura,
Gjykata gjen se ka pasur shkelje të Nenit 6 dhe Nenit 1 të Protokollit 1 të
Konventës.
Duke u bazuar në Nenin 44, Gjykata konsideron se në rastet e mosekzekutimit të vendimeve të plotfuqishme të gjykatave nacionale, kërkuesit
duhet të zhdëmtohen. Megjithatë, pasi që kërkuesit e tanishëm nuk
paraqitën kërkesë për zhdëmtim, Gjykata nuk shqipton dëmshpërblim.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se ka shkelje të Nenit 6 dhe Nenit 1 të Protokollit 1
të Konventës (unanimisht).

2
3
4
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Ĉolić dhe të tjerët kundër Bosne dhe Hercegovinës - 1218/07,
1240/07, 1242/07, 1335/07, 1368/07, 1369/07, 3424/07, 3428/07,
3430/07, 3935/07, 3940/07, 7194/07, 7204/07, 7206/07, 7211/07
28.06.2010 [Seksioni i katërt]
Neni 6 dhe Neni 1 i Protokollit 1
Shkelje e së drejtës për proces të rregullt gjyqësor dhe ndërhyrje në të
drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e mos-ekzekutimit të plotë të
vendimeve gjyqësore për kompensim të dëmeve të luftës / ka shkelje
Fjalët kyçe: proces i rregullt gjyqësor/ mos-ekzekutim i plotë i vendimeve
gjyqësore/ gëzim paqësor i pasurisë/ kompensim/ dëme të luftës / mungesë fondesh
Faktet e rastit
Kërkuesit - njëzet e gjashtë (26) shtetas të Bsone dhe Hercegovinës, dy
prej të cilëve jetojnë në Serbi kurse pjesa tjetër në Bosne dhe Hercegovinë,
parashtruan 16 kërkesa të ndara të cilat u bashkuan nga Gjykata për shkak
të ngjashmërisë. Kërkesat janë të bazuara në skemën e kompensimeve për
dëmet e luftës të krijuar në nivelin nacional nga Republika Srpska, bazuar
në numrin e lartë të kërkesave të tilla. Afatet për të paraqitur kërkesat për
përfitimet që rrjedhin nga kjo skemë, ishte muaji shkurt i vitit 2007.
Kompensimet e shpërblyera në bazë të kësaj skeme parashihej të ndahen në
formë të letrave me vlerë, në dhjetë këste vjetore. Rreth 9000 (nëntëmijë)
vendime, përfshirë edhe ato në rastin prezent, morën formën e prerë në
nëntor të vitit 2005, me ç‟rast Republika Srpska ishte e detyruar që të
paguante një total të shumës prej 140,000,000 BAM(monedha boshnjake) si
dhe interesin e paracaktuar. Ekzekutimi i tyre u shty, përveç interesit të
paracaktuar si dhe shpenzimeve ligjore të cilat u shlyen. Kjo shtyrje u bë në
pajtim me Ligjin mbi Shtyrjen e Ekzekutimit të vitit 2003 si dhe Ligjin mbi
Borxhin e Brendshëm të vitit 2004. Ata të cilët nuk do të ishin në gjendje të
pritnin ose nuk dëshironin të pritnin deri në vitin 2023, mund të shisnin
letrat me vlerë në bursë. Letrat me vlerë gjithashtu mund të përdoreshin
për të paguar edhe taksat direkte. Komisioni për të Drejtat e Njeriut si dhe
Gjykata Kushtetuese nuk e gjetën këtë zgjidhje në pajtim me Nenin 6 dhe
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Nenin 1 të Protokollit 1. Ata konsideruan se çështja është zgjidhur me
Ligjin mbi Borxhin e Brendshëm të vitit 2004 si dhe amandamentet e tij. Në
këto amandamente gjithashtu parashihej edhe korniza kohore kur duhej të
ekzekutoheshin këto vendime.
Bazuar në vendimet e Gjykatës së Shkallës së Parë të Banjallukës,
duke filluar që nga viti 1999 kryesisht deri në vitin 2005, Republika Srpska
ishte e obliguar që në një afat prej 15 ditësh të paguaj shuma të e caktuara
për secilin prej kërkuesve, për dëmet e luftës si dhe interesin e paracaktuar,
në një normë statutore që nga data e vendimit të Gjykatës së Shkallës së
Parë. Gjykata e Shkallës së Parë e Banjallukës lëshoi gjithashtu urdhër
ekzekutimi për dy nga këto vendime. Kërkuesit u ankuan për mosekzekutimin e vendimeve në Odën për të Drejtat e Njeriut dhe në Gjykatën
Kushtetuese të Bosne dhe Hercegovinës. Komisioni për të Drejtat e Njeriut
(pasues i Odës për të Drejtat e Njeriut), gjeti shkelje të Nenit 6 dhe Nenit 1
të Protokollit 1 të Konventës, në katër prej rasteve.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Kërkuesit pretenduan shkelje të Nenit 6 dhe Nenit 1 të Protokollit 1,
për shkak të mos-ekzekutimit të vendimeve të formës së prerë. Gjykata
konsideron se rasti edhe pse jo i njëjtë, është i ngjashëm me rastin Jeličić
kundër Bosne dhe Hercegovinës,1 rast ky në të cilin Gjykata gjeti shkelje të
Nenit 6 dhe Nenit 1 Protokollit 1. Edhe në rastin e cituar kishte pasur
pezullim ligjor të një kategorie të tërë të vendimeve të formës së prerë, për
shkak të lartësisë së borxhit që rrjedhin nga këto vendime. Përderisa
kërkuesit ftuan Gjykatën të aplikojë jurisprudencën e Jeliçiq në këtë rast,
Qeveria kërkoi që këto çështje të ndahen mbi baza të ndryshme. Së pari,
Qeveria theksoi se në rastin prezent kemi një numër të konsiderueshëm të
vendimeve që urdhërojnë pagesën e dëmeve të luftës, ndërsa në rastin e
lartpërmendur vendimet urdhërojnë në aktivizimin e kursimeve me
monedhë të huaj. Gjithsesi, Gjykata thekson se lartësia e borxhit publik në
të dyja rastet është e ngjashme. Qeveria me tutje potencoi se shumë njerëz u
përfshinë në skemën e kompensimit dhe do të ishte e padrejtë një
diferencim i tillë, ndaj atyre që kanë vendime gjyqësore në favor të tyre.
Gjykata nuk pajtohet me këtë argument. Në një situatë ku kemi veprime
civile të parashtruara pranë gjykatave në lidhje me dëmet e luftës, mund të
thirren në një skemë të përgjithshme të kompensimit, por gjithsesi ky fakt
1
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nuk është i ndonjë rëndësie te veçantë sa i përket detyrës së shtetit për
ekzekutimin e vendimeve gjyqësore të cilat janë nxjerrë para hartimit të
skemës. Prandaj Gjykata nuk sheh ndonjë arsye që të ndajë këtë rast nga
jurisprudenca e mëhershme në rastin Jeliçiq. Meqë vendimet e formës së
prerë në rastin aktual nuk janë ekzekutuar ende plotësisht, dhe situata ka
zgjatur më shume së katër vite Gjykata nuk sheh ndonjë arsye të devijoj
nga praktika e mëhershme andaj gjen se ka shkelje të Nenit 1 të Protokollit
1 dhe Nenit 6 të Konventës.
Tutje, në bazë të Nenit 46, i cili i obligon palët kontraktuese të
Konventës, të respektojnë vendimet e formës së prerë, Gjykata potencon se
vendimet në rastin prezent ndikojnë në shumë njerëz. Tashmë veçse janë
më shumë se njëqind e një raste të ngjashme të paraqitura pranë Gjykatës.
Në këtë rast Gjykata thekson se në bazë të obligimeve që dalin nga Neni 46,
ku palët duhet të ekzekutojnë vendimet që nxirren nga Gjykata dhe ky
ekzekutim mbikëqyret nga Komiteti i Ministrave dhe në rast se në
vendimet e tilla gjenden shkelje, atëherë kjo e detyron Shtetin jo vetëm që të
paguaj shumat e caktuara të garantuara me Nenin 41, por edhe të marrë
masa të duhura, të përgjithshme ose individuale. Prandaj, Gjykata sheh të
arsyeshme që para komunikimit të vendimit Qeverisë, shteti në fjalë është i
detyruar të rivendosë mbi rastet e njëjta të cilat janë të paraqitura pranë
Gjykatës. Kjo rivendosje apo korrigjim, mund të bëhet me anë të zgjidhjeve
ad hoc, siç mund të jenë ujditë ose me oferta të reja të njëanshme nga shteti
në fjalë, të cilat duhet të jenë në pajtim me kërkesat që rrjedhin nga
konventat.
Në bazë të Nenit 41, kërkuesit për dëmet materiale, kërkuan pagimin
e borxhit që rrjedh nga vendimi. Gjykata rikujton se rivendosja më e
përshtatshme për të gjitha rastet e ngjashme, ka për synim ekzekutimin e
vendimeve të formës së prerë. Prandaj, mund të konsiderohet se këtu
përfshihet edhe rasti në fjalë. Kërkuesit më tutje parashtruan kërkesën edhe
për dëmet jo-materiale prej një totali prej 3000 BAM për secilin kërkues.
Gjykata konsideron këtë shumë të tepërt. Pavarësisht faktit se kërkuesit
mund të kenë përjetuar stres, ankth dhe frustrime të ndryshme si rezultat i
dështimit nga ana e Shtetit për të ekzekutuar vendimet e formës së prerë,
andaj Gjykata shpërblen me nga 1500 EUR për secilën kërkesë dhe jo për
secilin kërkues siç u kërkua në fillim. Gjithashtu obligon shtetin në fjalë, që
të sigurojë ekzekutimin e vendimeve në rastin prezent si dhe në një
periudhë tre mujore nga dita në të cilën vendimi bëhet i plotfuqishëm.
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Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se ka shkelje të Nenit 6 dhe Nenit 1 të Protokollit 1të
Konventës (unanimisht).
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08.12.1999 [Dhoma e Madhe]
Neni 6 § 1
Shkelje e së drejtës për proces të rregullt gjyqësor si pasojë e tejzgjatjes së procedurave gjyqësore / nuk është i zbatueshëm
Fjalët kyçe: nëpunës civil / shërbyes civil / ndërprerje e kontratës / humbje e
fitimeve / dëmshpërblim /proces i rregullt gjyqësor/ tej-zgjatje e procedurave
Faktet e rastit
Kërkuesi - z. Gilles Pellegrin, shtetas francez, deri në vitin 1989 ishte i
punësuar në sektorin privat si konsulent. Pas një kohe, Ministria Franceze e
Bashkëpunimit dhe Zhvillimit e rekrutoi atë me një kontratë të nënshkruar
më 13 mars 1989 - si këshilltar teknik i Ministrit për Ekonomi, Planifikim
dhe Tregti të Guinesë Ekuatoriale. Kontrata parashikonte që kërkuesi duhej
të vihej në dispozicion të qeverisë së Republikës së Guinesë Ekuatoriale.
Më 9 janar 1990, pas disa mosmarrëveshjeve, autoritetet e Guinesë e
dorëzuan përsëri kërkuesin tek autoritetet franceze. Kjo shkaktoi
ndërprerjen e kontratës së tij, mirëpo Ministria kishte për qëllim t'i jepte
kërkuesit një kontratë të re, duke e caktuar atë në detyrën e re në Gabon.
Për të qenë i përshtatshëm për këtë detyrë, ai duhej të plotësonte dy kushte
paraprake. Së pari, kandidatët duhej të merrnin miratimin e autoriteteve të
vendit ku ata do të shërbenin; së dyti, ata duhej të certifikoheshin nga stafi
mjekësor si të aftë për të shërbyer jashtë shtetit.
Më 22 shkurt 1990, mjeku përgjegjës kontrolloi kërkuesin dhe
urdhëroi një raport shtesë psikiatrik. Në bazë të rezultateve të diagnozës,
më 15 mars 1990 mjeku konkludoi se kërkuesi ishte i papërshtatshëm për të
shërbyer jashtë shtetit. Më 23 mars 1990, Ministria e Bashkëpunimit dhe
Zhvillimit në përputhje me rrethanat informoi kërkuesin se emri i tij duhej
hequr nga lista e shërbimit të Ministrisë me efekt ligjor nga data 15 mars
1990.
Më 16 maj 1990, kërkuesi paraqiti një kërkesë pranë Gjykatës
Administrative të Parisit për ta anuluar vendimin e 23 marsit 1990, të
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lëshuar nga Ministria si i paligjshëm. Më 16 prill 1992, Gjykata
Administrative e Parisit urdhëroi një raport mjekësor me qëllim të
konstatimit nëse, gjendja shëndetësore e kërkuesit ka ndikuar që ai të jetë i
papërshtatshëm për detyrën, në mars të vitit 1990. Ndërsa, më 21 nëntor
1992, eksperti mjekësor paraqiti raportin e tij, pasi e kishte kontrolluar
kërkuesin. Eksperti mjekësor deklaroi se reagimi i Ministrisë së
Bashkëpunimit dhe Zhvillimit për ta larguar nga puna kërkuesin në bazë të
raportit mjekësor të parë, ka qenë i tepruar dhe se gjendja shëndetësore e
kërkuesit nuk e ka bërë të paaftë atë për të rifilluar detyrat e tij pas një
pushimi tre mujor. Pas gjithë këtyre zhvillimeve, më 22 dhjetor 1992,
kërkuesi paraqiti një kërkesë për kompensim, duke kërkuar nga shteti
pagesën e dy shumave. Së pari, ai pretendoi 550,000 franga franceze (FRF),
të cilën e konsideroi shumë të shpërblimit që do të kishte marrë nëse do të
kishte mbetur në post. Së dyti, ai pretendoi 500,000 FRF dëmshpërblim për
dëmet personale, materiale dhe jo-materiale.
Pas një sërë veprimesh procedurale, me një aktgjykim të 23 tetorit
1997, pas një seance dëgjimore, Gjykata Administrative e Parisit hodhi
poshtë kërkesën e kërkuesit, për sa i përket kërkesës për shpalljen e
vendimit si të paligjshëm dhe kërkesën për kompensim me arsyetimin se
kontrata e kërkuesit me shtetin për të punuar në Guinenë Ekuatoriale, si
pjesëmarrës në programin e bashkëpunimit, u ndërpre kur autoritetet e
Guinesë e dorëzuan tek shteti francez. Domethënë kontrata e kërkuesit
ishte ndërprerë automatikisht nga shteti i huaj (në këtë rast nga Guineja) ku
ai shërbente, por assesi nga shteti francez. Së dyti, heqja e emrit të kërkuesit
nga lista e Ministrisë, u bë duke u bazuar në faktin se kontrata që caktoi
kërkuesin në detyrën e re në Guinenë Ekuatoriale ka skaduar në atë datë
dhe në bazë të faktit se asnjë kontratë e re nuk ishte nënshkruar. Së treti,
raporti mjekësor i 21 nëntorit 1992 tregoi se më 23 mars 1990 kërkuesi nuk i
plotësoi kushtet shëndetësorë për shërbimin jashtë shtetit. Rrjedhimisht,
kërkuesi nuk mund të aludonte se vendimi i datës 23 mars 1990 ishte i
bazuar në një gjykim të gabuar pasi që Ministria kishte fakte se pse e largoi
kërkuesin nga lista e punëtoreve. Së katërti, kërkesa e kërkuesit për
kompensim nga Shteti për dëmet e shkaktuara nga vendimi i datës 23 mars
1990 u hodh poshtë nga gjykata më arsyetimin se argumentet e kërkuesit
ishin të pamjaftueshme për ta bërë shtetin përgjegjës.
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Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Kërkuesi pretendoi shkelje të Nenit 6 § 1 të Konventës, për shkak të
kohëzgjatjes së paarsyeshme të procedurave. Ai u mbështet edhe në nenet 3
dhe 13. Qeveria, në anën tjetër, i kërkoi Gjykatës të hedhë poshtë kërkesën e
paraqitur nga kërkuesi si ratione materiae e papajtueshme me dispozitat e
Konventës. Në lidhje me pretendimet për tej-zgjatje të procedurave,
Gjykata fillimisht duhet të përcaktojë nëse Neni 6 § 1 është i zbatueshëm
për rastin në fjalë, meqenëse kërkuesi dhe Komisioni argumentuan se ishte
i zbatueshëm ndërsa Qeveria parashtroi se nuk ishte i zbatueshëm.
Kërkuesi pretendoi se statusi i tij si një punonjës i shërbimit civil të
paregjistruar sipas kontratës, më shumë ngjante me atë të një punonjësi
sipas të drejtës private sesa ai i nëpunësit civil. Fakti se në rast të një
mosmarrëveshjeje, gjykatat administrative kishin juridiksion (si për
nëpunësit civilë), nuk i kanë dhënë atij status që mund të asimilohet me
statusin e nëpunësit civil. Andaj, praktika gjyqësore e Gjykatës për
nëpunësit civilë nuk ishte e zbatueshme në rastin e tij. Kërkuesi e pranoi se
objekti i mosmarrëveshjes nuk ishte rikthimi ose jo i tij në shërbimin nga i
cili ishte përjashtuar, por marrja e një vendimi që do ta shpallte vendimin e
ministrisë si të paligjshëm me qëllim të marrjes së kompensimit për dëmin
e shkaktuar nga ai vendim. Kërkuesi argumentoi se "mjetet e jetesës" ishin
prekur, pasi vendimi për ta goditur atë e kishte privuar nga paga mujore që
ishin të ardhurat e tij të vetme d.m.th, kontesti në fjalë, kishte një qëllim
"thjesht ekonomik".
Në anën tjetër, Qeveria parashtroi se statusi i kërkuesit si punonjës i
shërbimit civil sipas kontratës mund të asimilohej nën statusin e nëpunësit
civil. Së pari, Qeveria argumentoi se kontrata nuk luajti një rol të
rëndësishëm në marrëdhëniet midis punonjësit në fjalë dhe autoritetit
administrativ që e ka punësuar; Nënshkrimi i saj nuk ishte rezultat i
negocimit midis palëve për kushtet e shërbimit të punonjësit, por një
manifestim i thjeshtë i marrëveshjes për të dyja palët që kërkonte zbatimin
e kushteve ligjore. Sipas parashtresës së Qeverisë, situata në rastin konkret,
ishte jashtë fushëveprimit të ligjit të zakonshëm për shkak të natyrës
specifike të përgjegjësive diplomatike që i ishin besuar kërkuesit, gjë që
kërkoi nga ai të merrte pjesë, në të dy shtetet përkatëse, në ushtrimin e
funksioneve që ishin çështje e sovranitetit kombëtar dhe si pasojë nuk
mund të delegohen nga autoritetet administrative. Si një punonjës i
Ministrisë së Bashkëpunimit dhe Zhvillimit i angazhuar në programin e
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bashkëpunimit, kërkuesi kishte marrë pjesë në detyrë të shërbimit publik
për shtetin francez (d.m.th kërkuesi përfaqësonte sovranitetin e atij shteti).
Ndërsa, komisioni për të drejtat e njeriut në lidhje më rastin konkret, kishte
konstatuar se objekti i mosmarrëveshjes ishte kryesisht ekonomik. Së pari,
vendimi i largimit nga puna kishte privuar kërkuesin nga të ardhurat e tij.
Së dyti, komisioni deklaroi se mosmarrëveshja kishte të bënte me
ligjshmërinë e vendimit për ta larguar atë. Në rast se vendimi do të ishte i
paligjshëm, ai do të kishte të drejtën e kompensimit. Prandaj, ajo që ishte në
diskutim në procedurën ishte ekzistenca e një borxhi në favor të kërkuesit,
që ishte një e drejtë "civile" sipas praktikës gjyqësore të Gjykatës.
Sipas Gjykatës, të gjitha faktet e çështjes të përmendura më lart,
nxjerrin në pah çështjen e zbatueshmërisë së Nenit 6 § 1 ndaj
mosmarrëveshjeve të ngritura nga Shteti mbi kushtet e tyre të shërbimit.
Gjykata duke u bazuar në praktiken gjyqësore, ka konstatuar se në ligjet e
shumë shteteve anëtare të Këshillit të Evropës ekziston një dallim themelor
midis nëpunësve civilë dhe punonjësve që ushtrojnë veprimtari në bazë të
së drejtës private. Kjo ka bërë që Gjykata të konstatojë se kontestet në lidhje
me rekrutimin, karrierën dhe ndërprerjen e shërbimit të nëpunësve civilë
janë si rregull i përgjithshëm jashtë fushëveprimit të Nenit 6 § 1 të
Konventës.1 Gjykata vërën se ankesat e kërkuesit nuk lidhen me procesin e
rekrutimit, apo të karrierës së shërbyesit civil, por indirekt vetëm me
përfundimin e kontratës që rezultonin në çështje të dëmeve materiale.
Prandaj, Gjykata duke pasur parasysh këto dhe faktin se shteti italian nuk
kishte përdorur fuqi diskrecionale si në rast të pensioneve, konstaton se
çështja bie në fushëveprim të Nenit 6 § 1. Sipas praktikës gjyqësore, Neni 6
§ 1 aplikohet në raste kur çështja është „plotësisht ekonomike‟.2
Palët në rastin në fjalë, argumentuan dallimin që ekziston në Francë,
sikur në disa shtete të tjera kontraktuese, midis dy kategorive të stafit në
shërbim të shtetit, përkatësisht zyrtarëve nën kontratë dhe nëpunësve civilë.
Gjykata konfirmon se është e vërtetë që në disa shtete zyrtarët nën kontratë
qeverisen nga e drejta private, ndryshe nga nëpunësit civilë që qeveriset nga
e drejta publike. Megjithatë, Gjykata vëren se në praktikën e tanishme të
Shteteve Kontraktuese, nëpunësit civilë dhe zyrtarët nën kontratë shpesh
kryejnë detyra ekuivalente ose të ngjashme. Gjykata deklaron se për të
1
2
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përcaktuar aplikueshmërinë e Nenit 6 § 1 për nëpunësit publikë, qoftë të
themeluar apo të punësuar sipas kontratës, duhet të miratojë një kriter
funksional bazuar në natyrën e detyrave dhe përgjegjësive të punonjësit.
Duke vepruar kështu, duhet të miratojë një interpretim të ngushtë, në
përputhje me objektin dhe qëllimin e Konventës, të përjashtimeve ndaj
masave mbrojtëse të parashikuara nga Neni 6 § 1. Prandaj, Gjykata vendosë
se kontestet e vetme që përjashtohen nga Neni 6 § 1 i Konventës janë ato që
ngrihen nga nëpunësit publikë, detyrat e të cilave i përshkruajnë aktivitetet
specifike të shërbimit publik, përderisa ky i fundit vepron si depozitar i
autoritetit publik përgjegjës për mbrojtjen e interesave të përgjithshme të
shtetit ose autoriteteve të tjera publike. Një shembull i dukshëm i aktiviteteve
të tilla janë forcat e armatosura dhe policia. Gjithashtu, Gjykata deklaron se
së pari do të analizojë nëse funksioni i kërkuesit përfshin detyrat të dhëna
nga e drejta publike dhe detyrat e hartuara për të mbrojtur interesat e
përgjithshme të shtetit ose të autoriteteve të tjera publike. Prandaj, kontestet
ndërmjet autoriteteve administrative dhe punonjësve që ushtrojnë
kompetenca të dhëna nga e drejta publike diktojnë zbatimin e Nenit 6 § 1,
pasi që Gjykata synon të krijojë një kriter funksional.
Për më shumë, Gjykata e shqyrton natyrën e veçantë të detyrave dhe
përgjegjësive të kërkuesit gjatë punës së tij. Në lidhje me këtë, Gjykata nuk
është e bindur nga parashtrimi i kërkuesit i cili ishte i kufizuar në
argumentimin kinse detyrat e tij mund t‟ia besonte një konsulenti privat,
por ato nuk përfshinin kompetencat e dhëna nga e drejta publike. Ajo
pranon argumentin e Qeverisë se kërkuesi ushtronte funksionet që ishin
çështje e sovranitetit kombëtar dhe prandaj nuk mund të delegoheshin nga
autoritetet administrative.
Duke u bazuar në faktet e rastit, Gjykata vjen në përfundim se detyrat
e caktuara për kërkuesin ishin përgjegjësi në fushën e financave publike të
shtetit, e cila është, kryesisht, një sferë në të cilën shtetet ushtrojnë pushtet
sovran. Kjo përfshinte pjesëmarrjen e drejtpërdrejtë në ushtrimin e
kompetencave të dhëna nga e drejta publike për të mbrojtur interesat e
përgjithshme të shtetit. Si pasojë, konstaton se Neni 6 § 1 nuk është i
aplikueshëm në rastin në fjalë.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se Neni 6 § 1 i Konventës nuk është i zbatueshëm në
këtë rast (trembëdhjetë vota pro dhe katër kundër).
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Mendimi alternativ i gjyqtarit Ferarri Bravo
Gjyqtari Bravo e cilëson aktgjykimin e gjykatës si një "vendim
historik". Por pikërisht për këtë arsye, gjyqtari Bravo thekson se Gjykata
duhet të kufizohet në atë që është rreptësishtë e nevojshme për të arritur
vendimin e saj. P.sh. në paragrafin 67, dënimi në lidhje me pensionet nuk
ishte i domosdoshëm të përmendet në rastin në fjalë sepse nuk kishte të
bënte me pensionet. Ndërsa në paragrafët ku qëndron "Kriteri i ri që duhet
të zbatohet", sipas gjyqtarit Bravo ishte e pavend.
Mendimi i ndarë i gjyqtarit Traja
Sipas gjyqtarit Traja, aktgjykimi i gjykatës synon të krijojë një
interpretim të termit "shërbyes civil" që thotë se "...kontestet e vetme të
përjashtuara nga zbatimi i Nenit 6 § 1 të Konventës janë ato që ngrihen nga
nëpunësit publik, detyrat e të cilave karakterizojnë veprimtari specifike të
shërbimit publik për mbrojtjen e interesave të përgjithshme të shtetit ose
autoriteteve të tjera publike. Sipas tij, ky kriter i vetëm funksional
përjashton çdo çështje ekonomike që mund të lindë në kontestin e një
shërbimi civil: kudo ku punonjësi punon me një lidhje të veçantë besimi
dhe besnikërie ndaj autoriteteve shtetërore, Neni 6 nuk do të zbatohet.
Vetëm pasi kjo lidhje të prishet, çështjet ekonomike si pensionet mund të
hyjnë në kuadër të Nenit 6 § 1 të Konventës. Formulimi i përdorur nga
shumica duket të përjashtojë zbatueshmërinë e Nenit 6 në të gjitha rastet që
përfshijnë një punonjës që ushtron veprimtari në bazë të një lidhje
besnikërie ndaj shtetit. Baza e vetme e mundshme për përjashtimin e
pretendimeve të tilla ekonomike do të ishte natyra e tyre spekulative në
rastet kur shteti nuk mund të fajësohet për kryerjen e një paligjshmërie,
duke ndërprerë kontratën e shërbimit publik për bazë të paligjshme.
Sipas gjyqtarit, interesat ekonomike nuk mund të kushtëzohen nga
lidhja e veçantë midis një punonjësi dhe autoritetit publik, sepse çështjet e
një natyre të tillë nuk janë në diskrecionin e pushtetit publik. Asnjë
autoritet i shtetit nuk mund të ketë liri veprimi për të paguar ose jo pagat e
punonjësve të saj që shërbejnë, ose të refuzojë të paguajë pensionet e tyre
ose ndonjë kërkesë tjetër ekonomike që rrjedh nga statusi i tyre si shërbyes
civil, pavarësisht nëse janë ende të lidhur me shtetin. Këto janë çështje të
cilat nuk janë të lidhura me ndonjë fuqi diskrecionale; diskrecioni mund të
ushtrohet vetëm në lidhje me rekrutimin ose ndërprerjen e kontratave
publike, por jo me pasojat ekonomike të tyre.
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Tutje gjyqtari konsideron se argumenti në lidhje me natyrën
ekonomike të interesit të përfshirë në kontestet e shërbimit civil deri më
tani është bazuar në një supozim të dyshimtë. Shumica konstaton se një
person ka të drejtën civile nëse ai / ajo ka të drejtë të vazhdojë të
punësohet. Por sipas gjyqtarit ky është një supozim spekulativ, sepse e
drejta civile nuk rrjedh domosdoshmërisht nga e drejta që autoriteti publik
është i autorizuar të japë ose jo. Kur nuk mund të vendoset lidhja shkakore
midis dëmit dhe veprimit të autoritetit publik, çështja e dhënies së
kompensimit të kërkuesit është çështje spekulative. Gjyqtari shpreh
mendimin se qasja e Gjykatës në këtë aktgjykim duhet të zbatohet vetëm
për kontestet në të cilat pretendimet rrjedhin nga një interes spekulativ
ekonomik i kërkuesve dhe gjithçka në gjyq duhet të jetë kufizuar vetëm
ndaj pretendimeve të kërkuesit në fjalë. Por mënyra se si është zgjidhur
rasti, krijon në mënyrë abstrakte një parim shumë të përgjithshëm për t'u
zbatuar në të gjitha rastet që përfshijnë pretendimet e shërbyesve civil.
Ndryshe, gjyqtari Ferarri kishte votuar për mos-zbatueshmerinë e
Nenit 6 § 1 në rastin konkret, sepse, nuk pa asnjë interes ekonomik ose të
drejtë civile të kërkuesit në pretendimet e tij. Parashtruesi pohonte se
humbja e pagës përbënte të drejtën civile, sepse natyra ekonomike e
kërkesës ishte e vetëkuptueshme. Por, është e qartë këtu se pagesa është
plotësisht e varur nga rivendosja e tij, megjithatë çështja e rivendosjes bie
brenda kompetencave diskrete të shtetit. Megjithatë, sipas tij nuk duhet
harruar se kontrata ishte përfunduar nga autoritetet e Guinesë dhe Franca
nuk mund të konsiderohet përgjegjëse për ndonjë akt të paligjshëm kundër
kërkuesit në këtë rast. Edhe pse kërkesa për pagë përfaqëson një interes
ekonomik në vetvete, vlerësimi i atij interesi të natyrës civile varet nga
ndonjë paligjshmëri e aktit të punëdhënësit. Nëse e drejta e kërkuesit për
shpërblim është ekonomike dhe nuk mund të caktohet, atëherë një e drejtë
e tillë nuk ekziston. Nuk mjafton që të thirremi në një të drejtë; por kërkesa
duhet të jetë e argumentueshme, e vërtetë dhe ekzistuese.
Mendimi i përbashkët mospajtues i gjyqtarëve Fischbach, Casadevall
dhe Thomassen
Sipas këtyre gjyqtarëve, arsyeja kryesore për përjashtimin e kontestit
të shërbyesit civil nga zbatueshmëria e Nenit 6, është qëllimi për ruajtjen e
autoriteteve publike, ius imperi. Nga vetë marrëveshja, shumica e shteteve
anëtare kanë "legalizuar" kontestet e shërbimit civil, nëse jo tërësisht, të
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paktën për pjesën më të madhe. Për të shmangur diskriminimin midis
subjekteve të së drejtës, masat mbrojtëse procedurale të dhëna për këtë
qëllim për nëpunësit civilë duhet logjikisht të jenë të njëjta me ato që
zbatohen për llojet e tjera të mosmarrëveshjeve, të cilat në mënyrë të
pakthyeshme bien në kuadër të fushëveprimit të Nenit 6 të Konventës.
Meqenëse Konventa vepron si pikë referimi, konsiderohet e habitshme nëse
institucionet e ngarkuara me mbikëqyrjen e saj do të siguronin më pak
mbrojtje sesa gjykatat vendase. Në rastin aktual, vendimi i autoriteteve
administrative për të hequr emrin e ankuesit nga lista e pjesëmarrësve në
programet e bashkëpunimit teknik, me rezultatin që kontrata e tij ishte
ndërprerë, ishte vendimtare për pozitën e tij ligjore. Mosmarrëveshja që ai
ngriti padyshim kishte të bënte me një të drejtë civile. Nëse ai kishte qenë i
punësuar në sektorin privat, procedurat që kërkonte të sillnin do të ishin
subjekt i kërkesave të një gjykimi të drejtë, të garantuar me Nenin 6 të
Konventës. Pse duhet të jetë ndryshe për shkak se po punonte për shtetin?
Kërkuesi humbi punën dhe shpërblimin e tij. Ai kishte të drejtë të priste
nga gjykatat, pranë të cilave kishte qenë në gjendje të paraqiste rastin e tij,
të merrnin një vendim brenda një kohe të arsyeshme.
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25.06.2017 [Seksioni i katërt]
Neni 6 § 1
Shkelje e së drejtës për proces të rregullt gjyqësor si pasojë e mosekzekutimit të aktgjykimeve finale për kompensim / ka shkelje
Neni 1 i Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e mosekzekutimit te aktgjykimit për kompensim / ka shkelje
Fjalët kyçe: konfiskim i mallrave / dëme të luftës / proces i rregullt gjyqësor/
shterim i mjeteve juridike mos-ekzekutim i aktgjykimeve finale/ gëzim paqësor i
pasurisë/ kompensim
Faktet e rastit
Kërkuesit - Panorama Ltd, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e
regjistruar dhe me seli në Brçko (kërkuesi i parë) dhe z. Gjuro Miliçiq,
shtetas i Bosne dhe Hercegovinës (kërkuesi i dytë) parashtruan dy kërkesa
të ndara, të cilat Gjykata vendos ti bashkoj duke pasur parasysh bazën e
përbashkët faktike dhe ligjore.
Me 22 dhjetor 1998, fillimisht kërkuesi i parë paraqiti kërkesë për
kompensim pranë Gjykatës Komunale të Sarajevës, duke kërkuar
dëmshpërblim nga Federata e Bosne dhe Hercegovinës ("Federata") për
mallrat e konfiskuara gjatë luftës së viteve 1992-95. Më 10 maj 2007, Gjykata
Komunale e Sarajevës urdhëroi Federatën të paguajë kërkuesin e parë
521,556.20 marka konvertibile (BAM - rreth 266,370 euro (EUR)) në lidhje
me dëmin material, së bashku me interesin e vonuar në normën ligjore nga
prilli 1992, dhe shpenzimet, në përputhje me dispozitat përkatëse ligjore të
Obligimeve Civile të parapara me Ligjin e vitit 1978. Gjykata Kantonale e
Sarajevës më 23 janar 2009 e lejoi ankesën e Federatës pjesërisht dhe
ndryshoi vendimin e datës 10 maj 2007 për sa i përket pjesës lidhur me
interesin e vonuar dhe urdhëroi që interesi të llogaritet nga shkurti i vitit
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1996. Pjesa tjetër e gjykimit të shkallës së parë u pranua dhe u bë
përfundimtare në të njëjtën ditë. Në një datë të paspecifikuar, Federata
paraqiti ankesë në pikat e ligjit në Gjykatën Supreme kundër aktgjykimit të
23 janarit 2009, e cila u hodh poshtë më 2010.
Në kuadër të procedurave të përmbarimit, më 4 mars 2009 Gjykata
Komunale e Sarajevës lëshoi një urdhër zbatimi sipas të cilit zbatimi duhej
të kryhej në shpenzime të debitorit. Gjykata Komunale e Sarajevës hodhi
poshtë kundërshtimin e debitorit dhe miratoi urdhrin e përmbarimit të
datës 4 mars 2009. Në dhjetor 2011, kërkuesi mori 521,556.20 BAM në emër
të borxhit kryesor. Pas kërkesës së Gjykatës Komunale e Sarajevës në
shkurt 2013, banka e njoftoi Komunën e Sarajevës se nuk e konsideron se
ishte zbatuar plotësisht urdhri i zbatimit të 4 marsit 2009 për shkak se
interesi nuk ishte paguar.
Në gusht 2010 kërkuesi paraqiti ankesë pranë Gjykatës Kushtetuese
për mos-ekzekutimin e aktgjykimit të formës së prerë. Dy vite më vonë
informoi Gjykatën Kushtetuese se borxhi kryesor ishte paguar, por që
interesi i vonuar mbeti i pazgjidhur. Në lidhje me këtë Ministria Federale e
Financave argumentoi se nuk kishte bazë ligjore për pagesën e interesit te
vonuar për kërkuesin e parë sepse Ligji për Dëmet e Luftës i vitit 2001
përbënte një pjesë të borxhit publik ndaj të cilit interesi nuk aplikohej.
Kështu, Më 12 qershor 2013, Gjykata Kushtetuese vendosi se kishte pasur
shkelje te Nenit 1 të Protokollit 1 për shkak të tej-zgjatjes së procedurave të
përmbarimit dhe urdhëroi Gjykatën Komunale të përfundojë pa vonesë
procedurat e përmbarimit. Megjithatë, Gjykata Kushtetuese nuk e shqyrtoi
çështjen e shumës së interesit të vonuar.
Kërkuesi i dytë më 5 qershor 2001, depozitoi një kërkesë për
kompensim pranë Gjykatës Komunale në Orashje, duke kërkuar
dëmshpërblim ndaj Federatës për pronën e tij që ishte shkatërruar gjatë
luftës së viteve 1992- 95. Më 28 maj 2007, Gjykata Komunale e Orashjes e
urdhëroi Federatën t‟i paguajë kërkuesit të dytë 70,000 BAM (rreth 35,260
EUR) në lidhje me dëmin material, së bashku me interesin e vonuar nga
prilli 2003 dhe shpenzimet ligjore, të parapara me dispozitat e Ligjit të
Obligimeve Civile të vitit 1978. Ky aktgjykim u bë i plotfuqishëm më 7
nëntor 2007. Një javë më vonë kërkuesi i dytë parashtroi kërkesë për
ekzekutimin e aktgjykimit në Gjykatën Komunale të Orashjes, e cila më 14
Dhjetor 2007 lëshoi një urdhër se zbatimi duhej të kryhej nga debitori. Tutje
Gjykata Komunale hodhi poshtë kundërshtimin e debitorit dhe miratoi
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urdhrin e përmbarimit të datës 14 dhjetor 2007. Në dhjetor 2010 banka
njoftoi Gjykatën Komunale në Orashje se nuk mund të bënte ndonjë pagesë
nga llogaria e debitorit pa miratimin e Ministrisë Federale të Financave, si
pasojë kjo e fundit njoftoi kërkuesin e dytë që, në përputhje me ndryshimet
e Ligjit të Borxhit të vitit 2004 ai do të merrte pagesën në para të gatshme
për vlerën nominale të obligimeve të tij qeveritare. Më 5 dhjetor 2011,
kërkuesi i dytë mori 66,499.98 dollarë në lidhje me borxhin kryesor.
Ministria e Financave njoftoi Gjykatën Komunale në Orashje se aktgjykimi i
28 majit 2007 ishte zbatuar plotësisht. Gjykata Komunale e Orashjes
udhëzoi kërkuesin e dytë për të sjellë një padi civile për dëmet kundër
bankës nën rregullat e zakonshme të ligjit të torturës për mosrespektimin e
urdhrit të përmbarimit të 14 dhjetor 2007 dhe të zbatojë plotësisht
aktgjykimin e datës 28 maj 2007. Më 2 prill 2014, Gjykata Komunale e
Orashjes ndryshoi ekzekutimin e urdhrit të 14 dhjetorit 2007 në lidhje me
mjetet e zbatimit në atë që ajo urdhëroi ekzekutimin e përmbarimit me
fonde në llogaritë e mbajtura nga debitori në dy banka të ndryshme.
Në anën tjetër më 3 janar 2009, kërkuesi i dytë parashtroi ankesë
pranë Gjykatës Kushtetuese, duke u ankuar për mos përmbarimin e
vendimit të formës së prerë të 28 majit 2007. Më 8 qershor 2011 Gjykata
Kushtetuese vendosi se kishte pasur shkelje të Nenit 6 § 1 të Konventës dhe
Nenit 1 të Protokollit 1 në rastin e kërkuesit të dytë dhe në tre raste të tjera
për shkak të vonesës së tepërt në ekzekutim. Gjykata gjithashtu konsideroi
se koha e ekzekutimit nën Ligjin e Borxhit të vitit 2004, i cili në atë kohë
kishte parashikuar që vendimet e formës së prerë duhet të zbatohen nga
pagesa e dëmeve të luftës në letra me vlerë në vend të të hollave, kishin
vendosur një barrë joproporcionale mbi kërkuesit.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Kërkuesit, duke u thirrur në Nenin 6 § 1, u ankuan për mosekzekutimin e vendimeve të formës së prerë në favor të tyre. Qeveria
pretendoi se Neni 6 § 1 nuk ishte i zbatueshëm për rastin në fjalë, sepse e
drejta që kërkuesit kishin kërkuar të zbatohej nuk kishte bazë në ligjin
vendas. Qeveria më tej pohoi se kërkuesi i dytë nuk kishte shteruar të gjitha
mjetet juridike vendore sepse ai duhet të kishte apeluar përsëri në Gjykatën
Kushtetuese pas ndryshimeve në legjislacionin përkatës në nëntor 2011.
Kërkuesi i dytë pohoi se ai kishte përdorur të gjitha mjetet juridike në
dispozicion të tij.
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Gjykata përsërit se Neni 6 § 1 shtrihet vetëm për "mosmarrëveshjet"
mbi "të drejtat dhe detyrimet civile", të cilat duhet të paktën të ketë
bazament të arsyeshëm që të garantohen sipas ligjit të brendshëm. Gjykata
nuk mund të krijoj obligime që nuk ekzistojnë në legjislacionin vendor
andaj pika fillestare e Gjykatës duhet të jenë dispozitat e ligjit përkatës
vendas dhe interpretimi i tyre nga gjykatat e vendit.1 Gjykata vëren se e
drejta e kërkueseve për interesin për vonesat e shkaktuara u njoh nga
gjykatat vendase. Qeveria me të drejtë vuri në dukje se Ligji i Dëmtimit të
Luftës i vitit 2001 dhe Ligji i Borxhit të Brendshëm të vitit 2004 ishte në fuqi
në kohën kur gjykatat e vendit shqyrtuan pretendimet e kërkueseve.
Gjykata gjithashtu konsideron interpretimin e ligjit vendor nga gjykatat e
brendshme, në mënyrë që të vendosë nëse ekziston ose jo e drejta civile në
fjalë. Duke marrë parasysh konsideratat e mësipërme, Gjykata konkludon
se Neni 6 § 1 është i zbatueshëm për rastin në fjalë.
Sa i përket shterimit të mjeteve juridike vendase, Gjykata rithekson se
zbatimi i rregullit të shterimit të mjeteve juridike nga Shtetet Palë duhet të
bëhet me një shkallë fleksibiliteti dhe pa formalizëm të tepruar. Ndër të
tjera, Gjykata duhet të marrë në konsideratë jo vetëm ekzistencën e mjeteve
juridike formale në sistemin juridik të Palëve Kontraktuese, por edhe
kontekstin e përgjithshëm ligjor dhe politik në të cilin ata veprojnë, si dhe
rrethanat personale të kërkuesit.2 Gjykata vëren se ankesa e kërkuesit të
dytë pranë Gjykatës Kushtetuese në thelb ka të bëjë me zbatimin skemave
sipas Ligjit të Borxhit të Brendshëm të vitit 2004 dhe se kjo ankesë u vendos
në vitin 2013, pra pas ndryshimeve legjislative. Për më tepër, në një vendim
të mëvonshëm lidhur me dëmet e luftës, Gjykata Kushtetuese vetëm pohoi
arsyetimin e gjykatës përmbaruese në lidhje me interesin për vonesa pa
dhënë autoritetin e vet mbi interpretimin e kësaj çështjeje. Prandaj, nuk
është dëshmuar se një ankesë e veçantë në Gjykatën Kushtetuese do të
siguronte dëmshpërblim. Në këto rrethana, Gjykata konsideron se
kundërshtimi i qeverisë për shkak të dështimit të shterimit të mjeteve
juridike të brendshme nuk është i zbatueshëm, dhe hedh poshtë atë.
Për sa i përket meritave të rastit kërkuesit pohuan se të drejtat e tyre
civile ishin vendosur nga gjykatat vendore në aktgjykimet e 10 dhe 28 majit
2007, të cilat mbetën të pa zbatuara. Qeveria pohoi se me vendimet e
1
2
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plotfuqishme të Gjykatës Kushtetuese, kërkesat e kërkuesve ishin zbatuar
plotësisht, se kërkuesit kishin marrë pagesat në lidhje me borxhin kryesor
dhe shpenzimet ligjore dhe interesat nuk janë paguar për shkak se ato ishin
shlyer, në bazë të Ligjit të Borxhit të vitit 2004.
Për të gjitha këto, Gjykata rithekson se Neni 6 § 1 i siguron të gjithëve
të drejtën të ketë ndonjë kërkesë në lidhje me të drejtat dhe obligimet e tij
civile të sjella më parë një gjykatë ose tribunal: në këtë mënyrë, ajo
mishëron "të drejtën në gjykatë", nga të cilat e drejta e qasjes, d.m.th. e
drejta për të filluar procedurën para gjykatave në çështjet civile, përbën një
aspekt. Gjykata rithekson se një nga aspektet themelore të sundimit të ligjit
është parimi i sigurisë juridike, i cili kërkon, ndër të tjera, se kur gjykatat
përfundimisht kanë vendosur për një çështje, vendimi i tyre nuk mund të
vihet në dyshim.3 Gjykata vëren më tej se kërkuesi i dytë ishte udhëzuar
nga gjykata e përmbarimit të sjellë një padi civile për dëmet ndaj bankës
sipas rregullave të zakonshme të ligjit të torturës, pas dështimit për të
ekzekutuar plotësisht aktgjykimin në favor të tij. Në lidhje me këtë, Gjykata
përsëriti se kërkesa për të ndjekur një sërë procedurash civile, pasi çështja e
kërkuesit tashmë ka marrë një aktgjykim të plotfuqishëm në favor të tij do
të vendoste një barrë të tepruar. Është e qartë se kanë kaluar më shumë se
tetë dhe gati dhjetë vjet që nga marrja e vendimeve përkatëse në nivelin
nacional dhe ato ende nuk janë ekzekutuar plotësisht. Prandaj, Gjykata
konkludon se ka pasur shkelje të Nenit 6 § 1 të Konventës.
Në lidhje me Nenin 1 të Protokollit 1, kërkuesit pretenduan se me
zgjatjen e mos respektimit të vendimeve të detyrueshme dhe të
ekzekutueshme, është shkelur e drejtën e tyre për gëzimin paqësor të
pasurisë, të garantuar me Nenin 1 të Protokollit 1 të Konventës. Qeveria
parashtroi argumentet se kërkuesit nuk kishin pritje legjitime për të marrë
kompensimin e plotë të interesit në kuadër të legjislacionit vendor,
argument ky që u kundërshtua nga kërkuesit të cilët parashtruan se e drejta
e tyre për kamatën e interesit për vonesa ishte bazuar në vendimet e
brendshme gjyqësore të plotfuqishme. Gjykata në rastin në fjalë, vëren se
"pasuria" e kërkuesve në kuadër të kuptimit të Nenit 1 të Protokollit 1 është
bazuar në aktgjykimet finale të gjykatave kompetente vendore, dhe si e tillë
kërkesa është e pranueshme. Për më shumë aktgjykimet e fundit në
shqyrtim në rastin në fjalë pa dyshim krijuan për kërkuesit një kërkesë të
3

Brumărescu kundër Rumanisë [DhM], nr. 28342/95, § 61, GjEDNj 1999-VII, dhe Jeličić
kundër Bosnjes dhe Hercegovinë, nr. 41183/02, § 44, GjEDNj 2006-XII
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zbatueshme të mbrojtur nga Neni 1 i Protokollit 1. Për arsyet e
parashtruara më lart, në lidhje me Nenin 6 § 1, Gjykata konsideron se
ndërhyrja në pasurinë e kërkueseve nuk ishte e justifikuar në rrethanat e
rastit aktual. Prandaj, ka shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1 të Konventës.
Kërkuesit nuk paraqitën kërkesë për dëme materiale. Gjykata
konsideron se shteti i paditur duhet të sigurojë ekzekutimin e plotë të
aktgjykimeve të datës 10 dhe 28 maj 2007, me anë të pagesës së interesit të
kërkuesve të dhënë nga këto gjykime dhe vendosë që Shteti përgjegjës të
sigurojë pagesën e interesit të vonuar të urdhëruar nga aktgjykimet e
brendshme përfundimtare në shqyrtim brenda tre muajve nga data në të
cilën aktgjykimi bëhet i plotfuqishëm në përputhje me Nenin 44 § 2 të
Konventës.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se ka shkelje të Nenit 6 § 1 dhe të Nenit 1 të
Protokollit 1 të Konventës (unanimisht).
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Mellacher dhe të tjerët kundër Austrisë - 10522/83; 11011/84;
11070/84
19.12.1989 [Seanca Plenare]
Neni 1 i Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e
ndërhyrjes në marrëdhëniet kontraktore / nuk ka shkelje
Neni 14 marrë së bashku me Nenin 1 të Protokollit 1
Diskriminim në gëzimin e të drejtës së pasurisë në raport me titullarët
tjerë / e panevojshme për shqyrtim
Fjalët kyçe: gëzim paqësor i pasurisë/ diskriminim / marrëdhënie
kontraktore / marrëdhënie të qirasë
Faktet e rastit
Kërkuesit - Lopold dhe Maria Mellacher (kërkuesit e parë), Johannes,
Ernst dhe Anton Molk së bashku me Maria Schmidin (kërkuesit e dytë) dhe
Christiane Weiss-Tessbach dhe trashëgimtarët e Maria Brenner-Felsach
(kërkuesit e tretë), të gjithë shtetas austriakë.
Kërkuesit e parë janë pronarë të një ndërtese në Grac të Austrisë në të
cilën kanë disa banesa të lëshuara me qira. Përmes një kontrate të bazuar në
vullnetin e palëve, kërkuesit kishin lëshuar me qira relativisht të lartë një
nga banesat, duke u bazuar në Ligjin për Qiranë të vitit 1922. Pas hyrjes në
fuqi të Ligjit të ri të vitit 1981, qiramarrësit aplikuan për ulje të qerasë pranë
Bordit të Arbitrazhit të Gracit. Kërkesa e tyre u miratua për një zbritje të
çmimit të qirasë deri në masën prej 150%. Kërkuesit e parë u ankuan në
Gjykatën Civile të Qarkut në Grac dhe kjo e fundit gjithashtu konfirmoi se
banesa i takonte klasës D të banesave dhe si pasojë pagesa e qirasë duhet të
bëhet në bazë të Ligjit të ri. Kërkuesit paraqitën ankesë kundër vendimit
me arsyetimin se ndërhyrja në një kontratë të konkluduar në bazë të
vullnetit të palëve rezulton në shpronësim të pronës pa kompensim.
Gjykata civile e rajonale refuzoi ankesën.
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Kërkuesit e dytë janë anëtarë të së njëjtës familje dhe janë pronarë të
një ndërtese në Insbruk, në të cilën kanë një banesë të lëshuar me qira
përmes një kontrate të bazuar në vullnetin e palëve, në pajtim me Ligjin për
Qiranë të vitit 1922. Çmimi i ishte rritur pas disa përmirësimeve që ishin
bërë në banesë. Pas hyrjes në fuqi të Ligjit për Qiranë 1981, qiramarrësit e
këtyre banesave kërkuan nga Bordi i Arbitrazhit të Insbrukut që t‟iu
zvogëlohet çmimi i qirasë në shumën sa ju takon banesave që bëjnë pjesë në
klasën D dhe Bordi e aprovoi kërkesën e tyre. Pas parashtrimit të ankesës
nga Kërkuesit Gjykata e Qarkut në Insbruk vendosi që qiraja duhet të
përcaktohet për klasën D, siç edhe ishte klasifikuar në kohën e nënshkrimit
të kontratës. Kërkuesit apeluan në Gjykatën Rajonale me pretendimin se
banesat i takonin klasës B, por Gjykata Rajonale Civile e hodhi poshtë këtë
pretendim dhe vërtetoi se banesat i takojnë klasës D. Kërkuesit
kundërshtuan këtë vendim në Gjykatën Supreme por kjo Gjykatë e shpalli
ankesën si të papranueshme.
Kërkuesit e tretë ishin nga Vjena dhe kishin në pronësi një shtëpi, me
disa banesa të cilat i lëshonin me qira. Qiramarrësit e njërës prej banesave
të lëshuara me qira sipas kontratës së bazuar në vullnetin e palëve, në
pajtim me Ligjin për Qiranë të vitit 1922, parashtruan një kërkesë e cila u
aprovua nga Bordi i Arbitrazhit të Vjenës duke kërkuar zvogëlimin e
çmimit të qirasë dhe klasifikimin e banesës në klasën C. Kërkuesit kishin
paraqitur ankesë në Gjykatën Civile të Qarkut të Vjenës me pretendimet se
banesa i takon klasës B dhe ndodhet në një zonë historike por Gjykata i
kishte hedhur poshtë pretendimet e tyre. Kërkuesit ankimuan vendimin në
Gjykatën Rajonale Civile të Vjenës, e cila e refuzoi ankesën duke
konsideruar si të drejtë vendimin e Gjykatës së shkallës më të ulët.
Kërkuesit parashtruan kërkesa të ndara nga njëra tjetra, Komisioni i
shpalli të pranueshme, i bashkoi dhe ia parashtroi Gjykatës për shqyrtim.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Duke u mbështetur në Nenin 1 të Protokollit 1, kërkuesit pretendojnë
se u janë shkelur të drejtat e pronësisë të duke argumentuar se autoritetet
austriake kishin ndërhyrë në të drejtën e tyre për të kontraktuar lirshëm,
duke i privuar kështu nga një shumë e qirasë që do të fitonin në të
ardhmen. Kërkuesit e tretë u ankuan gjithashtu se kishte edhe shkelje të
Nenit 14 të Konventës marrë së bashku me Nenin 1 të Protokollit 1 për
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arsye se konsideronin se ishin diskriminuar gjatë klasifikimit të banesës së
tyre.
Në lidhje me Nenin 1 të Protokollit 1, Gjykata rikujton se sipas
standardeve të përcaktuara në rastin Marckx,1 ky nen garanton të drejtën
në pronë që ngërthen në vete „tri rregulla të veçueshme‟: rregulli i parë siç
përcaktohet në fjalinë e parë përcakton parimin e gëzimit paqësor të
pasurisë; rregulli i dytë, në fjalinë e njëjtë përcakton privimin nga pasuria
duke iu nënshtruar disa kushteve; dhe rregulli i tretë përcakton se shtetet
kanë të drejtë të kontrollojnë mes tjerash përdorimin e pronës në përputhje
me interesat e përgjithshme. Të tri këto rregulla duhet të interpretohen në
varësi me njëra-tjetrën. Në rastin në fjalë, të gjitha kontratat e
lartpërmendura ishin konkluduar duke u bazuar në ligjin në fuqi para vitit
1982. Nuk kontestohet fakti se të gjitha zvogëlimet e qirasë në përputhje me
Ligjin për Qira të vitit 1982, paraqesin një ndërhyrje në gëzimin paqësor të
pronës së kërkuesve si pronarë të tyre. Kërkuesit pohojnë se efekti i
zvogëlimit ishte i tillë sa që mund të konsiderohet ekuivalent me një privim
të pasurisë dhe se ky sistem i ri për vlerësimin e qirave arriti të shkaktojë
shpronësimin de facto nga pronat e tyre. Gjykata konstaton se masat e
ndërmarra nga shteti Austriak nuk përbëjnë asnjë shpronësim de facto dhe
se pretendimet e kërkuesve se janë privuar nga pasuria e tyre nuk
qëndrojnë për arsye se nuk ishin të privuar që ta përdorin apo ta shesin
pasurinë e tyre.
Gjykata për më shumë konstaton se masat e vendosura mund të
rezultonin vetëm në pengesë të kontrollimit të shfrytëzimit të pronës, siç
përcaktohet në fjalinë e dytë të Nenit 1 te Protokollit 1. Sipas së njëjtës fjali,
shtetet rezervojnë të drejtën për të miratuar ligje të cilat i konsiderojnë të
domosdoshme për të kontrolluar përdorimin e pronës në përputhje me
interesat e përgjithshme. Për të realizuar këto politika, legjislatura duhet të
ketë një margjinë të gjerë vlerësimi për sa i përket përcaktimit të masave
dhe politikave të kontrollit dhe formave të zbatimit të këtyre masave.
Kërkuesit kontestuan legjitimitetin dhe qëllimin e Ligjit mbi Qiranë të vitit
1981, por Gjykata vëren se Ligji kishte për qëllim eliminimin e pabarazive
të tepërta në mes të qirave për banesat e të njëjtit lloj. Shpjegimet e dhëna
në lidhje me qëllimin e ligjit nuk mund të konsiderohen si dukshëm të
paarsyeshme andaj Gjykata e pranon që ligji kishte një qëllim legjitim dhe
në interes të përgjithshëm.
1

Marckx kundër Belgjikës, nr. 6833/74, 13 Qershor 1979, Seria A nr. 31, fq. 27-28, § 63
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Në vlerësimin e proporcionalitetit të ndërhyrjes, Gjykata vëren se në
rastet e legjislacionit që ka për qëllim përmirësimin e kushteve sociale
veçanërisht në fushën e qirasë, legjislativit duhet t‟i mbetet e hapur
mundësia që të marrë masa për fatin e kontratave të konkluduara më herët
me qëllim të përmbushjes së politikës së caktuar. Gjykata ka parasysh
çështjen se ky ligj nuk mund të ketë efekt të njëjtë tek të gjithë për shkak se
duhet bazuar mbi atë se cilës klasë i takon banesa dhe në çfarë zone
gjeografike ndodhet, por nuk është në diskrecion të Gjykatës të vlerësojë
nëse legjislacioni kishte paraqitur zgjidhjen më të mirë ose ky problem
duhej zgjidhur në ndonjë mënyrë tjetër. Gjykata vëren se gjatë miratimit të
legjislacionit në fjalë legjislatura kishte për qëllim të ulte nivelin e qirasë në
një nivel që ishte shoqërisht më i arsyeshëm dhe të ngritë nivelin e
kualitetit të banimit. Gjykata nuk e vë në dyshim se zbritjet e qirasë janë
alarmante për sa i përket shumave, sidomos në rastin e dy kërkuesve,
sidoqoftë fakti që këto kontrata janë konkluduar nën kushtet e tregut për
atë kohë, nuk do të thotë që legjislatura nuk mund të vendosë në mënyrë të
arsyeshme, si çështje e politikës shtetërore, që kushtet në fjalë të aplikuara
të jenë të papranueshme nga perspektiva e drejtësisë sociale. Gjykata vjen
në përfundim se mjetet e zgjedhura nga legjislacioni austriak për të
vendosur një baraspeshë të drejtë në mes të interesit të përgjithshëm dhe të
drejtës së pronës të pronarëve në përgjithësi janë të arsyeshme dhe mund të
zbatohen duke u bazuar në Nenin 1 të Protokollit 1, ku shtetet kontraktuese
kanë të drejtë të marrin masa në kontrollin e përdorimit të pronës në
mënyrë që këto masa të jenë në interesin e përgjithshëm të shoqërisë.
Gjykata gjen se kushtet e parapara në këtë nen janë përmbushur dhe si
pasojë nuk ka shkelje.
Në procedurat para Komisionit një nga kërkuesit kishte pretenduar
shkelje të Nenit 14 marrë së bashku me Nenin 1 të Protokollit 1, por nuk
kishte proceduar me këto pretendime para Gjykatës, andaj kjo e fundit nuk
e konsideron të arsyeshme të shqyrtoj këto pretendime.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se nuk ka shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1 dhe se
nuk është i nevojshëm shqyrtimi i ndonjë shkeljeje të mundshme të Nenit
14 marrë së bashku me Nenin 1 të Protokollit 1 të Konventës (me
dymbëdhjetë vota pro/ unanimisht).
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27.05.2010 [Seksioni i katërt]
Neni 1 i Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e
pamundësisë për kthim të banesës dhe regjistrimit të saj pavarësisht
kontratës së vlefshme të blerjes / ka shkelje
Neni 6
Shkelje e së drejtës për proces të rregullt gjyqësor si pasojë e rezultatit
të procedurave të kthimit / hedhet poshtë
Neni 8
Shkelje e së drejtës për respektimin e jetës familjare dhe private si
pasojë e ndërhyrjes në shtëpi / hedhet poshtë
Neni 13
Shkelje e së drejtës për zgjidhje efektive si pasojë e mungesës së
mjeteve efektive juridike për adresim të ankesave substanciale / hedhet
poshtë
Neni 14 marrë së bashku me Nenin 1 të Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë dhe trajtim i
ndryshëm për kthim të banesës dhe regjistrimin e saj / e panevojshme për
shqyrtim
Fjalët kyçe: blerje kontraktuale e banesës / baraspeshë e drejtë/ respektim i
jetës familjare dhe private/ zgjidhje efektive /diskriminim në bazë të origjinës
/kompensim jo adekuat /ndryshim rrethanash si pasojë lufte /palë e tretë
Faktet e rastit
Kërkuesi - z. Branimir Gjokiq, shtetas i Bosne dhe Hercegovines dhe
Serbisë, aktualisht banues në Serbi, meqenëse atëkohë punonte si pedagog
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në një shkollë ushtarake të lokalizuar në Sarajevë, në vitin 1986 iu kishte
ndarë një banesë ushtarake.
Banesat përfaqësonin rreth 20% të shtëpive para luftës së Bosne dhe
Hercegovinës, të cilat ishin nën regjimin e “pronës shoqërore” dhe ishin
ndërtuar nga ndërmarrjet shoqërore ose nga organe të tjera publike për t'u
shpërndarë punonjësve të tyre, të cilët u bënë "bartës të të drejtës së
banimit". Të drejtat e bartësve të së drejtës së shpërndarjes dhe e bartësve të
së drejtës së shfrytëzimit, ishin të rregulluara me ligj. Sipas këtij ligji, një e
drejtë e shfrytëzimit, e caktuar një herë, i jepte të drejtë bartësit të së drejtës
së banimit për shfrytëzimin e përhershëm dhe të përjetshëm të banesës
kundrejt pagesës së një tarife nominale. Pas vdekjes së bartësve të së drejtës
së banimit, të drejtat e tyre transferoheshin, si çështje të së drejtës, tek
bashkëshortët e tyre të mbijetuar. Ndërsa, të drejtat e banimit mund të
anulohen vetëm në procedurat gjyqësore dhe si arsye mund të
konsiderohej dështimi i bartësve të së drejtës së banimit për të shfrytëzuar
fizikisht banesat e tyre.
Më 6 mars 1992, në Bosne dhe Hercegovinë filloi një luftë brutale, më
shumë se 2.2 milion njerëz u larguan nga shtëpitë e tyre si pasojë e
"spastrimit etnik". Si rregull, ata ikën në zona të kontrolluara nga grupet e
tyre etnike. Të gjitha palët në konflikt shpejt miratuan procedurat që lejonin
banesat e atyre që kishin ikur nga territori nën kontrollin e tyre, të
deklaroheshin "të braktisura" dhe t'u ndaheshin bartësve të rinj të banimit.
Ndërsa arsyetimi për ndarjen e pronave "të braktisura" ishte sigurimi i
strehimit humanitar për personat e zhvendosur, veçanërisht pronat dhe
banesa tipike urbane - u ishin dhënë zakonisht elitave ushtarake dhe
politike. Më 6 janar 1991 anëtarëve të Armatës Policore Jugosllave (APJ) iu
ofrua mundësia për të blerë banesat e tyre me një zbritje në vlerën e tregut
të tyre. Më 18 shkurt 1992 Bosna dhe Hercegovina ndërpreu shitjen e
banesave ushtarake në territorin e saj. Ndërsa, ata që kishin blerë banesa
ushtarake në atë njësi nuk mund të regjistrojnë pronësinë e tyre dhe mbetën
vetëm si bartës të së drejtës së shfrytëzimit.
Kërkuesi, edhe pse kishte paguar çmimin e plotë për blerjen e
banesës, autoritetet lokale refuzuan të regjistrojnë titullin e tij në pronë,
meqenëse shitja e banesave ushtarake ishte përkohësisht pezull për shkak
të luftës në Bosne. Shkolla ushtarake e kërkuesit u transferua në Serbi dhe
si pasojë kërkuesi u zhvendos dhe vazhdoi punën atje. Në vitin 1998,
kërkuesi parashtroi kërkesë për rikthim të banesës së tij, por kërkesa u
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refuzua në bazë të Ligjit për Rikthimin e Banesave te vitit 1998, vendim ky
që u mbështet nga ministria përkatëse. Në prill 2002, Gjykata e Kantonit e
Sarajevës prishi vendimin administrativ dhe ridërgoi çështjen në
konsideratë. Në anën tjetër Komisioni për Rikthim, pranë të cilit kërkuesi
kishte nisur procedura paralele vendosi se kërkuesi nuk kishte statusin e
refugjatit ose një personi të zhvendosur, siç kërkohej sipas legjislacionit
përkatës. Në procedura të reja, autoritetet kompetente refuzuan kërkesën
për rikthim të pronës, vendim ky që u mbështet nga Ministria e Kantonit të
Sarajevës. Ndërsa ankesa e mëtutjeshme e kërkuesit pranë Gjykatës së
Kantonit të Sarajevës u pezullua më 22 qershor 2004 në bazë të një
udhëzimi të legjislaturës. Në dhjetor 2005, Ministria Brendshme e BeH
formalisht i alokoi banesën Dz.K, ish ushtar i forcave ARBH.
Paralelisht, më 21 maj 2000, kërkuesi kishte parashtruar një ankesë
pranë Odës për të Drejtat e Njeriut. Kjo e fundit, konstatoi shkelje të Nenit 6
të Konventës për shkak të kohëzgjatjes së procedurave të kthimit dhe i
caktoi kërkuesit dëme jo materiale në vlerë prej 2,100 marka të
konvertueshme. Duke marrë parasysh kohëzgjatjen e tepërt të procedurave
të kthimit, Oda konsideroi se ato nuk përbënin një mjet juridik efektiv i cili
duhet të përdoret si kusht për shqyrtimin e ankesave substanciale të
kërkuesit. Po ashtu, Oda konstatoi se edhe pse kontrata e 9 marsit 1992 nuk
e kishte transferuar në vetvete titullin në banesën e kontestuar, i kishte
dhënë atij të drejta të vlefshme personale që rezultonin në "pasuri" brenda
kuptimit të Nenit 1 të Protokollit 1 të Konventës. Situata e ankimuar
(domethënë paaftësia e kërkuesit për të ri poseduar banesën dhe për të
regjistruar titullin e tij), padyshim që përbënte një ndërhyrje të
vazhdueshme në gëzimin paqësor të "pasurisë". Mirëpo, kur Oda vlerësoi
proporcionalitetin e ndërhyrjes, ajo konkludoi se ndërhyrja ishte e
justifikuar. Prandaj, nuk gjeti asnjë shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1 të
Konventës.
Për më tepër, Gjykata Supreme e BeH prishi vendimin e Gjykatës së
Kantonit të Sarajevës të datës 22 qershor 2004 dhe ktheu rastin në rigjykim
pranë Gjykatës së Kantonit, ku kjo e fundit mbështeti vendimin e Ministrisë
së Kantonit. Ndërsa në Serbi, kërkuesi edhe pse nuk i është alokuar banesë
pranon kompensim prej 100 euro për mbulim të qirasë. Siç duket, ai nuk ka
aplikuar për kompensim.
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Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Duke u bazuar në Nenin 1 të Protokollit 1, kërkuesi u ankua për
pamundësinë e kthimit të banesës së tij të paraluftës në Sarajevë dhe për t'u
regjistruar si pronar i saj. Qeveria në anën tjetër, theksoi se kërkuesi nuk i
kishte plotësuar kërkesat ligjore të lidhura me kthimin e banesave
ushtarake dhe regjistrimin e titullit. Pasi që Neni 1 i Protokollit 1 nuk
garantonte të drejtën e blerjes së pronës, Qeveria argumentoi se kërkuesi
nuk kishte "pasuri" për qëllimet e këtij neni1. Kërkuesi dhe Qeveria e
Serbisë (si palë e tretë) kontestuan këtë argument. Ata e ftuan Gjykatën të
ndjekë jurisprudencën vendore në këtë fushë dhe të deklarojë kërkesën e
pranueshme. Gjykata thekson se çështja që duhet shqyrtuar është nëse
rrethanat e rastit, të konsideruara në tërësi, i japin titull kërkuesit për një
interes thelbësor të mbrojtur me Nenin 1 të Protokollit 1. Ndërsa Gjykata
duke u pajtuar me Qeverinë se është kompetente vetëm ratione temporis për
të shqyrtuar periudhën pas ratifikimit të Protokollit 1 nga Bosne dhe
Hercegovina, vërejti se legjislacioni i para-ratifikimit i cili e kishte shpallur
pavlefshmërinë e kontratës së kontestuar ndërkohë ishte shfuqizuar dhe
kontrata në fjalë tani konsiderohet si e ligjshme sipas legjislacionit të
brendshëm. Për më tepër, autoritetet kombëtare kanë konstatuar
vazhdimisht se një kontratë për blerjen e një banese ushtarake ose çdo
banese tjetër shoqërore, megjithëse nuk ia transferon titullin vetë blerësit, i
jep atij të drejtën për të zënë banesën dhe për t'u regjistruar si pronar,
prandaj përbën "pasuri" për qëllimet e Nenit 1 të Protokollit 1. Kërkesat
statutare në lidhje me kthimin e banesave ushtarake dhe regjistrimin e
titullit, të cilit i referohet Qeveria, gjithmonë ishin konsideruar nga
autoritetet kombëtare si kufizime mbi të drejtat ekzistuese të pronësisë dhe
jo kushte nën të cilat mund të sigurohen të drejtat pronësore. Meqenëse
pozita e autoriteteve kombëtare duket të jetë në përputhje me standardet
ndërkombëtare, Gjykata nuk sheh ndonjë arsye për t'u larguar nga kjo
praktikë2 andaj kundërshtimi i pranueshmërisë së Qeverisë, rrjedhimisht
hedhet poshtë dhe kërkesa shpallet e pranueshme.
Kërkuesi parashtroi se largimi i tij dhe familjes së tij nga Sarajeva,
ishte për shkak të frikës për sigurinë e tyre. Sa i përket meritave të rastit,

1
2
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kërkuesi argumentoi se masat e kontestuara ishin qartazi të pabazuara. Ai
konsideroi kategorizimin e tij si një "shtetas i pabesë" dhe kategorizimin e
banuesit të tanishëm të banesës së tij si një "qytetar i respektuar" si
krejtësisht arbitrar dhe se masat e kontestuara nuk zbatoheshin në mënyrë
të qëndrueshme për të gjithë. Në anën tjetër, Qeveria kundërshtoi versionin
e kërkuesit dhe argumentoi se ai kishte lënë në të vërtetë Bosne dhe
Hercegovinën në kuadër të tërheqjes formale të APJ-së, prandaj, ai nuk
duhet të konsiderohet si refugjat ose person i zhvendosur. Duke supozuar
se kërkuesi kishte "pasuri" në kuptim të Nenit 1 të Protokollit 1, Qeveria
pohoi se masat e kontestuara ishin të justifikuara duke pasur parasysh
hapësirën e pakët të banimit dhe nevojën urgjente për të akomoduar ish
anëtarët e Forcave e ARB-së dhe familjet e tyre pas luftës së viteve 1992-95.
Ata gjithashtu theksuan se kërkuesi plotësonte kërkesat ligjore për ndarjen
e të drejtës së qiramarrjes në një banesë ushtarake në Serbi dhe se ai kishte
të drejtën e kompensimit për banesën e tij ushtarake në Bosne dhe
Hercegovinë, prandaj nuk kishte ndonjë barrë të patejkalueshme për të.
Ndërsa, Qeveria e palës së tretë shpjegoi se kërkuesi në të vërtetë i
plotësonte kërkesat ligjore për ndarjen e të drejtës së qiramarrjes në një
banesë ushtarake në Serbi, por që asnjë banesë nuk ishte akorduar ende
dhe se kërkuesi kishte marrë një kompensim për qiranë në shumën mujore
prej përafërsisht 100 euro. Sa i përket meritës së çështjes, qeveria e palës së
tretë argumentoi se kërkuesi duhet të konsiderohet si pronar i banesës në
Sarajevë dhe se masat e kontestuara ishin një shpronësim de facto i në
kundërshtim me Nenin 1 të Protokollit 1.
Duke iu referuar standardeve të vendosura në Iatridis kundër Greqisë,3
ku Gjykata kishte specifikuar tri rregullat që përbëjnë kuptimin e Nenit 1 të
Protokollit 1, Gjykata thekson se kompleksiteti i gjendjes juridike në rastin
konkret e pengon klasifikimin e tij në një kategori të saktë për shkak se
edhe pse nga njëra anë, kontrata e blerjes e kundërshtuar konsiderohet si
ligjërisht e vlefshme, nga ana tjetër, kërkuesi nuk është në gjendje ta kthejë
banesën e tij dhe të regjistrohet si pronar i saj sipas kësaj kontrate. Përderisa
kjo situatë i ngjan de facto shpronësimit, Gjykata nuk e konsideron të
nevojshme të vendosë nëse fjalia e dytë e paragrafit të parë të Nenit 1
zbatohet në këtë rast, meqenëse situata e parashikuar në fjalinë e dytë të
paragrafit të parë të Nenit 1 është vetëm një rast i veçantë i ndërhyrjes në të
drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë, siç garantohet me rregullën e
3
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përgjithshme të përcaktuar në fjalinë e parë. Prandaj, Gjykata konsideron se
duhet të shqyrtojë situatën e kërkuesit në dritën e atij rregulli të
përgjithshëm. Duhet gjithashtu të theksohet se situata në shqyrtim filloi më
5 korrik 1999, që nënkupton se ajo është e një natyre të vazhdueshme.
Në lidhje me qëllimin e ndërhyrjes, Gjykata deklaron se çdo
ndërhyrje në gëzimin e një të drejte të Konventës duhet, siç mund të nxirret
nga neni 18 i Konventës, të ndjekë një qëllim legjitim dhe se parimi i një
"baraspeshe të drejtë" të paraparë në Nenin 1 të Protokollit 1, presupozon
ekzistencën e një interesi të përgjithshëm të komunitetit. Në këtë drejtim,
Gjykata ishte pajtuar me kërkuesin se një privim i pronës i kryer për asnjë
arsye tjetër përveç dhënies së një përfitimi privat ndaj një pale private nuk
mund të "jetë në interesin publik". Duke pasur parasysh këtë, transferimi i
detyrueshëm i pronës nga një individ në tjetrin, në varësi të rrethanave,
mund të përbëjë një mjet legjitim për nxitjen e interesit publik. Në këtë
drejtim, marrja e pasurisë së ekzekutuar në zbatim të politikave të ligjshme
sociale, ekonomike ose të tjera mund të jetë "në interes të publikut", edhe
nëse komuniteti në përgjithësi nuk ka përdorim të drejtpërdrejtë apo gëzim
të pronës së marrë. Në rastin në fjalë, Gjykata është e gatshme të pranojë që
masat e kontestuara kishin për qëllim rritjen e drejtësisë shoqërore, siç
pretendohet nga Qeveria, dhe kështu ato ndjekin një qëllim legjitim.
Në lidhje me baraspeshën e drejtë, Gjykata konstaton se nuk është
arritur baraspesha e tillë për arsyet si në vijim: Fillimisht, Gjykata ishte e
vetëdijshme për faktin se Sarajeva, ku ndodhen shumica e banesave
ushtarake, i është nënshtruar bllokadave, bombardimeve dhe snajperimeve
ditore gjatë gjithë luftës. Ka gjithashtu shumë dëshmi të pjesëmarrjes së
drejtpërdrejtë dhe të tërthortë nga forcat e Ushtrisë së Jugosllavisë (UJ) në
operacionet ushtarake në Bosne dhe Hercegovinë. Kjo shpjegon
kundërshtimin e fortë vendor për kthimin në shtëpitë e tyre të paraluftës të
atyre që shërbyen në forcat e UJ-së, megjithatë kjo nuk e justifikon atë. Në
këtë drejtim, Gjykata vërejti se nuk ka asnjë indikacion se kërkuesi ka
marrë pjesë, si pjesë e forcave të UJ-së, në ndonjë operacion ushtarak në
Bosne dhe Hercegovinë, e lëre më në ndonjë krim lufte. Ai trajtohet
ndryshe vetëm për shkak të shërbimit të tij në ato forca. Prandaj, masat e
kontestuara, ndonëse neutrale, kanë efektin e trajtimit të njerëzve ndryshe
në bazë të origjinës së tyre etnike. Gjykata kishte vendosur në situata të
krahasueshme që, parimisht, asnjë ndryshim në trajtim, i cili bazohet
ekskluzivisht ose në një masë vendimtare mbi origjinën etnike të një
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personi, është i aftë të justifikohet objektivisht në një shoqëri bashkëkohore
demokratike. Së dyti, Qeveria ka argumentuar se masat e kontestuara ishin
të justifikuara duke pasur parasysh hapësirën e pakët të banimit dhe një
nevojë të ngutshme për të strehuar anëtarë të varfër të forcave të ARB-së
dhe familjeve të tyre pas luftës së viteve 1992-95. Megjithatë, ata nuk kanë
arritur të dëshmojnë se hapësira e lirë e banimit është përdorur me të
vërtetë për të akomoduar ata që meritonin mbrojtje. Për më tepër, sipas
raporteve të besueshme, shumë zyrtarë të rangut të lartë, të cilëve u është
përmbushur nevoja për strehim, megjithatë ju kishin ndarë banesa
ushtarake. Së treti, sa i përket mundësisë së kërkuesit për të fituar të drejtën
e qiramarrjes në Serbi, Gjykata vëren se atij nuk i është ndarë një banesë
dhe se ai mund të fitojë vetëm një të drejtë qiramarrjeje me kohëzgjatje të
kufizuar, të cilën Gjykata Supreme e Federatës së Bosne dhe Hercegovinës
nuk e konsideron ekuivalente me të drejtën e banimit për qëllime të
legjislacionit të kthimit. Së katërti, Gjykata nuk anashkalon faktin se Ligji i
Privatizimit të Banesave 1997 parasheh kompensim. Qeveria vlerësoi se
kërkuesi duhet të merrte rreth 10,750 euro, por ata bazuan vlerësimin e tyre
mbi kriteret që nuk ishin më në fuqi. Që nga 11 korriku 2006, kërkuesi ka
pasur të drejtë vetëm për një rimbursim të shumës së vërtetë të paguar për
banesë plus kamatën në normën e aplikueshme për depozitat njëditore (që
është më pak se 3,500 euro). Gjykata pajtohet me Qeverinë se Neni 1 i
Protokollit 1 nuk garanton të drejtën për kompensim të plotë në të gjitha
rrethanat, por as shumat e lartpërmendura nuk janë të lidhura në mënyrë të
arsyeshme me vlerën e tregut të banesës së kundërshtuar, derisa është e
vërtetë se në rrethana të jashtëzakonshme edhe një mungesë e plotë
kompensimi mund të konsiderohet e justifikueshme sipas Nenit 1 të
Protokollit 1.
Së fundi, Gjykata vëren se, në mënyrë strikte, kërkuesi nuk është as
refugjat (për shkak të kombësisë së tij serbe), as person i zhvendosur
brenda vendit (për shkak se ai u largua nga territori i Bosne dhe
Hercegovinës). Ndonëse është e vërtetë se parimet ndërkombëtare për
strehimin dhe kthimin e pronës për refugjatët dhe personat e zhvendosur
zbatohen në mënyrë të barabartë për "të zhvendosurit e tjerë të vendosur
në mënyrë të ngjashme që ikën nëpër kufijtë kombëtarë por që nuk mund
të përmbushin përkufizimin ligjor të refugjatit",4 është e paqartë nëse
4

Parimi Pinheiro 1.2, Parimet e Kombeve të Bashkuara lidhur me Strehimin dhe
Rikthimin e Pronës së Refugjatëve dhe Personave të zhvendosur
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kërkuesi mund të konsiderohet se ka "ikur" nga Sarajeva brenda kuptimit
të asaj dispozite. Gjithsesi, Gjykata nuk e konsideron të nevojshme t'i
përgjigjet kësaj pyetjeje, sepse arsyet e parashtruara në paragrafët më sipër
ishin të mjaftueshme për të gjetur një shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1 të
Konventës.
Në lidhje me Nenin 6, kërkuesi u ankua për rezultatin e procedurave
të kthimit, megjithatë Gjykata e konsideron këtë pretendim si të pa bazë
për shkak se ky pretendim do të duhej të trajtohet nga instanca e katërt
brenda sistemit juridik të shtetit. Përveç kësaj, Gjykata deklaron se nuk ka
pasur asnjë indikacion në dosjen e çështjes që autoritetet vendore kanë
pasur mungesë të paanshmërinë ose se procedurat ishin të padrejta ose
arbitrare. Pretendimi refuzohet si i pabazë.
Në lidhje me Nenin 8, kërkuesi u ankua se situata e kontestuar
përbënte një ndërhyrje të panevojshme në të drejtën e tij për respektim të
shtëpisë. Megjithatë, Gjykata në përputhje me rrethanat, nuk arriti të
konstatojë se faktet e lëndës në fjalë janë të tilla që të zbulojnë ndonjë
ndërhyrje në të drejtën e kërkuesit për respektimin e shtëpisë së tij. Prandaj,
Gjykatë shpallë këtë pjesë të kërkesës të papranueshme.
Në lidhje me Nenin 13, kërkuesi u ankua se nuk kishte mjet juridik
efektiv të brendshëm për ankesat e tij substanciale. Gjykata konstaton se
ishte e hapur mundësia për kërkuesin për të ndjekur procedurat e
brendshme, të cilat ai i kishte bërë. Fakti se ai në fund të fundit kishte
humbur, nuk e bën sistemin e brendshëm të paefektshëm. Rrjedhimisht kjo
pjesë e kërkesës shpallet e pabazuar.
Në lidhje me pretendimet për shkelje të Nenit 14 të ndërlidhur me
Nenin 1 të Protokollit 1, Gjykata shpalli këtë pjesë të kërkesës të
pranueshme, megjithatë, duke marrë parasysh të gjitha argumentet, nuk e
konsideron të nevojshme të shqyrtojë çështjen sipas këtyre dispozitave të
marra së bashku.
Duke u bazuar në Nenin 41, kërkuesi pretendoi kthimin e banesës se
tij dhe regjistrimin e titullit, kompensim për fitimin e humbur dhe
kompensim të dëmeve jo materiale. Duke pasur parasysh se palët ishin
dakorduar për kompensim e jo rikthim të pronës, Gjykata konsideron se
Qeveria duhet t‟i paguaj kërkuesit shumën e vlerës së tanishme të banesës.
Sa i përket pretendimeve për fitimin e humbur, Gjykata vërën se ka
kompetencë vetëm mbi periudhën ratione temporis dhe duke pasur parasysh
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se kërkuesi veçse merr kompensim nga qeveria e Serbisë, vendosi të
refuzojë këtë kërkesë.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se ka shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1 të Konventës
dhe kërkesën e bazuar në Nenin 14 të ndërlidhur me Nenin 1 të Protokollit
1 e konsideron të panevojshme për shqyrtim. Për më shumë, Gjykata hedhë
poshtë kërkesat e bazuara në Nenin 6, Nenin 8 dhe Nenin 13 të Konventës
(unanimisht).
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Kin Stib dhe Majkić kundër Serbisë - 12312/05
20.04.2010 [Seksioni i dytë]
Neni 1 i Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e
ekzekutimit të pjesshëm të vendimit të arbitrazhit për kompensim / ka
shkelje
Neni 6
Shkelje e së drejtës për proces të rregullt gjyqësor si pasojë e dështimit
të gjykatave përgjegjëse për trajtimin e padisë për anulimi si dhe kërkesës
për rihapje të padisë në përputhje me efektet e vendimit të arbitrazhit /
hedhet poshtë
Neni 13
Shkelje e së drejtës për zgjidhje efektive si pasojë e mos-ekzekutimit
të plotë të vendimit të arbitrazhit / e panevojshme për shqyrtim ndaras
Fjalët kyçe: gëzim paqësor i pasurisë / marrëdhënie kontraktuale / shoqëri
aksionare / të drejtat e aksionarëve / vendim i arbitrazhit / mos-ekzekutim i plotë i
vendimit të arbitrazhit/ kompensim/ viktimë/ shterim i mjeteve juridike
Faktet e rastit
Kërkuesit - Kin-Stib shoqëri me përgjegjësi të kufizuar me seli në
Republikën Demokratike të Kongos (kërkuesi i parë) dhe z. Milorad Majkič,
shtetas i Serbisë dhe Malit të Zi (kërkuesi i dytë). Më 1989, kërkuesi i parë
hyri në marrëveshje për një ndërmarrje të përbashkët me "Hotel
Interkontinental Beograd", për themelimin dhe funksionimin e përbashkët
të një kazinoje në lokalet e këtij të fundit. Në atë kohë, ky hotel ishte në
pronësi të Generalexport (“Genex”) një ndër kompanitë më të mëdha
vendore. Sipas marrëveshjes, kërkuesi i parë kishte të drejtë në 80% të të
ardhurave, ndërsa Genex kishte të drejtën në 20% të tyre. Marrëveshja
gjithashtu parashihte që Genex kishte të drejtë në fitim minimal të
garantuar jo më pak se 500.000 $ në vit nga kërkuesi i parë. Kazinoja u hap
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në tetor 1990, por u mbyll në vitin 1993 për arsye financiare dhe të
mosmarrëveshjeve midis palëve.
Në vitin 1995, kërkuesi i parë ngriti procedurë kundër Genex para
Gjykatës së Arbitrazhit të Tregtisë së Jashtme të Odës Ekonomike
Jugosllave, duke kërkuar ri-posedimin e kazinosë si dhe kompensim për
shkelje të kontratës. Një vit më vonë, Gjykata e Arbitrazhit, vendosi
pjesërisht në favor të kërkuesit të parë dhe Genex-i u urdhërua (a) të
paguajë kompensim plus interes, për shkak të pamundësisë së kërkuesit të
parë për të operuar kazinonë për 12 muaj; (b) të lejojë kërkuesin e parë të
rimarrë posedimin e tij; dhe (c) t‟i lejoi kërkuesit të rimarrë në posedim
kazinonë dhe të menaxhojë efektivisht veprimtarinë e tij për pesë vite pas
rihapjes. Më 1996, Gjykata Ekonomike urdhëroi ekzekutimin e tërësishëm
të vendimit të arbitrazhit. Një vit më vonë, Banka Kombëtare e Jugosllavisë
njoftoi Gjykatën Ekonomike se pjesa më e madhe e fondeve ishin
transferuar në llogarinë bankare të kërkuesit të parë. Si rezultat, Gjykata
Ekonomike urdhëroi pagesën e shumës së mbetur së bashku me interesin e
përllogaritur. Në një kohë shumë të shkurtër, debitorët, Generalexport dhe
CG Internacional si dy kompani pasardhëse të kompanisë origjinale Genex,
kishin zbatuar plotësisht këtë urdhër.
Në mars 2004, kërkuesi i parë kërkoi ri-posedimin e kazinosë dhe
kërkoi t'i lejohej që ta menaxhonte atë në mënyrë efektive për një periudhë
prej pesë vitesh pas rihapjes së saj. Gjykata Ekonomike pranoi këtë kërkesë
dhe urdhëroi debitorët që të vepronin në përputhje me to. Si pasojë e
dështimit për të përmbushur urdhrin e ri-posedimit, ajo gjobiti debitorët
dhe urdhëroi ri-posedimin e mandatuar brenda një periudhe shtesë prej
tridhjetë ditësh, më tej, edhe për tetë herë me radhë brenda vitit 2004-2005
gjobiti debitorët për mos-ekzekutim. Në ndërkohë, Gjykata Kushtetuese
kishte hedhur poshtë kërkesën për të urdhëruar ekzekutimin e plotë dhe
efektiv të vendimit të arbitrazhit, duke deklaruar se nuk kishte kompetencë
ratione materiae të shqyrtojë ankesat që pretendonin shkeljet e të drejtave
individuale të njeriut. Në tetor 2006, Gjykata Ekonomike ndërpreu
përmbarimin me anë të shqiptimit të gjobave, duke vënë në dukje se koha
maksimale statutore ishte arritur në përputhje me Ligjin e Procedurës së
Ekzekutimit dhe ky vendim u konfirmua pas dy muajsh. Procedurat e
përmbarimit u pezulluan si pasojë e vendimit të Agjencisë së Privatizimit
për ristrukturimin e debitorëve.
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Në anën tjetër, në vitin 1996, Genex ngriti padi civile pranë Gjykatës
Ekonomike në Beograd, duke kërkuar anulimin e vendimit të arbitrazhit,
kërkesë kjo e cila u refuzua nga Gjykata Ekonomike, ashtu si dhe nga
Gjykata e Lartë Tregtare dhe përfundimisht nga Gjykata Supreme. Në anën
tjetër, debitorët parashtruan kërkesë për rihapjen e procedurës së anulimit,
e cila u refuzua nga Gjykata Ekonomike me arsyetimin se çështjet e
ngritura nga paditësit tashmë ishin konsideruar brenda padisë së anuluar.
Një vit më vonë Gjykata e Lartë Tregtare e konfirmoi këtë vendim në
ankesë.
Më tej, palët hapën dy sete të procedurave për kompensim. Në setin e
parë, më 27 Qershor 2001, Gjykata Ekonomike vendosi pjesërisht në favor
të kërkuesit të parë dhe pasi ky aktgjykim u mbështet nga Gjykata e Lartë
Tregtare, aktgjykimi u bë i ekzekutueshëm. Mirëpo, Gjykata Supreme
zvogëloi shumën akorduar për kompensim. Ndërkohë, kërkuesi i parë
kërkoi ekzekutimin e aktgjykimit të dhënë në qershor 2001, nëpërmjet
transferimit të llogarisë bankare. Në shkurt 2002, Gjykata Ekonomike
ndërpreu procedurat e përmbarimit
Pas rivendosjeve të mëparshme, në një set të ri të procedurave më 3
mars 2005 dhe të korrigjuar më 8 shtator 2005, Gjykata Ekonomike vendosi
pjesërisht në favor të kërkuesit të parë. Gjykata e Lartë Tregtare mbështeti
këtë aktgjykim dhe kështu u bë i ekzekutueshëm, ndërsa ankesat e
parashtruara nga palët u hodhën poshtë nga Gjykata Supreme.
Më 8 nëntor 1994, kërkuesi i dytë kishte blerë nga GJ, në atë kohë
pronari i vetëm i kërkuesit të parë, "një pjesë të kërkuesit të parë" të përbërë
nga të gjitha të drejtat dhe interesat e saj monetare që rrjedhin nga
marrëveshja e ndërmarrjes me pjesëmarrje të përbashkët të 12 tetorit 1989.
Kërkuesi i dytë, u bë kështu "pronari i kësaj pjese të kompanisë", si dhe
"Drejtor dhe President" i kërkuesit të parë në të gjitha çështjet që lidhen me
Generalexport. Më 6 prill 2002, Gjykata e Lartë në Kinshasa konfirmoi se,
që nga 19 maji 1996, kërkuesi i dytë kishte 25% të aksioneve të kërkuesit të
parë dhe ishte Zëvendësdrejtor i Përgjithshëm i saj. Statuti i kërkuesit të
parë, i certifikuar në dhjetor 2002, ripohoi më lart dhe vuri në dukje se
kërkuesi i dytë ishte me të vërtetë përfaqësuesi i vetëm i kërkuesit të parë
në lidhje me të gjitha çështjet që kishin të bënin me ndërmarrjen me
pjesëmarrje të përbashkët.
Në mars 2008, kërkuesi i parë i dërgoi edhe një letër paralajmëruese
Agjencisë së Privatizimit. Megjithatë, në muajin vijues, CG International,
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pas një konkurrimi publik të organizuar nga Agjencia e Privatizimit, i shiti
disa nga pasuritë e saj të paluajtshme në NBGP Properties. Një nga
ndërtesat e shitura ishte hoteli Continental. Neni 8.1.2 i kontratës së shitjes
siguroi, ndër të tjera, që blerësi brenda një periudhe shtatëvjeçare nuk do të
ketë të drejtë të hipotekojë ose në ndonjë mënyrë tjetër ta ngarkojë hotelin,
përveç nëse merr autorizim paraprak me shkrim nga Agjencia e
Privatizimit. Pavarësisht ristrukturimit dhe shitjes së disa prej pasurive të
tyre, debitorët mbetën kompani në pronësi shoqërore.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Kërkuesit pretenduan shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1 për shkak të
mos-ekzekutimit të pjesshëm të vendimit të arbitrazhit të dhënë më 10 prill
1996. Në kundërshtimet preliminare, Qeveria pretendoi se ankesat e
kërkuesit të dytë nuk ishin në pajtim ratione personae me dispozitat e
Konventës ose Protokollit 1, për shkak se vendimi arbitrazhit nuk i dha
asnjë të drejtë kërkuesit të dytë personalisht, se kërkuesi i dytë nuk ishte
zyrtarisht palë në cilëndo nga procedurat dhe, së fundmi, se ai kishte më
pak se 50% të aksioneve të kërkuesit të parë. Përkundër argumenteve të
Qeverisë kërkuesi pretendoi se është viktimë brenda kuptimit të Nenit 1 të
Protokollit 1.
Gjykata vëren se pavarësisht nga fakti se kërkuesi i dytë zotëron
vetëm 25% aksione të kërkuesit të parë dhe se vendimi i arbitrazhit është
dhënë në favor vetëm të kërkuesit të parë, më 8 nëntor 1994, kërkuesi i dytë
kishte blerë nga G. J., në atë kohë pronari i vetëm i kërkuesit të parë, një
pjesë të kompanisë së tij të përbërë nga të gjitha të drejtat dhe interesat
financiare që rrjedhin nga Marrëveshja e ndërmarrjes me pjesëmarrje të
përbashkët. Nga kjo rrjedh se, kur është fjala për çështjet që kanë të bëjnë
me këtë marrëveshje, duke përfshirë edhe mos-ekzekutimin e pjesshëm të
vendimit të arbitrazhit të miratuar në lidhje me këtë, kërkuesit
identifikohen për së afërmi me njëri-tjetrin dhe do të ishte jo natyrale të
bëhet dallimi në mes tyre.1 Prandaj, Gjykata duke rikujtuar gjetjet e saj në
rastin Agrotexim2 konsideron se, në rrethanat specifike dhe duke pasur
parasysh konfuzionin e aspekteve të saj kontraktuale dhe të korporatave,

1

2

Pine Valley Developments Ltd dhe Të Tjerët Kundër Irlandës, 29 Nëntor 1991, § 42, Seria A nr.
222; Eugenia Michaelidou Developments Ltd dhe Michael Tymvios kundër Turqisë,
nr. 16163/90, § 21, 31 Korrik 2003
Agrotexim dhe të Tjerët kundër Greqisë, 24 Tetor 1995, § 66, Seria A nr. 330-A
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ankesat e kërkuesit të dytë janë në pajtim ratione personae me dispozitat e
Protokollit 1 dhe se kundërshtimi i Qeverisë duhet të refuzohet.
Më tej, Qeveria vuri në dukje se kërkuesi i parë kishte qenë
"plotësisht i kompensuar" për mos-ekzekutimin e pjesshëm të vendimit të
arbitrazhit dhe se nuk ishte më "viktimë", brenda kuptimit të Nenit 34 të
Konventës. Gjykata rikujton praktikën e saj se një vendim ose një mase e
favorshme për kërkuesin nuk është në parim e mjaftueshme për të privuar
atë individ nga statusi i viktimës, përveç nëse autoritetet kombëtare e kanë
pranuar shprehimisht ose në substancë dhe pastaj ofrojnë zhdëmtim për
shkeljen e pretenduar të Konventës ose Protokollit. Në rastin konkret,
Qeveria nuk e ka pranuar shkeljen e pretenduar nga kërkuesi i parë, andaj
Gjykata konstaton se kërkuesi i parë e ka ruajtur statusin e viktimës dhe
hedh poshtë kundërshtimin e Qeverisë. Gjykata gjithashtu hedh poshtë
argumentin e Qeverisë se kërkuesi nuk kishte shteruar mjetet e brendshme
juridike, njëjtë sikurse edhe ka hedhur poshtë argumente të ngjashme në
shumë raste të mëparshme3 dhe nuk gjen ndonjë rrethanë të veçantë në
rastin aktual që do të kërkonte një devijim nga kjo praktikë, prandaj i
shpallë kërkesat të pranueshme.
Lidhur me meritat e rastit, Qeveria pohoi se nuk kishte pasur shkelje
të Nenit 1 të Protokollit 1, pasi autoritetet serbe kanë bërë gjithçka që ishte
në pushtetin e tyre për të ekzekutuar në tërësi vendimin e arbitrazhit.
Kërkuesi në anë tjetër, përsërit se rasti duhet të shikohet nga perspektiva e
presionit politik dhe barrës në nivelin lokal gjyqësor. Gjykata kujton se
është përgjegjësi e Shtetit të përdorë të gjitha mjetet ligjore në dispozicion
për të ekzekutuar një vendim të detyrueshëm të arbitrazhit. Gjithashtu,
Shteti duhet të sigurojë që ekzekutimi i një vendimi të kryhet pa vonesa të
panevojshme dhe se sistemi i përgjithshëm të jetë efektiv në teori dhe në
praktikë. Sa i përket rastit në fjalë, Gjykata konstaton ndër të tjera se
pretendimi siç është vendosur në vendimin e arbitrazhit, padyshim që
përbën një pasuri në kuptim të Nenit 1 të Protokollit 1. Gjykata Ekonomike
kishte urdhëruar ekzekutimin e këtij vendimi në tërësinë e saj dhe debitorët
kishin paguar kompensimin e caktuar. Sidoqoftë, përkundër faktit se
Gjykata Ekonomike kishte vendosur maksimumin e gjobave ligjërisht të
mundshme, duket se nuk kishte përpjekje për të ekzekutuar plotësisht
vendimin pas kësaj, për faktin se debitorët ishin korporata, andaj nuk ka
3
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pasur mjete të tjera ligjore në dispozicion. Së fundi, Serbia e ratifikoi
Protokollin 1 më 3 mars 2004, d.m.th. se procedurat e kontestuara të
ekzekutimit kanë qenë brenda kompetencës se Gjykatës ratione temporis për
një periudhë më të gjate se pesë vite dhe dhjetë muaj, andaj autoritetet
serbe qartazi nuk i kanë marrë masat e nevojshme për të ekzekutuar
plotësisht vendimin e arbitrazhit dhe nuk kanë ofruar ndonjë arsye bindëse
për këtë dështim. Prandaj, Gjykata konstaton se ka shkelje të Nenit 1 të
Protokollit 1.
Kërkuesit po ashtu pretenduan shkelje të Nenit 6 § 1 të Konventës, në
lidhje me dështimin e gjykatave vendore përgjegjëse për padinë e anulimit
dhe për rihapjen e kësaj padie për të respektuar efektet res iudicata të
vendimit të arbitrazhit. Gjykata i refuzon këto pretendime dhe duke pasur
parasysh gjetjet e mësipërme në lidhje me Nenin 1 të Protokollit 1, ajo nuk e
sheh të nevojshme të shqyrtojë ndarazi çështjen e njëjtë sipas Nenit 6 § 1 të
Konventës. Gjykata rikujton që Neni 6 nuk zbatohet për procedurat që kanë
të bëjnë me përpjekjet për të rihapur një rast të zgjidhur tashmë me vendim
të plotfuqishëm të gjykatës. Nga kjo rrjedh se, kjo pjesë e kërkesës është e
papajtueshme ratione materiae me dispozitat e Konventës në kuptim të
Nenit 35 § 3 dhe si rrjedhojë, duhet të refuzohet në përputhje me Nenin 35 §
4. Ngjashëm, meqenëse Gjykata tashmë e ka konsideruar kërkesën sipas
Nenit 1 të Protokollit 1, nuk e sheh të nevojshme të shqyrtojë ndarazi të
njëjtën çështje sipas Nenit 13 të Konventës.
Duke u bazuar në Nenin 41, kërkuesi i parë pretendoi shtesën prej
566,724.80 $ për reduktimin e vlerës se pajisjeve të tij të investuara në
kazino dhe 100,000 $ për dëme jo-materiale dhe shumën përkatëse për
kosto dhe shpenzime; ndërsa kërkuesi i dytë pretendoi dëme materiale në
shumën 120,000 $ që ishte interesi që ai kinse kishte paguar për paratë e
huazuara për sigurimin e ushqimit të familjes së tij dhe të mbajtjes së
likuiditetit të kërkuesit dhe gjithashtu pretendoi edhe 200,000 $ për vuajtjet
e tij psikike. Qeveria ritheksoi se kërkuesit të parë i është dhënë
kompensimi për mos-ekzekutimin e pjesshëm të vendimit të arbitrazhit
dhe se duhet te refuzohet ky pretendim, ndërsa pretendimet konsiderohen
si të pabazuara dhe të tepruara. Gjykata konsideron se kërkuesit kane
pësuar disa dëme jo-materiale që nuk do të ishin mjaftueshëm të
kompensuar vetëm me gjetjen e shkeljes, si dhe duke marrë parasysh se
kërkuesit identifikohen shumë afër me njëri tjetrin, do të ishte artificiale të
bëhet dallimi në mes tyre. Prandaj, Gjykata i ndan atyre së bashku 8,000 €, e
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gjithashtu i ndan kërkuesit të parë shumën përkatëse për kosto dhe
shpenzime.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se ka shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1 dhe se
kërkesat nën Nenin 6 dhe Nenin 13 të Konventës janë të panevojshme për
shqyrtim ndaras (unanimisht).
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18.12.2007 [Seksioni i katërt]
Neni 6 § 1
Shkelje e së drejtës për proces të rregullt gjyqësor si pasojë e mosekzekutimit të vendimeve gjyqësore, tejzgjatjes së procedurave, mohimit në
qasje para gjykatës dhe mungesës së arsyeshmërisë në vendimet e Gjykatës
Supreme / ka shkelje përveq nërastin e qasjes para gjykatës
Neni 13
Shkelje e së drejtës për zgjidhje efektive si pasojë e mungesës së
mjeteve efektive juridike në lidhje me ankimin për zgjatjen e procedurave /
ka shkelje
Neni 1 i Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e
humbjes së kontrollit mbi veprimtarinë dhe asetet e shoqërisë / ka shkelje
Neni 14
Diskriminim nga autoritetet në bazë të shtetësisë së dyfishtë / hedhet
poshtë
Fjalët kyçe: ndërmarrje të përbashkët publike / raporte kontraktuale me
shtetin / ndërprerje e bashkëpunimit njëanshëm / vendim arbitrazhi / proces i
rregullt gjyqësor/ tejzgjatje e procedurave/ mos-ekzekutim i vendimeve gjyqësore/
zgjidhje efektive / gëzim paqësor i pasurisë/ aksione
Faktet e rastit
Kërkuesi - z. Vlash Marini, shtetas amerikan dhe shqiptar, dhe
Qeveria Shqiptare themeluan në vitin 1991 një ndërmarrje të përbashkët
për një periudhë prej dhjetë vjetësh. Ndërmarrja, e specializuar në
prodhimin e materialeve plastike u quajt “Marini-Albplastik”, Statuti i së
cilës i datës 11 mars 1991 u njoh me vendim të Këshillit të Ministrave të
datës 23 prill 1991 dhe u regjistrua në regjistrin tregtar. Kontributi i
483

Marini kundër Shqipërisë - 001-84061

kërkuesit në kapitalin themeltar të shoqërisë ishte me vlerë totale 1,100,000
USD (afërsisht 834,098 EUR), për t‟u përdorur për rinovimin e fabrikës dhe
blerjen e teknologjisë së re. Secila palë zotëronte 50% të aksioneve. Kërkuesi
nënshkroi me Edil-Plastic, kompani italiane, një kontratë në emër të
shoqërisë “Marini-Albplastik” për blerjen e teknologjisë së re për
prodhimin e materialeve plastike. Ai pagoi një shumë totale prej 228,000
dollarësh (afërsisht 173,000 EUR). Pasi ishte kryer 60% e rinovimit të
fabrikës, shteti ndërpreu veprimtarinë e shoqërisë dhe i kërkoi kërkuesit të
propozonte kushte të reja bashkëpunimi. Pas kuhdërshtimit të kërkuesit, në
një vendim të datës 3 prill 1993, Këshilli i Ministrave anuloi vendimin e tij
të datës 23 prill 1991 dhe në mënyrë të njëanshme shfuqizoi marrëveshjen
për themelimin e shoqërisë “Marini-Albplastik”. Në një datë të
papërcaktuar, për të përfituar dëmshpërblim, Kërkuesi u ankua në
Arbitrazhin Shtetëror, i cili në atë kohë ishte organi kompetent për
mosmarrëveshjet ku përfshiheshin ndërmarrjet me kapital shtetëror.
Arbitrazhi Shtetëror njohu vlefshmërinë e statutit të shoqërisë “MariniAlbplastik”, urdhëroi shtetin t‟i kompenzonte kërkuesit fitimin e humbur
dhe urdhëroi shoqërinë me kapital shtetëror të përfundonte punimet e
rikonstruksionit të fabrikës brenda datës 30 tetor 1993.
Shteti e apeloi vendimin e mësipërm në Mbledhjen e Përgjithshme të
Arbitrave të Arbitrazhit Shtetëror. Kjo e fundit më 7 Korrik 1993 aprovoi
pjesën e vendimit që obligon shtetin të përmbush detyrimet (vendimi u bë
final) por prishi pjesën e vendimit që urdhëronte kompenzim dhe ridërgoi
rastin tek Komisioni Shtetëror i Arbitrazhit për rishikim. Arbitrazhi
Shtetëror urdhëroi shtetin t‟i paguante kërkuesit shumën totale prej 26
milionë lekësh (afërsisht 217,286 EUR) për fitimin e munguar në vitin 1992.
Vendimi mori formë të prerë në të njëjtën datë.
Pas refuzimit të Këshillit të Ministrave për të zbatuar vendimin e
Mbledhjes së Përgjithshme të Arbitrave të Arbitrazhit Shtetëror të datës 7
korrik 1993, kërkuesi i bëri kërkesë Gjykatës Kushtetuese për
dëmshpërblim. Më 8 nëntor 1995, Gjykata Kushtetuese gjeti shkelje të të
drejtave kushtetuese të kërkuesit dhe urdhëroi që ndaj tij të ekzekutohej
vendimi i marrë nga Mbledhja e Përgjithshme e Arbitrave të Arbitrazhit
Shtetëror. Këshilli i Ministrave e ekzekutoi vendimin e Mbledhjes së
Përgjithshme të Arbitrave të Arbitrazhit Shtetëror dy vjet pas daljes së tij.
Shoqëria me kapital shtetëror e cila ishte ortake me kërkuesin në
ndërmarrjen e përbashkët, iu drejtua Gjykatës së Rrethit Tiranë për
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shpalljen absolutisht të pavlefshëm të vendimit të Arbitrazhit me
arsyetimin se ai ishte marrë pasi Arbitrazhi kishte pushuar së qenuri një
trup vendimmarrës më 4 nëntor 1993. Për më tepër, ajo i kërkoi gjykatës të
anulonte urdhrin e përmbarimit për ngrirjen e aseteve të saj, me synim
zbatimin e vendimit të arbitrazhit, por Gjykata e Rrethit Tiranë dhe Gjykata
e Apelit Tiranë hodhën poshtë ankimin e shoqërisë dhe lanë në fuqi
vendimin e Arbitrazhit Shtetëror në favor të ankuesit dhe vendimi mori
formën e prerë. Në anën tjetër, Agjensia Kombëtare e Privatizimit i shiti “Fsë” godinën e fabrikës dhe tokën ngjitur saj, pavarësisht se ato ishin asete të
shoqërisë “Marini-Albplastik”. Por, Gjykata e Rrethit Tiranë, Gjykata e
Apelit Tiranë, Kolegji Civil i Gjykatës së Lartë, Kolegjet e Bashkuara të
Gjykatës së Lartë dhe Gjykata Kushtetuese, pas ankesës së bërë nga
kërkuesi, konstatuan aktet e privatizimit absolutisht të pavlefshme dhe
urdhëruan ndër të tjera që fabrika të trajtohet si pjesë e aseteve të shoqërisë
“Marini-Albplastik”. Pavarësisht urdhrit të dhënë nga Gjykata e Rrethit e
Tiranës, Ministria e Ekonomisë dhe Financave lidhi, pa aprovimin e
kërkuesit, më 4 korrik 2001, një kontratë qiraje njëzetvjeçare me një tjetër
shoqëri, D, e cila do ta përdorte fabrikën në fjalë për prodhim këpucësh.
Në vitin 1998, fabrika “F” lidhi një kontratë qiraje katërvjeçare me
shoqërinë “D” dhe kjo e fundit bëri kërkesë në Gjykatën e Rrethit Tiranë
për pezullim të ekzekutimit të vendimit që ishte në favor të kërkuesit. Pas
ankesës së bërë nga kërkuesi, Gjykata e Lartë konstatoi se, përderisa
vendimet e privatizimit u shpallën absolutisht të pavlefshme, F. nuk kishte
mundësi të lidhte një kontratë të tillë; ndaj kontrata e qirasë ishte
absolutisht e pavlefshme. Gjykata prishi vendimet e gjykatës së rrethit
gjyqësor dhe të gjykatës së apelit dhe pushoi gjykimin e çështjes. Por,
shoqëria D., me të cilën kishte lidhje procesi, e përdorte tashmë fabrikën në
bazë të një kontrate të re qiraje, kësaj radhe të lidhur me Qeverinë.
Më 1 shkurt 2001, ndërsa vazhdonte procesi kundër shoqërisë D., në
lidhje me vlefshmërinë e kontratës së parë të qirasë, Ministria e Punës dhe
kërkuesi ranë dakord të formojnë një shoqëri të re “Marini-Albplastik”.
Shoqëria e re u krijua në bazë të statutit të shoqërisë së parë “MariniAlbplastik” të datës 11 mars 1991, vendimit të Arbitrazhit Shtetëror të datës
7 maj 1993 dhe vendimit përfundimtar në favor të kërkuesit, të gjykatës së
shkallës së parë të datës 10 qershor 1998. Pavarësisht regjistrimit të
shoqërisë së re më 18 maj 2001 dhe në shkelje të detyrimeve të marra
përsipër nga Ministria e Punës Ministria e Ekonomisë dhe Financave, pa
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miratimin e kërkuesit, lidhi një kontratë qiraje njëzetvjeçare me shoqërinë
D. Në bazë të kontratës së re, shoqëria D, do ta përdorte fabrikën që i
përkiste shoqërisë “Marini-Albplastik” për prodhim këpucësh. Pas një
kohe, fabrika dhe toka pranë saj u regjistruan si prona shtetërore me anë të
një urdhëri të dhënë nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë. Kërkuesi u
ankua kundër urdhrit pranë Zyrës së Regjistrimit të Pasurive të
Paluajtshme, Gjykatës së Rrethit Tiranë e cila gjatë rigjykimit të çështjes, i
kërkoi likuiduesit të shoqërisë së kërkuesit të ndërhynte në proces si palë e
tretë dhe poashtu, gjatë rigjykimit të çështjes, hodhi poshtë padinë e
kërkuesit me arsyetimin se ai përfaqësonte një shoqëri në likuidim dhe për
rrjedhojë nuk mund të ishte palë ndërgjyqëse. Gjykata Supreme hodhi
poshtë ankesën e kërkuesit.
Tutje, shoqëria D, bëri kërkesë në Gjykatën e Rrethit Tiranë për
pezullim ekzekutimi të vendimit (që ishte në favor të kërkuesit) të nxjerrë
nga e njëjta gjykatë. Zyra e përmbarimit pas presionit të bërë vendosi të
mos ekzekutonte urdhrin e ekzekutimit që ishte në favor të kërkuesit. Për
rrjedhojë, Ministria e Ekonomisë i kërkoi gjykatës të urdhëronte likuidimin
e shoqërisë “Marini-Albplastik” dhe të aktiveve të saj, për mungesë
interesimi nga ana e kërkuesit për veprimtaritë e shoqërisë dhe gjykata
caktoi një likuidues dhe vendosi likuidimin e “Marini-Albplastik”. Pas
kësaj, kërkuesi paraqiti kërkesë në Gjykatën Kushtetuese, duke pretenduar,
ndër të tjera, që proceset gjyqësore ishin të parregullta, me arsyetimin se
Ministria e Ekonomisë, duke mos qenë aksionare e shoqërisë “MariniAlbplastik”, nuk kishte të drejtën të kërkonte likuidimin e shoqërisë. Në
anën tjetër, likuiduesi i shoqërisë “Marini-Albplastik” i kërkoi kërkuesit të
dorëzonte llogaritë dhe vulën e shoqërisë, duke qenë se ai ishte
administratori i shoqërisë. Por, kërkuesi kërkoi pezullim të gjykimit deri në
daljen e vendimit të Gjykatës Kushtetuese.
Më 27 prill 2005, Gjykata Kushtetuese, në seancë plenare me praninë
e shtatë nga nëntë gjyqtarë sikurse përcaktohet nga ligji përkatës për
funksionimin dhe organizimin e saj, refuzoi kërkesën e kërkuesit meqënëse
çështja nuk ishte votuar nga shumica e kërkuar/votat ishin ndarë në
mënyrë të barabartë. Gjykata u kufizua në arsyetimin e saj në faktin që nuk
u arrit shumica e kërkuar e votave për asnjë nga çëshjet e ngritura në rastin
e paraqitur. Në bazë të Nenit 74 të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese,
kërkuesi u ftua të riparaqesë kërkesën. Ndërsa, kërkuesi nuk e riparaqiti
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kërkesën në Gjykatën Kushtetuese sipas Nenit 74 të Lligjit për Gjykatën
Kushtetuese.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Duke u bazuar në Nenin 6 § 1 të Konventës, kërkuesi u ankua për
mos-ekzekutim të vendimit të formës së prerë, tejzgjatjen e procesit,
mungesën e arsyetimit të vendimeve të gjykatës dhe mohimin e së drejtës
për t‟u dëgjuar nga një gjykatë. Duke u mbështetur në Nenin 13 të
Konventës, ai u ankua për mungesë të një zgjidhjeje efektive të ankimimeve
të tij sipas Nenit 6. Së fundi, kërkuesi u ankua për shkelje të Nenit 1 të
Protokollit 1 dhe Nenit 14 të Konventës.
Në lidhje me Nenin 6 § 1 të Konventës, kërkuesi u ankua për
dështimin e ekzekutimit të një vendimi të formës së prerë, tejzgjatjen jo të
arsyeshme të procedurave, mungesën e arsyeshmërisë së vendimit të
Gjykatës Supreme dhe mungesën e paanshmërisë, dhe cenimin e të drejtës
e tij për t‟u dëgjuar nga gjykata në dy aspekte: hedhja poshtë e peticionit
kushtetues si rezultat i votës së barabartë dhe urdhëri për likudim i cili
kishte parandaluar atë që të ndërmerrte hapat e duhur ligjorë për të
mbrojtur interesat e tij. Gjykata konsideron se kërkesa për shkelje të
paanshmërisë nga ana e Gjykatës Supreme është dërguar pas kalimit të
afatit gjashtë mujor nga data e vendimit, andaj hidhet poshtë. Ndërsa
lidhur me pretendimet mbi mungesën e arsyeshmërisë nga Gjykata
Supreme, Gjykata vëren se kërkesa ishte e limituar, andaj edhe vendimi i
gjykatës korrespondon me të duke përmbushur kështu parakushtet e Nenit
6 të Konventës dhe si rezultat e shpall kërkesën të papranueshme në
përputje me Nnenin 35 § 3 dhe pjeën tjetër të kërkesave të pranueshme.
Ndërsa, Qeveria shqiptare kërkoi që kërkesa të deklarohej e
papranueshme, meqenëse ishte shpërdoruar e drejta për ankim nga
individi. Ajo deklaroi se ankuesi kishte shtrembëruar faktet e çështjes dhe
kishte keqinterpretuar qëllimisht vendimet e gjykatave vendore. Në lidhje
me regjistrimin e ndërmarrjes së përbashkët në vitin 1993, pala shqiptare
parashtroi se ajo ishte regjistruar në regjistrin tregtar në përputhje me
dispozitat e reja të ligjit nr. 7667 të vitit 1993, i cili kishte hyrë në fuqi pasi
ishte krijuar ndërmarrja e përbashkët në fjalë, por kishte fuqi
prapavepruese. Kështu, ankuesi nuk mund të pretendonte të drejta civile
nga një shoqëri e jashtëligjshme, pavarësisht faktit se Arbitrazhi Shtetëror
nuk e kishte marrë parasysh këtë fakt në vendimin e tij dhe kishte
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konstatuar se shteti kishte përgjegjësi në menaxhimin e ndërmarrjes së
përbashkët.
Lidhur me kundërsthimet preliminare të Qeverisë, Gjykata sa i përket
argumentit të parë hodhi poshtë argumentet e Qeverisë meqenëse një rast
mund të konsiderohet keqpërdorim vetëm nëse është bazuar në fakte jo të
vërteta, gjithashtu hedh poshtë edhe pretendimet për shkelje të Nenit 17
duke vendosur që ky nen nuk mund të përdoret për të parandaluar një
individ të ushtrojë të drejtat e garantuara në Konventë. Sa i përket afateve
kohore, Gjykata vëren se në rast të shkeljeve të vazhdueshme afati prej
gjashtë muajsh nuk ësht i vlefshëm, dhe së fundi, sa i përket dështimit të
kërkuesit për të parashtruar ankesë kushtetuese, Gjykata konsideron se
efektshmëria e mjeteve Kushtetuese është çështje substanciale, andaj e
trajton së bashku me meritat e rastit. Në anën tjetër, kërkuesi pretendoi se
gjatë proceseve në gjykatën vendase, ishte cenuar e drejta e tij për t‟u
dëgjuar nga gjykata në dy aspekte. Së pari, ai u ankua për urdhrin për
likuidimin e shoqërisë, që e kishte penguar atë të fillonte procesin gjyqësor
në mbrojtje të interesave të tij. Më tej, ai parashtroi se gjatë proceseve
vendore, ai ishte përfaqësuar nga likuiduesi, i cili kishte vepruar kundër
interesave të tij. Së dyti, ankuesi parashtroi që mosarritja e shumicës së
votave në vendimin e Gjykatës Kushtetuese të datës 27 prill 2005, kishte
cenuar të drejtën e tij për t‟u dëgjuar nga Gjykata Kushtetuese. Fakti që ai
më pas mund të ribënte kërkesë pranë Gjykatës nuk siguronte zgjidhje,
sepse mund të ndodhte përsëri që të mos arrihej shumica e kërkuar.
Gjykata përsërit se Neni 6 § 1 i Konventës i garanton çdo personi të
drejtën për t‟u dëgjuar nga gjykata dhe kjo e drejtë shtrihet vetëm për
mosmarrëveshjet (konfliktet) për “të drejta dhe detyrime të natyrës civile”,
të cilat mund të njihen nga legjislacioni i brendshëm. Sidoqoftë, “e drejta
për gjykimin e çështjes” nuk është absolute dhe u nënshtrohet kufizimeve
të nënkuptuara, veçanërisht kur bëhet fjalë për kushtet e pranueshmërisë së
një kërkese, meqenëse për vetë natyrën e tyre, nevojitet rregullimi i shtetit, i
cili gëzon një rezervë të caktuar për të bërë vlerësimin në lidhje me këtë.1
Megjithatë, këto kufizime nuk duhet të kufizojnë apo zvogëlojnë të drejtën
e personit për t‟u dëgjuar në atë mënyrë apo masë sa të cënohet thelbi i së
drejtës; së fundi, kufizime të tilla nuk janë në përputhje me Nenin 6 § 1 nëse
ato nuk kanë një synim të përligjur ose nëse nuk ka një lidhje të arsyeshme
1
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proporcionaliteti mes mjetit të përdorur dhe qëllimit që synohet të arrihet.
Në lidhje me mohimin e së drejtës për t‟u dëgjuar nga gjykata si pasojë e
procedurave të likuidimit, Gjykata mendon se kufizimi që iu bë kërkuesit
në mundësinë për të filluar proces gjyqësor synonte që t‟i caktohej
likuiduesit roli i përfaqësimit të shoqërisë së likuiduar në gjykatë për
çështjet e ngritura mbi të drejtat e saj pasurore. Me daljen e urdhrit për
likuidimin, likuiduesi është përgjegjës për administrimin e aseteve të
shoqërisë. Sipas Gjykatës, në fakt, është e vetë-kuptueshme që
mosmarrëveshjet për çështje të tilla mund të kenë pasoja të rëndësishme në
aktivet dhe pasivet e pasurisë së shoqërisë. Për rrjedhojë, Gjykata konstaton
se kufizimi ka synuar të mbrojë të drejtat dhe interesat e të tjerëve,
konkretisht ato të kreditorëve të shoqërisë. Gjyata vërën se kërkuesi ka
pasur mundësi të kundërshtojë procedurat e likuidimit përpara 4
instancave gjyqësore, andaj nuk mund të konsiderohet se iu është limituar
qasja në gjykata. Duke pasur parasysh si më sipër, Gjykata del në
përfundimin se procedurat e likuidimit nuk çuan në shkelje të së drejtës për
t‟u dëgjuar nga gjykata, sikurse garantohet nga Neni 6 § 1 i Konventës.
Ndërsa në lidhje me mohimin e së drejtës për t‟u dëgjuar nga gjykata
si rezultat i mosarritjes së shumicës së kërkuar të votave, Gjykata vie në
përfundimin se Gjykata Kushtetuese nuk mori një vendim në lidhje me
kërkesën e kërkuesit jo për shkak të ndarjes së votave, por për shkak të
pamundësisë të saj për të siguruar shumicën në ndonjë nga çështjet e
paraqitura për gjykim. Është konstatuar se nuk janë dhënë arsyet për këtë
situatë të krijuar. Gjykata kujtoi se Neni 6 i Konventës nuk i detyron Shtetet
Kontraktuese të krijojnë gjykata apeli apo kasacioni. Megjithatë, shteteve që
krijojnë gjykata të tilla u kërkohet të sigurojnë që personat që nisin procese
gjyqësore do të gëzojnë ndaj këtyre gjykatave garancitë themelore që
parashikon Neni 6. Këto garancione përfshijnë edhe të drejtën për një
vendim të plotfuqishëm. Në rastin në fjalë, Gjykata konstaton se Gjykata
Kushtetuese kishte refuzuar të marrë vendim sa i përket meritave të rastit
dhe se argumenti i Qeverisë se mos marrja e vendimit nuk krijon pasoja
permanente pasi që kërkuesi mund të bëjë ri aplikim, nuk qëndron. Gjykata
konsideron se mundësia që rrethanat të ndryshojnë dhe se kërkuesi të
mund të marrë një vendim të plotfuqishëm në një kohë të padefinuar në të
ardhmen nuk e përmbush kushtin e sigurisë juridike, prandaj mos marrja e
një vendimi të plotfuqishëm nga ana e Gjykatës Kushtetuese, e ka kufizuar
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të drejtën për qasje në gjykatë të kërkuesit dhe si rezultat, ka shkelje të
Nenit 6 § 1 të Konventës.
Më tej, kërkuesi pretendoi shkelje të Nenit 6 § 1 të Konventës për
shkak të mos-ekzekutimit të vendimit nga autoritetet shtetërore,
përkatësisht mos-ekzekutimin e vendimit të Arbitrazhit Shteteror te dates 7
korrik 1993, gjithashtu se autoritetet kishin dështuar në ekzekutimin e
vendimit të formës së prerë dhe obligues të datës 10 qershor 1998 që
urdhëronte trajtimin e fabrikës si pjesë të aseteve të Marini-Albplastik. Sa i
përket pjesës së parë të pretendimeve, Qeveria argumentoi se kishte
kompenzuar kërkuesin në shumën e caktuar nga Komisioni i Arbitrazhit
atëkohë. Qeveria parashtroi më tej se kërkuesi nuk kishte shfaqur ndonjë
interes në ekzekutimin e pjesës së vendimit që urdhëronte përfundimin e
punimeve restauruese andaj pjesa e dytë e ankimit të kërkuesit ishte e
pambështetur në prova. Gjykata përsëriti se Neni 6 § 1 i garanton çdo
personi të drejtën që t‟i dëgjohet nga një gjykatë çdo pretendim në lidhje
me të drejtat dhe detyrimet e tij të natyrës civile; në këtë mënyrë ky nen
parashikon “të drejtën për gjykimin e çështjes”, ku e drejta për t‟u dëgjuar
nga gjykata, që do të thotë e drejta për të filluar proces gjyqësor civil,
përbën njërin aspekt të saj. Gjykata konsideron se pretendimet janë si
rezultat i dështimit të autoriteteve për të zbatuar detyrimet e krijuara në
momentin e krijimit të kompanisë andaj duhet të analizohet me pjesën e
parë.
Gjykata vëren se është e pakontestueshme që autoritetet i
kompenzuan shumën e përcaktuar për kompensim, megjithatë ato
dështuan të përmbushin detyrimet për të vazhduar veprimatinë e
kompanisë, siç edhe ishte vërtetuar nga Gjykata e Qarkut e Tiranës në
vendimin e 10 Qershor 1998. Gjykata vëren se në vitet 1993 - 2001,
autoritetet kishin dështuar të ekzekutojnë vendimin në fjalë. Megjithatë,
Gjykata vëren se Qeveria nuk dha ndonjë shpjegim se përse vendimi i
arbitrazhit dhe vendimet gjyqësore të formës së prerë në favor të kërkuesit
nuk u ekzekutuan për mbi dhjetë vjet, që nga data kur u morën e deri në
vitin 2003, kur shoqëria u likuidua dhe pushoi së ekzistuari. Nuk duket se
zyra e përmbarimit apo autoritetet administrative morën ndonjë masë
efektive për ekzekutimin e këtyre vendimeve. Për këtë arsye, ka pasur
shkelje të Nenit 6 § 1 të Konventës në këtë aspekt.
Lidhur me kohëzgjatjen e procedurave gjyqësore, kërkuesi pretendoi
se shkallët e gjykimit civil nëpër të cilat kishte kaluar, nuk kishin
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respektuar kërkesën për “afat të arsyeshëm”. Ai parashtroi se gjykatat
vendore, duke mos dalë me një vendim në shkallën e parë të gjykimit, e
kishin shkelur këtë kërkesë. Për më tepër, vonesa e tejzgjatur në
ekzekutimin nga ana e autoriteteve të vendimeve të dhëna në favor të tij, e
kishin rënduar shkeljen e Nenit 6. Qeveria argumentoi se proceset, të cilave
u referohej kërkuesi nuk kishin lidhje me njëri tjetrin dhe periudhat kohore
që duheshin marrë parasysh për këtë qëllim duheshin vlerësuar për secilin
proces me vete. Gjykata vëren se pretendimet e kërkuesit u referoheshin 5
seteve të procedurave gjyqësore dhe konstatoi se këto procese nuk kishin
lidhje me njëra-tjetrën dhe për rrjedhojë, ajo do ta shqyrtojë më vete
zgjatjen në kohë të secilit proces të sipërpërmendur. Kështu, pesë proceset
zgjatën shtatë vjet, nëntë vjet, dy vjet, pesë vjet dhe dy vjet, respektivisht.
Duke pasur parasysh shkallshmërinë e procedurave, Gjykata konstaton se
kohëzgjatja e procedurave të dyta, katërta dhe pesta nuk paraqet ndonjë
paarsyeshmëri që mund të rezultojë në shkelje. Por e njëjta nuk vlen për
procedurat e para dhe të dyta. Përsa i përket procesit të dytë, Gjykata vëren
se çështja është dërguar në mënyrë të përsëritur për rigjykim. Ajo vëren se
në raste të ngjashme, kur procesi ishte zgjatur shumë në kohë për shkak të
rigjykimit të çështjeve, është vendosur që përderisa dërgimi i çështjes për
rigjykim kishte ardhur për shkak të gabimeve të kryera nga gjykatat më të
ulta, përsëritja e këtyre vendimeve brenda të njëjtit proces zbulon një të
metë serioze në sistemin gjyqësor. Gjykata konsideron se duke dhënë një
numër vendimesh kontradiktore, Autoritetet Shqiptare kishin treguar
mangësi në sistemin juridik, për të cilin janë përgjegjës. Gjykata vjen në
përfundim se ka pasur shkelje të Nenit 6 § 1 të Konventës për sa i përket
tej-zgjatjes në kohë të procesit të parë dhe të dytë për çështjen konkrete.
Në lidhje me Nenin 13 të Konventës, kërëkuesi pretendoi se mjetet
ligjore të ankimit në dispozicion të tij nuk mund të ishin të efektshme dhe
të përshtatshme për sa i përket ankimit të tij sipas Nenit 6. Ai parashtroi se
sistemi ligjor vendas në përgjithësi nuk siguronte një mjet të veçantë ligjor,
me anë të të cilit të mund të bëhej ankim për zgjatjen në kohë të proceseve.
Gjykata vëren se, përveç apelimit kushtetues, sistemi ligjor shqiptar nuk
siguron mjete të veçanta ankimi, në mënyrë që kërkuesi t‟i kishte në
dispozicionin e tij për t‟u dëmshpërblyer për zgjatjen e tepruar të
proceseve. Për rrjedhojë, Gjykata konstaton se në çështjen konkrete ka
pasur shkelje të Nenit 13 të Konventës, sepse kërkuesi nuk ka pasur mjete
të brendshme ligjore ankimi që do ta lejonin të ushtronte të drejtën e tij “për
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t‟u dëgjuar brenda një afati të arsyeshëm”, sikurse garantohet nga Neni 6 §
1 i Konventës.
Në lidhje me Nenin 1 të Protokollit 1 të Konventës, kërkuesi
pretendoi se pas dështimit të stërzgjatur të ortakut të tij, “Shtetit”, për të
përmbushur detyrimet e tij të lindura me krijimin e ndërmarrjes së
përbashkët “Marini-Albplastik”, dhe ndryshimet në aktivitetin prodhues të
fabrikës si rezultat i kontratave të lidhura mes shtetit dhe palëve të tjera,
pjesa e tij e aksioneve në këtë shoqëri është reduktuar në vlerë dhe për
pasojë ai kishte humbur kontrollin mbi veprimtarinë dhe asetet e shoqërisë.
Gjykata vëren se aksionet që i takonin kërkuesit padyshim që kishin vlerë
ekonomike që bie në kuptimin e fjalës „pasuri‟ sipas Nenit 1 të Protokollit 1,
duke e bërë këtë nen të aplikueshëm. Gjithëashtu, kërkuesi u ankua se
autoritetet e kishin diskriminuar atë për shkak të dyshtetësisë së tij
shqiptaro-amerikane, duke u mbështetur kështu në Nenin 14 të Konventës.
Por, Gjykata e hodhi poshtë këtë pretendim pasi që kërkuesi nuk ka
mundur të provojë pretendimin se i ishte nënshtruar trajtimit të
diferencuar diskriminues për shkak të shtetësisë së tij.
Në rastin konkret, Gjykata konstaton se Shteti mban përgjegjësi për
shkeljen e Nenit 6 § 1 të Konventës në lidhje me mos-ekzekutimin e
vendimeve gjyqësore të formës së prerë dhe tejzgjatjen e proceseve. Në
lidhje me këtë, Gjykata konstaton se mungesa e vullnetit të organeve
vendore për të përmbushur detyrimet që lindën me themelimin e
shoqërisë, ndikuan në mënyrë të drejtpërdrejtë në të drejtën e kërkuesit për
gëzim paqësor të pasurisë. Kësaj i shtohet edhe kohëzgjatja e tepruar e
proceseve në fjalë, çka krijoi pasiguri të vazhdueshme rreth ligjshmërisë së
vendimit të marrë nga shteti, ortaku i kërkuesit, në lidhje me veprimtarinë
e shoqërisë. Për rrjedhojë, kërkuesi u bë një aksionar pasiv, duke bërë
kështu të pamundur marrjen e fitimeve të pritshme. Për pasojë, shteti nuk
ia doli të përmbushte detyrimin e tij për t‟i garantuar kërkuesit gëzimin
efektiv të së drejtës së tij të pronës, sikurse garantohet nga Neni 1 i
Protokollit 1. Për këtë arsye ka pasur shkelje të kësaj dispozite.
Lidhur me pretendimet për diskriminim në bazë të shtetësisë bazuar
në Nenin 14, Gjykata konstaton se kërkuesi nuk ka parashtruar argumente
që mbështesin këto pretendime, andaj shpall kërkesën të paparanueshme
dhe të njejtën e hedh poshtë në përputhje me Nenin 35 §§ 3 dhe 4 të
Konventës.
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Gjykata, bazuar në Nenin 41 i cakton kërkuesit shumën totale prej
330,000 EUR për dëmin material dhe jomaterial. Gjykata e vlerëson të
arsyeshme të caktojë shumën 5,700 EUR për kostot dhe shpenzimet e
proceseve pranë Gjykatës, ashtu siç e kishte parashikuar edhe kërkuesi, por
hodhi poshtë pretendimin për kostot në proceset vendore për mungesë
provash.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se ka shkelje të Nenit 6 § 1, Nenit 13 si dhe Nenit 1 të
Protokollit 1 të Konventës (unanimisht).
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Kehaya dhe të tjerët kundër Bullgarisë - 47797/99; 68698/01
12.04.2006 [Seksioni i parë]
Neni 1 i Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e
anulimit të aktgjykimit të formës së prerë / ka shkelje
Neni 6 § 1
Shkelje e së drejtës për proces të rregullt gjyqësor si pasojë e mosekzekutimit të aktgjykimit të formës së prerë dhe shkelje e parimit të
sigurisë juridike / ka shkelje
Fjalët kyçe: kolektivizim i tokave / rikthim i tokës/ baraspeshë e drejtë /
parimi i sigurisë juridike / rei vindicatio /anulim i vendimit të formës së prerë
Faktet e rastit
Kërkuesit - z. Halil Kehaya dhe 13 të afërm të tij (z. Ahmed Bozov, z.
Ahmed Rahmanov Bozov, znj. Aishe Kachanova, z. Halil Bozov z. Mustafa
Bozov, z. Gulfize Osmandjikova, z. Redjep Musov, znj. Aishe Kestendjieva,
z. Bairyam Bairyam, z.Salih Boza, z. Redjep Boza, z.Kadri Boza dhe z. Halil
Musov) të gjithë shtetas bullgarë, të gjithë trashëgimtar të znj. Bozova, e cila
ishte pronare e parcelës bujqësore prej 25.6 ha deri në vitin 1950, kur edhe u
bë kolektivizmi i tokave bujqësore. Në pajtim me Ligjin për Toka Bujqësore
të vitit 1991, kërkuesit pretenduan rikthimin e parcelave bujqësore.
Komisioni për Toka Bujqësore (Komisioni) pjesërisht refuzoi kërkesën e
tyre, duke vendosur për mos-rikthim të parcelës me lokacion në zonën
Okusha prej 14ha. Gjykata e Distriktit të Velingradit, anuloi vendimin e
Komisionit dhe vendosi se kërkuesit janë pronarë të gjitha parcelave duke
përfshirë edhe atë prej 14ha, pasi që, Znj. Bozova kishte qenë pronare e
parcelave në vitet 1940 dhe në kohë të kolektivizmit kishte qenë pronare në
bazë të parashkrimit të blerjes. Kryeprokurori i Përgjithshëm ngriti
procedura rishikimi pranë Gjykatës Supreme (në atë kohë kishte
kompetencë ligjore edhe për procedurat civile), ku kjo e fundit mbështeti
vendimin e gjykatës së Distriktit, duke cilësuar se edhe nëse një pjesë e
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tokës ishte pyllëzuar pas kolektivizimit, kjo nuk ishte një pengesë për
rikthimin e tokave sipas Ligjit për Toka Bujqësore të vitit 1991, pasi vetëm
pyjet e mbrojtura ishin përjashtuar nga kthimi. Në shkurt të vitit 1997,
komisioni urdhëroi rikthimin e tokës së kërkuesve dhe dy muaj më vonë
ata zyrtarisht poseduan token duke marrë edhe verifikimin e noterizuar.
Në vazhdim, Autoriteti i Pyjeve Lokale, ngriti padinë rei vindicatio
kundër kërkuesve me pretendimin se ata në mënyre të paligjshme
posedojnë tokën e cila ishte pjesë e pyjeve shtetërore, padia ndër tjerash i
referohej edhe 14ha në Okusha. Gjykata e Distriktit të Velingradit gjeti se
parcelat në shqyrtim janë pronë shtetërore sepse paraardhësit e kërkuesve
nuk kishin qenë pronarë në kohen e kolektivizmit. Në raport me
argumentin e kërkuesve se kjo procedurë është res judicata, Gjykata e
Velingradit theksoi se sipas Kodit për Procedurë Civile, Autoriteti i Pyjeve
Lokale ishte person i tretë sepse nuk ishte përfshirë në procedura të
mëparshëm dhe për të kjo çështje nuk cilësohet si res judicata. Gjykata
Rajonale hodhi poshtë këtë vendim duke theksuar se Autoriteti Lokal i
Pyjeve nuk kishte mundur të argumentonte se toka ishte në pronësi të
shtetit. Si pasojë Autoriteti Lokal i Pyjeve u ankua në Gjykatën Supreme të
Kasacionit. Kjo e fundit, pranoi padinë rei vindicatio me arsyetimin se sipas
Ligjit për Tokat Bujqësore aktgjykimi i vitit 1996 ishte shqiptuar në
procedura administrative për nga natyra dhe prandaj në procedurën rei
vindicatio nuk ishte i obliguar nga ato dhe vendosi se parcela ishte pronë
shtetërore. Për më tepër, konstatoj se nuk ishin vërtetuar të drejtat
pronësore të znj. Bozova, prandaj toka i takonte shtetit dhe urdhëroi
kërkuesit të lirojnë këto toka.
Gjithashtu, në periudhën Janar-Shtator 1997, Autoriteti i Pyjeve
Lokale gjobiti disa nga kërkuesit, z. Kehaya, znj. Osmandjikova dhe birin e
Znj. Aishe Kestendjieva me arsyetimin e "përdorimit të paligjshëm të tokës
për kullota" dhe "ndërtimit të një strehe për bagëti në tokën shtetërore”.
Gjykata Rajonale Pazardjik për gjobën e shqiptuar ndaj z. Kestendjieva
konsideroi se ishte e jashtëligjshme, mirëpo kërkuesi nuk pranoi asnjëherë
kompensim. Prokurori Shtetëror hapi procedurat pranë Gjykatës Rajonale
të Pazardjik lidhur me tri gjobat e shqiptuara ndaj kërkuesit z.Kehaya.
Gjykata Rajonale vendosi në favor të Autoritetit për dy nga gjobat dhe për
të tretën nuk është e qartë se a u vendos ndonjëherë, dhe nuk e ftoi z.
Kehaya të marrë pjesë në seancë.
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Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Kërkuesit pretenduan se, Shteti Bullgar duke shfuqizuar vendimin e
Gjykatës Supreme të vitit 1996 dhe duke gjobitur disa nga kërkuesit për
shfrytëzim të parcelës në pronën e vetë, ka shkelur të drejtën për gjykim të
drejtë, të paraparë me Nenin 6 § 1 dhe të drejtën për gëzim paqësor të
pasurisë, të paraparë me Nenin 1 të Protokollit 1.
Në lidhje me Nenin 6 § 1, kërkuesit pretenduan se në procedurat
gjyqësore të viteve 1997-2000, gjykatat vendore kishin vepruar arbitrarisht
dhe përmes mos-ekzekutimit të vendimit të gjykatës ishte shkelur një ndër
parimet fundamentale të sundimit të ligjit, me rezultat privimin e tyre nga
e drejta në pronë. Gjykata thekson faktin se gjatë procedurave të zhvilluara
kundër Komisionit për Toka, i cili ishte organ shtetëror administrativ,
kërkuesit morën vendim final gjyqësor me të cilin iu njohën të drejtat
pronësore për parcelat, të cilat përfshijnë edhe parcelën 14 ha në zonën e
Okusha, afër Sarnitza. Megjithatë, Gjykata Supreme e Kasacionit në vitin
2000, hodhi poshtë kërkesën për res judicata nga ana Autoritetit për Pyje
Lokale por pranoi padinë rei vindicatio me arsyetimin se sipas Ligjit për
Tokat Bujqësore aktgjykimi i vitit 1996 ishte shqiptuar në procedura
administrative për nga natyra dhe prandaj në procedurën rei vindicatio nuk
ishte i obliguar nga ato dhe vendosi se parcela ishte pronë shtetërore.
Gjykata vëren se Ligji për Tokat Bujqësore ishte kompleks, gjithsesi obligim
i Gjykatës nuk është të vlerësojë klasifikimin teorik të këtij legjislacioni, por
të vlerësoj se zbatimi i ligjit në rrethana të caktuara a është në pajtim me të
drejtat e garantuara me Konventë. Gjykata pohon se në të gjitha
legjislacionet, res judicata është e kufizuar ad personam (për një person të
caktuar) dhe në fushëveprimin material (çështja e caktuar). Në rastin
konkret, objekti i padisë në të dy procedurat ishin parcelat e njëjta, me të
njëjtën çështje për shqyrtim se a ishte znj. Bozova pronare e tokës para
kolektivizmit dhe a janë përmbushur kriteret për rikthimin e tokës.
Pavarësisht nga klasifikimi teorik i tyre, procedurat fillestare përcaktuan të
drejtat pronësore të kërkuesve dhe nuk ka asnjë arsyetim që kërkuesit të
dëshmonin këtë përsëri. Parimi i sigurisë juridike dikton që në rastet kur
një padi civile shqyrtohet nga një gjykatë, duhet të vendoset një herë e
përgjithmonë. Andaj nuk kishte arsyetim të kërkohej nga kërkuesit që te
dëshmonin pronësinë edhe një herë. Sidoqoftë, përsëritja e procedurave
nga ana e Gjykatës Supreme së Kasacionit ka krijuar një mundësi të dytë
për shtetin të bëj rishqyrtim për një çështje për të cilën është vendosur në
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formë të prerë. Një rishikim i tillë ishte ligjërisht i mundshëm, pa asnjë
kufizim kohor dhe nuk pushonte pas një afati të caktuar kohor, duke qenë
kështu një qasje e pa balancuar që krijonte pasiguri juridike. Duke penguar
efektin ligjor të aktgjykimit të formës së prerë të vitit 1996, Gjykata
Supreme e Kasacionit me aktgjykimin e 10 tetorit 2000, veproi në
kundërshtim me parimin për siguri juridike dhe rrjedhimisht, me të drejtën
për gjykim të drejtë të paraparë në Nenin 6 § 1. Andaj Gjykata konstaton se
ka shkelje të Nenit 6 § 1të Konventës.
Lidhur me pretendimet për shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1, Gjykata
vëren se me vendim të formës së prerë të vitit 1996, kërkuesve u është
njohur e drejta pronësore mbi parcelën 14ha, me lokacion në zonën
Okusha, afër Sarnitza. Andaj mund të konsiderohet se kërkuesit kanë
“pasuri” brenda kuptimit të Nenit 1 të Protokollit 1 gjë që e bën këtë nen të
aplikueshëm. Sa i përket faktit se ndërhyrja e autoriteteve ka shkaktuar apo
jo pengesë në gëzimin paqësor të pasurisë, Gjykata thekson se vendimi i
Gjykatës Supreme të Kasacionit i vitit 2000 ka privuar kërkuesit nga e
drejta për pronë, shfrytëzim të pronës dhe përfitimet nga vendimi i vitit
1996. Prandaj, në rrethana të tilla, Gjykata konsideron se vendimi i Gjykatës
Supreme i vitit 2000, e cila kishte vendosur se prona i takonte shtetit, kishte
privuar kërkuesit nga gëzimi paqësor i pasurisë së tyre. Gjykata rikujton se
çfarëdo ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë duhet të jetë e
ligjshme dhe se një ndërhyrje e tillë mund të arsyetohet vetëm nëse ka qenë
në interes publik dhe përmbush kushtin e proporcionalitetit. Prandaj, në
pajtim me të gjeturat e Gjykatës lidhur me shkeljen e Nenit 6 § 1, Gjykata
konsideroi se privimi nga gëzimi paqësor i pasurisë me vendimin e
Gjykatës Supreme të Kasacionit të vitit 2000 është jo i ligjshëm. Për më
tepër, privimi nga prona mund të justifikohet vetëm nëse vërtetohet se
është "në interes të përgjithshëm” duke respektuar parimin e
proporcionalitetit, pra duke siguruar një baraspeshë të drejtë në mes të
interesit të përgjithshëm të komunitetit dhe mbrojtjes së të drejtave të
njeriut. Në rastin konkret, interesi i përgjithshëm nuk e arsyeton shkeljen e
parimit të sigurisë juridike dhe të drejtat e kërkuesit. Andaj, Gjykata
vendosë se ka shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1 të Konventës.
Kërkuesit po ashtu u ankuan se, meqenëse ata ishin pronarë sipas
vendimit të formës së prerë të vitit 1996, gjobitja nga Autoriteti për Zonat
Malore, në vitin 1997, për "përdorim të paligjshëm të tokës për kullota" dhe
"ndërtim të një strehe për bagëti”, është shkelje e Nenit 1 të Protokollit 1.
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Gjykata konsideron se njëri nga kërkuesit, z. Kehaya, ishte gjobitur për
shfrytëzim të tokës, e cila ligjërisht në atë kohë i takonte atij në bazë të
vendimit të Gjykatës Supreme te vitit 1996. Prandaj, shqiptimi i kësaj gjobe
është ndërhyrje arbitrare në të drejtën e kërkuesit për gëzim të paqësor të
pasurisë së tij. Rrjedhimisht, në bazë të fakteve të lartpërmendura, Gjykata
gjen se ka shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1 të Konventës.
Duke u bazuar në Nenin 41, kërkuesit parashtruan se prona në
madhësi prej 25.6 ha, duke përfshirë edhe parcelën prej 14 ha, e cila është
objekt shqyrtimi, ka vlerë prej 237,955 euro, ashtu siç u vlerësua nga
eksperti. Edhe pse fillimisht kërkuesit kërkuan zhdëmtim, ata insistojnë në
rikthimin e parcelës së tokës në fjalë dhe kërkojnë 20,000 euro për dëme jo
materiale. z. Kehaya pretendoi zhdëmtim prej 3,000 euro për gjobat e
shqiptuara ndaj tij. Gjykata konsideroi se ende nuk është e gatshme të
vendosë lidhur më zhdëmtimin e dëmeve materiale dhe jo materiale, duke
lënë mundësinë që ende te arrihet marrëveshje në mes të Shtetit dhe
kërkuesve. Gjykata kërkon nga shteti Bullgar të paguajë 500 euro për
shpenzimet për avokatë të kërkuesve.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se ka shkelje të Nenit 6 § 1 dhe Nenit 1 të Protokollit
1, ndërkaq çështja e zbatimit të Nenit 41 nuk është e gatshme për t‟u
vendosur (unanimisht).
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Blečić kundër Kroacisë - 59532/00
08.03.2006 [Dhoma e Madhe]
Neni 1 i Protokollit 1 dhe Neni 8
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë dhe mosrespektim i shtëpisë si pasojë e ndërprerjes së të drejtës banesore / e
papranueshme ratione temporis
Fjalët kyçe: gëzim paqësor i pasurisë / e drejtë banesore/ banesë me qira me
mbrojtje të veçantë/ (mos) shterim i mjeteve juridike/ kompetencë kohore/ shkelje e
vazhdueshme
Faktet e rastit
Kërkuesja - znj. Krstina Bleçiq, shtetase kroate, më 1953 mori një
banesë me qira me mbrojtje të veçantë - të drejtë banesore - në qytetin e
Zarës, Kroaci. Në qershor 1991, Ligji për të Drejtën Banesore hyri në fuqi,
kurse më 26 korrik të vitit 1991, kërkuesja shkoi të vizitonte vajzën e saj në
Romë dhe kishte për qëllim të kthehej pas verës duke kërkuar kështu, nga
fqinjët të ruajnë banesën dhe të paguajnë faturat. Në fund të gushtit 1991,
në Kroaci kishte eskaluar konflikti i armatosur duke pasur pasojë dëme
materiale të mëdha në qytetin e Zadarit, si pasojë disa persona uzurpuan
banesën e kërkueses. Më 12 shkurt 1992, Komuna Zadar-it bëri padi kundër
kërkueses pranë Gjykatës Themelore, duke kërkuar heqjen e të drejtës
banesore të saj, me argumentin se nuk ka qenë prezentë në banesë për më
shumë se gjashtë muaj pa arsye, ashtu siç ishte përcaktuar me Ligjin për të
Drejtën Banesore.
Kërkuesja theksoi se ajo ka qenë e detyruar të qëndrojë në Romë nga
korriku 1991 deri në maj 1992, pasi që ajo ishte e sëmurë, situata në Zarë
ishte vështirësuar dhe se asaj i ishte ndërprerë pensioni si e vejë nga lufta
dhe sigurimi shëndetësor nga Shteti që nga tetori 1991. Për më tepër, ajo
ishte kërcënuar nga uzurpatorët e banesës në Zarë kur kishte kërkuar
sendet personale përmes telefonit. Më 9 tetor 1992, Gjykata Themelore
ndërpreu të drejtën banesore të kërkueses, duke argumentuar se qytetarët e
Zarës nuk kishin pasur urdhër për evakuim nga qyteti dhe gjendja e luftës
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nuk justifikonte mungesën e kërkueses. Mungesa e saj nuk u arsyetua,
sipas gjykatës, as për shkak të arsyeve shëndetësore meqë asnjëra nga
problemet e saja shëndetësore, që kërkuesja i kishte pasur një kohë të gjatë,
nuk e pamundësonin udhëtimin e saj. Kërkuesja apeloi pranë Gjykatës së
Qarkut, e cila më 19 tetor 1994 hodhi poshtë vendimin e shkallës së parë me
argumentin se Gjykata Themelore nuk kishte marrë parasysh rrethanat
personale të kërkueses, si moshën dhe shëndetin e dobët. Prandaj, çështja u
ridërgua në shkallë të parë e cila prapë mori vendimin e njëjtë dhe
kërkuesja prapë apeloi në Gjykatë të Qarkut, e cila hodhi poshtë vendimin
e Gjykatës Themelore. Më 10 Prill 1995, Komuna e Zarës bëri kërkesë pranë
Gjykatës Supreme dhe kjo e fundit, më 15 shkurt 1996 hodhi poshtë
vendimin e Gjykatës së Qarkut dhe mbështeti vendimin e Gjykatës
Themelore, duke theksuar se arsyet e kërkueses për moskthim në banesë
nuk kishin bazë të fortë. Në 18 Nëntor 1996, kërkuesja u ankua në Gjykatën
Kushtetuese duke thënë se iu ishin shkelur e drejta për gjykim të drejtë dhe
e drejta për respektim të pronës. Ndërkaq, më 5 nëntor 1997 hyri në forcë
Konventa Evropiane për të Drejta të Njeriut (Konventa). Me 8 nëntor 1999,
Gjykata Kushtetuese hodhi poshtë ankesën e kërkueses me arsyetimin se të
drejtat kushtetuese të kërkueses nuk ishin shkelur.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Kërkuesja pretendoi për shkelje të Nenit 8 të Konventës dhe Nenit 1
të Protokollit 1. Në anën tjetër, Qeveria dha dy kundërshtime paraprake. Së
pari, ajo argumentoi se Gjykata nuk ka juridiksion kohorë, rationae temporis
dhe së dyti, se kërkuesja nuk i kishte shteruar mjetet juridike vendore.
Në lidhje me argumentin për mungesën e juridiksionit kohorë,
Gjykata vëren se Qeveria nuk e kishte ngritur çështjen në fazën e
pranueshmërisë së rastit. Qeveria dha argumentet për juridiksion ratione
temporis për herë të parë pranë Dhomës së Madhe, kurse kërkuesja nuk e
kundërshtoi këtë veprim të Qeverisë. Prandaj, së pari, Gjykata duhet të
vlerësojë nëse Qeveria ka të drejtë të ngrisë argument për juridiksionin
kohorë të Gjykatës në këtë fazë të procedurës. Gjykata vëren se Dhoma e
Madhe, duke u bazuar në Nenin 35 § 4 të Konventës mund të konsiderojë
papranueshmërinë e pretendimit në çdo fazë të procedurës1 dhe prandaj
vlerëson se argumenti i qeverisë për juridiksionin kohorë merret për bazë,
1
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duke u bazuar kryesisht në dy argumente: E para, mungesa ose jo e
kompetencës rationae temporis është çështje e juridiksionit të Gjykatës dhe jo
çështje e pranueshmërisë në kuptim të ngushtë të këtij termi, prandaj, ajo
nuk duhej varur nga parashtresat e palëve, por nga vetë Gjykata, sipas
nenit 32 të Konventës. E dyta, Gjykata tashmë kishte vendosur në rastet
tjera2 se nuk i takon asaj që të anashkalojë argumente të pranueshmërisë,
respektivisht rregullin gjashtë mujor, vetëm sepse Qeveria nuk i kishte
përmendur atë në kundërshtimet paraprake. Prandaj, duke iu referuar
parimit të sigurisë juridike, parimeve të përgjithshme të së Drejtës
Ndërkombëtare, Gjykata vlerëson se çështja e kompetencës kohore duhej
ekzaminuar në merita edhe me iniciativë të saj.
Në meritat e këtij argumenti, Qeveria argumentoi se rasti në fjalë
ishte rast që kishte ndodhur para hyrjes në fuqi të Konventës në Kroaci në
vitin 1997 dhe prandaj Konventa nuk prodhonte obligime për Kroacinë për
rastet që kanë ndodhur para kësaj date. Qeveria argumentoi se duke u
bazuar në precedentët gjyqësorë të institucioneve që punojnë sipas
Konventës, Gjykata nuk ka juridiksion rationae temporis për shkak se
vendimi i marrë nga gjykatat vendore ka ndodhur para hyrjes në fuqi të
Konventës. Për më tepër, duke u bazuar në precedentët gjyqësor të
Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë (GjND), për të pasur juridiksion
rationae temporis shikohet kur ka ndodhur situata apo rrethanat që kanë
pasur pasojë kontestin dhe jo data kur kontesti ka ndodhur.3 Gjithashtu,
qeveria bëri krahasim me rastin Jovanoviq kundër Kroacisë 4 duke thënë se
përfundimi i të drejtës banesore me anë të vendimeve gjyqësore kishte
pasur karakter përfundimtar dhe nuk përbën shkelje të vazhdueshme,
kurse vendimi i Gjykatës Kushtetuese, i cili në fakt ishte marrë pas hyrjes
në fuqi të Konventës, ka qenë i kufizuar dhe ka pasur për qëllim të gjejë se
a kanë qenë korrekte vendimet e më hershme.
Kërkuesja kundërshtoi ngjashmërinë e rastit të saj me rastin Jovanović,
duke thënë se vendimi përfundimtar ishte ai i Gjykatës Kushtetuese,
përderisa kjo gjykatë kishte shqyrtuar se a ka shkelje të drejtave
kushtetuese të saj. Sipas saj, pra, ky vendim ishte vendimi relevant në lidhje
me kompetencën kohore të Gjykatës. Pas hyrjes në fuqi të Konventës 1997,
shtetet anëtare duhet t‟i ndryshojnë dhe përshtatin të gjitha ligjet vendore
2
3
4

Walker kundër Mbretërisë së Bashkuar (ven.), nr. 34979/97, GjEDNj 2000-I.
Lihtenshtajni kundër Gjermanisë, kundërshtimet paraprake.
Jovanović kundër Kroacisë (ven.), nr. 59109/00, GjEDNj 2002-III.
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me këtë Konventë. Kërkuesja kundërshtoi edhe ngjashmërinë që qeveria
bëri me vendimin e GjND, duke thënë se precedentët gjyqësorë të GjND
dhe Gjykatës janë të ndryshme, sepse GjND nuk njeh konceptin e 'shkeljeve
të vazhdueshme'. Kërkuesja përfundoi argumentin duke thënë që heqja e të
drejtës së saj banesore ishte rezultat i një situate të vazhdueshme që e
pengonte atë të kthehej në shtëpi.
Në vendimin final për pranueshmëri të rastit, Dhoma kishte vërejtur
se heqja e së drejtës banesore të kërkueses nuk vinte si pasojë e largimit të
saj nga banesa, por nga procedurat pasuese të gjykatave vendore të nisura
nga autoritetet shtetërore. Duke pasur parasysh këtë fakt, rasti aktual
dallonte konsiderueshëm nga rasti Jovanović, pasi që në atë rast ndërhyrja
ishte bërë me një akt përfundimtar kurse procedurat e tjera ishin të nisura
nga vetë pala. Dhoma kishte parasysh faktin se shumica e procedurave
kishin ndodhur para hyrjes në fuqi të Konventës duke përfshirë këtu edhe
vendimin e Gjykatës Supreme, megjithatë një fakt i rëndësishëm ishte se
vendimi i Gjykatës Kushtetuese ishte dhënë më 1999, pas hyrjes në fuqi të
Konventës, ndërkohë që të drejtat të cilat kërkuesja pretendonte se i janë
shkelur pranë Gjykatës Kushtetuese, ishin të drejta që mbroheshin edhe me
Konventë. Për këto arsye Dhoma kishte vendosur se Gjykata kishte
kompetencë rationae temporis për këtë rast. Megjithatë, Dhoma e Madhe e
cila po e sjellë këtë vendim përfundimtar, nuk u pajtua me mendimin
paraprak të Dhomës.
Dhoma e Madhe - Gjykata - rikujton se kërkuesja pretendoi se me
heqjen e të drejtës së saj banesore, Shteti kishte shkelur të drejtën e saj për
gëzimin paqësorë të pasurisë, sipas Nenit 1 të Protokollit 1, dhe të drejtën
për respektim të shtëpisë private dhe familjare, sipas Nenit 8 të Konventës.
Gjykata pranon se heqja e kësaj të drejte konsistonte në ndërhyrje të të
drejtave, mirëpo ajo që mbetet të vlerësohet, sidomos nën hijen e
argumenteve të Qeverisë, është se kur ishin bërë këto ndërhyrje.
Gjykata vlerëson se e drejta banesore kishte përfunduar në momentin
që vendimi i Gjykatës Supreme ishte bërë res judicata, më 15 shkurt 1996,
andaj vlerëson se ndërhyrja në të drejtat e kërkueses është bërë
përfundimisht me vendimin e Gjykatës Supreme. Rrjedhimisht, vendimi i
Gjykatës Kushtetuese bie jashtë juridiksionit kohor të Gjykatës. Sa i përket
argumentit të kërkueses se përfundimi i qiramarrjes veçanërisht të
mbrojtur ka pasur pasojë vazhdimin e situatës, Gjykata vlerësoi se privimi i
pronës së një individi në parim është akt përfundimtar dhe nuk prodhon
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situatë të vazhdueshme të “privimit”.5 Prandaj, Gjykata konstaton se e
vetmja çështje që mbetet për t'u vlerësuar është nëse vendimi i Gjykatës
Kushtetuese, në vetvete, mund të konsiderohet si shkelje e këtyre të
drejtave. Në lidhje me këtë, Gjykata konsideron se paraqitja e kërkueses
pranë Gjykatës Kushtetuese ishte vetëm përdorim i një mjeti tjetër të
brendshëm. Gjykata thekson se nuk mund të argumentohet se refuzimi i
Gjykatës Kushtetuese për të hedhur poshtë vendimin e Gjykatës Supreme
përbënte një shkelje të pavarur apo të re meqë një obligim i tillë nuk derivon
nga Konventa. Vendimi i saj vetëm se e kishte lejuar vazhdimin e shkeljes
origjinale të Gjykatës Supreme. Gjykata vlerëson se Gjykata Kushtetuese
kur kishte vendosur për kërkesën e kërkueses, nuk kishte mundur ta
aplikojë Konventën pasi që do të binte ndesh me Nenin 28 të Konventës së
Vienës i cili thotë që traktatet nuk kanë retroaktivitet.
Pasi që faktet dëshmuan se ndërhyrja në të drejtat e kërkueses është
bërë përmes vendimit të Gjykatës Supreme të 15 shkurtit 1996 dhe jo nga
vendimi i Gjykatës Kushtetuese, një ekzaminim për meritat e kësaj çështjeje
nuk i përket Gjykatës dhe nuk bie në juridiksion të saj. Andaj kërkesa është
ëshë e papranueshme ratione temporis me 35 § 3 të Konventës.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë të mos i shqyrtojë meritat e rastit për shkak të
mungesës së juridiksionit ratione temporis (njëmbëdhjetë vota pro dhe gjashtë
kundër).
Mendimi mospajtues i gjyqtarit Loucaides, të cilit iu bashkëngjitën
gjyqtarët Rozakis, Zhupançiç, Cabral Barreto, Pavlovschi dhe Davíd Thór
Björgvinsson
Këta gjyqtarë ndajnë mendimin se vendimi i Gjykatës Kushtetuese,
në fakt, ishte ai vendim i cili "e kompletoi" shkeljen e të drejtave të
Kërkueses dhe prandaj, sipas tyre, kjo çështje bie në kuadër të kompetencës
kohore të Gjykatës.

5

Shiko, inter alia, Malhous kundër Republikë Çeke (vend.) [DhM], nr. 33071/96, GjEDNj 2000XII, dhe, mutatis mutandis, Ostojić kundër Kroacisë (ven.), nr. 16837/02, GjEDNj 2002-IX.
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Mendimi mospajtues i gjyqtarit Zhupançiç, të cilit iu bashkëngjit
gjyqtari Cabral Barreto
Gjyqtarët Ţupancic dhe Barreto, në një mendim të ndarë, pajtohen me
mendimet tjera mospajtuese por ritheksojnë se pikërisht mendimi i
shumicës se vendimi i Gjykatës Kushtetuese e kishte lejuar vazhdimin e
shkeljes nga gjykatat tjera që të vazhdojë, ishte argument i fortë për të
vlerësuar se në fakt ky vendim kishte qenë një shkelje në vete. Prandaj, ky
fakt duhet të merret për bazë për ta konsideruar shkeljen në kuadër të
kompetencës kohore të Gjykatës.
Mendimi mospajtues i gjyqtarit Cabral Barreto
Gjyqtari Barreto, në një mendim të ndarë, duke iu bashkëngjitur
konkluzioneve të mendimeve të tjera, shfaqi shqetësimin se çka do të
konsiderohet si 'vendim vendor i formës së prerë' pas këtij vendimi të
Gjykatës. Sipas tij, do të ketë paqartësi madje edhe në nevojën e shterimit të
mjeteve të brendshme juridike kur, duke e aplikuar logjikën e shumicës,
qytetarët do të kenë dyshime nëse duhet drejtuar Gjykatës Kushtetuese pas
vendimit të Gjykatës Supreme si res judicata.
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Saliba dhe të tjerët kundër Maltës - 20287/10
22.11.2011 [Seksioni i katërt]
Neni 1 i Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e
marrjes së pronës dhe kompensimit të ulët / ka shkelje
Neni 6 § 1
Shkelje e së drejtës për proces të rregullt gjyqësor si pasojë e tejzgjatjes së paarsyeshme të procedurave gjyqësore në Gjykatën Kushtetuese
/ ka shkelje
Neni 14 marrë së bashku me Nenin 1 të Protokollit 1
Diskriminim dhe ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të
pasurisë si pasojë e mënyrës së marrjes së pronës dhe tej-zgjatjes së
procedurave gjyqësore / e panevojshme për shqyrtim
Fjalët kyçe: marrje e pronës / kontroll i pronës / kompensim / qira e ulët /
baraspeshë e drejtë / proces i rregullt gjyqësor/ shterim i mjeteve juridike / tejzgjatje e procedurave/ diskriminim
Faktet e rastit
Kërkuesit - Dr. Philip Saliba dhe shtatëmbëdhjetë shtetas tjerë
maltezë, ishin pronarë të përbashkët të disa pronave në Senglea, saktësisht
5 banesave në katin përdhese dhe një hyrjeje ngjitur që jepte qasje në njëzet
apartamente të tjera më lartë. Kjo pronë u dëmtua gjatë Luftës së Dytë
Botërore dhe sipas Urdhrit të Dëmtimit të Luftës, pronarët kishin të drejtë
në kompensim për dëmet e shkaktuara nga lufta. Me një deklaratë të 27
shkurtit 1951, Qeveria mori në pronësi këtë pronë nën titullin "posedim dhe
përdorim" në përputhje me Urdhëresën për Blerjen e Tokës. Në bazë të
kësaj deklarate, pronarëve iu është paguar një qira vjetore prej rreth 205
euro për gjithë pronën. Më tutje, pa kërkuar lejen e pronarëve Qeveria
shkatërroi pronën dhe ndërtoi një set të banesave me një plan tjetër, duke e
përdorur një pjesë të pronës për të zgjeruar rrugën. Në shtator të vitit 1991,
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kërkuesit parashtruan kërkesë për kompensim nga Komisionarët e Tokave
në shumë prej 244,584.00 EUR, mirëpo asnjëherë nuk morën përgjigje.
Përkundrazi, në bazë të një deklarate të 22 qershorit 1993, Qeveria
rivendosi pronësinë mbi pronat konkrete nën titullin ligjor “prona për
qëllime publike” në bazë të Urdhrit për Blerjen e Tokës (Qëllime Publike).
Nën këtë titull juridik, pronarëve vazhdohej t‟iu paguhej qiraja prej 205
euro për vit. Në ndërkohë, pronat iu alokuan palëve të treta duke përfshirë
edhe një dyqan.
Në mars të vitit 1998, kërkuesit ngritën procedura kushtetutshmërie
pranë Gjykatës Civile duke u thirrur në Nenin 1 të Protokollit 1 dhe Nenin
14 të Konventës, nën argumentin se iu ishte shkelur e drejta në pronë si
rezultat i veprimeve të ndërmarra nga Komisioni i Tokave. Pas dështimit të
vlerësimit nga arkitekti i caktuar nga gjykata, procedurat u përmbyllën në
pritje të arritjes së një marrëveshjeje. Pas disa ndërprerjeve të procedurave,
më 16 tetor 2007, Gjykata Civile duke vepruar nën juridiksionin e saj
kushtetues, i hodhi poshtë kërkesat e kërkuesve me arsyetimin se, pasi që
kërkuesit janë ende pronarë të pronës në fjalë, rindërtimi nuk mund të
konsiderohej si kufizim nga të drejtat pronësore, por kontrollim i pronës
ashtu si i takonte në bazë të titullit juridik. Sipas kësaj gjykate ky kontroll
ishte i nevojshëm në pikëpamje të faktit se prona ka qenë e shkatërruar
gjatë luftës dhe ka pasur nevojë për strehim social viteve të pas luftës. Për
të njëjtën arsye, edhe nëse konsiderohet se marrja e pronës është kufizim në
të drejtat pronësore, kjo është bërë në interes të përgjithshëm dhe duke e
respektuar parimin e proporcionalitetit, pasi që në kohën kur iu është
marrë prona ata kanë pranuar qiranë sipas vlerës së tregut. Më tutje, në
rastin konkret, pronarëve nuk iu është kërkuar të mbulojnë shpenzimet për
banesat e reja, mirëmbajtjen e tyre dhe kur prona iu është blerë
paraardhësve të tyre, ajo veç se ka qenë me qira. Prandaj nuk iu është
imponuar barrë jo proporcionale kërkuesve. Në apel, me aktgjykim të 6
tetorit 2009, Gjykata Kushtetuese miratoi aktgjykimin e shkallës së parë.
Gjykata përveç se dha një arsyetim të detajuar lidhur me arsyet mbi të cilat
kishte hedhur poshtë ankesat e kërkuesve, gjithashtu kishte kritikuar
gjykatat e shkallës më të ulët për kohëzgjatjen e procedurave për më shume
se dhjetë vite e gjysmë, edhe pse një vonesë e konsiderueshme ishte
shkaktuar për shkak të dështimit të kërkuesve për të parashtruar
argumentet e tyre. Më 3 qershor 2010, Qeveria njoftoi se do të përvetësonte
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pronën nën titullin e „blerjes absolute‟, duke ofruar një vlerë të caktuar
kompensimi.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Duke u bazuar në Nenin 1 të Protokollit 1 të Konventës, kërkuesit
pretenduan se marrja e të dy pronave të tyre përbën kufizim të drejtave
pronësore të tyre, veçanërisht duke pasur parasysh shumën e vogël të
kompensimit, interesi i dobët publik të përfshirë dhe faktin se ata kishin
humbur kompensimin e duhur për dëmet e luftës.
Në lidhje me pranueshmërinë e kërkesës, Qeveria konsideroi se
kërkesa nuk është e pranueshme për shkak se kërkuesit nuk i kanë shteruar
të gjitha mjetet e brendshme juridike për faktin se nuk kanë hapur
procedura në Bordin e Arbitrazhit të Tokave për të kontestuar
kompensimet e pranuara. Mirëpo, kërkuesit pohuan se nuk kishte dobi në
sjelljen e procedurave pranë Arbitrazhit të Tokave, pasi që ky i fundit
zbaton ligjin në llogaritjen e kompensimit dhe ligji parashikon shuma
qesharake të ulëta. Kërkuesit, rikujtojnë se ankesa e tyre e paraqitur para
Gjykatës Kushtetuese të Maltës, është pranuar dhe nuk është hedhur
poshtë për mos-shterimin e mjeteve juridike, madje edhe vetë gjykata e
kishte pranuar se nuk ka plane konkrete për atë se çka përbën pronë të
kërkuesve dhe procedurat e tilla do të ishin të komplikuara.
Gjykata thekson se në zbatimin e kësaj rregulle nuk duhet të ketë
formalizëm të tepruar, pra kjo rregull nuk mund të zbatohet automatikisht,
por duhet të shqyrtohet se a ishte thelbësore, duke pasur parasysh
rrethanat e veçanta të secilit rast individual.1 Në rastin konkret, kërkuesit u
ankuan pranë Gjykatës Kushtetuese për vendimin e Gjykatës Civile duke
pretenduar një shkelje të së drejtës së tyre për gëzim paqësor të pasurisë.
Gjykata Kushtetuese nuk e shpalli ankesën të papranueshme për mos
shterimin e mjeteve juridike të zakonshme, mirëpo shqyrtoi rastin në
kuptimin e të drejtave pronësore dhe pohoi se qiraja të cilën ata po marrin
është shume e ulët. Rrjedhimisht, Gjykata konsideron se me ngritjen e kësaj
kërkese para juridiksioneve kushtetuese vendase, të cilat nuk e refuzuan
kërkesën në baza procedurale, por shqyrtuan thelbin e saj, kërkuesit
shteruan mjetet juridike të cilat ishin të qasshme për ta, duke iu mundësuar

1

Akdivar dhe të tjerët kundër Turqisë, 16 Shtator 1996, § 69, Raporti i gjykimeve dhe vendimeve
1996-IV, dhe Sammut Investimi i Vizave kundër Maltës, nr. 27023/03, 28 Qershor 2005
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ankimin në nivelin e GjEDNj.2 Si rezultat i fakteve të lartë përmendura,
Gjykata e shpallë këtë kërkesë të pranueshme dhe vazhdon shqyrtimin
substancial të saj.
Për të mbështetur pretendimet e tyre, kërkuesit argumentuan se si
rezultat i ndërhyrjes në gëzimin paqësor të pasurisë, ata ishin privuar nga
kontrolli mbi pronën e tyre dhe se prona e tyre kishte qenë në posedim dhe
përdorim të qeverisë për më shumë se dyzet e dy vite, përkundër faktit se
ishte marrë nën një titull të përkohshëm. Kompensimi i pranuar në anën
tjetër, ishte jo proporcional dhe jo i arsyeshëm. Vlera e qirasë ishte caktuar
një herë dhe nuk ishte përshtatur me rritjen e vlerës së tregut. Edhe pse
qeveria kishte marrë pronën në titull absolut, kompensimi i ofruar ishte
sërish tejet i ulët. Qeveria në anën tjetër argumentoi se, marrja e pronës nën
titullin „posedim dhe përdorim‟ për qëllime publike nënkupton që
kërkuesit nuk ishin privuar nga prona e tyre dhe se këto veprime ishin
marrë në interes publik dhe nuk kishin shkaktuar barrë për kërkuesit. Për
më shumë, me ndërrimin e titullit atyre iu ishte akorduar një qira, vlera e së
cilës rritej për 40%.
Gjykata vëren se, përgjatë viteve 1951-1953, prona ishte marrë
përkohësisht nën titullin „posedim dhe shfrytëzim‟, dhe ishte mbajtur për
më shumë se dyzet vite si rezultat i dështimit të kërkuesve për të kërkuar
përfundimin e kësaj mase në pajtim me ligjin. Gjatë kësaj kohe titulli
pronësor u kishte mbetur kërkuesve, sidoqoftë Gjykata nuk pajtohet me
argumentin se marrja e pronës rezultoi në shpronësim de facto, edhe pse e
drejta e tyre në pronë ishte limituar dukshëm. Gjykata vëren se në mungesë
të një shpronësimi formal duhet të analizojë rrethanat dhe qëllimet, për të
cilat është realizuar marrja e pronës, në dritë të parimeve të përgjithshme të
ligjshmërisë dhe proporcionalitetit. Në rastin konkret, nuk është kontestuar
nga palët se masat e ndërmarra nuk janë në mos-pajtim me ligjin prandaj
këto masa ishin të “ligjshme” në pajtim me Nenin 1 të Protokollit 1.
Më tej, Gjykata vazhdon të vlerësojë nëse masat e ndërmarra kanë
arritur të sigurojnë një “baraspeshë të drejtë” apo proporcionale në pajtim
me interesin e përgjithshëm dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Duke
pasur parasysh se hapësira e vlerësimit në dispozicion të legjislaturës në
zbatimin e politikave sociale dhe ekonomike duhet të jetë e gjerë, Gjykata
në shumë raste ka deklaruar se do të respektojë gjykimin e legjislativit
2
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vendor për atë që është në "interes të përgjithshëm", përveç nëse ky gjykim
është pa baza të arsyeshme.3 Në rastin konkret, Gjykata pranon argumentin
e Qeverisë se, masat e ndërmarra kishin për qëllim të krijojnë strehim
social, për të siguruar strehim për ata persona që kishin mbetur pa strehë si
pasojë e luftës dhe masat patën një qëllim legjitim në interes të
përgjithshëm, siç kërkohet nga paragrafi i dytë i Nenit 1 të Protokollit 1.
Mirëpo, është e domosdoshme të vlerësohet nëse Qeveria me rastin e
marrjes së këtyre masave, ka respektuar parimin e proporcionalitetit apo
vendosjes së baraspeshës së drejtë në mes të interesit të përgjithshëm dhe
respektimit të të drejtave të njeriut. Duke pasur parasysh pasigurinë e
kërkuesve në lidhje me atë se a do të rimarrin pronat e tyre, të cilat i ishin
nënshtruar regjimeve të njëpasnjëshme (posedim dhe përdorim dhe më pas
zotërim publik) për gjashtëdhjetë vjet, shumën e vogël të qirasë të cilën
merrnin kërkuesit, rritjen e standardit të jetesës në Maltë, veçanërisht gjatë
dekadave të fundit, dhe nevojën e zvogëluar për të siguruar strehim social
krahasuar me epokën e pasluftës, Gjykata konsideron se një barrë jo
proporcionale dhe e tepruar i është imponuar kërkuesve. Këta të fundit, u
detyruan të bartin shumicën e kostove sociale dhe financiare për furnizimin
e banesave për palët e treta. Kështu, Shteti maltez nuk kishte arritur të
vendoste baraspeshën e drejtë në mes të interesave të përgjithshme të
komunitetit dhe mbrojtjes të së drejtës së pronës së kërkuesve.
Rrjedhimisht, Gjykata gjen shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1 të Konventës.
Duke u bazuar në Nenin 6 të Konventës, kërkuesit u ankuan se ka
pasur shkelje të të drejtës për gjykim të drejtë për faktin se procedurat
gjyqësore në Gjykatën Kushtetuese të Maltës morën një kohë të
paarsyeshme për t‟u vendosur. Qeveria, pretendoi se ankesa për
kohëzgjatjen e procedurave gjyqësore pranë Gjykatës Kushtetuese nuk
është bërë kurrë para gjykatave të vendit, pra kërkuesi në këtë aspekt nuk
ka shteruar të gjitha mjetet juridike. Për të vërtetuar se, këto mjete juridike
në dispozicion ishin efektive, Qeveria iu referua disa rasteve vendore.4
Ndërsa, kërkuesit argumentuan se hapja e procedurave të reja të cilat do të
kishin mundur të zgjasin me vite të tëra do të ishin një barrë e rendë duke
pasur parasysh shkeljet të cilat u ishin shkaktuar atyre.
3

4

Immobiliare Saffi kundër Italisë, [DhM], nr. 22774/93, § 49, GjEDNj 1999-V, Broniowski
kundër Polanisë [DhM], nr. 31443/96, § 149, GjEDNj 2004-V
Lawrence Cuschieri kundër Kryeministrit (6 Prill 1995), Perit Joseph Mallia kundër
Kryeministrit (15 Mars 1996), dhe Shkëlqësia e tij Gjyqtari Dr Anton Depasquale kundër
Avokatit te Përgjithshëm (19 Shtator 2001)
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Gjykata rikujton se ekzistimi i mjeteve juridike duhet të jetë
mjaftueshëm efektiv, jo vetëm në teori por edhe në praktikë, dhe
kohëzgjatja e procedurave mund të jetë faktor përcaktues nëse ato
procedura mund të konsiderohen efektive apo jo. Sistemi gjyqësor i Maltës
lejon fillimin e procedurave të reja me ankesën e tej-zgjatjes së procedurave
gjyqësore në Gjykatën Kushtetuese. Sidoqoftë, duke pasur parasysh
rrethanat, Gjykata duhet të vlerësojë se a kanë qenë këto mjete juridike të
qasshme dhe efektive. Gjykata vëren se në rastin konkret, kërkuesit kanë
qenë të përfshirë në procedura gjyqësore për 11 vite para vendimit të
Gjykatës Kushtetuese. Rrjedhimisht, edhe pse në sistemin ligjor maltez, ligji
i brendshëm parashikon mjete juridike kundër vendimit të formës së prerë
të Gjykatës Kushtetuese, duke pasur parasysh situatën specifike të Gjykatës
Kushtetuese në rendin juridik të brendshëm,5 përkatësisht kohëzgjatjen
potenciale të procedurave, Gjykata konsideron se në rrethana të tilla si ato
të çështjes në fjalë nuk është një mjet juridik që pritej të shterohet. Prandaj,
argumenti i Qeverisë se nuk janë shteruar të gjitha mjetet e brendshme
juridike hedhet poshtë. Gjykata vëren se kjo kërkesë nuk është e pabazuar
në kuptim të Nenit 35 § 3 dhe shpallet e pranueshme.
Kërkuesit argumentuan se Qeveria është fajtore për shtyrjet pa arsye
të seancave gjyqësore dhe madje vetë Gjykata Kushtetuese e kishte qortuar
Gjykatën Civile (Salla e Parë) për kohëzgjatjen e procedurës së shkallës së
parë, duke theksuar se në asnjë rrethanë nuk duhet të zgjasë kaq shumë
zgjidhja e një çështjeje para Gjykatës Kushtetuese. Ndërsa, Qeveria insistoi
se sjelljet e kërkuesve kanë kontribuar në vonesat e procedurave, pasi që
kërkuesit nuk kanë marrë pjesë gjithmonë në seanca dhe kanë kërkuar
shtyrjen e seancave. Për më shumë, atyre u është dashur rreth 4 vite të
parashtrojnë argumentet. Për më tepër, kishin qenë kërkuesit të cilët kishin
kërkuar që procedura të pezullohej në pritje të rezultatit të një rasti tjetër, i
cili sipas Qeverisë, ishte i parëndësishëm për faktet e rastit. Rrjedhimisht,
në rastin konkret nuk ka pasur shkelje të parimit të kohës së arsyeshme.
Gjykata rithekson se arsyeshmëria e kohëzgjatjes së procedurës duhet
të vlerësohet në dritën e rrethanave të rastit dhe duke iu referuar kritereve
siç janë kompleksiteti i çështjes, sjellja e kërkuesve dhe autoriteteve
përkatëse dhe duke pasur në konsideratë atë që ishte në rrezik për
kërkuesin në kontest.6 Gjykata vëren se rasti konkret ka për objekt
5
6
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shqyrtimi të drejtat pronësore dhe nuk kishte ndonjë kompleksitet konkret.
Që nga vendimi i Gjykatës së Shkallës së Parë deri te ajo e Shkallës së Dytë
kanë kaluar 11 vite e 7 muaj, ndërsa prej momentit të parashtrimit të padisë
deri në marrjen e vendimit nga ana e Gjykatës së Shkallës së Parë kanë
kaluar 10 vite e gjysmë. Rrjedhimisht, ka pasur të paktën 40 njoftime për
shtyrje të seancave, prej të cilave 15 ishin sipas kërkesës së kërkuesve. Në
përgjigje të argumentit të Qeverisë lidhur me atë nëse rasti tjetër mund të
ketë qenë relevant ose jo në rastin e kërkuesve, Gjykata konsideron se sapo
gjykata të shtyjë procedurat për këtë qëllim, supozohet se ka gjetur që është
relevant. Tutje Gjykata vëren se gjykatat vendore ishin përgjegjëse për
mbarëvajtjen e procedurave andaj supozohet se duhet të kenë matur
peshën e veprimeve në rast të akordimit të shtyrjeve. Në bazë të fakteve të
lartë përmendura dhe praktikës gjyqësore të cituar, Gjykata konsideron se
edhe pse një kohë e caktuar e vonesave ishte shkaktuar nga veprimet e
kërkuesve, duke pasur parasysh përgjegjësinë e gjykatave në zhvillimin e
procedurave, kohëzgjatja e përgjithshme e procedurave ishte e tepruar dhe
nuk arriti të përmbushë kriterin e zhvillimit të procedurave brenda një
"kohe të arsyeshme". Si rrjedhojë, Gjykata gjen shkelje të Nenit 6 § 1.
Më tej, duke u bazuar në Nenin 14, kërkuesit pretenduan se janë
diskriminuar në kuptim të këtij neni. Ata argumentuan se prona e tyre nuk
iu është marrë në bazë të blerjes së plotë ashtu siç duhej të ishte bërë shumë
vite më herët dhe në bazë të praktikës për rastet të ngjashme. Edhe sikur
kjo të ishte për shkak të një sistemi të mbingarkuar të drejtësisë (siç u
argumentua gjatë procedurave të brendshme), ata konsiderojnë se pritja
pra kohëzgjatja përbënte diskriminim. Qeveria argumentoi se kërkuesit
nuk kanë paraqitur raste analoge dhe nuk kanë specifikuar se në cilat baza
ankohen për diskriminim. Gjithashtu, duke pasur në mendje rrethanat dhe
nevojën për strehim social në kohën e pas luftës, çdo trajtim mund të
justifikohej. Gjykata vlerëson se duke pasur parasysh të gjeturat për Nenin
1 të Protokollit 1 për këtë rast, nuk ka nevojë të shqyrtohet ndaras se a ka
pasur shkelje të Nenit 14.
Duke u bazuar në Nenin 41 të Konventës, kërkuesit pretenduan dëme
materiale në vlerë prej 475,000 eurosh për gjysmën e vlerës së pronës së
tyre, vlerë e cila sipas raportit të vlerësimit të arkitektit është 950,000 euro.
Gjithashtu ata kërkuan dëmshpërblim prej 237,500 eurosh për qiratë e
grumbulluara gjatë viteve dhe 100,000 për dëmet jo materiale. Qeveria
pretendoi se kërkuesit kanë fryrë vlerën e pronës së tyre në kërkesën për
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kompensim dhe vlerësimi i arkitektit ishte hutues dhe i dyshimtë. Më tej,
lidhur me qiranë, Qeveria vëren se ndërtesat e tanishme janë shume
ndryshe nga ato të para luftës dhe kërkesat e kërkuesit janë të pabaza. Për
më tepër, Qeveria konsideroi se lokalet nuk kishin potencial komercial dhe
se pronarët në çdo rast janë të detyruar me ligj për kontrollimin e qirasë.
Ata, pra konsideruan se nuk ka dëme materiale dhe jo materiale. Sido që të
jetë, nëse Gjykata konsideron se ka dëme jo-materiale, kompensimi nuk
duhet të kalojë shumën prej 5,000 eurosh për të gjithë kërkuesit.
Gjykata rikujton se ka gjetur shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1, pasi që
kërkuesit nuk kanë pranuar një shumë adekuate të qirasë për pronën e tyre
e cila ishte marrë nga Qeveria. Prandaj, Gjykata refuzon kompensimin në
shumën fikse të cilën kërkuesit e kanë paraqitur si vlerë të pronës. Më tutje,
Gjykata vlerëson se vlera e qirasë e paraqitur nga kërkuesit, është tërësisht
spekulative dhe në të njëjtën kohë as Qeveria nuk ka sjellë argumente te
bindshme për vlerën reale në treg gjatë viteve. Si rezultat i fakteve të
lartpërmendura, Gjykata konsideron se nuk është e gatshme të vendosë për
dëmet materiale dhe se kjo duhet të rregullohet përmes një procedure
dytësore, që merr në konsideratë çfarëdo marrëveshje të Shtetit Palë dhe
kërkuesit në pajtim më Rregulloren e Gjykatës, rregulla 75 § 1. Ndërsa, për
dëmet jo-materiale Gjykata kompenson çdo kërkues me shumën prej 3,000
EUR.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se ka shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1 dhe Nenit 6 §
1, ndërkaq është e panevojshme për shqyrtim kërkesa nën Nenin 14 marrë
së bashku me Nenin 1 të Protokollit 1 (unanimisht).
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Immobiliare Saffi kundër Italisë - 22774/93
28.07.1999 [Dhoma e Madhe]
Neni 1 i Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e
pamundësisë për të rimarrë në pronësi banesën / ka shkelje
Neni 6 § 1
Shkelje e së drejtës për proces të rregullt gjyqësor si pasojë e tejzgjatjes së ekzekutimit të vendimit mbi pronësinë / ka shkelje
Fjalët kyçe: gëzim paqësor i pasurisë/ qiradhënie / refuzim për lirim të
banesës / mos ekzekutim i vendimit / / proces i rregullt gjyqësor/ shterim i mjeteve
juridike/ tej-zgjatje e procedurave
Faktet e rastit
Kërkuesi - Immobiliare Saffi, kompani e regjistruar në Itali. Më 20
prill 1983, I.B, një kompani ndërtimi që ishte pronare e një apartamenti në
Livorno të cilin ia kishte lënë me qira L.B-së, e informoi qiraxhiun se kishte
për qëllim ta përfundonte kontratën e qirasë me skadim të afatit më 31
dhjetor të atij viti. I.B i kërkoi qiraxhiut ta lironte apartamentin, gjë të cilën
ky i fundit refuzoi ta bënte. Kësisoj, I.B ftoi qiraxhiun të paraqitej pranë
magjistratit të Livornos, i cili konfirmoi vlefshmërinë e urdhrit për lirim të
banesës dhe urdhëroi qiraxhiun që këtë ta bënte deri më 30 shtator 1984. Ky
vendim u bë i ekzekutueshëm me 7 dhjetor 1983. Pas kësaj, I.B i dërgoi disa
paralajmërime qiraxhiut për lirim të apartamentit, të cilat pasuan me disa
përpjekje të pasuksesshme të përmbaruesit për ta ekzekutuar vendimin.
Në vitin 1998, pronar i apartamentit bëhet kërkuesi, i cili po ashtu
vazhdoi me procedurën e ekzekutimit, që u përcoll me njëmbëdhjetë
përpjekje të pasuksesshme të përmbaruesit, si pasojë e faktit se me
dispozita ligjore kërkuesit nuk i njihej e drejta për ndihmë policore gjatë
bërjes së dëbimeve nga pronat pas skadimit të kontratave. Me ligjin e vitit
1989, u përcaktua se ndihma policore do t‟u jepej rasteve sipas rendit të
prioritetit, ndërsa kriter për përcaktimin e prioritetit merrej rasti kur
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ekzekutimi nuk mund të shtyhej, për arsye se pronarit i duhej apartamenti
për akomodimin e tij dhe të familjes. Me kërkesën e regjistrit të qytetit në
vitin 1999, kërkuesi informoi gjykatën se kishte rikthyer posedimin e
banesës 3 vite më parë, si rezultat i vdekjes se qiraxhiut.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Fillimisht, Qeveria pretendoi se rasti në fjalë duhet të deklarohet i
papranueshëm, pasi që kërkuesi kishte dështuar në shterimin e mjeteve
juridike, gjegjësisht kishte dështuar të iniciojë procedurë ndaj refuzimit të
ndihmës policore dhe kushtetutshmërisë së dispozitave ligjore relevante
pranë gjykatave administrative. Gjykata është e mendimit se ngritja e
procedurës pranë gjykatave administrative nuk përbën mjet juridik që
duhet të ishte shteruar, pasi që kërkuesi nuk kishte pasur bazë për sfidim të
kritereve për përcaktimin e prioritetit sepse ato ishin paraparë me ligj.
Poashtu, Gjykata gjen se në sistemin ligjor italian individit nuk i njihet e
drejta për të paraqitur kërkesë për shqyrtimin e kushtetutshmërisë së
ligjeve në Gjykatën Kushtetuese dhe si pasojë, as kjo nuk përbën mjet
juridik, shterjen e të cilit e kërkon Neni 35 i Konventës. Kështu, Gjykata
hedh poshtë kundërshtimet preliminare të Qeverisë.
Në lidhje me Nenin 1 të Protokollit 1, kërkuesi pretendoi se
pamundësia që për një periudhë të tejzgjatur ta rimarrë posedimin e
apartamentit të vet, si pasojë e mungesës së ndihmës policore, përbën
shkelje të së drejtës për pronësi të garantuar me këtë nen. Sipas kërkuesit,
apartamenti ishte shpronësuar de facto dhe si rezultat nuk do të mund ta
shiste, e aq më pak me çmim të tregut. Më tej, kërkuesi ankohet se ishte
lënë në gjendje pasigurie për një kohë mjaft të gjatë dhe dispozitat ligjore
relevante kishin vënë ngarkesë të tepërt mbi të. Në anën tjetër, Qeveria
pretendoi se dispozitat e ligjit relevant kishin për qëllim evitimin e
trazirave në shoqëri dhe rend publik. Po ashtu, pretendoi se ka pasur
proporcionalitet në ndërhyrjen e bërë në pronën e kërkuesit dhe se kjo
ndërhyrje ishte bërë në pajtim me dispozitat ligjore. Gjykata vlerëson se
nuk ka pasur shpronësim de facto të pronës së kërkuesit e as transferim të
pronësisë, meqenëse kërkuesit në asnjë moment nuk i ishte mohuar e drejta
për dhënie me qira apo shitje të apartamentit. Megjithatë, sipas Gjykatës,
kontrollimi i pronës ka ekzistuar.
Në vlerësimin e asaj se a ka qenë ky kontroll legjitim, Gjykata gjen se
legjislacioni vendor i zbatueshëm ndaj të cilit kërkuesi paraqet
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kundërshtim, ka ndjekur qëllimin legjitim brenda kuptimit të paragrafit të
dytë të Nenit 1 të Protokollit 1. Më tej, lidhur me ankesat vijuese të
kërkueses, Gjykata vlerëson se për njëmbëdhjetë vite me radhë, veçanërisht
prej viteve 1990 e tutje, fillimisht I.B dhe më pas kërkuesi ishin lënë në
gjendje pasigurie në lidhje me rikthimin e posedimit të apartamentit. Në
vlerësimin e proporcionalitetit të ndërhyrjes së Qeverisë në pronën e
kërkueses, Gjykata thekson se ndërhyrje e lejueshme brenda kuptimit të
Nenit 1 të Protokollit 1 është ndërhyrja, e cila vendos një baraspeshë në mes
të interesit të përgjithshëm dhe mbrojtjes së të drejtave individuale. Në
rastin në fjalë, Gjykata gjen se sistemi, i cili kishte sjellë në skenë
ekzekutimin e urdhrave për posedim, bashkangjitur me shtyrjen gjashtë
vjeçare të ekzekutimit të këtyre urdhrave të bërë me ligj, vendosi mbi
kërkuesin ngarkesë të tepërt dhe prishi baraspeshën që duhet të ishte
mbajtur në mes të mbrojtjes së të drejtave pronësore individuale dhe
nevojave të interesit të përgjithshëm. Andaj Gjykata gjen shkelje të Nenit të
të Protokollit 1 të Konventës.
Në lidhje me Nenin 6 § 1, Qeveria fillimisht sfidoi zbatueshmërinë e
këtij neni, duke pretenduar se përpjekjet për sigurimin e intervenimeve
policore përbëjnë çështje administrative dhe si të tilla ato nuk ishin pjesë e
“procesit gjyqësor” për ekzekutimin e urdhrit për rikthim të pronës. Në
anën tjetër, kërkuesi pretendoi shkelje të këtij neni, të shkaktuar nga zgjatja
e procedurës për rikthim të posedimit të pronës, e cila sipas kërkuesit
kishte zgjatur përafërsisht trembëdhjetë vjet. Për më tepër, kërkuesi u
ankua se i është mohuar e drejta për qasje në gjykatë, si pasojë e
kompetencës që ligji i kishte dhënë Prefektit dhe Komitetit Prefektorial për
ta përcaktuar se cili vendim do të ekzekutohet. Gjykata gjen të aplikueshëm
Nenin 6 në rastin në fjalë, meqenëse ekzekutimi i një vendimi është pjesë
përbërëse e “gjykimit” brenda kuptimit të Nenit 6.1 Në trajtimin e shkeljes
së pretenduar nga kërkuesi, Gjykata konstaton se kërkuesit i ishte mohuar
e drejta për ta zgjidhur kontestin me qiraxhiun në gjykatë, pikërisht për
faktin se Prefektit i ishin dhënë kompetenca për përcaktimin e kohës së
ekzekutimit të vendimeve për rikthim të posedimit dhe ndaj vendimeve të
tij nuk mund të kërkohej kontroll efektiv gjyqësor. Sipas Gjykatës, një
situatë e tillë nuk është në përputhje më sundimin e ligjit dhe kësisoj
deklaron shkelje të Nenit 6 § 1 të Konventës, ndërsa për sa i përket ankesës
1

Hornsby kundër Greqisë, 19 Mars 1997, Raportet e Aktgjykimeve dhe Vendimeve 1997-II, f.
510, § 40
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lidhur me zgjatjen e procedurës, Gjykata konsideron se kjo ankesë është
absorbuar nga ankesa e sipër trajtuar në lidhje me këtë nen.
Sa i përket aplikueshmërisë së Nenit 41, kërkuesi pretendoi shumën e
parave në total prej 607,653,408 lira italiane si kompensim për dëmin
material dhe 20,000,000 për dëmin jo-material. Në anën tjetër, Qeveria
argumentoi se nuk ekzistonte lidhje shkakore në mes të shumës së kërkuar
për dëm material dhe shkeljeve të pretenduara, ndërsa për dëmin jomaterial konsideroi se vetë të gjeturit se ka pasur shkelje do të përbënte
shpërblim mjaftueshëm të drejtë dhe se shuma e kërkuar për shpenzimet e
bëra në Komision është e tepërt. Pas vlerësimit të bërë, Gjykata i ndan
kërkueses vlerën prej 2,832,150 lira për dëmin material, ndërsa e
konsideron të panevojshëm trajtimin e asaj se a ka mundur të përjetojë dëm
jo-material apo ankth një kompani komerciale. Si rezultat, Gjykata nuk
ndan ndonjë shpërblim për këtë kërkesë.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se ka shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1 dhe Nenit 6 §
1 të Konventës (unanimisht).
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Schirmer kundër Polonisë - 68880/01
21.09.2004 [Seksioni i katërt]
Neni 1 i Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e
hedhjes poshtë nga gjykatat vendore të kërkesës për dëbim / ka shkelje
Fjalët kyçe: gëzim paqësor i pasurisë/ uzurpim /qiraxhi / kërkesë për dëbim/
banesë/ baraspeshë e drejtë
Faktet e rastit
Kërkuesja - znj. Henryka Schirmer, shtetase polake, në vitin 1996
pranë Gjykatës së Qarkut në Varshavë kërkoi dëbimin e znj. J. nga një
banesë që e kishte ajo në pronësi. Ajo gjithashtu pretendoi pagesën e qirasë
së papaguar, në shumën prej 4,371.17 në Zlota polake (PLN). Znj. J. kishte
zënë banesën e kërkueses me qira në bazë të një vendimi administrativ, të
dhënë nën të ashtuquajturën skemë e veçantë e qirasë. Ky vendim
administrativ kishte krijuar një kontratë qiramarrjeje të pronës së
paluajtshme, në bazë të së cilës qiraja e kontrolluar duhet të paguhej nga
qiramarrësi dhe qiradhënia nuk mund të ndërpritej nga pronari i banesës.
Në janar të vitit 1999, kërkuesja, duke ofruar znj. J një banesë alternative,
shtoi një kërkesë të re për dëbim, i cili bazohej në Nenin 56 të Ligjit mbi
Qiranë e Banesave dhe Strehimit. Më pas, ajo e tërhoqi kërkesën lidhur me
dështimin e qiramarrëses J-së për të paguar qiranë. Kërkuesja pohoi se
tërheqja e saj ishte e kushtëzuar me suksesin e kërkesës së re. Më 6 gusht
1999, Gjykata e Qarkut në Varshavë dha aktgjykim dhe urdhëroi
qiramarrësin J., të paguajë qiranë e vonuar në shumën prej PLN 459.15 dhe
hodhi poshtë kërkesën e kërkueses për dëbim. Gjykata pranoi se kërkuesja
kishte ofruar qiramarrëses J., një banesë alternative para se të pretendonte
dëbimin e saj. Ajo vuri në dukje, megjithatë, se Ligji mbi Qiradhënien e
Banesave parashikoi që një banesë e ofruar për një qiramarrës si strehim
alternativ, duhet të jetë pronë e personit që kërkon dëbimin, ndërsa banesa
e ofruar qiramarrëses J., ishte në pronësi të një kooperative të strehimit dhe
kërkuesja kishte të drejta të kufizuara për të. Gjykata më tej konstatoi se,
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meqenëse, sipas Ligjit për Qiradhënien, dëbimi i një qiramarrësi, nëse
paraprihej nga oferta ndaj qiramarrësit të një banese alternative, ishte
përjashtim nga një rregull i përgjithshëm. Pronari nuk mund ta dëbojë një
qiramarrës i cili është në pajtim me detyrat e tij / saj të përcaktuara me ligj
dhe dispozitave që mbulojnë përjashtime të tilla nuk duhet t'u jepen
interpretime të gjera. Në të njëjtin aktgjykim, Gjykata e Qarkut ndërpreu
procedurat për aq sa ato lidhen me kërkesën e tërhequr. Kërkuesja ka bërë
apel me parashtrimin se Ligji për Qiradhënien nuk duhet të interpretohet
në mënyrën e propozuar nga Gjykata e Qarkut. Ajo argumentoi se
funksioni kryesor i dispozitave lidhur me dëbimin e qiramarrësve, ishte
mbrojtja e të drejtave pronësore të pronarit. Nga ana tjetër, këto dispozita
synonin gjithashtu që t‟i garantonin qiramarrësit të drejtën për strehim të
vazhdueshëm dhe kështu kërkonin nga pronarët të siguronin banesa
alternative për ta. Kërkuesja vuri në dukje se banesa e ofruar nga ajo për
qiramarrësin J. bëri që të mundësonte akomodimin e vazhdueshëm për
qiramarrësin J., pavarësisht nga dëbimi. Ajo më tej theksoi se kooperativa e
strehimit kishte rënë dakord që qiramarrësi J. të zinte apartamentin në fjalë
deri në vitin 2004, me një mundësi të zgjatjes. Për këto arsye, kërkuesja
konsideroi se hedhja poshtë e kërkesës së saj për dëbim ishte shkelje e të
drejtave të saj pronësore. Kërkuesja gjithashtu apeloi kundër pjesës së
aktgjykimit lidhur me ndërprerjen e pjesshme të procedurës. Më 20 dhjetor
1999, Gjykata e Qarkut e Varshavës hodhi poshtë ankesën e kërkueses.
Gjykata theksoi se qëllimi themelor i një ligji mund të shqyrtohet si një
ndihmë për interpretimin e tij vetëm nëse një analizë e tekstit të ligjit
rezulton e paefektshme. Duke pasur parasysh formulimin e qartë të
dispozitave në fjalë, gjykata gjeti se nuk ishte kështu. Në të njëjtën datë,
Gjykata e Qarkut, duke marrë parasysh vendimin e ankueses për të
tërhequr ankesën e saj lidhur me ndërprerjen e pjesshme të procedurës,
ndërpreu procedurën e ankimit në këtë drejtim. Më 14 mars 2000, Gjykata e
Qarkut e Varshavës hodhi poshtë ankesat e kërkueses në lidhje me
vendimin dhe aktgjykimin e 20 dhjetorit 1999, pasi ato nuk ishin
parashikuar nga ligji në atë rast. Më 28 shkurt 2001, Gjykata Supreme hodhi
poshtë ankesën e saj kundër vendimit të Gjykatës së Qarkut të lëshuar më
14 mars 2000.

518

Schirmer kundër Polonisë - 68880/01

Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Kërkuesja pretendoi shkelje të së drejtës së saj për gëzim paqësor të
pasurisë, të garantuar me Nenin 1 të Protokollit 1. Ajo argumentoi se edhe
pse ajo i kishte ofruar dhënien me qira të një banese alternative qiramarrëses
të saj znj. J., gjykatat vendore e hodhën poshtë kërkesën e saj për dëbim
vetëm për shkak se banesa e ofruar nuk ishte në pronësi të kërkueses, por
ishte në pronësi të një kooperative. Qeveria në anën tjetër, argumentoi se
Ligji i vitit 1994 mbi Qiranë e Banesave, në bazë të të cilit Gjykata e Qarkut të
Varshavës kishte dhënë vendimin e kontestuar në rastin në fjalë, i shërben
interesit të përgjithshëm dhe i mbron të drejtat legjitime të qiramarrësve. Ata
pohuan se në rastin e kërkueses, gjykatat nuk kishin pranuar të urdhërojnë
dëbimin e znj. J për strehimin alternativ të ofruar nga kërkuesja, sepse kjo e
fundit nuk e kishte në pronësi këtë banesë. Qeveria rikujtoi se pronësia nuk
mund të interpretohej si një e drejtë absolute, pasi që kishte rrethana kur
pronësia mund të kufizohej në mënyrë legjitime. Ata pranuan se dispozitat,
mbi të cilat gjykatat vendore ishin mbështetur gjatë dhënies së vendimeve,
ishin të kontestuara duke kufizuar të drejtat pronësore të kërkueses.
Megjithatë, në argumentin e tyre këto kufizime nuk ishin aq serioze sa të
ishin të papajtueshme me Nenin 1 të Protokollit 1. Prandaj, paragrafi i dytë i
Nenit 1 është i zbatueshëm për rrethanat e rastit.
Gjykata rikujton se ndërhyrja në gëzimin paqësor të pasurisë duhet të
krijojë një baraspeshë të drejtë ndërmjet interesit të përgjithshëm të
komunitetit dhe mbrojtjes së të drejtave themelore të individit. Shqetësimi
për të arritur këtë baraspeshë reflektohet në strukturën e Nenit 1 si tërësi.
Baraspesha e kërkuar nuk do të gjendet nëse personi në fjalë ka pasur një
barrë individuale dhe të tepruar. Gjykata vëren argumentin e Qeverisë se
Ligji i vitit 1994 për dhënien me qira të banesave dhe lejeve për strehim,
dhe në veçanti dispozitat për akomodimin alternativ, shërbeu për qëllimin
e mbrojtjes së të drejtave të qiramarrësve. Vendimet e dhëna në rastin në
fjalë, të cilat u bazuan në atë ligj, ishin të ligjshme. Kërkuesja ka të njëjtin
mendim. Gjykata nuk sheh ndonjë bazë për të vendosur ndryshe.
Gjykata më tej vëren se më vonë, Gjykata e Apelit, konsideroi se
dispozita në fjalë i jepte një të drejtë të veçantë pronarit, atë të zhvendosjes së
qiramarrësit. Kjo e drejtë e veçantë, sipas mendimit të Gjykatës së Apelit, nuk
mund të interpretohej në mënyrë të hapur në dëm të qiramarrësit, sepse kjo
mund të dobësonte pozitën e tij ligjore në apartamentin alternativ. Në fund,
Gjykata vëren se gjykatat e brendshme, gjatë dhënies së vendimeve të
519

Schirmer kundër Polonisë - 68880/01

kontestuara, kanë zbatuar dispozitën që kërkoi që banesa alternative të jetë në
pronësi të personit që kërkon dëbimin. Megjithatë, Gjykata vëren se përveç
këtij referimi në një dispozitë ligjore detyruese, nuk është marrë parasysh
fakti se a janë mbrojtur mjaftueshëm edhe interesat e pronarit. Për më tepër,
duke pasur parasysh tekstin e qartë të Nenit 56 § 7 të Ligjit të vitit 1994,
gjykatave nuk u është dhënë asnjë liri veprimi për të kryer këtë ushtrim
baraspeshe. Si rezultat, Gjykata është e mendimit se të drejtave të kërkueses
nuk i është kushtuar vëmendje e mjaftueshme dhe se, në përgjithësi, hartuesit
e Ligjit të vitit 1994 kishin vënë theks të tepërt mbi të drejtat e qiramarrësve,
krahasuar me te drejtat e pronarëve. Gjykata është në dijeni të faktit se
legjislacioni i aplikuar në rastin aktual është shfuqizuar kur Ligji i 21 qershorit
2001 mbi mbrojtjen e të drejtave të qiramarrësve, ka hyrë në fuqi më 10 korrik
2001. Rrjedhimisht, periudha, gjatë së cilës kërkuesja ishte penguar në
përdorimin e banesës së saj në bazë të Ligjit të vitit 1994, zgjati më së shumti,
që nga 6 gushti 1999, data në të cilën Gjykata e Qarkut në Varshavë hodhi
poshtë kërkesën e saj për dëbim, deri më 10 korrik 2001, d.m.th.. për një vit e
njëmbëdhjetë muaj. Gjykata më tej thekson se baza ligjore për ndërhyrjen në
të drejtën e kërkueses për gëzim paqësor të pasurisë së saj, pushoi së
ekzistuari në atë datë. Sipas Nenit 11 të Ligjit të vitit 2001, pronari mund ta
ndërpresë kontratën nëse ai ose ajo ka ndërmend të jetojë në banesën e tij/saj
dhe nëse ai/ajo i jep qiramarrësit banesën alternative. Prandaj, ligjvënësi e
korrigjoi situatën ligjore që kishte shkaktuar ndërhyrjen në të drejtat e
kërkueses dhe krijoi një kuadër të ri ligjor që lejon baraspeshimin e të drejtave
të pronarit ndaj këtyre qiramarrësve në mënyrë më të barabartë. Megjithatë,
detyra e Gjykatës është të vlerësojë rrethanat aktuale të rastit të kërkueses.
Gjykata konstaton se, si rezultat i vendimeve të ankimuara, kërkuesja duhej të
mbante një barrë individuale dhe të tepruar që mposhti baraspeshën e drejtë
që duhej të ruhej midis kërkesave të interesit të përgjithshëm dhe mbrojtjes së
të drejtës për gëzimin paqësor dhe të papenguar të pasurisë. Rrjedhimisht, ka
pasur shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1.
Bazuar në Nenin 41 Gjykata konstaton se Shteti i paditur duhet të
paguajë kërkuesen, brenda tre muajve nga data në të cilën aktgjykimi bëhet
i formës së prerë sipas Neni 44 § 2 i Konventës, në shumën prej 4,000 EUR.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se ka shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1 të Konventës
(unanimisht).
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21.11.1995 [Dhoma]
Neni 8
Shkelje e së drejtës për respektimin e jetës familjare dhe private si
pasojë e moslejimit të ndërprerjes së dhënies me qira të shtëpisë / nuk ka
shkelje
Neni 1 i Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e
vendimeve të gjykatave vendore që parandalonin okupimin e shtëpisë në
pronësi / nuk ka shkelje
Fjalët kyçe: respektimi i jetës familjare dhe private/ qira e shtëpisë / mos
ndërprerje e qirasë pamundësi e vendosjes në shtëpi / gëzim paqësor i pasurisë
Faktet e rastit
Kërkuesi - z. Francisco Velosa Barreto, shtetas portugez, i martuar
dhe me një fëmijë, jetonte në një shtëpi të marrë me qira nga prindërit e
gruas. Njëri nga vëllezërit e gruas së tij dhe dy prej tezeve të saj kanë jetuar
në të njejtën shtëpi në kohë të ndryshme në atë periudhë. Shtëpia ka katër
dhoma gjumi, një kuzhinë, një dhomë ngrënie dhe një bodrum. Në nëntor
të vitit 1982, kërkuesi trashëgoi nga prindërit e tij një shtëpi që ndodhej në
Funchal. Kjo shtëpi, që ka tre dhoma gjumi, një kuzhinë dhe një banje, ishte
e lëshuar me qira për përdorim rezidencial nga E.R. që nga viti 1964. Një vit
më vonë, kërkuesi dhe gruaja e tij ngritën procedurë kundër E.R dhe gruas
së tij në Gjykatën Funchal të Shkallës së Parë. Duke u bazuar në nenet 1096
dhe 1098 të Kodit Civil, ata i kërkuan gjykatës të ndërpresë dhënien me
qira, për shkak se ata kishin nevojë të vendoseshin në pronën si shtëpinë e
tyre. Gjykata e shkallës së parë në Funchal vendosi kundër kërkuesit. Ajo
pohoi se një nga kërkesat ligjore për ndërprerjen nuk ishte përmbushur,
pasi që kërkuesi nuk kishte vërtetuar fakte të cilat provonin një nevojë reale
për ta marre vetë shtëpinë. Më vonë, kërkuesi u ankua kundër këtij
aktgjykimi në Gjykatën e Apelit të Lisbonës. Ai argumentoi se ai dhe
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familja e tij kishin të drejtë të jetonin aty, pasi që ishin trashëgimtar dhe
kishin nevojë të jetonin në një shtëpi, pa nevojën për ta ndarë me dikë.
Gjykata e Apelit mbështeti aktgjykimin e kundërshtuar, ku konstatoi se
shtëpia e prindërve të gruas së tij ishte mjaft e madhe për të gjithë njerëzit
që jetonin në të, duke përfshirë kërkuesin, bashkëshorten dhe djalin e tij,
prandaj, nuk kishte nevojë reale për kërkuesin për të jetuar në shtëpinë që
kishte në pronësi.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Kërkuesi pretendoi se gjykatat portugeze, duke mos lejuar që ai të
ndërpresë dhënien me qira të shtëpisë që e kishte në posedim, kanë shkelur
të drejtën e tij për respektimin e jetës private dhe familjare, të garantuar me
Nenin 8 të Konventës. Ai argumentoi se në Nenin 8 nënkuptohej çdo
familje kishte të drejtën për një shtëpi për vete. Kërkuesi u ankua në veçanti
për pengesat që ishin vendosur për të jetuar një jetë të kënaqshme private
dhe familjare. Fëmija i tij kurrë nuk kishte pasur përparësi të rritet në
privatësi të plotë me prindërit e tij dhe kishte mbetur fëmijë i vetëm në
familje për shkak të kushteve të jetesës të ngushtë. Njëkohësisht, duke mos
i dhënë të drejtën për lirim nga qiraja të shtëpisë, kërkuesi u ankua se
autoriteti portugez me aktgjykimet për moslejim të ndërprerjes së qirasë së
shtëpisë që e morri në posedim, ka ndërhyrë në gëzimin paqësor të pronës,
bazuar në Nenin 1 të Protokollit 1.
Në lidhje me pretendimet për Nenin 8, Qeveria argumentoi se nuk
mund të konsiderohej që kërkuesi kishte pësuar një "ndërhyrje" në
ushtrimin e së drejtës së tij për respektimin e jetës private dhe familjare.
Sipas Qeverisë, kërkuesi nuk ishte ankuar në thelb për një veprim që mund
të përbënte ndërhyrje, por thjesht ka shprehur mosmarrëveshjen e tij me
qëndrimin që gjykatat kishin marrë për faktet e rastit. Rrethanat familjare të
kërkuesit nuk ishin ndryshuar në asnjë mënyrë. Kështu që sipas Qeverisë,
Neni 8 nuk ishte i zbatueshëm. Për më tepër, Qeveria theksoi se kishte
mungesë të shtëpive dhe objekteve të banimit në rajonin e Funchal, aty ku
edhe banonte kërkuesi. Në lidhje me këtë qëndrim të Qeverisë portugeze,
Gjykata rithekson se megjithëse objekti i Nenit 8 është mbrojtja e individit
kundër ndërhyrjes arbitrare nga autoritetet publike, ai gjithashtu mund të
shkaktojë detyrime pozitive,1 veçanërisht detyrimi për të siguruar
respektimin e jetës private dhe familjare edhe në sferën e marrëdhënieve
1
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ndër personale.2 Edhe në këtë çështje, si në të tjerat, duhet të arrihet një
baraspeshë e drejtë ndërmjet interesit të përgjithshëm dhe interesave të
njerëzve në fjalë. Prandaj, e vetmja çështje kontestuese është nëse, në
zbatimin e rregullave të mësipërme në rastin e kërkuesit, gjykatat
portugeze kanë shkelur të drejtën e tij për respektimin e jetës së tij private
dhe familjare. Kërkuesi pohoi se autoritetet portugeze nuk u përpoqën të
gjenin një baraspeshë ndërmjet interesit të përgjithshëm dhe interesave të
tij. Vlerësimi i nevojës ishte bazuar vetëm në faktin se ai jetonte në shtëpinë
e prindërve të gruas së tij, shtëpi kjo e cila ishte gjykuar mjaft e madhe për
të akomoduar familjen e tij. Gjykatësi e kishte injoruar kështu situatën e
pasigurt dhe të paqëndrueshme, vazhdimi i të cilave varet nga vullneti i
mirë dhe mikpritja e të tjerëve. Në lidhje me mungesën e strehimit që
pretendohet të ekzistojë në Funchal, një pikë që qeveria kishte ngritur për
herë të parë para Gjykatës, regjistrimet e ndryshme treguan se nuk kishte
mungesë të tillë ndërsa procedurat ishin në pritje. Përveç kësaj, nuk kishte
prova për të mbështetur pretendimin se ndërprerja e qirasë do të kishte
pasoja dramatike për qiramarrësit. Sipas Qeverisë, gjykatat krijuan një
baraspeshë midis interesave përkatëse. Përcaktimi i ekzistencës së "nevojës
për strehim" qëndron tërësisht brenda kufijve të vlerësimit të autoriteteve
kombëtare dhe ata e kishin zgjidhur mosmarrëveshjen në përputhje me
kriteret e vendosura nga jurisprudenca dhe duke u bazuar në parimin e
proporcionalitetit dhe besimit të mirë në gjyqësorin.
Gjykata vëren se të dy gjykatat vendore konsideruan se në rrethanat e
rastit ekzistenca e "nevojës" e kërkuar me ligj nuk ishte vërtetuar nga
kërkuesi. Secila prej gjykatave arriti këtë përfundim, pas shqyrtimit të
duhur të çështjeve të ndryshme të faktit dhe të ligjit që i ishin paraqitur asaj
dhe duke bërë një analizë të kujdesshme të argumenteve të parashtruara
nga kërkuesi, të cilat pastaj i përcaktoi në detaje dhe mori vendimin. Në
veçanti, të dy gjykatat morën parasysh faktin se gjendja e kërkuesit ishte
përmirësuar gjatë procedurës, pasi dy prej tezeve të gruas së tij dhe vëllai i
saj kishin lënë ndërkohë shtëpinë ku jetonte, duke lënë më shumë vend në
shtëpi. Prandaj, Gjykata konsideron se e drejta e garantuar me Nenin 8 nuk
është shkelur.
Në lidhje me Nenin 1 të Protokollit 1, ku kërkuesi pohoi se
aktgjykimet në fjalë, duke parandaluar familjen nga uzurpimi i shtëpisë në
pronësi, ishin në kundërshtim me këtë nen, Qeveria pretendoi se kërkuesi
2
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nuk kishte cituar ndonjë fakt që mund të interpretohej si shkelje e së drejtës
së tij të pronës. Kërkuesi ishte i lidhur me kushtet e qirasë, të lidhur nga
babai i tij kur ishte pronar i shtëpisë. Gjykata vëren në lidhje me këtë se
kërkuesi nuk mbështetet në Nenin 1 të Protokollit 1 në kërkesën e tij;
Komisioni e ngriti atë dispozitë me propozimin e vet në vendimin e tij mbi
pranueshmërinë. Gjykata vëren se kërkuesi nuk paraqiti më pas
argumentin në mbështetje të kësaj ankese. Rrjedhimisht, konstaton se nuk
ka pasur shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë së nuk ka shkelje të Nenit dhe Nenit 1 të Protokollit
1 të Konventës (tetë vota pro dhe një kundër).
Mendimi mospajtues i gjyqtarit Gotchev
Sipas gjyqtarit Gotchev, mundësia që kërkuesi dhe familja e tij të zënë
një hapësirë jetese të ndarë nga hapësira ku jetojnë prindërit e gruas së tij
është element thelbësor i jetës familjare brenda kuptimit të Nenit 8 të
Konventës. Pra pyetja se sa dhoma ka në shtëpinë e prindërve dhe sa
individë jetojnë atje nuk ka rëndësi vendimtare për çështjen e jetës
familjare. Të dy gjykatat vendore refuzuan t'i jepnin kërkuesit mundësinë
për të jetuar me familjen e tij në kushte normale, pavarësisht prej personave
të tjerë që nuk ishin anëtarë të familjes së tij. Për më tepër, kërkuesi dhe
gruaja e tij ishin mjaft të rinj në kohën e shkeljes së supozuar për të pasur
më shumë fëmijë. Fatkeqësisht, Gjykata nuk i kushtoi peshë të mjaftueshme
këtij aspekti të rastit. Mundësia e rritjes së madhësisë së familjes duhet të
konsiderohet si një element i jetës familjare.
Në lidhje me Nenin 1 të Protokollit 1, gjyqtari Gotchev mendon se ka
pasur shkelje të së drejtës së kërkuesit. Është e vërtetë që, në përputhje me
paragrafin e dytë të Nenit 1 të Protokollit 1, Shteti mund të marrë masa
legjitime për të kontrolluar përdorimin e pronës në përputhje me interesin
e përgjithshëm dhe që sipas praktikës gjyqësore, interesi i qiramarrësve
duhet të konsiderohet si një pjesë specifike e interesit të përgjithshëm. Por
është gjithashtu praktikë gjyqësore, që kur një shtet kontraktues zbaton
paragrafin e dytë, gjykatat vendore duhet të krijojnë një baraspeshë të
drejtë ndërmjet të drejtës së drejtpërdrejtë të mbrojtur të qiradhënësit
(kërkuesit në këtë rast) dhe të drejtës së qiramarrësit. Gjykata nuk mundi të
gjente se në këtë rast ishte arritur një baraspeshë e drejtë. Është shumë e
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qartë se kërkuesi kishte nevojë urgjente për tu vendosur në shtëpinë e tij,
duke pasur parasysh nevojën e tij për të krijuar një jetë familjare të pavarur
dhe për të pasur mundësinë e të pasurit më shumë fëmijë.
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James dhe të tjerë kundër Britanisë së Madhe - 8793/79
21.02.1986 [Seancë plenare]
Neni 1 i Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e
transferimit te detyrueshëm të pronës sipas Ligjit të Reformës së
Qiradhënies / nuk ka shkelje
Neni 14 marrë së bashku me Nenin 1 të Protokollit 1
Diskriminim në bazë të pronës dhe ndërhyrje në të drejtën e gëzimit
paqësor të pasurisë si pasojë e transferimit te detyrueshëm të pronës sipas
Ligjit të Reformës së Qiradhënies / nuk ka shkelje
Neni 6 § 1
Shkelje e së drejtës për proces të rregullt gjyqësor si pasojë e
pamundësisë për të sfiduar të drejtën e qiramarrësve / nuk ka shkelje
Neni 13
Shkelje e së drejtës për zgjidhje efektive si pasojë e mungesës së
mjeteve efektive juridike për të sfiduar të drejtën e qiramarrësve / nuk ka
shkelje
Fjalët kyçe: gëzim paqësor i pasurisë/ transferim i detyrueshëm i pronës/
ndryshim legjislacioni/ kompensim i ulët / shitje e detyrueshme / e drejt e
qiramarrësve / interes publik/ diskriminim/ zgjidhje efektive
Faktet e rastit
Kërkuesit - katër shtetas britanikë, z. John Nigel Courtenay James
(kërkuesi i parë), z. Gerald Cavendish Duka i Gjashtë i Westminster
(kërkuesi i dytë), z. Patrick Geoffrey Corbett (kërkuesi i tretë) dhe z.
Richard Baker Wilbraham (kërkuesi i katërt), ishin administratorë të
testamentit të Dukës së Dytë të Westminsterit në Londrën Qendrore më
konkretisht në zonën e Belgravias, një vend që dikur kishte qenë tokë
bujqësore në periferi të qytetit të Londrës. Familja Westminster dhe
526

James dhe të tjerë kundër Britanisë së Madhe - 8793/79

administratorët e saj kishin zhvilluar kompleks ndërtimor që përfshinte
rreth 2,000 shtëpi, e cila ishte një nga zonat më të kërkuara rezidenciale në
kryeqytet.
Në bazë të legjislacionit të mëhershëm parim ekzistonin dy lloje të
qirave, e para, qiratë e ndërtimit ku qiramarrësit marrin shtëpinë me qira
për 99 vite duke i paguar pronarëve një qira minimale dhe marrin për
obligim të rinovojnë shtëpinë në tërësi, dhe e dyta qiraja me Premium, ku
qiramarrësit i paguajnë një shumë Premium qiradhënësit dhe pastaj qira të
zakonshme. Dallimet në mes të dy formave nuk janë shumë të qarta, por në
shumicën e rasteve qiramarrësit kishin për obligim të bënin riparime por në
të njëjtën kohë kishin të drejtë të shesin të drejtën e qiramarrjes. Sipas
kontratave afatgjata, me kalimin e kohës interesat e qiraxhinjve në pronë
uleshin, ndërsa interesi i pronarëve rritej. Në përfundim të kontratës
interesi i qiraxhinjve pushonte së ekzistuari, ndërsa duke pas parasysh
riparimet e bëra, prona i kthehej pronarit pa ndonjë kompensim shtesë ndaj
qiramarrësit. Në Britaninë e madhe kishte pasur diskutim të vazhdueshëm
se a janë këto forma të qiradhënies në interes të përgjithshëm apo jo, për
vite të tëra. Në përgjithësi trupat profesionale argumentonin se ky sistem
funksiononte si duhej përkundër faktit se kishte pakënaqësi në mes të
qiramarrësve. Pas një debati të gjatë parlamentar lidhur me atë se
legjislacioni i atëhershëm nuk jepte garancione të mjaftueshme për
qiramarrësit, Parlamenti Britanik më 1967 pas propozimit të Qeverisë
miratoi Ligjin për Reformën e Qiradhënies, që u garantonte qiramarrësve të
drejtën për blerje të pronave nën kushtet e caktuara. Ky legjislacion u i
plotësuar me një sërë reformash ligjore pasuese u jepte të drejtën
qiramarrësve që banojnë në një shtëpi për një kohë të gjatë me qira të ulëta
(mbi 21 vjet) të mund të blejnë pronën dhe interesin tokësor nga
qiramarrësi detyrimisht në kushte të përcaktuara. Kërkuesit, si
administratorët e kësaj rezidence, u privuan nga pronësia për një numër të
madh të pronave si pasojë e ushtrimit të të drejtave të banorëve për blerje të
garantuar nga Ligji i Reformës së Qiradhënies, i amendamentuar më 1967.
Më konkretisht kërkuesit u afektuan nga një numër transaksionesh të
qiramarrësve të përfunduara në mes të prillit 1979 dhe nëntorit 1983, të
cilat kishin të bënin me 77 prona të mbajtura në qiratë "Premium" dhe 3
prona të mbajtura në qira të "ndërtimit". Kërkuesit shpjeguan se sipas
praktikës së ndjekur nga patundshmëria në atë kohë, premiumet u
llogaritën sipas kësaj baze: së pari pagesa nën qira ishte caktuar si përqindje
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e qirasë së parashikuar të tregut dhe pastaj premiumi ishte vlera e
kapitalizuar e llogaritur bazuar në bilancin e qirasë së tregut të vlerësuar
gjatë kohëzgjatjes së qirasë. Vlera e 28 nga pronat u vlerësuan në bazë të
transaksioneve bazuar në vlerën e qirasë në vitin 1967 dhe vlera e 52
pronave të tjera në bazë të transaksioneve të vitit 1974. Me kalimin e kohës,
sipas kërkuesve, Ligji i vitit 1974 ndikoi në një mase gjithnjë e më të lartë në
raport me vlerën e pronave dhe pasuritë e tyre. Që nga nëntori i vitit 1983,
ishin realizuar edhe 43 transaksione të tjera, duke sjellë deri në një total prej
rreth 215 numrin e pronave të fituara nga qiramarrësit sipas legjislacionit të
reformës së qiradhënies. Kërkuesit vlerësuan se ekzistonte mundësia që në
të ardhmen të ketë 500 deri në 800 subvencione të mëtejshme në pasurinë e
tyre. Në secilën prej 80 transaksioneve subjekt i çështjes në fjalë, ishte
çmimi i paguar i arritur me negocim. Kërkuesit u këshilluan nga
këshilltarët e tyre ligjorë se nuk kishin arsye për të kundërshtuar të drejtën
e ndonjërit prej qiramarrësve për të fituar pasuri të paluajtshme dhe se ata
nuk mund të shpresonin në mënyrë të arsyeshme të merrnin një çmim më
të lartë për cilëndo nga pronat përkatëse në procedurat para Tribunalit te
Tokës ose, në lidhje me transaksionet më të fundit, para Tribunalit për
Vlerësimin e Qiradhënies.
Kërkuesit vunë në pah veçoritë e mëposhtme të transaksioneve
individuale në fjalë: (I) vetëm në 3 raste, prona ishte e ndërtuar ose nga
qiramarrësi i cili ishte i privilegjuar ose nga paraardhësit e qiramarrësit; (II)
në vetëm 6 raste ishte pronë e zënë nga anëtarët e familjes së qiramarrësit
vazhdimisht që nga data e krijimit të qirasë; (III) periudha e okupimit të
qiramarrësit para datës së njoftimit të tij ose të saj për blerje ka ndryshuar
nga 3 në 35 vite; Në 34 nga 80 rastet, ajo kishte qenë nën tetë vjet; (IV) në të
gjitha rastet, qiramarrësi kishte të drejtën e sigurimit të mbajtjes, sipas
kushteve të përcaktuara me qira, pas skadimit të qirasë; (V) periudha
ndërmjet njoftimit të qiramarrësit (data përkatëse për vlerësimin e çmimit)
dhe përfundimi i shitjes ndryshonte ndërmjet një dhe 13 vjet dhe në 34 prej
80 transaksioneve ishte më shumë se 5 vjet; (VI) vlera e paligjshme e
pasurive të paluajtshme (siç vlerësohet nga kërkuesit) ndryshon nga 44,000
£ deri 225,000 £, ndërsa çmimi i paguar për dhënien e qirasë nga
qiramarrësi varionte nga 2,500 £ deri 111,000 £; (VII) vlera e pjesës së
pashprehur të qirasë për qiramarrësit thuhet se është deri në 153,750
dollarë - pa marrë parasysh të drejtën për të paguar; (VIII) në 15 raste,
qiramarrësi shiti me qira, pas paraqitjes së kërkesës, por para se të lirohet,
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në dobi të së drejtës për të paguar; (IX) në të paktën 25 nga 80 rastet,
qiramarrësi i cili ishte i lirë, nuk mbetej në zotërim të pronës, por e shiti atë
brenda një viti nga marrja e tij dhe në 9 prej këtyre rasteve nuk zinte fare
pas fitimit; (X) fitimet që thuhet se janë bërë nga qiramarrësit për një shitje
të tillë të mëvonshme ndryshonin nga 32,000 £ në 182,000 £, me të paktën
në 7 raste kur qiramarrësi kishte bërë mbi 100,000 £. Në veçanti në një rast,
qiramarrësi i cili kishte marre me qira një pronë tre muaj para publikimit të
Letrës së Bardhë të vitit 1966 dhe i cili kishte paguar një çmim të ulët (£
9,000) për qira, ishte në gjendje të blinte të drejtën e përdorimit të lirë në 28
për qind të vlerës së saj të duhur (siç vlerësohet nga kërkuesit), dhe e shiti
atë më pak se një vit më vonë për një fitim prej 636 për qind - një fitim prej
116,000 £.
Për këtë arsye, humbjet që kërkohen nga kërkuesit për të qenë të
qëndrueshme nëpërmjet shitjes në terma statutorë, në krahasim me kushtet
e tregut të hapur, variojnë nga 1,350 £ në 148,080 £ për çdo transaksion dhe
gjithsej 1,479,407 £ për pronat në një vlerësimi të vlerës së të cilave është i
bazuar në vitin 1967 dhe 1,050,496 £ për pronat në lidhje me të cilat është
marrë baza e vlerësimit vlera e pronave në vitin 1974.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Kërkuesit pretenduan se transferimi i detyrueshëm i 10 pronave të
tyre, ipso facto dhe / ose me çmimin e paguar, ka shkelur Nenin 1 të
Protokollit 1 të Konventës. Ata gjithashtu pohuan se rrethanat e
transferimit përfshinin diskriminim në kundërshtim me Nenin 14 të
Konventës dhe se mungesa e ndonjë sistemi të ankesës kundër transferimit
të tillë ka shkelur Nenin 13 të Konventës. Në atë, që ata e quajtën
shtatëmbëdhjetë "kërkesa plotësuese" të parashtruara midis 17 prillit 1980
dhe 3 janarit 1984, kërkuesit u ankuan për 70 transaksione të tjera.
Në lidhje me Nenin 1 të Protokollit 1, kërkuesit pretenduan se iu ishte
shkelur e drejta e tyre në pronë, pasi që ligji në fjalë sipas tyre kishte
ndërhyrë në marrëveshjet midis tyre dhe qiramarrësve, i detyroi kërkuesit
të shesin pronat e tyre detyrimisht, lejoi qiramarrësit për të shitur pronat në
tregun e hapur për fitime të mëdha dhe detyroi kërkuesit të shesin pronën
e tyre me një çmim gjithmonë më të vogël sesa vlera e tregut. Kërkuesit po
ashtu u ankuan se ligji nuk ka siguruar mekanizma në të cilat mund të
kundërshtojnë vlefshmërinë ose arsyetimin për privimin e pronës së tyre
dhe as parime mbi të cilat duhet të llogaritet kompensimi.
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Gjykata vëren se në rastin në fjalë thelbi i kontestit është
kundërshtimi i legjislacionit e jo nëse zbatimi nga organet ka qenë i drejtë,
andaj fillimisht duhet të vlerësoj nëse legjislacioni është në pajtueshmëri me
Konventën, por duke marr parasysh transaksionet konkrete që kanë
afektuar kërkuesit. Duke u mbështetur në tri rregullat e veçanta të Nenit 1
të Protokollit 1 Gjykata fillimisht vlerëson se rregulli i dytë i deprivimit
është i aplikueshëm meqenëse kërkuesit ishin privuar nga pasuria e tyre
brenda kuptimit të Nenit 1 të Protokollit 1. Sa i përket çështjes nëse privimi
ka qenë në interes publik Gjykata vlerëson se një privim nga e drejta në
pronë, i kryer për asnjë arsye tjetër përveç dhënies së një përfitimi privat
ndaj një pale nuk mund të jetë "në interesin publik". Megjithatë, transferimi
i detyrueshëm i pronës nga një individ në një tjetër, mund të jetë, në varësi
të rrethanave, një mjet legjitim për nxitjen e interesit publik, në të cilin
pasuria e transferuar duhet të vihet në përdorim për publikun e gjerë ose
që komuniteti përgjithësisht të përfitojë nga kjo. Marrja e pronës duke
ndjekur një politikë të parashikuar për të ngritur drejtësinë sociale brenda
komunitetit mund të konsiderohet si në „interes të përgjithshëm‟. Andaj
Gjykata vlerëson se marrja e pronës me qëllim të realizimit të politikave
legjitime sociale dhe ekonomike mund të jenë në „interes publik‟ edhe në
rastet kur komuniteti i gjerë nuk ka përfitim të drejtpërdrejtë nga pronat e
marra, andaj legjislacioni në fjalë nuk është ipso facto shkelje e Nenit 1 të
Protokollit 1, por duhet të vlerësohet nëse bie në kundërshtim me interesin
publik në aspekte tjera.
Tutje Gjykata vëren se për shkak të njohurive të drejtpërdrejta të
shoqërisë dhe nevojave të tyre, autoritetet kombëtare në parim janë në
pozicion më të mirë për të vlerësuar atë që është "në interesin publik". Sipas
sistemit të mbrojtjes të përcaktuar nga Konventa, është pikërisht për
autoritetet kombëtare që të bëjnë vlerësimin fillestar si të ekzistencës së një
problemi të shqetësimit publik për marrjen e masave të privimit të pronës
dhe të veprimeve korrigjuese që duhen marrë.1 Këtu, ashtu si edhe në fusha
të tjera për të cilat shtrihen masat mbrojtëse të Konventës, autoritetet
kombëtare në përputhje me rrethanat gëzojnë një hapësirë të caktuar
vlerësimi. Për më tepër, nocioni i "interesit publik" është
domosdoshmërisht i gjerë. Në veçanti, siç vuri në dukje Komisioni,
vendimi për të nxjerrë ligje për shpronësimin e pronës do të përfshijë në
përgjithësi konsiderimin e çështjeve politike, ekonomike dhe sociale në të
1

530

Handyside kundër Britanisë së Madhe, gjykimi i 7 Dhjetorit 1976, Seria A nr.24, fq.22, par. 48

James dhe të tjerë kundër Britanisë së Madhe - 8793/79

cilat opinionet brenda një shoqërie demokratike mund të ndryshojnë në
mënyrë të arsyeshme gjerësisht. Gjykata, duke e gjetur të natyrshme që
hapësira e vlerësimit në dispozicion të legjislaturës në zbatimin e politikave
sociale dhe ekonomike duhet të jetë një fushë e gjerë, do të respektojë
gjykimin e legjislativit për atë që është "në interesin publik", përveç nëse ky
aktgjykim është qartazi pa bazë të arsyeshme. Me fjalë të tjera, megjithëse
Gjykata nuk mund të zëvendësojë vlerësimin e saj për atë të autoriteteve
kombëtare, ajo është e detyruar të rishikojë masat e kontestuara sipas Nenit
1 të Protokollit 1 dhe, duke bërë kështu, të bëjë një hetim në faktet në të
cilat autoritetet kombëtare vepruan.
Lidhur më këtë kërkuesit pretenduan se Ligji i vitit 1967 nuk ishte
miratuar për qëllime të interesit publik por ishte në realitet i motivuar nga
qëllime politike. Megjithatë, Gjykata vëren se reforma e qirasë në Angli dhe
Uells ishte një çështje me interes publik për pothuajse një shekull dhe se
kur u miratua Ligji i vitit 1967, pranimi u pranua si parim nga të gjitha
partitë kryesore politike, megjithëse ata shprehën pikëpamje të ndryshme
se si duhet të zbatohet. Kërkuesit nuk morën parasysh që kritikat kryesore
të bëra tani nga ato të dispozitave substanciale të legjislacionit, u shprehën
në atë kohë dhe u debatuan plotësisht në Parlament para se të
refuzoheshin. Gjykata nuk konstaton se qëllime të tilla politike, që mund të
kenë ndikuar në procesin legjislativ, e penguan që qëllimi i Ligji i vitit 1967ës të jetë i ligjshëm. Tutje Gjykata në përgjigje të pretendimeve të kërkuesve
se qiramarrësit nuk iu nënshtroheshin vështirësive si pasojë e sistemit të
qiramarrjes, vlerëson se këta të fundit në varshmëri të kontratës mund të
kenë ndërtuar shtëpinë, riparuar ato, që do të thotë që qiramarrësit në një
periudhë kohore do të kenë investuar një shumë të lartë në këto prona. Si
pasojë Gjykata është e mendimit se opinioni i Parlamentit të Britanisë së
Madhe në momentin e miratimit të reformës, nuk ishte e tillë që të mund të
karakterizohet si e pabazë.
Kjo sidoqoftë nuk e zgjidh problemin andaj Gjykata vlerëson se nëse
legjislacioni në fjalë ka vënë një barrë të konsiderueshme mbi individin
atëherë nuk mund të thuhet se është arritur një baraspeshë e drejtë. 2
Gjykata duke trajtuar argumentet e kërkuesve vlerëson nëse masat e marra
nga autoritetet përmbushin kushtin e të qenit të duhura dhe proporcionale.
Sipas kërkuesve siguria e qiramarrjes në legjislacionin në fuqi ishte masë e
mjaftueshme për mbrojtjen e qiramarrësve. Gjykata nuk pajtohet me këtë
2

Sporrong dhe Lönnroth kundër Suedisë, Seria A nr. 52, p. 26, par. 69
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sugjerim duke vlerësuar se ekzistenca e zgjidhjeve alternative nuk e bën në
vetvete legjislacionin si të pa-justifikueshëm, si pasoj nuk i takon Gjykatës
të vlerësoj nëse kjo ishte zgjidhja më e mirë apo ka pasur alternativa tjera.
Krijimi i një mekanizmi për transferimin e detyrueshëm të pronës në shtëpi
tek qiramarrësi në këmbim të një kompensimi, nuk mund të kualifikohet në
vetvete si një masë jo e duhur apo jo proporcionale. Sa i përket argumentit
lidhur me restrikcionet në shtëpitë me vlerë më të ulët, Gjykata konsideron
se kufizimi në shtëpitë me vlerë më të ulët nuk mund të konsiderohet si i
pabazë, meqenëse këto konsideroheshin si rastet me barrë më të rëndë.
Ndërsa sa i përket kundërshtimeve të kërkuesve lidhur me kompensimin,
Gjykata rikujton se marrja e pronës pa kompensim mund të arsyetohet
vetëm në rrethana të jashtëzakonshme. Gjykata gjithashtu pranon
konstatimin e Komisionit se marrja e pronës pa kompensimin e një shumë
të arsyeshme të vlerës reale në parim përbën shkelje të Nenit 1 të
Protokollit 1, por nuk garanton kompensim të plotë në të gjitha rrethanat.
Kompensimi më i ulët mund të arsyetohet në raste të qëllimeve legjitime të
interesit të përgjithshëm që tentojnë të arrijnë ndonjë drejtësi sociale të
përgjithshme.
Gjykata vëren se pretendimet e kërkuesve bien në dy grupe, sipas
tyre fillimisht vlerësimi i vitit 1967 nuk u akordon kërkuesve kompensim të
plotë për pronat me të drejtë të favorizuar, dhe grupin e dytë nën
vlerësimin e vitit 1967 dhe 1974 e vendos vlerën e pronës në datën e
shprehjes së vullnetit të qiramarrësve për blerje të pronës, sipas të cilës
kërkuesit humbin vlerën si pasojë e vonesës nga data e vlerësimit dhe
pagesës. Sa i përket vlerësimit të parë, Gjykata vëren se kjo bazë e
vlerësimit nuk e kompenson pronarin për vlerën e investimit të interesave
të tij në pronë. Duke pas parasysh se qëllimi i legjislacionit ishte të ndalonte
pasurimin e pabazë të pronarëve, qëllimi legjitim i Nenit 1 të Protokollit 1
sipas Gjykatës nuk është arritur, sepse ky vlerësim nuk vendos një
baraspeshë të drejtë në mes të palëve private dhe interesit të përgjithshëm
në një anë dhe të drejtave individuale të pronarëve, përkatësisht kërkuesve.
Ndërsa sa i përket pretendimeve për humbet për shkak të vonesave
Gjykata konstaton se procedurat e kompensimit të parapara në legjislacion
nuk dërgojnë detyrimisht në vonesa që do të rezultonin në shkelje të Nenit
1 të Protokollit 1.
Kërkuesit pohuan gjithashtu se bazuar në fjalinë e dytë të Nenit 1 të
Protokollit 1 në "parimet e përgjithshme të së drejtës ndërkombëtare" do të
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thoshte se kërkesat e tyre janë të bazuara në të drejtën ndërkombëtare, që
nënkupton kompensim të shpejtë, adekuat dhe efektiv për shpronësimi i
pronës së të huajve të zbatohet edhe për shtetasit. Fillimisht Komisioni ka
konsideruar vazhdimisht se parimet në fjalë nuk janë të zbatueshme për
marrjen nga një shtet të pronës së shtetasve të vet. Edhe Gjykata po ashtu
pajtohet me gjykimin e Komisionit. Gjykata e sheh të natyrshme që t'i
referohet parimeve të përgjithshme të së drejtës ndërkombëtare në Nenin 1
të Protokollit 1 gjatë çdo shqyrtimi, përfshirë edhe këtë rast, që do të thotë
se këto parime janë inkorporuar në Nenin 1 të Protokollit 1. Gjykata pas
vlerësimit të pretendimeve alternative të kërkuesve konstaton se të gjitha
kërkesat e fjalisë së dytë janë përmbushur për sa i përket privimit nga
pasuria e kërkuesve. Tutje si alternativë kërkuesit pretenduan shkelje të të
drejtave të tyre pronësore të garantuara me fjalinë e parë të Nenit 1 të
Protokollit 1. Gjykata konsideron se edhe nëse do të analizohej privimi i
pasurisë në dritë të fjalisë së parë nuk do të dërgonte në ndonjë përfundim
tjetër.
Si pasojë Gjykata vie në përfundim se nuk ka pasur shkelje të Nenit 1
të Protokollit 1 as për sa i përket përmbajtjes dhe kushteve të Ligjit për
Qiradhënie të vitit 1967, e as për sa i përket rrethanave të transaksioneve të
ku vlente e drejta e favorizuar e qiramarrësve të lidhura me pronat e
kërkuesve.
Kërkuesit po ashtu pretenduan se kishte pasur shkelje të Nenit 14 të
Konventës, por Gjykata konstatoi se legjislacioni i Britanisë së Madhe nuk
ka shkelur parimin e proporcionalitetit. Gjykata ka konsideruar
vazhdimisht se dallimet e trajtimit nuk përbëjnë diskriminim nëse kanë një
"justifikim objektiv dhe të arsyeshëm".3 Sidomos sa i përket marrjes së
pronës në kontekstin e një reforme sociale, mund të ketë bazë të mirë për të
bërë një dallim midis shtetasve dhe jo shtetasve sa i përket kompensimit.
Fillimisht, jo shtetasit janë më të prekshëm ndaj legjislacionit të brendshëm:
ndryshe nga shtetasit, ata në përgjithësi nuk kanë luajtur asnjë rol në
zgjedhjen apo përcaktimin e autorëve të saj dhe as nuk janë konsultuar për
miratimin e tij. Së dyti, megjithëse marrja e pronës gjithmonë duhet të
kryhet në interesin publik, konsiderata të ndryshme mund të zbatohen për
shtetasit dhe jo-shtetasit dhe mund të ketë arsye legjitime për të kërkuar që
shtetasit të mbajnë një barrë më të madhe në interesin publik sesa jo3

Abdulaziz, Cabales dhe Balkandali, aktgjykimi i 28 majit 1985, Seria A nr 94, Fq 35-36, par.
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shtetasit. Prandaj, sipas mendimit të Gjykatës, dallimi i kontestuar i nxjerrë
në legjislacion është i justifikueshëm në mënyrë të arsyeshme dhe objektive.
Andaj Gjykata gjen se nuk ka shkelje të Nenit 14 marrë së bashkë me Nenin
1 të Protokollit 1.
Bazuar në Nenin 6 § 1, kërkuesi pretenduan se në kuadër të skemës
së reformës së qiramarrjes ata nuk kishin asnjë formë ligjore për të sfiduar
të drejtën për të favorizuar qiramarrësit, në rast kur ata kishin përmbushur
kriteret e parapara në ligj. Sipas tyre, meqenëse çështjet e meritave
individuale dhe të barrës së vënë mbi ta nuk mund të trajtoheshin nga një
gjykatë paraqiste shkelje të këtij neni. Gjykata vlerëson se Neni 6 është i
zbatueshëm vetëm për kontestet për të drejtat të cilat janë në njohura në
legjislacionin vendor, por nuk kërkon që të ekzistojnë gjykata që mund të
tejkalojnë legjislacionin vendor. Në rastin në fjalë për aq sa kërkuesit kanë
konsideruar se ka pasur mos pajtueshmëri me Ligjin për Reformën e
Qiradhënies ata kanë pasur nj tribunal ku mund ti drejtonin ankesat e tyre.
Andaj Gjykata konsideron se nuk ka shkelje të Nenit 6 § 1 të Konventës.
Në lidhje me Nenin 13 të Konventës Gjykata theksoi se ky nen kërkon
që "kur një individ ka një pretendim të argumentueshëm për të qenë
viktimë e një shkeljeje të të drejtave të përcaktuara në Konventë, ai duhet të
ketë një mjet të rregullt para një autoriteti kombëtar dhe, nëse është e
përshtatshme, për të marrë dëmshpërblim.4 Megjithatë, "as Neni 13 as
Konventa në përgjithësi nuk përcakton për shtetet kontraktuese ndonjë
mënyrë të caktuar për të siguruar në kuadër të ligjit të tyre të brendshëm
zbatimin efektiv të ndonjë prej dispozitave të Konventës".5 Megjithëse nuk
ka asnjë detyrim për të përfshirë Konventën në të drejtën e brendshme, në
bazë të Nenit 1 të Konventës përmbajtja e të drejtave dhe lirive të
përcaktuara duhet të sigurohet sipas rendit juridik të brendshëm, në një
formë tjetër për të gjithë brenda juridiksionit të Shteteve Kontraktuese.
Gjykata rikujton se Konventa nuk është pjesë e së drejtës së brendshme të
Mbretërisë së Bashkuar, as nuk ekziston ndonjë procedurë kushtetuese që
lejon lejimin e vlefshmërisë së ligjeve për mos përmbushjen e të drejtave
themelore. Kështu dhe nuk mund të ishte një mjet i brendshëm në lidhje
me ankesën e kërkuesve, se vetë legjislacioni i reformës së qirasë nuk matë
standardet e Konventës dhe Protokolleve të saj. Gjykata, megjithatë,
4
5
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pajtohet me Komisionin se Neni 13 nuk shkon aq larg sa të garantojë një
mjet juridik që lejon që ligjet e një Shteti Kontraktues të jenë të
kundërshtuara përpara një autoriteti kombëtar për shkak të kundërshtimit
të Konventës ose në norma ekuivalente ligjore vendase. Prandaj, Gjykata
nuk është në gjendje të mbështesë argumentin në këtë drejtim të paraqitur
nga kërkuesit.
Duke dhënë të njëjtat fakte si në kontekstin e Nenit 6 § 1, kërkuesit u
mbështetën gjithashtu në Nenin 13 në lidhje me pasojat që u shkaktuan
atyre me zbatimin e legjislacionit të reformës së qirasë. Gjykata ka gjetur se
legjislacioni, duke përfshirë efektet e tij në rastin e kërkuesve, është në
përputhje me dispozitat thelbësore të Konventës. Në një situatë të tillë,
kërkesat e Nenit 13 do të plotësohen nëse ekziston një makineri vendase ku
individi mund të sigurojë pajtueshmërinë me ligjet përkatëse. Mjetet
juridike efektive në këtë kuptim ishin dhe mbeten në dispozicion të
kërkuesve. Në veçanti, mosmarrëveshjet mbi të drejtën e qiramarrësit për të
blerë pronën e patundshme sipas legjislacionit të reformës së qirasë dhe
mbi çështjet e lidhura, janë brenda juridiksionit të Gjykatës së Qarkut; dhe
çmimi i blerjes i pagueshëm është subjekt i përcaktimit, në mungesë të
marrëveshjes, nga gjykata lokale e vlerësimit të qirasë (ose, më parë,
Tribunali i Tokave). Prandaj, Gjykata konstaton se faktet e çështjes në fjalë
nuk shpalosin asnjë shkelje të Nenit 13 të Konventës.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se nuk ka shkelje të Nenit 6 § 1, Nenit 13 dhe Nenit 1
të Protokollit 1 në vete apo marrë së bashku me Nenin 14 (unanimisht).
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Larkos kundër Qipros - 29515/95
18.02.1999 [Dhoma e Madhe]
Neni 14 ndërlidhur me Nenin 8
Diskriminim dhe shkelje e së drejtës për respektimin e shtëpisë si
pasojë e mungesës për mbrojtje nga dëbimi në cilësinë të qiramarrësit të
shtetit / ka shkelje
Neni 14 ndërlidhur me Nenin 1 të Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e
tërheqjes së mbrojtjes nga dëbimi / e panevojshme për shqyrtim ndaras
Fjalët kyçe: gëzim paqësor i pasurisë/ respektim i shtëpisë/ mbrojtje nga
dëbimi / qëllim legjitim/ qiramarrës i shtetit/ diskriminim
Faktet e rastit
Kërkuesi - z. Xenis Larkos, shtetas qipriot, është shërbyes civil në
pension. Më 1 maj 1967, ai mori me qira nga shteti i Qipros një shtëpi në të
cilën jeton që nga ajo kohë me familjen e tij. Marrëveshja e qirasë kishte
tipare të një kontrate të zakonshme qiramarrjeje dhe me kushtin që
qiramarrja do të përfundonte nëse kërkuesi do të transferohej në një rreth
tjetër. Më 3 dhjetor 1986, Ministria e Financave informoi kërkuesin se leja
me të cilën ai kishte të drejtë banimi në ndërtesë është revokuar dhe se ai
duhej ta dorëzonte pronën më 30 prill 1987. Pasi që kërkuesi nuk e bëri
këtë, Prokurori i Përgjithshëm njoftoi se nëse ai nuk e liron pronën do të
ndërmerren veprime ligjore kundër tij. Më 3 korrik 1987, kërkuesi u përgjigj
se ai kishte jetuar së bashku me familjen e tij në shtëpi për njëzet vite dhe se
në mungesë të kujdesit nga shteti ishte detyruar të shpenzonte një shumë të
konsiderueshme të hollash për mirëmbajtjen e shtëpisë. Ai pretendonte se
ishte “qiramarrës me interes” brenda kuptimit të Ligjit për Kontrollin e
Qirasë 1983 dhe deklaroi se do të vazhdonte të qëndrojë në shtëpi për aq
kohë sa ishte i mbrojtur me ligj. Më 3 shkurt 1990, Qeveria filloi procedurat
e dëbimit të kërkuesit para Gjykatës së Qarkut në Nikosia. Qeveria
parashtroi se kërkuesi nuk e zinte shtëpinë në bazë të një marrëveshje të
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qirasë në kuptim të Ligjit për Kontrollin e Qirasë 1983, por se shtëpia i ishte
ndarë atij me urdhër administrativ për shkak të pozitës së tij në shërbimin
civil. Me aktgjykimin e 5 shkurtit 1992, Gjykata e Qarkut të Nikosias
konstatoi se personi që ka marrë me qira lokalet në pronësi të shtetit nuk
mund të konsiderohej si “qiramarrës me interes” i mbrojtur nga Ligji për
Kontrollin e Qirasë. Kërkuesi u urdhërua të lirojë pronën para datës 30
qershor 1992. Ai apeloi kundër aktgjykimit pranë Gjykatës Supreme, duke
u mbështetur në Nenin 14 të Konventës dhe në Nenin 1 të Protokollit 1,
duke u mbështetur në faktin se të drejtat e tij si qiramarrës ishin “të drejta
pronësore” brenda kuptimit të Nenit 1 të Protokollit 1 dhe se ai ishte
viktimë e diskriminimit në gëzimin e këtyre të drejtave, sepse Ligji për
Kontrollin e Qirasë 1983, siç u interpretua nga Gjykata e Qarkut në Nikosia,
nuk u dha mbrojtje qiramarrësve të shtetit, ndërsa i njëjti ligj ka mbrojtur
shtetin si një “qiramarrës me interes” kur ka marrë me qira lokalet në
pronësi të individëve privatë. Më 22 maj 1995, Gjykata Supreme hodhi
poshtë ankesën e kërkuesit, duke konstatuar se ai nuk mund të pretendonte
të drejta pronësore sipas Nenit 1 të Protokollit 1 si qiramarrës. Gjykata
Supreme vlerësoi se edhe nëse rasti ka të bëjë me trajtimin ndryshe të
rezervuar nga ligji për pronën e dhënë me qira nga pronarët privatë dhe me
pronën e dhënë me qira nga shteti, nuk do të kishe shkelje të Kushtetutës
ose të Konventës sepse do të ishte e arsyeshme të shqyrtohej se nuk është e
nevojshme t‟u jepet mbrojtje qiramarrësve në lidhje me shtetin, i cili nuk
është në të njëjtën pozitë si pronari privat. Pas këtij vendimi, kërkuesi u
kërcënua me dëbim të menjëhershëm.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Kërkuesi pretendoi shkelje të Nenit 8 të Konventës dhe Nenit 1 të
Protokollit 1 marrë së bashku me Nenin 14 të Konventës. Sa i përket Nenit
14 të ndërlidhur me Nenin 8, kërkuesi argumentoi se si qiramarrës i shtetit
ishte diskriminuar në mënyrë të paligjshme në të drejtën e tij për
respektimin e shtëpisë, për shkak të faktit se ai, ndryshe nga një qiramarrës
privat që merr me qira nga një pronar privat, nuk ishte i mbrojtur nga
dëbimi pas përfundimit të qirasë. Ai pretendoi se dallimi i bërë në Ligjin
për Kontrollin e Qirasë 1983, siç interpretohet nga gjykatat vendase, midis
qiramarrësve si ai dhe qiramarrësve privatë që zënë banesa private, nuk
mund të justifikohen sipas Nenit 14. Kërkuesi u mbështet në faktin se shteti
i paditur kishte dështuar të bënte një rast për trajtimin ndryshe të
537

Larkos kundër Qipros - 29515/95

qiramarrësve të shtetit, sa i përket mbrojtjes nga dëbimi. Qeveria theksoi se
kërkuesi përbënte një kategori të ndryshme të qiramarrësit, pasi që kishte
marrë me qira pronën shtetërore, për këtë arsye ai nuk ishte në një situatë
të ngjashme me atë të një qiramarrësi privat. Qeveria poashtu pretendoi se
për t‟i lejuar një qiramarrësi të tillë si kërkuesi të drejtën për të qëndruar
pafundësisht në një banesë shtetërore, do të pengonte detyrimin e
autoriteteve për të administruar pronën shtetërore në përputhje me
kërkesat kushtetuese dhe ligjore.
Gjykata vëren se është thirrur të marrë në konsideratë vetëm
ndikimin e Ligjit për Kontrollin e Qirasë 1983 të interpretuar nga gjykatat
vendore mbi të drejtat sipas Konventës, të kërkuesit si qiramarrës privat që
merr me qira një banesë shtetërore, dhe jo ndikimin e saj në të drejtat sipas
Konventës të individëve që marrin me qira pronën shtetërore për qëllime të
tjera përveç banimit. Gjykata vëren se ankesa e kërkuesit ka të bëjë me
mënyrën në të cilën dallimi i pretenduar në trajtim ndikon negativisht në të
drejtën e tij për respektim të banesës, të garantuar sipas Nenin 8 të
Konventës. Për më tepër, edhe pse kërkuesi ende nuk është dëbuar nga
shtëpia e tij, Ligji për Kontrollin e Qirasë 1983 është zbatuar tek ai pasi ai
dhe familja e tij kanë jetuar nën kërcënimin e dëbimit që nga fillimi i
procedurave të dëbimit. Sa i përket fushës së të drejtave të garantuara të
parashikuar në Nenin 14, Gjykata rikujton se sipas praktikës së përcaktuar
të saj, një dallim në trajtim është diskriminues nëse “nuk ka justifikim
objektiv dhe të arsyeshëm”, domethënë nëse nuk ndjek një “qëllim
legjitim”.1 Duke pasur parasysh faktin se kërkuesi pretendon të jetë në një
situatë të ngjashme me atë të qiramarrësve privatë që kanë marrë me qira
prona nga qiradhënësit privatë, fakti se prona i është dhënë në shfrytëzim
atij në cilësinë e shërbyesit civil dhe në veçanti për faktin se kushtet e qirasë
tregojnë qartë se shteti ka marrë me qira pronën në kapacitet si person
privat, Gjykata konsideron se kërkuesi mund të kërkojë me justifikim që të
jetë në një situatë të ngjashme me atë të qiramarrësve të tjerë privatë që
marrin me qira banesa nga pronarët privatë dhe të cilat ndodhen në zonë të
rregulluar. Gjykata vëren se shteti i paditur ka kërkuar të justifikojë
dallimin në trajtim duke vënë në dukje detyrat që Kushtetuta i imponon
autoriteteve në lidhje me administrimin e pronës së shtetit. Përderisa
Gjykata pranon se një masë, që ka efektin e trajtimit të personave ndryshe
në një situatë të ngjashme mund të justifikohet për arsye të interesit publik,
1
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ajo konsideron se në rastin konkret Qeveria nuk ka ofruar shpjegim bindës
se dëbimi i kërkuesit do t‟i shërbente interesit të përgjithshëm. Sa i përket
argumentit të Qeverisë se qiraja e banesave në pronësi shtetërore nuk është
e fokusuar në fitim dhe për këtë arsye nuk mund të krahasohet me
qiradhënësit privatë, Gjykata vëren se nuk ka asgjë që i pengon autoritetet
për t‟u kërkuar qiramarrësve të tyre të paguajnë qiranë sipas normave të
tregut. Vendimi për të mos vazhduar mbrojtjen e qiramarrësve në banesat
shtetërore, që jetojnë pranë banorëve të banesave private kërkon justifikim
specifik, më shumë pasi që shteti vetë mbrohet nga legjislacioni në rastet
kur merr me qira prona nga individë privatë. Megjithatë, Qeveria nuk ka
paraqitur ndonjë justifikim të arsyeshëm dhe objektiv për dallimin në
trajtim sipas Nenit 14 të Konventës. Gjykata konkludon se ka pasur shkelje
të Nenit 14 të Konventës në lidhje me Nenin 8.
Sa i përket Nenit 14 të Konventës të ndërlidhur me Nenin 1 të
Protokollit 1, kërkuesi pretendoi se në bazë të kushteve të marrëveshjes së
qiramarrjes, ai gëzonte të drejta të caktuara të pronësisë, që përbëjnë
“pasuri” në kuptim të Nenit 1 të Protokollit 1. Në parashtresën e tij,
tërheqja e mbrojtjes nga dëbimi për shkak të statusit të tij si qiramarrës i
shtetit ka ndërhyrë me të drejtën e tij për gëzim paqësor të pasurisë së tij
dhe përbën shkelje të Nenit 14 të Konventës në lidhje me Nenin 1 të
Protokollit 1. Qeveria u përgjigj se kërkuesi nuk kishte ndonjë interes në
pronën e marrë me qira që përbënte “pasuri” në kuptim të Nenit 1 të
Protokollit 1. Gjykata gjen, në përputhje me konkluzionin e Komisionit, se
nuk është e nevojshme t‟i jepet konsideratë e veçantë kësaj ankese, duke
pasur parasysh vendimin e saj sipas Nenit 14 të ndërlidhur me Nenin 8.
Gjykata pajtohet me parashtrimin e Qeverisë për mungesën e një
lidhjeje shkakore mes çështjes që konstatohet se përbën shkelje dhe dëmin
material që kërkuesi pretendon se ka pësuar, prandaj kërkesat për dëmin
material duhet të refuzohen. Gjykata vëren se që nga viti 1986 kërkuesi ka
jetuar nën kërcënimin e dëbimit nga shtëpia dhe për këtë arsye, Gjykata i
cakton kërkuesit shumën CYP 3,000 për dëm jo-material.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se ka shkelje të Nenit 14 të ndërlidhur me Nenin 8 të
Konventës dhe se kërkesa nën Nenin 14 ndërlidhur me Nenin 1 të
Protokollit 1 është e panevojshme për shqyrtim ndaras (unanimisht).
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12.07.2007 [Seksioni i dytë]
Neni 8
Shkelje e së drejtës për respektimin e shtëpisë si pasojë e lëshimit të
urdhrit për dëbim / nuk ka shkelje
Neni 1 i Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e
shitjes së shtëpisë me çmim më të ulët se vlera e tregut dhe mungesës së
masave mbrojtëse procedurale në lidhje me masat e zbatimit të
përmbarimit / nuk ka shkelje
Fjalët kyçe: kredi bankare /kolateral / mos pagesë e kredisë / urdhër për
dëbim / shitje e shtëpisë / respektim i shtëpisë / gëzim paqësor i pasurisë qëllim
legjitim/ në interes të përgjithshëm
Faktet e rastit
Kërkuesit - z. Nikola Vrziq dhe znj. Mila Vrziq, shtetas kroatë, më 5
shkurt 2009 me kompaninë e tyre M.N. hynë në një marrëveshje me M.G.
dhe kompaninë e tij “E”. Duke u mbështetur në atë marrëveshje, kërkuesit
pranuan borxhin e tyre prej 580,000 kuna kroate (HRK) për M.G. dhe
borxhin prej 180,000 HRK ndaj kompanisë E. Për të siguruar hua te
përgjithshme, kërkuesit e përdorën shtëpinë e tyre si kolateral, duke lejuar
M.G. të regjistrojë një pagesë në të. U përcaktua se nëse kërkuesit dhe
shoqëria e tyre nuk do të paguanin borxhet e tyre deri më 1 maj 2009,
kreditorët kishin të drejtë të ngrinin procedurat e përmbarimit për pagesën
e borxhit nëpërmjet shitjes së shtëpisë së kërkueseve. Më 20 tetor 2009,
M.G. dhe kompania e tij E. ka ngritur procedurat e ekzekutimit kundër
kërkueseve para Gjykatës Komunale të Poreçit, duke kërkuar shitjen
gjyqësore të shtëpisë me argumentin se kërkuesit nuk kishin paguar
borxhin e tyre ndaj M.G., ndërsa kompania M.N. kishte arritur të paguante
vetëm një pjesë të borxhit të saj ndaj kompanisë E., në vlerën 703,643.05
kuna kroate. Më 17 nëntor 2009, Gjykata Komunale në Poreç e miratoi atë
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kërkesë dhe nxori një urdhër përmbarues kundër kërkueseve. Kërkuesit
nuk u ankuan dhe urdhri i përmbarimit u bë i plotfuqishëm më 17 dhjetor
2009 nga Gjykata Komunale e Poreçit, e cila e kishte regjistruar urdhrin e
përmbarimit në shtëpinë e ankuesve në regjistrin e tokës. Një seancë
dëgjimore për të vlerësuar vlerën e pronës u mbajt pranë Gjykatës
Komunale të Poreçit. Të dy kërkuesit u ftuan, por u paraqit vetëm kërkuesi
i parë, i cili u obligua të dorëzojë një vlerësim të ekspertëve të vlerës se
shtëpisë brenda dy ditëve. Kreditori kërkoi nga Gjykata Komunale të
angazhonte një ekspert për këtë qëllim. Më 16 qershor 2010, vlerësimi i
shtëpisë u krye në vend nga një inxhinier civil dhe një anketues, i cili
deklaroi me shkrim se vlera e shtëpisë ishte 2,463,092.48 kuna kroate (rreth
323,860 euro) dhe kërkuesit nuk bënë asnjë vërejtje për vlerësimin.
Një grup tjetër i procedurave të zbatimit u ndërmor kundër
kërkuesve si dhe një urdhër zbatimi ishte lëshuar kundër kërkueseve me
kërkesë të Bankës P. më 24 janar 2011, që përfshinte edhe një kredi të
papaguar të vitit 2006, urdhër ky që ishte bërë i formës së prerë në mars
2011. Në Ankandin e dytë publik, që u mbajt në mars 2012, shtëpia e
kërkueseve iu shit M.G. për 821,040 kuna kroate (rreth 109,000 euro).
Gjykata Komunale e Poreçit i dha M.G. titullin në shtëpinë e kërkuesve, me
kusht që të paguajë 821.040 K si çmim të blerjes. Kërkuesit parashtruan një
ankesë kundër këtij vendimi, duke argumentuar se shitja gjyqësore ishte
joproporcionale, pasi vlera e vërtetë e shtëpisë së tyre kishte qenë rreth
700,000 EUR. Ata gjithashtu argumentuan se Gjykata Komunale nuk kishte
respektuar dispozitat e Ligjit të Zbatimit, i cili deklaronte se gjykatat duhet
të respektojnë dinjitetin e debitorëve të nënshtruar ndaj zbatimit dhe duhet
ta bëjnë procesin e përmbarimit sa më njerëzor të jetë e mundur. Gjykata e
Qarkut Pula hodhi poshtë kërkesën e dhe konstatoi se shtëpia ishte shitur
në një ankand të dytë publik për më shumë se një të tretën e vlerës së saj
dhe se M.G. kishte qenë ofruesi i vetëm. Për më tepër, vlera e shtëpisë ishte
caktuar nga Gjykata Komunale e Poreçit më 25 tetor 2010 dhe kërkuesit
nuk e kishin kundërshtuar. Për këtë, shitja e shtëpisë ishte në përputhje me
Ligjin e Zbatimit.
Kërkuesit paraqitën ankesë kundër vendimit të Gjykatës së Qarkut
Pula, duke u mbështetur në Nenin 382 (2) të Ligjit të Procedurës Civile. Ata
argumentuan se vlera aktuale e shtëpisë së tyre ishte rreth 700,000 EUR dhe
se shtëpia e tyre duhej të ishte përjashtuar nga zbatimi, pasi që ishte
"përmbushja e nevojave të tyre themelore njerëzore". Gjykata Komunale e
541

Vrzič kundër Kroacisë - 43777/13

Poreçit e shpalli ankesën të papranueshme, me arsyetimin se një ankesë e
tillë ishte lejuar në procedurat e përmbarimit vetëm nëse bazohej në Nenin
382 (2) të Ligjit të Procedurës Civile. Në të njëjtën ditë, Gjykata Komunale e
Poreçit shpalli kërkesën e kërkuesve për ndalim të zbatimit, të
papranueshme, duke gjetur se ato nuk i kishin plotësuar kushtet ligjore për
një kërkesë të tillë. Gjykata Komunale vendosi të transferonte pronën e
shtëpisë në fjalë tek M.G. Në lidhje me këtë vendim, kërkuesit paraqitën
ankesë, e cila u shpallë e papranueshme nga Gjykata Komunale, e cila e
mbajti një seancë për ndarjen e të ardhurave nga shitja e shtëpisë.
Kërkuesit, megjithëse u thirrën siç duhet, nuk u paraqitën. Më 17 shtator
2013, Gjykata Komunale e Poreçit urdhëroi dëbimin kërkueseve.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Duke u mbështetur në Nenin 8 dhe Nenin 1 të Protokollit 1, kërkuesit
pretenduan se ka pasur shkelje të së drejtës së tyre për respektim të
shtëpisë, me arsyetimin se zbatimi i urdhrit për dëbim nuk duhej të kryhej
ndaj shtëpisë së tyre, e cila shërbente për "plotësimin e nevojave
themelore", për shkak se ata jetonin aty me familjen dhe ajo u shërbente
edhe si mjedis i biznesit.
Qeveria fillimisht argumentoi se kërkuesit nuk i kishin shteruar të
gjitha mjetet juridike vendore, pasi që ata mund të kishin sjellë një veprim
civil për të deklaruar marrëveshjen në fjalë të pavlefshme dhe në
kundërshtim me Kushtetutën. Ata gjithashtu mund të kishin sjellë një padi
civile duke pretenduar se urdhri i përmbarimit në shtëpinë e tyre nuk ishte
i pranueshëm. Gjykata rikujton se detyrimi për të shteruar mjetet juridike
vendore vendos një obligim mbi kërkuesin që të përdorë vetëm mjetet
juridike të cilat janë efektive, të mjaftueshme dhe të arritshme. Sa i përket
padisë civile, me të cilën mund të pretendohej se urdhri i përmbarimit në
shtëpinë e kërkueseve nuk ishte i pranueshëm, Gjykata vëren se një veprim
i tillë lejohet vetëm për arsyet e përcaktuara në Nenin 46 (1) nën paragrafët
7 dhe 9 deri 11 të Ligjit të Zbatimit dhe se kërkuesit nuk kanë argumentuar
se ndonjë prej këtyre rrethanave aplikohet në rastin e tyre. Prandaj,
kundërshtimi i Qeverisë, për aq sa ka të bëjë me një padi civile duke
pretenduar se urdhri i përmbarimit në shtëpinë e kërkuesve ishte i
pranueshëm, duhet të refuzohet. Sa i përket kërkesës civile që kërkon që
kontrata në fjalë të shpallet e pavlefshme, Gjykata konsideron se
argumentet e paraqitura nga palët në lidhje me këtë kanë të bëjnë me
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meritat e çështjes. Gjykata konstaton se kjo ankesë nuk është qartazi e
pabazuar dhe shpall atë si të pranueshme.
Lidhur me meritat e rastit kërkuesit argumentuan se urdhri për
dëbimin e tyre i lëshuar nga Gjykata Komunale e Poreçit, kishte shkaktuar
ndërhyrje në të drejtën e tyre për respektimin e shtëpisë, pavarësisht faktit
se ata ende nuk ishin dëbuar. Ata pranuan se ndërhyrja në fjalë ishte në
përputhje me ligjin, por argumentuan se nuk ishte e nevojshme në një
shoqëri demokratike. Kërkuesit pohuan se shtëpia e tyre duhej të ishte e
liruar nga procedurat e përmbarimit, pasi që ajo kishte përmbushur nevojat
e tyre bazë për strehim. kërkuesit gjithashtu argumentuan se garancitë
procedurale të kërkuara me Nenin 8 nuk ishin siguruar, pasi që rregullat që
rregullonin procedurat e përmbarimit nuk i lejonin gjykatat të kryejnë një
test proporcional në procedurat e përmbarimit. Qeveria argumentoi se
arsyet për ndërhyrje në të drejtën e kërkuesve për respektimin e shtëpisë së
tyre ishin të përcaktuara në Ligjin e Zbatimit. Ndërhyrja pati një qëllimin
legjitim të mbrojtjes së interesave të të tjerëve, domethënë, kreditorëve të
kërkueseve. Qeveria pohoi se duke përdorur shtëpinë e tyre si kolateral për
huanë e tyre, kërkuesit kishin rënë dakord për të.
Fillimisht, Gjykata vëren se shtëpia ishte shitur në procedurë
përmbarimore dhe dëbimi i tyre ishte urdhëruar në kontekstin e këtyre
procedurave si pasojë një urdhër dëbimi është lëshuar dhe mund të
zbatohet në çdo kohë. Gjykata përsërit se detyrimi për të liruar një shtëpi
në të cilën ai ose ajo jeton, përbën një ndërhyrje në të drejtën për
respektimin e shtëpisë,1 andaj çështja kryesore për shqyrtim ishte nëse
ndërhyrja është përcaktuar me ligj dhe ka ndjekur një qëllim legjitim. Sipas
ligjit kroat që rregullon procedurat e ekzekutimit, një blerës i pronës në një
ankand publik bëhet pronar i asaj pasurie. Vendimi për transferimin e
titullit në shtëpinë e M.G. është lëshuar nga gjykatat kombëtare sipas
ligjeve kroate që rregullojnë shitjen e pronës së paluajtshme në procedurat
e përmbarimit. Ngjashëm vendimi i gjykatave vendase për të urdhëruar
dëbimin e ankuesit ishte bazuar në Nenin 120 të Ligjit të Zbatimit. Gjykata,
duke theksuar se fuqia e saj për të shqyrtuar pajtueshmërinë me ligjin
vendas është e kufizuar dhe se vendimet e gjykatave kombëtare që
urdhëronin dëbimin e ankuesve ishin në përputhje me ligjin vendas,
thekson se ndërhyrja në fjalë, pra, ka ndjekur qëllimin legjitim të mbrojtjes
së titullit të ligjshëm të blerësit në shtëpinë e kërkueseve.
1

Ćosić kundër Kroacisë, nr. 28261/06,§ 18, 15 janar 2009
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Në lidhje me atë se a ishte ndërhyrja "e nevojshme në një shoqëri
demokratike", Gjykata konsideron se çështja kryesore në këtë rast është
nëse ndërhyrja ishte proporcionale me qëllimin e ndjekur dhe në këtë
mënyrë "e nevojshme në një shoqëri demokratike". Gjykata duke krahasuar
rastin në fjalë me disa raste të mëhershme kur dëbimi ishte bërë në raport
me palët qiramarrëse të shtetit, ndërsa në rastin aktual, palët në procedurën
përmbarimore ishin ose një person privat, domethënë M.G., ose ndërmarrje
private, përkatësisht një bankë dhe një shoqëri. Praktika e organeve të
Konventës sugjeron që qasja në raste të tilla është disi e ndryshme dhe se
një masë e parashikuar me ligj me qëllim të mbrojtjes së të drejtave të të
tjerëve mund të shihet si e nevojshme në një shoqëri demokratike.2
Ndryshe nga situatat e trajtuara, kërkuesit ankohen se pagesa e borxhit u
imponua nga shitja e shtëpisë së tyre. Gjykata vëren se kërkuesit
vullnetarisht e përdorën shtëpinë si kolateral për huanë e tyre, ata u
pajtuan që nëse ata dhe kompania e tyre nuk do të paguanin borxhet e tyre
të pashlyera deri më 1 maj 2009, kreditorët kishin të drejtë të kërkonin
ekzekutimin e shlyerjes nëpërmjet shitjes së shtëpisë së tyre. Borxhi ishte i
konsiderueshëm, domethënë rreth 250,320 euro dhe rreziku i natyrshëm në
huamarrjen e një shume të tillë të lartë është se debitori mund të mos jetë
në gjendje ta paguajë atë. Kërkuesit shprehimisht u pajtuan që të merrnin
një rrezik të tillë, si dhe nuk sfiduan asnjë nga marrëveshjet e huasë para
gjykatave kombëtare në procedurat përkatëse. Kjo nënkupton që kërkuesit
kanë hyrë lirshëm në këto marrëveshje dhe lirshëm kanë përcaktuar që
kreditë mund të sigurohen duke përdorur shtëpinë e tyre si kolateral.
Prandaj, ata duhet të kenë qenë të vetëdijshëm se shtëpia e tyre do të shitet
për të siguruar pagesën e ndonjë borxhi të papaguar. Kërkuesit nuk
kundërshtuan urdhrin e përmbarimit, për këtë, ata në mënyrë të heshtur
ranë dakord për shitjen e saj në procedurat e përmbarimit. Prandaj, Gjykata
konkludon se nuk ka pasur shkelje të Nenit 8 të Konventës.
Në lidhje me Nenin 1 të Protokollit 1, kërkuesit u ankuan se ishte
shkelur e drejta e tyre për gëzim paqësor të pasurisë. Qeveria në anën tjetër,
argumentoi se kërkuesit nuk i kishin shteruar mjetet e brendshme
përkatëse. Sikur të paraqisnin një ankesë kundër urdhrit të përmbarimit,
ata mund të kishin paraqitur më tej një ankesë kushtetuese me anë të së
cilës mund të kishin paraqitur të gjitha ankesat që i kanë paraqitur para
2
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Gjykatës. Për më tepër, kërkuesit nuk kishin kundërshtuar vlerësimin e
shtëpisë së tyre, siç parashihet me Ligjin e Zbatimit. Ata kishin mundësinë
e ankesës deri në përfundimin e ankandit të parë publik për ta bërë këtë.
Në vend të kësaj, ata kishin kundërshtuar vlerësimin e shtëpisë së tyre për
herë të parë në ankesën kundër vendimit për dhënien e titullit të shtëpisë së
tyre M.G.. Në atë fazë të procedurës, një kundërshtim i tillë nuk ishte më i
pranueshëm. Kërkuesit pohuan se me nënshkrimin e kontratës me
kreditorët e tyre, ata nuk kishin rënë dakord me rregullat e procedurës së
përmbarimit. Kërkuesit argumentuan se një ankesë kushtetuese nuk do të
ishte e pranueshme në rastin e tyre dhe se ata e kishin apeluar vendimin që
urdhëronte shitjen e pronës dhe dëbimin e tyre, por pa dobi. Në lidhje me
këtë, Gjykata konsideron se argumentet e palëve lidhur me shterimin e
mjeteve juridike vendore kanë të bëjnë me bazueshmërinë e ankesës së
kërkuesve sipas Nenit 1 të Protokollit 1, në veçanti aspektin e tij
procedural, dhe do t'i shqyrtojë ato në përputhje me rrethanat. Gjykata
vëren se kjo ankesë nuk është qartazi e pabazuar dhe duhet të shpallet e
pranueshme.
Sa i përket meritave të rastit kërkuesit pohuan se masat e zbatimit
nuk ishin shoqëruar me masa mbrojtëse procedurale. Shumica e ankesave
të tyre në procedurat e përmbarimit ishin shpallur të papranueshme,
ndërsa ankesa kundër shitjes së shtëpisë së tyre për një çmim
joproporcional, domethënë një e treta e vlerës së saj, ishte hedhur poshtë si
e pabazuar. Ata u ankuan gjithashtu se shtëpia e tyre ishte shitur vetëm për
një të tretën e vlerës së saj, pas një vlerësimi nga një ekspert i caktuar nga
gjykata dhe se vlera e shtëpisë së tyre ishte shumë më e lartë se vlerësimi i
ekspertëve. Në lidhje me këtë, Gjykata vlerëson nëse ka pasur ndërhyrje në
të drejtën e kërkuesve për gëzim paqësor të pasurisë dhe vëren se pronësia
e shtëpisë së kërkuesve u transferua tek një person tjetër në kontekstin e
procedurave të përmbarimit, të sjella me qëllim të marrjes së shumave të
parave të cilat gjykatat e brendshme kishin urdhëruar më parë për t'i
paguar kreditorëve të kërkuesve. Edhe pse ndërhyrja në fjalë nuk
përfshinte shpronësimin nga ana e shtetit, masa e kontestuar rezultoi me
privimin e kërkuesve të pronës së tyre. Në praktikën e saj, Gjykata tashmë
ka shqyrtuar situata të ndryshme të shitjes me forcë të shtëpive të
kërkuesve sipas Nenit 1 të Protokollit 1 dhe arriti në përfundimin se shitja e
tillë përbënte ndërhyrje në të drejtën e kërkuesve për gëzim paqësor të
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pasurisë së tyre.3 Gjykata nuk sheh ndonjë arsye për t'u larguar nga një
përfundim i tillë në rastin aktual. Në përputhje me këtë praktikë gjyqësore,
Gjykata konsideron se shitja gjyqësore e pronës së kërkuesve duhet
konsideruar nën të ashtuquajturën rregull të tretë, në lidhje me të drejtën e
Shtetit "për të zbatuar ligje të tilla që i konsideron të nevojshme për
kontrollimin e përdorimit të pronës në përputhje me interesin e
përgjithshëm", të përcaktuar në paragrafin e dytë të Nenit 1 të Protokollit 1.
Në vlerësimin se nëse ndërhyrja është përcaktuar me ligj dhe ka
ndjekur një qëllim legjitim, Gjykata vëren se ndërhyrja në të drejtën e
kërkueseve për gëzim paqësor të pasurisë ishte bazuar në dispozitat
përkatëse të Ligjit të Zbatimit dhe i shërbeu qëllimeve legjitime të mbrojtjes
së kreditorëve dhe blerësit të shtëpisë. Në vlerësimin e Gjykatës nëse
ndërhyrja ishte proporcionale me qëllimin legjitim të ndjekur sipas
jurisprudencës së mirëfilltë të Gjykatës, paragrafi i dytë i Nenit 1 të
Protokollit 1 duhet të lexohet në dritën e parimit të shprehur në fjalinë e
parë. Rrjedhimisht, çdo ndërhyrje duhet të arrijë një "baraspeshë të drejtë"
midis kërkesave të interesit të përgjithshëm. Gjykata është e vetëdijshme
për faktin se çështja në fjalë ka të bëjë me procedurat ndërmjet palëve
private, domethënë kërkueseve dhe kreditorëve të tyre nga njëra anë dhe
kërkueseve dhe blerësit të shtëpisë së tyre nga ana tjetër. Megjithatë, edhe
në rastet që kanë të bëjnë me çështje gjyqësore private, Shteti ka për detyrë
t'u ofrojë palëve në mosmarrëveshje procedurat gjyqësore të cilat ofrojnë
garancitë e nevojshme procedurale dhe për këtë arsye u mundësojnë
gjykatave vendase të gjykojnë në mënyrë efektive dhe të drejtë në bazë të
ligjit në fuqi. Gjykata vëren se ankesat e kërkuesve bazohen në dy
argumente kryesore: së pari, se shtëpia e tyre ishte shitur me një çmim
shumë më të ulët se vlera e tregut dhe në kundërshtim me ligjin në fuqi në
atë kohë; dhe, së dyti, se masat e zbatimit nuk ishin shoqëruar me masa
mbrojtëse procedurale. Ata u ankuan se mjetet juridike që kishin ndjekur
gjatë procedurës kishin qenë të pasuksesshme. Në lidhje me ankesën e
kërkuesve se shtëpia e tyre është shitur vetëm për një të tretën e vlerës së
vlerësuar, Gjykata konsideron se rregullat që parashikojnë se prona e
paluajtshme mund të shitet në një ankand publik, në kuadrin e
procedurave të përmbarimit, për një të tretën e vlerës së tij të vlerësuar bie
3
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brenda kufijve të vlerësimit të Shtetit dhe nuk duket të jete arbitrar ose i
paarsyeshëm. Duke pasur parasysh kufirin e vlerësimit autoritetet
kombëtare sipas Nenit 1 të Protokollit 1, Gjykata konsideron se çmimi i
marrë nga kërkuesit mund të konsiderohet se ka qenë i lidhur në mënyrë të
arsyeshme me vlerën e pronës. Gjykata gjithashtu vë në dukje argumentin e
kërkueseve se Ligji i Zbatimit, i cili hyri në fuqi më 15 tetor 2012, kur
procedurat përmbarimore kundër tyre ishin ende në pritje, nuk u zbatuan
në rastin e tyre. Me Ligjin e Zbatimit, kërkuesit do të kishin përfituar, pasi
që parashihej se prona e patundshme nuk mund të shitej në ankand publik
për më pak se gjysmën e vlerës së saj. Gjykata vëren se kur të futen ligje të
reja, rregullat e reja procedurale mund të zbatohen vetëm për rastet e
ardhshme ose për të gjitha procedurat në pritje. Në këtë rast, ligjvënësi
kroat parashikoi se procedurat e pazgjidhura të ekzekutimit do të bëhen
sipas rregullave të vjetra.
Sa i përket argumentit të kërkueseve se personi që bleu shtëpinë e
tyre ishte një nga kreditorët e tyre, M.G., Gjykata nuk sheh asnjë çështje në
faktin se një kreditor që blen prona të patundshme në ankand publik
trajtohet në të njëjtën mënyrë si çdo blerës tjetër. Në të shumtën e rasteve
dhe sidomos duke pasur parasysh rreziqet e ndërmarra me qëllim nga
kërkuesit kur kanë huazuar rreth 247,000 EUR dhe kanë përdorur shtëpinë
e tyre si kolateral, kërkuesit nuk janë ngarkuar me barrë individuale dhe të
tepruar në këtë rast.
Sa i përket ankesës së kërkueseve në lidhje me aspektin procedural të
Nenit 1 të Protokollit 1, Gjykata përsërit se megjithëse Neni 1 i Protokollit 1
nuk përmban kërkesa të qarta procedurale, procedurat në fjalë duhet t'i
ofrojnë individit një mundësi të arsyeshme për të vendosur rastin e tij / saj
nga autoritetet përkatëse, duke sfiduar masat që ndërhyjnë në të drejtat e
garantuara me këtë dispozitë. Gjykata verën se me 4 maj 2010, Gjykata
Komunale e Poreçit mbajti një seancë për të vlerësuar vlerën e pronës në
fjalë. Vetëm kërkuesi i parë u shfaq në atë seancë, edhe pse të dy ishin
thirrur siç duhet. Qëllimi i seancës ishte t'u jepte palëve mundësinë për të
avancuar argumentet e tyre në lidhje me çmimin e shitjes së pronës dhe për
të paraqitur dëshmi në mbështetje të argumenteve të tyre. Kërkuesi i parë,
megjithatë, nuk ka avancuar asnjë argument ose nuk ka paraqitur asnjë
provë. Edhe pse ai kishte premtuar të dorëzonte një vlerësim të ekspertëve
të shtëpisë brenda dy ditësh, ai nuk e bëri këtë. Eksperti i autorizuar nga
Gjykata Komunale paraqiti raportin e tij të vlerësimit më 20 gusht 2010 dhe
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kërkuesit nuk paraqitën ndonjë kundërshtim ndaj këtij raporti. Në të
vërtetë, ata sfiduan vlerësimin e shtëpisë së tyre për herë të parë në ankesën
kundër vendimit për dhënien e titullit të shtëpisë M.G., në një fazë të
procedurës kur argumentet e mëtejshme në lidhje me vlerën e shtëpisë nuk
ishin më të pranueshme. Duke mos shfrytëzuar mundësinë që u ishte
ofruar atyre në seancën e mbajtur për të vlerësuar vlerën e shtëpisë së tyre,
kërkuesit e vendosën veten në një pozitë të pafavorshme. Mjetet juridike që
kërkuesit kërkuan të përdoren në një fazë të mëvonshme të procedurës nuk
ishin parashikuar nga Ligji i Zbatimit. Kështu, të gjitha pasojat e sjelljes së
kërkuesve, të tilla si fakti se ata nuk mund të sfidojnë vlerësimin e shtëpisë,
siç vlerësohet nga gjykata që zhvillon procedurat e përmbarimit dhe
dështimi i mjeteve juridike që i kanë ndjekur, u atribuohen vetë
kërkueseve. Meqenëse, kërkuesit nuk morën pjesë aktivisht në vlerësimin e
vlerës së shtëpisë së tyre në fazën përkatëse të procedurave të përmbarimit,
edhe pse ata kishin mundësi ta bëjnë këtë në një seancë të mbajtur për këtë
qëllim dhe duke paraqitur kundërshtime në kohë në raportin e vlerësimit të
ekspertëve, Gjykata nuk mund të pranojë argumentet e tyre lidhur me
mangësitë në rregullat e procedurës së përmbarimit. Duke pasur parasysh
si më sipër, Gjykata konkludon se nuk ka pasur shkelje të Nenit 1 të
Protokollit 1.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se nuk ka shkelje të Nenit 8 dhe Nenit 1 të Protokollit
1 të Konventës (unanimisht).
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Bijelić kundër Malit të Zi dhe Serbisë - 11890/05
28.04.2009 [Seksioni i dytë]
Neni 1 i Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e mosekzekutimit të urdhrit përfundimtar të dëbimit dhe pamundësisë për të
jetuar në banesë / ka shkelje vetëm për kërkuesen e parë
Neni 6 § 1
Shkelje e së drejtës për proces të rregullt gjyqësor si pasojë e mungesës
së qasjes pranë gjykatës dhe zgjatje të procedurave / e panevojshme për
shqyrtim ndaras
Neni 8
Shkelje e së drejtës për respektimin e shtëpisë si pasojë e pamundësisë
për të jetuar në banesë / hedhet poshtë
Fjalët kyçe: qira e mbrojtur / pronë martesore / divorc / mos largim nga
banesa / gëzim paqësor i pasurisë/ mos-ekzekutim i urdhrit për dëbim/ banesë/
proces i rregullt gjyqësor/ e drejta për respektim të shtëpisë
Faktet e rastit
Kërkueset - znj, Nadezda Bijelić (kërkuesja e parë), znj. Svetlana
Bijelić (kërkuesja e dytë) dhe znj. Ljiljana Bijelić (kërkuesja e tretë), tre
shtetase serbe, me banim në Beograd, u ankuan kundër Unionit Serbi dhe
Mali i Zi dhe pas pavarësisë së këtij të fundit, i vazhduan ankesat ndaj
Malit të Zi dhe Serbisë, si dy shtete të pavarura.
Kërkuesja e parë, bashkëshorti i saj dhe dy kërkueset tjera ishin
zotërues të një banese në përdorim të mbrojtur (bartës përkatësisht përdorues
të të drejtës banesore) në Podgoricë, Mali i Zi, ku ata jetonin. Në vitin 1989,
pas divorcit nga bashkëshorti, kërkueses iu dha kujdestaria e dy
kërkueseve tjera (vajzave të tyre). Më 26 Janar 1994, kërkuesja e parë mori
një vendim nga Gjykata e Shkallës së Parë në Podgoricë që e deklaronte atë
si zotëruesen e vetme të banesës së familjes. Përveç kësaj, ish-bashkëshorti i
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saj (“i padituri”) u urdhërua që të lirojë banesën brenda 15 ditëve nga dita
kur vendimi u bë i plotfuqishëm. Më 27 Prill 1994, vendimi i Gjykatës së
Shkallës së Parë u mbështet në apel nga Gjykata e Lartë dhe në këtë mënyrë
u bë i plotfuqishëm. Duke marrë parasysh se i padituri nuk iu bind urdhrit
të gjykatës që ta lironte banesën, kërkuesja e parë inicoi procedurë formale
të ekzekutimit gjyqësor pranë Gjykatës së Shkallës së Parë. Më 8 Korrik
1994 përmbaruesit tentuan ta dëbojnë të paditurin së bashku me familjen e
tij të re por largimi nga shtëpia u shty për shkak se ai kërcënoi me
përdorimin e forcës. Gjatë periudhës korrik 1994 - shkurt 2006,
përmbaruesit dhe policia dështuan në njëmbëdhjetë përpjekje që ta largojnë
të paditurin nga shtëpia, sepse ai kërcënoi të hidhte në erë të gjithë banesën
dhe të “derdhte gjak”.
Më 15 korrik 1994, kërkuesja e parë bleu banesën dhe u bë pronare e
saj. Ajo u dhuroi banesën kërkueses së dytë dhe të tretë. Më 13 gusht 1999,
Drejtoria e Pasurive të Paluajtshme lëshoi një vendim me të cilin njihte
kërkuesen e dytë dhe të tretë si pronare të reja të banesës. Përgjatë viteve,
kërkuesja e parë u ankua në disa organe shtetërore për mos-ekzekutimin e
aktgjykimit të shpallur në favor të saj, por pa dobi. Organet shtetërore u
përgjigjën se dëbimi i të paditurit ishte shumë i rrezikshëm për t‟u kryer.
Më 26 mars 2004, kërkuesja e dytë, në emër të saj dhe në emër të
kërkueses së tretë, autorizoi kërkuesen e parë që të shesë banesën në fjalë.
Kërkueset -e dyta dhe e treta- gjithashtu autorizuan kërkuesen e parë që t‟i
përfaqësojë ato në procedurat e ekzekutimit të aktgjykimit.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Kërkueset u ankuan për mos-ekzekutimin e aktgjykimit të formës së
prerë, të lëshuar nga Gjykata e Shkallës së Parë më 26 Janar 1994, si dhe për
pamundësinë e vazhdueshme për të jetuar në banesën në fjalë. Gjykata
konsideroi se këto kërkesa duhet të shqyrtohen në raport me Nenet 6 § 1
dhe 8 të Konventës dhe Nenin 1 të Protokollit 1.
Siç u përmend më sipër, kërkueset deklaruan se dëshirojnë të
vazhdojnë me ankesën kundër Malit të Zi dhe Serbisë si dy shtete të
pavarura. Një nga pyetjet e parashtruara nga Gjykata ishte nëse Mali i Zi
apo Serbia mund të konsideroheshin përgjegjës për mosveprimin e
kundërshtuar të autoriteteve ndërmjet periudhës 3 Mars 2004 (data e hyrjes
në fuqi të Konventës për Unionin Serbi dhe Mali i Zi) dhe 5 Qershor 2006.
Qeveria e Serbisë vuri në dukje se secila republikë konstituive e Unionit
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Serbi dhe Mali i Zi kishte detyrimin për të mbrojtur të drejtat e njeriut në
territorin e saj. Së dyti, procedurat e ekzekutimit të aktgjykimit ishin kryer
vetëm nga autoritetet malazeze dhe Serbia nuk mund të pritej të zbatonte
ndonjë masë në territorin e një shteti tjetër. Qeveria Serbe argumentoi se
ankesa në lidhje me Serbinë ishte në papajtueshmëri ratione personae.
Qeveria Malazeze mbështeti vërejtjet e paraqitura në Gjykatë nga Qeveria
Serbe në lidhje me çështjen e ekzekutimit të aktgjykimit. Kërkueset
ripohuan se të dy, Mali i Zi dhe Serbia, duhet të mbahen përgjegjës për
mos-ekzekutimin e aktgjykimit në fjalë. I pari për shkak të faktit se
procedurat e ekzekutimit kishin ndodhur pranë autoriteteve malazeze dhe
e dyta sepse Serbia ishte i vetmi pasardhës i Unionit Serbi dhe Mali i Zi.
Komisioni i Venecias, në një ndërhyrje si palë e tretë, pohoi se do të ishte në
përputhje me praktikën e mëparshme të Gjykatës, nëse Gjykata do të
mbante Malin e Zi përgjegjës për shkeljet e të drejtave të Konventës të
kërkuesve që mund të ishin shkaktuar nga autoritetet e tij në mes të
periudhës 3 mars 2004 dhe 5 qershor 2006. Gjykata vë në pah se pavarësisht
nga shpërbërja apo pasardhësi i mëvonshëm, Konventa dhe Protokolli 1
duhet të konsiderohen se kanë qenë vazhdimisht në fuqi për Malin e Zi që
nga data 3 Mars 2004. Gjykata gjen ankesat e kërkueseve, në lidhje me
Malin e Zi, në përputhje ratione personae me dispozitat e Konventës dhe
Protokollit 1. Për te njëjtën arsye, megjithatë, ankesat e tyre në lidhje me
Serbinë janë në papajtueshmëri ratione personae, dhe duhet të refuzohen në
bazë të Nenit 35 § 4 të Konventës.
Për shkeljen e pretenduar të Nenit 1 të Protokollit 1 në lidhje me
kërkuesen e parë, Gjykata vëren se më 23 Tetor 1995, kërkuesja e parë
kishte transferuar pronësinë e banesës në fjalë te kërkueset - e dytë dhe e
tretë-, dhe konkludon se ankesa e kërkueses së parë në lidhje me Malin e Zi
është në papajtueshmëri ratione personae me dispozitat e Nenit 1 të
Protokollit 1. Sa i përket kërkueses së dytë dhe të tretë, Gjykata vëren se të
dy kërkueset e përmendura kanë qenë pronare të banesës në fjalë që nga
data 23 Tetor 1995, e cila është arsyeja pse ankesat e tyre në lidhje me Malin
e Zi janë në përputhje ratione personae me Nenin 1 të Protokollit 1. Qeveria
Malazeze parashtroi se kërkueset -e dytë dhe e tretë- nuk i kishin shteruar
të gjitha mjetet juridike efektive vendore. Në veçanti, ato nuk kishin
paraqitur ankesë në Gjykatën Kushtetuese. Kërkueset kontestuan
efektshmërinë e këtyre mjeteve juridike duke pasur parasysh faktin se ato
ishin krijuar shumë kohë pasi kjo kërkesë ishte parashtruar. Gjykata
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rithekson se, sipas Nenit 35 § 1 të Konventës, mund të merret vetëm me një
ankesë pasi të gjitha mjetet juridike vendore të jenë shteruar.1 Në rastin në
fjalë, procedurat e ekzekutimit të kundërshtimit tashmë ishin në pritje në
vend për më shumë se trembëdhjetë vjet përpara se të hyjë në fuqi
legjislacioni i për peticionet kushtetuese. Për më tepër, këto procedura
aktualisht janë ende në vazhdim dhe qeveria malazeze nuk ka dhënë
ndonjë praktikë gjyqësore në atë mënyrë që mjetet juridike në fjalë të mund
të konsiderohen efektive në një rast të tillë si ai në fjalë. Gjykata konsideron,
se do të ishte joproporcionale që tani të kërkonte nga kërkueset të provonin
këto procedura për zhdëmtim.2 Për këtë, Gjykata konsideron se
kundërshtimet e Qeverisë Malazeze duhet të hedhen poshtë. Gjykata
shpallë ankesat e kërkueses së dytë dhe të tretë të pranueshme.
Gjykata, së pari vëren se pamundësia e kërkueses së dytë dhe të tretë
për të larguar të paditurin nga banesa në fjalë, përbën ndërhyrje në të
drejtat e tyre pronësore. Së dyti, aktgjykimi në fjalë ka marrë formën e prerë
më datë 27 Prill 1994 dhe Protokolli 1 kishte hyrë në fuqi më 3 Mars 2004
për Malin e Zi, që do të thotë se mos-ekzekutimi i kundërshtuar ka qenë
brenda kompetencës se Gjykatës për një periudhë prej gati pesë vite, dhe
për më shumë se dhjetë vite që kanë kaluar para kësaj date. Së fundi, vetë
policia pranoi se nuk ishte në gjendje të përmbushë detyrat sipas ligjit, gjë
që përfundimisht shkaktoi vonesën në fjalë. Duke marrë parasysh të dhënat
e përmendura, Gjykata konstaton se autoritetet malazeze kanë dështuar të
përmbushin detyrimin e tyre, në kuptim të Nenit 1 të Protokollit 1.
Rrjedhimisht, ka pasur shkelje të dispozitës së lartpërmendur.
Në lidhje me shkeljen e pretenduar të Nenit 6 § 1, sa i përket kërkueses
së parë, Gjykata vëren se që nga tetori 1995, kërkuesja e parë nuk është as
zotëruese e as pronare e banesës. Prandaj rrjedh se ankesa e kërkueses së
parë në lidhje me Malin e Zi është në papajtueshmëri ratione personae dhe
duhet të hidhet poshtë. Sa i përket kërkueses së dytë dhe të tretë, Gjykata
konsideron se, edhe pse kjo ankesë është e pranueshme, nuk është e
nevojshme të shqyrtohet veçmas nëse ka pasur shkelje të Nenit 6 § 1.
Për shkeljen e pretenduar të Nenit 8 të Konventës, Gjykata gjen se
deri në kohën kur kërkueset parashtruan çështjen e tyre pranë Gjykatës,
banesa në fjalë nuk mund të konsiderohej se ishte “shtëpia” e tyre, për
1

2
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qëllimet e Nenit 8. Pavarësisht nga kohëzgjatja e mungesës së tyre, ato
gjithmonë kishin për qëllim të ktheheshin dhe kishin mbajtur lidhje
mjaftueshëm të vazhdueshme me pronën. Për më tepër, Gjykata kishte
sqaruar më parë në Menteis dhe të Tjerët kundër Turqisë,3 se nuk ishte
gjithashtu e nevojshme që kërkuesi të jetë pronar i banesës ose dhe që të
jetë përherë i/e pranishëm/me atje, që ajo të konsiderohet "shtëpi", me
kusht që individi të ketë jetuar atje "për periudha të rëndësishme në baza
vjetore" dhe të kishte një "lidhje të fortë familjare". Megjithatë, në rastin në
fjalë, Gjykata vëren se më 26 mars 2004, kërkuesja e dytë, në emër të saj dhe
në emër të kërkueses së tretë, e autorizoi kërkuesen e parë ta shesë banesën
në fjalë. Nga kjo rrjedh se kërkueset, të cilat duket se janë banore të
Beogradit, nuk kanë pasur qëllim të kthehen për të jetuar në banesë. Kështu
ato e ndërprenë lidhjen e familjes me pronën. Rrjedhimisht, Gjykata
konstaton se deri në kohën kur kërkueset parashtruan çështjen e tyre pranë
Gjykatës, kjo pasuri nuk mund të konsiderohej se ishte "shtëpia" e tyre për
qëllimet e Nenit 8. Prandaj, Gjykata gjen se ankesat e kërkueseve në lidhje
me Malin e Zi duhet të refuzohen si të papajtueshme ratione materiae me
Konventën, në përputhje me nenin 35 §§ 3.
Bazuar në Nenin 41 kërkueses parashtruan kërkesë për dëme
materiale dhe jo-materiale. Gjykata kërkon që Qeveria e Malit të Zi të
paguaj shumën prej 4,500 EUR dhe të sigurojë brenda tre muajve nga data
në të cilën aktgjykimi merr formën e prerë, ekzekutimin e aktgjykimit të
formës së prerë të datës 26 Janar 1994; Në rast të dështimit për të zbatuar
këtë vendim Qeveria e Malit të Zi duhet t‟i paguajë kërkueses së dytë dhe
të tretë, brenda periudhës tre mujore, shumën prej 92,000 EUR për dëmin
jo-material të pësuar dhe për kostot dhe shpenzimet.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se ka shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1 dhe se
kërkesa sipas Nenit 6 § 1 të Konventës është e panevojshme për shqyrtim
ndaras (unanimisht).

3

Menteis dhe të Tjerët kundër Turqisë, aktgjykimi i 28 nëntorit 1997, § 73, Raportet e
aktgjykimeve dhe vendimeve 1997-VIII
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02.02.2017 [Seksioni i pestë]
Neni 1 i Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e
vonesave në kompensim për pronën e shpronësuar të paraardhësve / ka
shkelje
Fjalët kyçe: gëzim paqësor i pasurisë/ shpronësim/ kompensim në natyrë /
trashëgimi / mos ekzekutim i vendimit /vonesa nga autoritetet
Faktet e rastit
Kërkueset - znj. Nevena Petrova Rashkova dhe znj. Rayna Dyankova
Simeonska, shtetase bullgare, baballarët e të cilave ishin pronarë të një
parcele toke dhe një shtëpie në Popovë. Me dy vendime të Kryetarit të
Komunës, të viteve 1988 dhe 1989, pronat ishin shpronësuar me qëllim të
ndërtimit të një banese sipas legjislacionit të atëhershëm, me kusht që babai
i kërkueses së dytë të kompensohej me një banesë me dy dhoma në një
ndërtesë që Komuna kishte planifikuar ta ndërtonte në parcelën e
shpronësuar, ndërkohë që babai i kërkueses së parë të kompensohej me të
drejtën që të ndërtonte një shtëpi në pronën e Komunës.
Në vitin 1994 filloi ndërtimi i banesës në pronën e shpronësuar,
ndërsa me një vendim plotësues të Kryetarit të Komunës, u përcaktua
vendndodhja dhe madhësia e banesës që do t‟i ofrohet kërkueses.
Ndërkohë që, asnjë vendim plotësues nuk ishte lëshuar në lidhje me të
drejtën e kërkueses tjetër për të ndërtuar një shtëpi në pronë të Komunës.
Pas vdekjes së baballarëve, në vitin 2005, kërkueset parashtruan
kërkesë tek Kryetari i Komunës që të revokojë urdhrin e shpronësimit në
lidhje me pronën e paraardhësve të tyre në përputhje me legjislacionin në
fuqi. Sipas të njëjtit legjislacion, mos përgjigja e kryetarit konsiderohej si një
refuzim i heshtur, andaj kërkueset parashtruan kërkesë për shqyrtim
gjyqësor. Refuzimi i dhënë u mbështet nga gjykatat, përkatësisht nga
Gjykata Administrative në Targovishte dhe Gjykata e Lartë Administrative.
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Kërkueset paraqitën një kërkesë të re për revokimin e urdhrit të
shpronësimit dhe pas kësaj, Gjykata e Targovishtes dhe Gjykata e Lartë
Administrative, anuluan një refuzim të ri të heshtur nga ana e kryetarit,
duke pranuar se parakushtet për një revokim të tillë nuk ishin përmbushur.
Ato udhëzuan kryetarin për të shqyrtuar kërkesën për revokim nga ana e
kërkuesve, duke parashikuar mundësinë e kompensimit monetar. Kryetari
i Komunës prapë nuk mori një vendim në lidhje me kërkesën dhe kërkueset
përsëri sfiduan refuzimin e tij në heshtje, i cili prapë u anulua nga Gjykatat
e lartpërmendura.
Refuzimet nga ana e kryetarit vazhduan edhe më tutje. Si rezultat,
gjykatat gjetën se refuzimet ishin në kundërshtim me aktgjykimet e
mëhershme dhe vendosën të i‟a kthejnë lëndët Kryetarit të Komunës, duke
e udhëzuar prapë të shqyrtojë këto lëndë. Në vitin 2011, një grup
ekspertësh i komunës vlerësoi vlerën e pronës së shpronësuar që do t‟u
ofrohej kërkueseve. Kërkueset u ankuan kundër shumës së parë të
përcaktuar dhe pas kësaj, Gjykata e Tragovishtes e rriti shumën dhe shuma
përkatëse i‟u pagua atyre në vitin 2012.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Kërkueset pretenduan shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1 dhe Nenit 13
të Konventës, për shkak të vonesave të autoriteteve vendore në
kompensimin që atyre u takonte në lidhje me pronat e paraardhësve të
tyre. Gjykata vendosë të shqyrtojë nëse ka shkelje vetëm në lidhje me
Nenin 1 të Protokollit 1, duke konstatuar se nuk është e nevojshme të
shqyrtohet kërkesa edhe sipas Nenit 13 të Konventës.
Gjykata fillon shqyrtimin e rastit duke vënë në dukje se rasti është i
ngjashëm me disa raste të tjera për të cilat kishte vendosur kjo Gjykatë1 dhe
njëjtë sikur në to, Gjykata është e mendimit se për urdhrat e shpronësimit të
vitit 1988 dhe 1989, ku përcaktohej se të afërmit duhet të marrin
kompensim për pronat e shpronësuara, krijuan një të drejtë në favor të
kërkueseve si pasardhëse të tyre. Kjo e drejtë nuk është kontestuar nga
autoritetet dhe kualifikohet si një “pasuri” në kuptim të Nenit 1 të
Protokollit 1. Prandaj, dështimi i tej-zgjatur i autoriteteve për të siguruar
1

Kirilova dhe të tjerët kundër Bullgarisë, Aktgjykimi i 09 Qershorit 2005, nr. 42908/98,
44038/98, 44816/98 and 7319/02, Lazarov kundër Bullgarisë, nr. 21352/02, 22 Maj 2008;
Antonovi kundër Bullgarisë, nr. 20827/02, 1 Tetor 2009; Dichev kundër Bullgarisë, nr.
1355/04, 27 Janar 2011; dhe Petrovi kundër Bullgarisë [Komitetit], nr. 9504/09, 13 Tetor
2016
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kompensimin respektiv përbën një ndërhyrje në të drejtat pronësore të
kërkuesve.
Për të konstatuar nëse Shteti bullgar ka përmbushur detyrat e tij sipas
Nenit 1 të Protokollit 1, Gjykata duhet të shqyrtojë nëse ka pasur një
baraspeshë të drejtë në mes të interesit të përgjithshëm dhe të drejtave të
kërkueseve. Në rastin konkret, të drejtat për të marrë kompensimin për
pasurinë e paraardhësve të tyre, u ngritën fillimisht në vitin 1988, megjithëse
Gjykata do të marrë parasysh vetëm periudhën që është brenda juridiksionit
të saj kohor, pra prej vitit 1992, kur Protokolli 1 hyri në fuqi në Bullgari. Në
lidhje me këtë, kërkueset kishin marrë kompensimin në vitin 2012, do të
thotë njëzet vjet më pas dhe kjo vonesë është qartësisht e tepruar. Gjykata
nuk është e informuar për arsyet e moskryerjes së kompensimit nga ana e
autoriteteve para vitit 2005. Pas kësaj, Gjykata vëren se kërkueset kishin bërë
përpjekje të vazhdueshme për të marrë kompensimin. Në raste si kjo, është
detyrë e autoriteteve të veprojnë në kohë dhe në mënyrë të përshtatshme dhe
të qëndrueshme. Mirëpo, përkundrazi, Kryetari i Komunës për vite të tëra,
kishte dështuar të merrte masa, edhe pse ishte urdhëruar për një gjë të tillë
disa herë nga gjykatat. Në këtë situatë, kërkueset u lanë në një gjendje të
pasigurisë nëse dhe kur do të merrnin kompensimin, për të cilin kishin të
drejtë. Përveç kësaj, Gjykata vërën se kishte edhe mungesë të mjeteve
efektive të brendshme për korrigjimin e situatës. Kjo do të thotë se autoritetet
nuk arritën të krijojnë një baraspeshë të drejtë në mes të interesit të
përgjithshëm dhe të drejtës së kërkueseve. Si rezultat, Gjykata konstaton se
ka shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1.
Kërkueset, bazuar në Nenin 41, kërkueset pretenduan kompensim
për dëmet materiale dhe ato jo-materiale si dhe një pjesë tjetër për
shpenzimet procedurale pranë gjykatave vendore dhe pranë kësaj Gjykate.
Gjykata konstaton se kërkueset kanë pësuar dëme jo-materiale, për të cilat
secilës palë i ndanë shumën prej 3,000 EUR dëmshpërblim. Sa i përket
dëmeve materiale, Gjykata, për kërkuesen e dytë, akordon shumën prej
4,000 EUR për pamundësinë që të përfitojë nga banesa, të cilën autoritetet
kishin detyrë t‟ia kompensonin, ndërsa për kërkuesen e parë akordon
shumën prej 1,000 EUR.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se ka shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1 të Konventës
(unanimisht).
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28.10.1987 [Dhoma]
Neni 14 marrë së bashku me Nenin 1 të Protokollit 1
Diskriminim në bazë të statusit të fëmijës jashtëmartesor dhe
ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë, si pasojë e aplikimit të
gabuar të ligjit vendor lidhur me trashëgiminë / ka shkelje
Fjalët kyçe: gëzim paqësor i pasurisë/ fermë bujqësore trashëguese /status i
viktimës / fëmijë jashtëmartesor / e drejta në trashëgimi / diskriminim në bazë të
lindjes
Faktet e rastit
Kërkuesi - z. Maximilian Inze, shtetas austriak, i lindur jashtë
martese, deri në moshën 23 vjeçare kishte jetuar me gjyshen, nënën,
njerkun dhe gjysmë -vëllain e lindur nga martesa, në një fermë që i kishte
takuar gjyshes e më vonë, nënës së tij. Më 1975 nëna e tij vdes pa lënë
testament dhe si trashëgimtarë të saj mbesin, përveç kërkuesit, edhe
bashkëshorti dhe djali i saj i dytë. Sipas Kodit Civil Austriak, bashkëshortit
të vejë i takonte një e katërta e trashëgimisë dhe secilit prej djemve
(pavarësisht lindjes së tyre në apo jashtë martese) tri të tetat e saj. Në
procedurat e filluara ex officio pranë Gjykatës së Qarkut Klagenfurt,
kërkuesi, njerku i tij dhe gjysmë-vëllai, kanë deklaruar se i pranojnë këto
aksione dhe Gjykata e Qarkut vendosi se këto deklarime ishin valide.
Megjithatë, sipas rregulloreve të veçanta të Ligjit Korinthian për Fermat e
Trashëgueshme (Ligjit Provincial), fermat e madhësisë së caktuar nuk
mund të ndahen në rast të ndarjes së trashëgimisë tek trashëgimtarët dhe se
njëri nga trashëgimtarët duhet të marrë tërë pasurinë dhe t‟i shpaguajë
trashëgimtarët e tjerë. Kërkuesi ka pretenduar se ai duhet të jetë ai që marrë
fermën e nënës, meqenëse është djali më i madh dhe se rregullorja që i jepte
përparësi fëmijës martesor është shfuqizuar ndërkohë, dhe se njerku dhe
gjysmë-vëllai ishin të përjashtuar për shkak se ishin të papërshtatshëm për
të punuar fermën sipas Ligjit Provincial.
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Gjykata e Qarkut në vitin 1976, caktoi një ekspert për të dhënë një
opinion mbi tri çështje: së pari, klasifikimin e fermës si “fermë trashëguese”
brenda kuptimit të Ligjit Provincial; së dyti, vlerën e saj për të përcaktuar
shumat që do t‟i paguheshin trashëgimtarëve cedues; dhe së treti, kushtet
për eksploatimin e asaj prone. Në bazë të atij opinioni, më 1977, gjykata
vendosi se ferma në fjalë kishte karakterin e “fermës së trashëguese” sipas
Ligjit Provincial dhe caktoi vlerën e saj prej 331,040 ATS (Shillinga
Austriake). Vendimi ishte i formës së prerë, pasi që asnjëra prej palëve nuk
apeloi.
Çështja e përcaktimit të trashëgimtarit që duhet të merrte fermën,
përfshirë këtu edhe pretendimin e kërkuesit se njerku i tij dhe gjysmë-vëllai
duhet të përjashtohen nga kjo, u referua tek Gjykata Rajonale dhe Gjykata e
Qarkut i dorëzoi dosjen e saj. Gjykata Rajonale ktheu mbrapa dosjen, me
kërkesën për prova të mëtejshme në lidhje me aftësinë e gjysmë-vëllait të
kërkuesit për të punuar fermën. Në opinionin plotësues të ekspertit, u tha
se kushtet e eksploatimit të fermës ishin përkeqësuar edhe më shumë,
ndërsa sa i përket aftësisë së gjysëm-vëllait, qëndrimi ishte se ai do të ishte
në gjendje të merrej me fermën dhe punën e tij në të njejtën kohë paralel me
punën e tij. Në bazë të opinionit të tillë, Gjykata Rajonale, më 1979, vendosi
të deklarojë pretendimin e kërkuesit të papranueshëm për aq sa ai kërkon
që njerku i tij të përjashtohet sepse ky i fundit në fakt, nuk kishte pohuar se
ai kishte të drejtë ta bënte këtë. Kurse sa i përket aftësisë së gjysmë-vëllait,
Gjykata Rajonale vendosi se ai ishte në gjendje të punojë fermën dhe
njëkohësisht të mbante punën e tij, dhe nuk mund të mbahej përgjegjës për
eksploatimin neglizhent që nga vdekja e nënës, sepse gjatë asaj kohe ishte
babai i tij që kujdesej për fermën. Kërkuesi e apeloi këtë vendim në
Gjykatën e Apelit të Grazit, duke pretenduar se disa prova nuk ishin marrë
parasysh nga Gjykata Rajonale dhe se dispozita e Ligjit Provincial që i jepte
përparësi fëmijëve martesorë, ishte abroguar nga versioni i ri i Kodit Civil
dhe Nenit 14 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Ai kërkoi nga
gjykata ta drejtojë çështjen e kushtetutshmërisë së dispozitës në Gjykatën
Kushtetuese. Gjykata e Apelit, hodhi poshtë këtë ankesë. Pasi konfirmoi
vendimin e Gjykatës Rajonale se gjysmë-vëllai i kërkuesit nuk përjashtohej
nga trashëgimia, konsideroi se nuk kishte kurrfarë dyshimi në lidhje me
kushtetutshmërinë e dispozitës në fjalë. Sipas saj, kjo dispozitë, kishte
justifikim objektiv sepse lidhej me karakteristikat e familjes rurale, ku
fëmijët martesorë jetonin me familje në fermë, kurse ata jashtë martesore
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rriteshin diku tjetër, andaj nuk e kishin lidhjen e njëjte me familje sikurse
ata martesorë.
Kërkuesi apeloi kundër këtij vendimi në Gjykatën Supreme, me të
njëjtat argumente sikur pranë Gjykatës së Apelit. Gjykata Supreme refuzoi
ankesën, me arsyetimin se ishte drejtuar kundër një vendimi të Gjykatës së
Apelit që konfirmonte një vendim paraprak të Gjykatës Rajonale. Në raste
të tilla, ankesa është e pranueshme vetëm në rastet kur një vendim është
qartësisht në kundërshtim me ligjin ose inkonsistent me dosjen, ose kur ka
pasur të meta procedurale që çojnë në nulitetin e procedurave. Sa i përket
kushtit të parë, Gjykata Supreme mohoi se dispozita e Ligjit Provincial
është abroguar nga amandamentimi i Kodit Civil. Gjithashtu, ajo nuk e pa
të arsyeshme të shtrojë çështjen në Gjykatën Kushtetuese për disa arsye: sa i
përket pajtueshmërisë së Nenit 14 të Konventës me dispozitën kushtetuese,
Neni 14 aplikohet vetëm në lidhje me gëzimin e të drejtave dhe lirive të
përcaktuara në Konventë. Konventa nuk merret me çështjen e ndarjes së
trashëgimisë tek linja e trashëgimtarëve dhe Neni 1 i Protokollit 1 nuk
përjashton rregulloret që parashohin rregulla të ndryshme të trashëgimisë
në bazë të lindjes jashtë ose nga martesa. Po ashtu, dispozita në fjalë ishte
në pajtueshmëri me parimin kushtetues të barazisë, i cili kërkonte që të mos
bëheshin dallime ligjore bazuar në statusin personal të individit, përveç
nëse kjo justifikohet nga arsye objektive. Për më shumë rregullativa e Ligjit
Provincial, ishte mjaftueshëm e justifikuar dhe e bazuar në bindjet e
shoqërisë rurale dhe se dispozita të ngjashme ekzistonin edhe në
legjislacione të provincave të tjera, e të cilët madje kufizonin të drejtat e
fëmijëve jashtëmartesorë deri në atë masë sa ata mund të merrnin fermën
trashëguese vetëm nëse ishin rritur aty. Pas hyrjes në fuqi të Konventës
Evropiane për Statusin Ligjor të Fëmijëve Jashtëmartesorë, sipas së cilës
fëmija jashtëmartesor kishte të njëjtat të drejta në trashëgimi sikurse fëmijët
martesorë, kërkuesi apeloi përsëri në Gjykatën Supreme për ta
rikonsideruar vendimin e mëparshëm. Gjykata Supreme refuzoi ankesën si
të papranueshme, për shkak të efektit detyrues të vendimit paraprak të
formës së prerë dhe pamundësisë ligjore për të rihapur procedurën.
Në vitin 1981, u arrit një marrëveshje në kuadër të procedurave
gjyqësore ndërmjet kërkuesit dhe gjysmë-vëllait të tij, sipas së cilës kërkuesi
hoqi dorë nga pretendimi për të marrë fermën e nënës që do t‟i kalonte
gjysmë-vëllait. Në këmbim, ai nuk do të merrte asnjë kompensim tjetër
përveç një pjese të caktuar të tokës që i ishte premtuar nga nëna gjatë kohës
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sa ishte ajo gjallë. Pas kësaj, procedurat gjyqësore përfunduan me
transferimin e pronësisë së tërë fermës te gjysmë-vëllai i kërkuesit.
Megjithatë, ndarja e pjesës së tokës, që përbëhej nga pyje e që i takonte
kërkuesit sipas marrëveshjes së arritur, nuk ishte e lejuar pa miratimin e
autoriteti kompetent pyjor, duke pasur parasysh Ligjin Provincial të Pyjeve
të Carinthias. Sipas këtij ligji, pjesa e tokës nuk ishte mjaftueshëm e madhe
prandaj nuk lejohej ndarja e saj, përveç në rast të interesit publik e që në
rastin konkret, sipas autoriteteve ai nuk ekzistonte. Toka ishte regjistruar
në emrin e kërkuesit në regjistrin zyrtar të tokave. Për t‟iu përshtatur
ndryshimeve shoqërore të viteve të fundit, më 1985, Qeveria ishte në
përgatitje të një projektligji që eliminon, inter alia, disavantazhet mes
fëmijëve jashtëmartesorë ose të adoptuar dhe fëmijëve martesorë.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Kërkuesi pretendoi se është diskriminuar në bazë të statusit të tij si
fëmijë jashtëmartesor, në lidhje me gëzimin e të drejtave pronësore mbi
fermën trashëguese të nënës, respektivisht pretendoi shkelje të Nenit 1 të
Protokollit 1 marrë së bashku me Nenin 14 të Konventës. Sipas Qeverisë,
kërkuesi nuk mund të pretendonte se ishte “viktimë” e shkeljes së
Konventës, për shkak se ai vetë, kishte hequr dorë nga pasuria e nënës
bazuar në marrëveshjen e arritur me gjysmë-vëllain dhe njerkun, si dhe
pjesa e tokës që do ta merrte në këmbim, ishte përafërsisht e njëjtë me tri të
tetat e trashëgimisë. Këto argumente u kundërshtuan nga kërkuesi i cili
parashtroi se kishte qenë në një pozite të dobët negociuese. Gjykata
konsideron se fjala “viktimë” në Nenin 25, i referohet personit të prekur
drejtpërdrejte nga një veprim ose mosveprim; dhe ekzistimi i shkeljes është
i mundshëm edhe në mungesë të paragjykimit, paragjykimi të jetë i
rëndësishëm vetëm për qëllimet e Nenit 50.1 Prandaj, fakti se një
marrëveshje e lidhur mes palëve private ka zvogëluar disavantazhin e
kërkuesit, në parim nuk e privon atë nga statusi i tij si “viktimë”. Gjykata
pohon se kërkuesi gjithashtu kishte argumentuar se statusi i tij
jashtëmartesor, e ka privuar atë nga çdo mundësi ligjore për të marrë
fermën e nënës së tij, dhe se marrëveshja gjyqësore ka lehtësuar vetëm
pasojat financiare, pasi që ajo ishte bërë në kohën kur kërkuesi nuk kishte
shpresa për marrjen e pronës meqë Gjykata Supreme kishte vendosur
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kundër tij. Prandaj, kërkuesi mund të pretendojë se është “viktimë” në bazë
të Nenit 25 të Konventës.
Në lidhje me Nenin 14 marrë së bashku me Nenin 1 të Protokollit 1,
kërkuesi pretendoi se është viktimë e shkeljes së këtij neni, si pasojë e
aplikimit të Ligjit Provincial. Gjykata vlerëson, në bazë të praktikës së
krijuar, se Neni 14 i plotëson dispozitat tjera substanciale të Konventës dhe
Protokollet e saj, pra nuk qëndron si i pavarur prej neneve të tjera. Kërkuesi
nuk ka pretenduar shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1, si i veçantë, prandaj
dhe për Gjykatën nuk është e nevojshme të ekzaminojë këtë çështje ex
officio, por mjafton të sigurojë se ankesat e tij bien në kuadër të kësaj
dispozite. Qeveria deklaroi se kjo nuk lidhet me çështjen në fjalë, duke u
mbështetur në gjykimin Marckx2 ku Gjykata kishte vendosur se Neni 1 i
Protokollit 1 zbatohet vetëm te pasuritë ekzistuese të personit dhe nuk
garanton të drejtën për të fituar pasuri, qoftë përmes testamentit ose
depozitimeve vullnetare. Gjykata kujton se Neni 1 i Protokollit 1 garanton
të drejtën në pronë dhe e dallon çështjen aktuale nga çështja Marckx. Në
këtë të fundit, ankesa është lidhur me të drejtën potenciale të kërkuesit të
dytë për të trashëguar nga kërkuesi i parë, i cili ishte ende gjallë. Në
çështjen e tanishme, kërkuesi veçse ka fituar përmes trashëgimisë të drejtën
në një aksion të pasurisë së nënës së tij të vdekur, përfshirë fermën. Gjykata
vëren se kërkuesi nuk ka sfiduar sistemin e fermave trashëguese, por vetëm
kriterin e aplikueshëm për zgjedhjen e trashëgimtarit kryesor. Në këtë
aspekt, Ligji Provincial i jep përparësi fëmijëve martesorë para atyre
jashtëmartesorë, prandaj privon kërkuesin nga çdo mundësi për të marrë
atë. Kështu, Gjykata përfundon se faktet bien në kuadrin e Nenit 1 të
Protokollit 1 dhe prandaj, Neni 14 i Konventës marrë së bashku me këtë
dispozitë, është i aplikueshëm.
Duhet pasur parasysh se Shtetet kanë një hapësirë të vlerësimit sa i
përket zbatimit të restrikcioneve të ndryshme, por gjithmonë duke aplikuar
masa arsyeshme dhe legjitime. Në lidhje me kriteret për përcaktimin e
trashëgimtarit kryesor e të cilat reflektojnë bindjet e popullsisë rurale dhe
kushtet sociale e ekonomike të fermerëve, Gjykata konsideron se
argumentet e Qeverisë janë të bazuara në vlerësime të përgjithshme dhe
abstrakte të lidhura me çështjet si qëllimet e të vdekurit, vendi ku janë
rritur fëmijët jashtëmartesorë dhe marrëdhëniet e bashkëshortit/es së
mbijetuar me fëmijët martesorë të tij/saj- të cilat ndonjëherë mund të mos
2
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reflektojnë situatën reale, si p.sh. kërkuesi është rritur dhe ka punuar në
fermë deri në moshën 23 vjeçare. Gjykata po ashtu konsideron se
argumenti në lidhje me bindjet rurale tregon pikëpamjen tradicionale. Sa i
përket faktit që Qeveria vetë ka pranuar zhvillimet e fundit në shoqërinë
rurale dhe për këtë arsye ka përgatitur një Projektligj që i merr parasysh
këto ndryshime, Gjykata vlerëson se amendamentet e propozuara nuk
mund të merren si dëshmi se rregullat e mëparshme ishin në kundërshtim
me Konventën, por megjithatë, ato tregojnë se qëllimi i legjislacionit në fjalë
ka mundur të arrihet duke aplikuar kritere, të ndryshme nga ato që
bazoheshin në lindjen nga martesa apo jashtë martese. Prandaj, Gjykata
përfundon se ka pasur shkelje të Nenit 14 marrë së bashku me Nenin 1 të
Protokollit 1.
Në lidhje me Nenin 50, kërkuesi pretendoi shpërblim të drejtë për
dëmet materiale, që kanë rezultuar si pasojë e paaftësisë së tij për të marrë
fermën e nënës së tij dhe për kostot dhe shpenzimet. Ai nuk pretendoi për
dëme jo-materiale dhe këtë çështje Gjykata nuk e shqyrton ex officio.
Pavarësisht faktit se diskriminimi i gjetur nga Gjykata ka çuar në një
disbalanc ndërmjet kërkuesit dhe gjysmë-vëllait të tij, Gjykata thekson se
dëmi në këtë çështje është humbja e mundësive nga kërkuesi për të marrë
fermën e nënës së tij, për shkak se përparësia që i jepej gjysmë-vëllait të tij e
përjashtonte atë nga lista e trashëgimtarëve kryesorë të mundshëm. Një
humbje e tillë nuk mund të kuantifikohet lehtësisht. Prandaj, duke pasë
parasysh të gjithë faktorët relevantë sipas Nenit 50 dhe duke bërë një
vlerësim në baza të barabarta, Gjykata i jep kërkuesit shumën prej 150,000
ATS.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se ka shkelje të Nenit 14 marrë së bashku me Nenin
1 të Protokollit 1 të Konventës (unanimisht).
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Toleski kundër ish-Republikës Jugosllave të Maqedonisë 17800/10
15.06.2017 [Seksioni i parë]
Neni 1 i Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e
shkeljes së parimit të sigurisë ligjore / ka shkelje
Neni 6
Shkelje e së drejtës për proces të rregullt gjyqësor si pasojë e rihapjes
së procedurave të kthimit që ka rezultuar në anulimin e vendimit për
pronësinë mbi ngastrën e tokës / e panevojshme për shqyrtim
Fjalët kyçe: tokë e shtetëzuar / kontestim i pronësisë / dhënie në përdorim /
caktim i kompensimit / gëzim paqësor i pasurisë/ parimi i sigurisë ligjore / prishje e
vendimit të formës së prerë / trashëgimtarë
Faktet e rastit
Kërkuesi - z. Gorgi Toleski, shtetas maqedonas, i cili vdiq gjatë kohës
së zhvillimit të procedurave pranë Gjykatës dhe në vend të tij, procedurat i
ndoqën djali dhe vajza e tij në cilësinë e trashëgimtarëve.
Më 9 mars 1966, Komuna e Ohrit ua mori disa individëve të drejtën e
përdorimit të tokës ndërtimore të shtetëzuar, tokë kjo e vendosur në një
zonë E. Toka në fjalë përfshinte një parcelë në pronësi të kërkuesit në
hapësirë prej 764 m². Me vendimin e plotfuqishëm të 1 nëntorit 2001,
kërkuesi u njoh si trashëgimtar i së drejtës për të kërkuar kthimin e tokës si
pasojë ai kërkoi kthimin e tokës. Më 1 shtator 2003, Komisioni i Kthimit të
Ohrit, që vepron brenda Ministrisë së Financave, e pranoi kërkesën e
kërkuesit dhe urdhëroi kthimin e tokës ("vendimi i kthimit"). Bazuar në
provat dhe dëshmitë e marra nga Ministria e Transportit dhe Komunikimit,
Komisioni i Kthimit ka gjetur se në sipërfaqen tokësore në fjalë ishin
planifikuar të ndërtohen objektet e shërbimit të plazhit dhe një qendër
rekreacioni. Një ekspert kishte kryer një inspektim në vend dhe kishte
gjetur se toka në fjalë ishte një tokë e pazhvilluar dhe ishte pjesë e rripit të
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liqenit të Ohrit. Arkivat Shtetërore dhe Gjykata e Shkallës së Parë e Ohrit e
informoi Komisionin e Kthimit se ata nuk kishin informata nëse i ishte
paguar ndonjë kompensim paraardhësit të kërkuesit për tokën e
përvetësuar. Në anën tjetër përmes një letre Komuna e Ohrit konfirmoi se
as kërkuesi dhe as paraardhësi i tij nuk kishin kërkuar kompensim për
tokën në fjalë. Një kopje e vendimit iu dorëzua avokatit të përgjithshëm,
por duket se nuk është paraqitur ankesë kundër këtij vendimi. Prandaj, më
29 tetor 2003 vendimi u bë i plotfuqishëm dhe toka u rivendos në
posedimin e kërkuesit më 9 prill 2004.
Në një datë të paspecifikuar, A., një shoqatë që drejtonte një vend
kampingu afër sipërfaqes se tokës në fjalë ("shoqata"), paraqiti dëshmi
pranë Avokatit te Përgjithshëm që sipërfaqja në fjalë është tokë ndërtimi
dhe ishte në përdorim për kamping-ut. Shoqata A., paraqiti procesverbalin
e një takimi në mes të shoqatës dhe përfaqësuesit komunal më 26 prill 1978,
ku shkruante se toka në fjalë ishte transferuar në posedim të shoqatës i
ishte dhënë shoqatës për përdorimin e saj edhe më herët, më 9 mars 1966.
Shoqata gjithashtu paraqiti një vendim nga viti 1981, në të cilin Komuna
ishte urdhëruar të paguajë kompensim për paraardhësit e kërkuesit për
tokën. Në një datë të paspecifikuar në vitin 2004, Avokati i Përgjithshëm i
kërkoi Komisionit të Apelit te Qeverisë, duke vepruar si shkallë e dytë ose
të anulojë ose ta hedhë poshtë vendimin e kthimit të 1 shtatorit 2003, duke
u bazuar në procedurat e mbikëqyrjes. Avokati i Përgjithshëm arsyetoi se
shoqata kishte dorëzuar dëshmi dokumentare që kundërshtojnë faktet e
vërtetuara nga Komisioni i Kthimit në atë që toka ishte në përdorim nga
shoqata dhe se kompensimi i ishte paguar paraardhësit të kërkuesit.
Kërkuesi mohoi se kompensimi i ishte paguar ati ose paraardhësit të tij. Më
16 mars 2005, Ministria e Financave zhvilloi një inspektim të tokës dhe
hartoi një raport sipas të cilit toka "ishte hapësirë e zbrazët midis Liqenit të
Ohrit dhe rrugës Ohër-Shën Naum dhe nuk ishin të përdorura për
shërbimin e ndonjë strukture përreth por toka ishte e destinuar për
ndërtimin e "objekteve të shërbimit të plazhit dhe një qendre të
rekreacionit", e cila nuk mund të konsiderohet me interes publik. Më 11
qershor 2007, Komisioni i Apelit pranoi Kërkesën e Avokatit të
Përgjithshëm dhe deklaroi urdhrin e kthimit të pronës të pavlefshme në
bazë të Nenit 267 (1) (3) të Ligjit të Procedurës Administrative dhe si i tillë,
urdhri për kthim nuk mund të ekzekutohej. Tutje kërkuesi paraqiti një
masë administrative, duke argumentuar se Komisioni i Kthimit, në
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vendimin e tij të 1 shtatorit 2003, kishte vërtetuar faktet ashtu siç edhe
ishin. Më 25 shkurt 2010, Gjykata Supreme deklaroi të papranueshme një
ankesë kundër Aktgjykimit te Gjykatës Administrative të paraqitur nga
kërkuesi duke konstatuar se aktgjykimi i kundërshtuar kishte mbaruar më
25 shtator 2009, ditën kur ishte bërë kompetente për të vendosur veprime
administrative në shkallën e dytë.
Më 31 maj 2010, Gjykata Administrative hodhi poshtë kërkesën për
rihapjen e procedurës në bazë të zbulimeve të fakteve te reja. Ky vendim u
konfirmua në apel nga Gjykata Supreme në vendimin e 23 qershorit 2010.
Kërkuesi aplikoi në Zyrën e Prokurorit Publik duke kërkuar që mbrojtja të
fillojë procedimin e ligjshmërisë lidhur me aktgjykimin e Gjykatës
Administrative të 4 shtatorit 2009. Prokurori Publik e pranoi kërkesën e
kërkuesit dhe paraqiti një kërkesë për mbrojtjen e ligjshmërisë pranë
Gjykatës Supreme, e cila e hodhi poshtë si të papranueshme, me arsyetimin
se mjeti juridik në fjalë nuk ishte më i disponueshëm për shkak të
ndryshimit të legjislacionit.
Pas vendimit përfundimtar për deklarimin e vendimit të kthimit nul
dhe të pavlefshëm, më 13 prill 2011, Komisioni i Kthimit hodhi poshtë
kërkesën e kërkuesit. Kërkuesi paraqiti një masë administrative tek Gjykata
Administrative, duke e sfiduar atë vendim e cila më 1 shkurt 2012, anuloi
vendimin dhe gjeti se faktet e rastit në lidhje me tokën në fjalë nuk kishte
qenë mjaftueshmërisht të bazuara. Më 25 maj 2012, Komisioni i Kthimit,
pasi kishte bërë një inspektim në vend, aprovoi kërkesën për kthimin e
tokës së kërkuesit. Avokati i Përgjithshëm, duke vepruar në emër të shtetit,
e sfidoi vendimin e fundit me një veprim administrativ, duke argumentuar
se Komisioni i Kthimit kishte dështuar të merrte informata nëse ajo tokë
ishte me interes publik, për shkak të pozitës së tokës në afërsi të liqenit të
Ohrit. Tutje, Gjykata Administrative hodhi poshtë Vendimin e Avokatit të
Përgjithshëm dhe mbështeti vendimin e Komisionit të Kthimit. Si pasojë
Avokati i Përgjithshëm paraqiti një ankesë kundër aktgjykimit të fundit në
Gjykatën e Lartë Administrative me arsye ndër të tjera, se Gjykata
Administrative nuk kishte dhënë arsye të përshtatshme nëse toka kishte
qenë në interes publik. Kërkuesi vdiq më 23 gusht 2013 dhe Gjykata e Lartë
Administrative, më 26 qershor 2014, hodhi poshtë aktgjykimin dhe pezulloi
procedurat dhe duke u bazuar në Nenin 6, 131 dhe 132 të Ligjit të Ujërave,
gjeti se toka në fjalë ishte pjesë e shiritit të bregut të liqenit të Ohrit dhe
prandaj ishte me interes publik.
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Më 30 korrik 2014, vajza e kërkuesit kërkoi Rivendosjen e Komisionit
për të pezulluar procedurat. Ajo paraqiti dëshmi se procedurat e
trashëgimisë në lidhje me trashëgiminë e kërkuesit ishin të hapura.
Procedurat e trashëgimisë më vonë u ndalën për shkak të procedurave
civile, me të cilat ajo kundërshtoi ekzistencën e supozuar të një testamenti
të bërë nga kërkuesi në favor të vëllait të saj. Më 22 shtator 2014, Komisioni
i Kthimit vendosi të mbajë procedurat në pritje të rezultatit të procedurave
civile dhe të trashëgimisë. Procedurat civile dhe trashëgimore janë akoma
në pritje.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Kërkuesi duke u mbështetur në Nenin 1 të Protokollit 1 pretendoi se
ishte privuar nga e drejta e tij për gëzim paqësor të pasurisë në kundërshtim
me parimin e sigurisë juridike. Gjykata merr parasysh vdekjen e kërkuesit
dhe faktin se fëmijët e tij, vajza dhe djali, janë shprehur se dëshirojnë të
vazhdojnë kërkesën pranë kësaj Gjykate. Në lidhje me këtë, Gjykata vëren se
procedurat civile dhe trashëgimore janë aktualisht në pritje ndërmjet
fëmijëve të kërkuesit, si trashëgimtarë të tij, me qëllim të përcaktimit të
trashëgimisë së tyre në këto rrethana, nuk mund të mohohet se fëmijët e
kërkuesit kanë interes të ligjshëm për të ndjekur rastin pranë Gjykatës.1 Për
arsyet e lartpërmendura, Gjykata konstaton se trashëgimtarët e kërkuesit
kanë të drejtë të vazhdojnë procedurat qe ka ngritur kërkuesi.
Sa i përket pranueshmerisë, Qeveria parashtroi se kërkuesi nuk e
kishte njoftuar Gjykatën për rifillimin e procedurave të kthimit që ishin në
pritje dhe se vendimet e nxjerra në procedurën e rifillimit të kthimit ishin
në favor të kërkuesit. Prandaj, Gjykata duhet të deklarojë kërkesën të
papranueshme ose ta çregjistroj atë nga lista e rasteve ose si e parakohshme
ose sepse kërkuesi kishte abuzuar me të drejtën e tij për peticion. Gjykata
përsërit se informacioni jo i plotë mund të përbëjë shpërdorim të së drejtës
së kërkesës, veçanërisht nëse informacioni ka të bëjë me thelbin e rastit.
Gjykata vëren se ankesat e kërkuesit në proces kishin të bënin me anulimin
e urdhrit përfundimtar të kthimit. Ndërsa në rastin konkret çështja për
diskutim është nëse parimi i sigurisë juridike është shkelur si rezultat i
shuarjes së urdhrit përfundimtar të kthimit, i cili, sipas Praktikës gjyqësore
të Gjykatës, është një akt i menjëhershëm dhe nuk krijon vazhdimësi edhe
nëse kjo do të kërkonte rihapjen e procedurës. Prandaj, Gjykata konsideron
1
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se dështimi i kërkuesit për të informuar atë për rifillimin e procedurave të
kthimit nuk është vendimtarë dhe nuk mundet ky dështim të interpretohet
si një abuzim i së drejtës për peticion. Në përputhje me rrethanat,
kundërshtimi i Qeverisë duhet të refuzohet. Në lidhje me argumentin e
Qeverisë se ankesa e kërkuesit ishte e parakohshme, Gjykata vëren se ka
gjetur se në situatat kur pretendimet e kërkuesve ishin mbështetur, pasi një
aktgjykim i formës së prerë në favorin e tyre ishte shfuqizuar, kjo nuk e ka
zhduk efektet e parimit të sigurisë juridike.2 Gjykata më tej vëren se kjo
ankesë nuk është e pabazuar dhe kërkesa shpallet e pranueshme.
Lidhur me meritat e rastit, kërkuesi deklaroi se autoritetet vendore
nuk kishin ndjekur një interes publik, duke pasur parasysh se kampi E.
kishte qenë tërësisht në pronësi private. Pas kësaj, vendimi për anulimin e
një vendimi të plotfuqishëm në favor të tij, i kishte shërbyer vetëm
interesave të shoqatës. Toka në fjalë kishte qenë në zotërim të tij gjatë gjithë
kohës, një fakt i mbështetur nga gjetjet e Gjykatës së Apelit të Manastirit.
Anulimi i urdhrit përfundimtar të kthimit, sipas dispozitave të
parashikuara në ligjin vendor, nënkuptonin që procedurat gjithmonë mund
të rihapen dhe kjo për kërkuesin paraqiti pasiguri të përhershme në
sistemin ligjor. Në lidhje me këtë, Qeveria parashtroi se autoritetet vendore
kishin vepruar në pajtueshmëri me ligjin vendor, veçanërisht me Ligjin për
Procedurën Administrative dhe Ligjin e Kthimit. Qeveria gjithashtu pohoi
se veprimet e kundërshtuara i kishin shërbyer një qëllimi të ligjshëm. Në
lidhje me këtë Gjykata përsërit se si rregull i përgjithshëm i Nenit 1 të
Protokollit 1 është se çdo ndërhyrje nga një autoritet publik në gëzimin
paqësor të pasurisë duhet të jetë i ligjshëm përkatësisht vetëm "në varësi të
kushteve të parashikuara me ligj" dhe paragrafi i dytë njeh që shtetet kanë
të drejtë të kontrollojnë përdorimin e pasurisë duke zbatuar "ligjet".
Gjykata rithekson se ekzistenca e një kërkese të konfirmuar nga vendimi i
detyrueshëm dhe i ekzekutueshëm ose vendimi administrativ me një "pritje
legjitime" që kërkesa do të ekzekutohet, përbën "pasuri" të përfituesit
brenda kuptimit të Nenit 1 të Protokollit 1 andaj prishja apo anulimi i një
aktgjykimi ose vendimi të tillë përbën një ndërhyrje në të drejtën e gëzimit
të pasurisë. Duke zbatuar parimet në rastin në fjalë për të përcaktuar nëse
kërkuesi kishte një pasuri, Gjykata vëren se më 1 shtator 2003, Komisioni i
Kthimit mbështeti kërkesën e kërkuesit për rikthim dhe vendimi u bë i
2
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plotfuqishëm më 29 tetor 2003. Pra, e drejta e kërkuesit u krijua nga
vlerësimi i kërkesës së tij për rikthim nga Komisioni i Kthimit dhe ai u pajis
me një të drejtë të detyrueshme për titull në ngastrën e tokës, e cila u
zbatua më vonë. Fakti i thjeshtë se te drejtat mbi pasurinë e tij më vonë u
revokuan, nuk e pengon atë të ketë një "pasuri" brenda kuptimit të Nenit 1
të Protokollit 1. Prandaj, sipas mendimit të Gjykatës, kjo e drejtë përbënte
një "pasuri" brenda kuptimit të këtij neni.
Gjykata tutje konsideron se nuk ka dyshim se vendimi i Komisionit te
Ankesave i 11 qershorit 2007, i mbështetur nga Gjykata Administrative, e
cila e hodhi poshtë kërkesën e kërkuesit për titullin në sipërfaqen e tokës,
rezultoi në një ndërhyrje në pasurinë e tij brenda kuptimit të Nenit 1 të
Protokollit 1. Në lidhje me ligjshmërinë e ndërhyrjes, Gjykata vëren se
procedurat e jashtëzakonshme që çuan në anulimin e vendimit të kthimit
është iniciuar nga Avokati i Përgjithshëm, i cili kishte qenë palë në
procedurat e kthimit. Shfuqizimi i vendimit u bazua në Nenin 267 (1) (3) të
Ligji për Procedurën Administrative, i cili parashikonte se një vendim i
plotfuqishëm administrativ mund të prishet nëse ishte i pamundur të
zbatohej. Prandaj nuk dyshohet se masa e ankimuar ishte bazuar në
dispozitat ligjore të vlefshme. Gjykata, duke vënë në dukje se procedurat në
rastin e kërkuesit ishin rihapur si pasojë e zbulimit të një gabimi në
vlerësimin fillestar të kërkuesit vlerëson se konsideratat e mësipërme janë
të mjaftueshme për të lejuar Gjykatën të konstatojë se ndërhyrja në të
drejtat pronësore të kërkuesit ishte e parashikuar me ligj, siç kërkohet me
Nenin 1 të Protokollit 1. Sa i përket qëllimit legjitim, duke pasur parasysh
arsyet e dhëna nga gjykatat vendore, Gjykata konsideron se kërkuesi është
privuar nga pasuria e tij për shkak të “interesit publik". Ajo vëren se ishte e
zakonshme që toka në fjalë që i përkiste bregut dhe formonte pjesë të
plazhit, të ishte një zonë publike të hapur për të të gjithë dje si pasojë
ndërhyrja kishte një qëllim legjitim.
Sa i përket proporcionalitetit, Gjykata së pari vëren se Avokati i
Përgjithshëm fillimisht ka vepruar sipas kërkesës së shoqatës, e cila nuk
kishte qenë palë në procedurën e kthimit dhe në kërkesën e tij, ai u
mbështet në prova të reja të siguruara nga shoqata E. Duke pas parasysh
faktin se interesat e palëve të treta mund të jenë një konsideratë e
rëndësishme kur vendoset për rihapjen e procedurës, të cilat janë bërë
përfundimtare, Gjykata e konsideron të rëndësishme që pranimi i kërkesës
së Avokatit të Përgjithshëm nga Komisioni i Apelit dhe shuarja e vendimit
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përfundimtar të kthimit, kishte për qëllim mbrojtjen e të drejtave të palëve
të treta. Gjykata më tej vëren se arsyet e dhëna nga Gjykata Administrative
ndryshojnë nga ato të ngritura nga Avokati i Përgjithshëm dhe i pranuar
nga Komisioni i Apelit. Avokati i Përgjithshëm argumentoi se toka nuk
duhet të ishte rikthyer në posedimin e kërkuesit qëkur ishte kthyer në
tokën ndërtimore dhe paraardhësi i kërkuesit kishte marrë kompensim.
Gjykata Administrative, në anën tjetër, gjeti se kishte një pengesë ligjore për
zbatimin e urdhrit të kthimit, duke pasur parasysh se toka në fjalë ishte
vendosur në bregun e liqenit dhe duhej të konsiderohej, në përputhje me
rrethanat "e interesit të përgjithshëm". Prandaj, është e qartë se Gjykata
Administrative ushtroi pushtetin e saj të rishikimit në mënyrë që të
korrigjojë defektin themelor të bërë nga Komisioni i Kthimit, i cili bëri një
urdhër kthimi që nuk mund të ishte ligjërisht i ekzekutueshëm pasi që ishte
në kundërshtim me dispozitat e Mbrojtjes së Liqeneve të Ohrit, Prespës dhe
Dojranin dhe me Ligjin e Ujërave. Duke vepruar kështu, Gjykata
Administrative ka avancuar arsye substanciale dhe bindëse në karakter që
justifikon prishjen e jashtëzakonshme të urdhrit përfundimtar të kthimit.
Për këto arsye, Gjykata është e gatshme të pranojë që rrethanat e referuara
nga Komisioni i Kthimit dhe Gjykata Administrative, megjithëse të
ndryshme, kanë qenë të rëndësisë së tillë që të justifikojë anulimin e urdhrit
përfundimtar të kthimit. Gjykata më tej konsideron se implikimet e
shfuqizimit të urdhrit të kthimit, nuk janë pa rëndësi në rastin aktual. Në
këtë lidhje, ajo vë në dukje se në bazë të gabimeve të specifikuara më sipër,
rasti u kthye në Komisionin e Kthimit për një ekzaminim të ri dhe, pas
zhvillimeve të mëtejshme në rast, procedurat e kthimit kanë qenë në pritje
para këtij organi që nga viti 2014, kur trashëgimtarët e kërkuesit filluan
procedurat e trashëgimisë. Këto procedura gjithashtu u ndalën, për shkak
se trashëgimtarët e kërkuesit ishin udhëzuar për të iniciuar procedurë civile
të veçantë. Duke marrë parasysh konsideratat e mësipërme, Gjykata
konstaton se shfuqizimi i urdhrit për kthim nuk përbënte në këtë rast një
ndërhyrje të pajustifikuar në të drejtat pronësore të kërkuesit. Prandaj nuk
ka pasur shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1.
Kërkuesi po ashtu u ankua se rihapja e procedurave të kthimit, të
cilat kishin rezultuar në anulimin e vendimit përfundimtarë që i dha atij
titullin në ngastrën e tokës, ishte në kundërshtim me Nenin 6 § 1 të
Konventës. Qeveria pohoi se rihapja ishte bërë në përputhje me ligjin
vendor. Gjykata konsideron se parimi i sigurisë juridike zbatohet për
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situatën ligjore përfundimtare, pavarësisht nëse ajo është sjellë nga akti
gjyqësor ose akti administrativ, i cili, është i plotfuqishëm. Nga kjo rrjedh
se, kjo pjesë e kërkesës nuk është e pabazuar brenda kuptimit të Nenit 35 §
3 të Konventës ose e papranueshme për çdo arsye tjetër. Prandaj duhet të
shpallet e pranueshme. Megjithatë, duke pasur parasysh arsyet që nuk
çuan te konstatimi i shkeljes të Nenit 1 të Protokollit 1 të Konventës,
Gjykata konstaton se ankesa e kërkuesit sipas Nenit 6 lidhur me parimin e
sigurisë juridike të Konventës, nuk kërkon një ekzaminim të veçantë.
Së fundmi, kërkuesi ngriti një numër ankesash sipas Nenit 6 dhe 13 të
Konventës. Pas shqyrtimit të këtyre ankesave, duke u bazuar në gjithë
materialin në posedim, Gjykata konstaton se ato nuk zbulojnë ndonjë
paraqitje të shkeljes së të drejtave dhe lirive të përcaktuara në Konventë ose
Protokolle. Nga kjo rrjedh se kjo pjesë e kërkesës është qartazi e pabazuar
dhe refuzohet në pajtim me Nenin 35 §§ 3 (a) dhe 4 të Konventës.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se ka shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1, ndërkaq që
është i panevojshëm shqyrtimi i kërkesës sipas Nenit 6 të Konventës
(unanimisht).
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13.06.1979 [Seancë plenare]
Neni 1 i Protokollit 1 në vete dhe marrë së bashku me Nenin 14
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë dhe diskriminim
si pasojë e kufizimit për të disponuar lirshëm me pasurinë si rezultat i
statusit martesor / ka shkelje për nenet marrë së bashku vetëm për njërën kërkuese
Neni 3 dhe Neni 12
Shkelje e së drejtës për ndalimin e trajtimit poshtërues dhe çnjerëzor
dhe së drejtës për t‟u martuar si pasojë e legjislacionit në fuqi / nuk ka shkelje
Neni 8 në vete dhe marrë së bashku me Nenin 14
Shkelje e së drejtës për respektimin e jetës private dhe familjare dhe
diskriminim si pasojë e kufizimeve ndaj familjes jo martesore / ka shkelje
Fjalët kyçe: gëzim paqësor i pasurisë/ status martesor/ fëmijë jashtëmartesor /
adaptim / kontratë për dhuratë / disponim i lirshëm i pasurisë/ trajtim poshtërues dhe
çnjerëzor
Faktet e rastit
Kërkueset - znj. Paula Marckx (kërkuesja e parë) shtetase belge e
pamartuar, e kishte një fëmijë jashtëmartesor të njohur atëkohë si "jo
legjitimë", zinj. Aleksandri Marka (kërkuesja e dytë) të lindur në vitin 1973.
Po atë vit, në përputhje me kërkesat e Nenit 334 të Kodit Civil Belg të
atëhershëm, kërkuesja e parë e njohu vajzën ligjërisht. Përkitazi me
rregullimin dhe procedurat e parapara, në tetor të vitit 1974, kërkuesja e
adoptoi vajzën e saj. Procedura u mbyll më 18 prill 1975.
Në kohën e paraqitjes së kërkesës pranë Komisionit, familja e
kërkueses përbëhej edhe nga e ëma e kërkueses së parë, e cila kishte
vdekur, dhe një motër tjetër. Në kërkesën e paraqitur pranë Komisionit,
kërkuesja, duke vepruar në emër të vet dhe të kërkueses së dytë, vuri në
pikëpyetje përputhshmërinë e dispozitave të Kodit Civil që vendosnin
marrëdhënien amnore në mes të nënës me fëmijën jashtëmartesor si të tilla,
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si dhe efektet juridike që vënia e kësaj marrëdhënieje shkaktonte në
kontekst të raporteve familjare të fëmijës. Kjo çështje u trajtua edhe nga
aspekti i të drejtave të trashëgimisë, si të nënës, ashtu edhe të fëmijës.
Sipas ligjit belg, asnjë lidhje juridike nuk krijohej në mes të nënës së
pamartuar dhe fëmijës së saj vetëm me rastin e lindjes, në krahasim me
rastet e një nëne të martuar. Një nënë e pamartuar mund të vendoste lidhje
juridike me fëmijën e saj ose përmes njohjes vullnetare, ose përmes një
procedure të veçantë. Edhe pasi juridikisht të jetë vendosur një lidhje e tillë,
sërish kishte mjaft kufizime sa i përket lidhjeve familjare të atij fëmije me
familjen e nënës së tij. Kufizime paraqiteshin edhe në çështjen e
trashëgimisë. Fëmija jashtëmartesor, që është njohur ose adoptuar nga nëna
e tij, në parim konsiderohej se është jashtë familjes së të ëmës. Për më tepër,
sa i përket trashëgimisë ligjore, në mungesë testamenti, Kodi Civil Belg
kufizonte në shkallë të ndryshme të drejtën e fëmijës “jashtëmartesor” dhe
të nënës beqare në krahasim me të drejtat që gëzojnë fëmijët e lindur në
martesë.
Në radhët e trashëgimisë ligjore, fëmija jashtëmartesor nuk gëzonte
statusin e trashëgimtarit ligjor siç ishte rasti me fëmijët e lindur në martesë.
Ky fëmijë shquhej si trashëgimtar i jashtëzakonshëm. Ky trashëgimtar
duhet të ndiqte procedurë të veçantë gjyqësore për të marrë në posedim
pronën e paluajtshme që i lihet me trashëgimi. Fëmija jashtëmartesor si
trashëgimtar i jashtëzakonshëm në trashëgiminë e pasurisë së paluajtshme
me ligj, trashëgonte në tërësi atë pasuri vetëm nëse nëna trashëgimlënëse
nuk ka të afërm të tjerë si trashëgimtarë ligjorë. Në të kundërt, fëmija
jashtëmartesor mund të trashëgonte me ligj deri në tri-të-katërtat e pasurisë
që do të trashëgonte po të ishte i lindur në martesë. Ky fëmijë nuk hynte në
radhët e trashëgimisë së familjes së nënës së tij.
Në anën tjetër, po qe se lidhja amnore në mes të nënës së pamartuar
dhe fëmijës jashtëmartesor nuk vendosej juridikisht, nëna ka të drejtë t‟i lë
në trashëgimi ose t‟i dhurojë për së gjalli këtij fëmije pasurinë në tërësi. Pra,
nëna e pamartuar në këto rrethana është e vendosur përpara kësaj
zgjedhjeje: të njohë fëmijën dhe kështu t‟i kufizojë të drejtën e trashëgimit,
ose të mos vendosë raport juridik me këtë fëmijë dhe kështu të mund t‟i
dhurojë tërë pasurinë e paluajtshme, sikur të ishte një i huaj.
Nëse nëna vazhdonte të jetë e pamartuar, ajo kishte mundësi të
adoptojë fëmijën e saj. Të drejtat e fëmijës së adoptuar rreth pasurisë së
paluajtshme të nënës janë të njëjta sikurse të fëmijës së lindur në martesë.
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Megjithatë, lidhja juridike vendoset vetëm me nënën dhe jo edhe familjen e
saj.
Lidhur me këtë çështje, më 15 shkurt 1978, Qeveria belge paraqiti
përpara Senatit një deklaratë e cila kërkonte të vendoste me ligj barazinë
midis fëmijëve. Në ndërkohë, kjo materie, përkitazi me parimin “mater
semer certa est”, ishte çështje trajtimi edhe e dy konventave ndërkombëtare.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Pranë Komisionit, kërkueset pretenduan se dispozitat e Kodit Civil
Belg në fjalë shkelnin të drejtën e respektimit të jetës familjare. Sipas tyre,
kjo po ashtu përbënte diskriminim sipas kuptimit të Nenit 14 të Konventës
duke trajtuar ndryshe fëmijët martesorë nga ata jashtëmartesorë në njërën
anë, dhe nënat e martuara dhe ato të pamartuara në anën tjetër. Si pasojë,
kërkueset argumentuan se ishin viktima të një trajtimi degradues, në
shkelje të Nenit 3. Kërkueset po ashtu pretenduan se ishte shkelur edhe
Neni 1 i Protokollit 1, duke marrë parasysh faktin se një nënë e pamartuar
nuk mund të vendoste lirisht për pasurinë e saj në favor të fëmijës së vet.
Me të pranuar rastin, Komisioni vendosi me propozimin e tij për vlerësimin
e çështjes edhe sipas Nenit 12, i cili parashikon të drejtën për t‟u martuar
dhe krijuar familje.
Qeveria në anën tjetër, kundërshtoi duke theksuar se shkeljet e
nënvizuara nga kërkueset ishin të një natyre krejt teorike. Kështu, Qeveria
potencoi se Gjykata nuk ka funksion të kontrollit abstrakt mbi ligjet. Në
fakt, kërkuesja e dytë nuk kishte vuajtur ndonjë pasojë vetëm se nuk ishte
vënë lidhja amnore në momentin e lindjes. Nuk ka ndonjë tregues se
përgjatë harkut kohor prej një viti e një ditë, nga njohja e deri të adoptimi,
kërkuesja e parë kishte dashur që përmes testamentit ose dhurimit t‟i lë
pasuri vajzës së saj, përderisa ky aspekt rregullohej edhe me ligj.
Në raportin e datës 10 dhjetor 1977, Komisioni deklaroi se
legjislacioni i kundërshtuar nga kërkueset nuk ishte në përputhje me Nenin
8 të Konventës, të trajtuar si të veçantë si dhe në lidhje me Nenin 14.
Dispozitat në fjalë përbënin shkelje edhe të Nenit 1 të Protokollit 1 të marrë
së bashku me Nenin 14. Më tej, Komisioni njëzëri nuk e konsideroi të
nevojshëm shqyrtimin e çështjes në lidhje me Nenin 3 të Konventës dhe
arriti në përfundim se Neni 12 nuk gjen zbatim në rastin në fjalë.
Në shqyrtimin e rastit, Gjykata së pari u lëshua në një analizë të
thukët rreth zbatueshmërisë së Nenit 8. Gjykata së pari thekson se ky nen
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gjen zbatim në jetën familjare edhe të familjes së paligjshme. Sipas
Gjykatës, e drejta për respektimin e jetës familjare do të thotë, ndër të tjera,
se një shtet kur përcakton regjimin e zbatueshëm për disa familje, duhet të
veprojë në mënyrë që t‟i lejojë ato të bëjnë një jetë familjare normale. Duke
vepruar kështu edhe kundrejt nënës së pamartuar dhe fëmijës së saj, shteti
duhet të shmangë çdo diskriminim bazuar në lindje.
Sa i përket aspektit meritor të mënyrës së përcaktimit të lidhjes
amnore përkitazi me Nenin 8, Gjykata vlerëson se domosdoshmëria për të
njohur vajzën e saj me qëllim që tutje të vendosë birësimin, vjen nga
refuzimi për të pranuar mëmësinë që nga momenti i lindjes. Gjykata
nënvizon disa pasoja problematike që rrjedhin nga kjo njohje për
disponimin e pasurisë. Nëse nëna e pamartuar do të njihte fëmijën e saj, ajo
në të njëjtën kohë do ta dëmtonte atë, duke qenë se sipas legjislacionit të
zbatueshëm, mundësia e saj për t‟i dhuruar ose trashëguar pasurinë
familjes jashtëmartesor, ishte e kufizuar. Nëse ajo dëshironte ta ruante
mundësinë për të zgjedhur në favor të fëmijës së saj, ajo do të detyrohej të
hiqte dorë nga birësimi. Sipas Gjykatës, kjo dilemë në të cilën ndodhej
nëna, nuk përputhet me respektimin e jetës familjare. Nga perspektiva e
fëmijës jashtëmartesor, Aleksandrës, Gjykata arriti në të njëjtin përfundim,
duke gjetur se dispozitat e zbatueshme të Kodit Civil ishin në kundërshtim
me Nenin 8 të Konventës, përderisa ajo konsiderohej nga ligji pa nënë, që
nga lindja e deri në njohjen e amësisë. Si rrjedhojë, Gjykata vendosë se Neni
8 ishte shkelur në rastet e të dy kërkueseve.
Neni 8 u trajtua edhe i ndërlidhur me Nenin 14. Në vendimin e
Gjykatës, fakti se disa nëna të pamartuara nuk dëshirojnë të kujdesen për
fëmijët e tyre, nuk mund të arsyetojë ligjin belg, me anë të së cilit, vendosja
e mëmësisë është kushtëzuar përveç tjerash, nga njohja vullnetare. Për më
tepër, interesi i një fëmije jashtëmartesor për të pasur një lidhje të tillë, nuk
është më i pakët se ai i një fëmije të ligjshëm. Gjykata konsideron se jeta
familjare përkitazi me Nenin 8, përfshin të paktën lidhjet midis kushërinjve
të afërt dhe ky respektim për jetën familjare përbën një detyrim për shtetin,
i cili duhet të ndërmarr masat e nevojshme me qëllim që këto marrëdhënie
të zhvillohen normalisht. Megjithatë, zhvillimi i jetës familjare të një nëne
beqare dhe të fëmijës së saj, të cilin ajo e ka njohur, mund të pengohet nëse
fëmija nuk bëhet de jure edhe anëtar i familjes së saj. Gjykata nuk gjen asnjë
justifikim për dallimin midis shtrirjes së marrëdhënieve familjare të
kërkueses së dytë dhe atyre të një fëmije të ligjshëm. Si rrjedhojë, Gjykata
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vlerëson se Neni 8 si i tillë, si dhe i marrë së bashku me Nenin 14 ishin
shkelur edhe në kontekst të vënies së lidhjes familjare të fëmijës
jashtëmartesor me familjen e nënës së pamartuar.
Lidhur me trajtimin ndryshe që bënte rregullimi ligjor belg, Qeveria
theksoi se kjo arsyetohej me qëllimin që të mbrohen vlerat e familjes
tradicionale. Gjykata vlerëson se megjithëse një këndvështrim i tillë mund
të qëndrojë, masat e tilla nuk duhet të dëmtojnë fëmijën dhe familjen
jashtëmartesore. Qeveria belge nënvizoi tutje se vetë Konventa, në travaux
preparatories, e kishte konsideruar të lejueshëm dhe të pranueshëm dallimin
midis familjes së ligjshme dhe ta paligjshme. Si kundërpërgjigje, Gjykata
rikujton se Konventa duhet të interpretohet nën dritën e kushteve dhe
rrethanave aktuale; ajo nuk mund të përjashtohet nga evolucioni i
legjislacionit të shumicës së shteteve palë nënshkruese, e të cilat shkonin
drejt vënies së barazisë midis fëmijëve të ligjshëm dhe jo të ligjshëm.
Gjykata gjen se dallimi në trajtim i ushtruar në rastin në fjalë nuk
mbështetej në bazë objektive dhe si i tillë përbënte diskriminim sipas Nenit
14 të ndërlidhur me Nenin 8.
Tutje, Gjykata pranon se Neni 1 i Protokollit 1 që mishëron të drejtën
e secilit për respektimin e pasurisë së tij, nuk e garanton të drejtën për të
marrë pasuri me anë të trashëgimisë apo shprehjes së një vullneti me pasoja
juridike pasurore. Për sa i përket kërkueses së dytë kjo e drejtë sipas
Gjykatës gjen vend vetëm në terrenin e Nenit 8 të Konventës, pra duke e
konsideruar si element të jetës familjare çështjen e trashëgimisë dhe
dhurimit midis të afërmve. Megjithatë, shikuar nga prizmi i Nenit 14,
Gjykata vlerëson se dallimi i bërë në këtë fushë midis fëmijëve të ligjshëm
dhe atyre të paligjshëm, arsyetohej në mënyrë objektive. Kështu, kërkueses
i janë shkelur të drejtat e parashikuara nga Neni 14, i ndërlidhur me Nenin
8, për shkak të kufizimeve të aftësisë së saj për të marrë benefite nga nëna e
saj dhe të pamundësisë për të trashëguar nga të afërmit e saj nga vija e
nënës, të drejta këto që fëmijës martesor i njiheshin jo vetëm nga lindja, por
që nga ngjizja. Sa i përket kërkueses së parë, Gjykata thekson se Neni 8 nuk
i garanton lirinë absolute për t‟i dhuruar ose trashëguar pasurinë e saj
fëmijës. Përkundrazi, ajo vlerëson se dallimi i bërë midis nënave beqare
dhe të martuara, nuk kishte bazë të arsyeshme objektive dhe si rrjedhojë,
përbënte shkelje të Nenit 14 të ndërlidhur me Nenin 8.
Gjithashtu, Gjykata analizon çështjen edhe në kuadër të Nenit 1 të
Protokollit 1, i cili garanton të drejtën e pronës, si një aspekt tradicional dhe
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themelor të së drejtës së secilit që të disponojë lirshëm me pasurinë e tij.
Gjykata vëren se interesi i përgjithshëm në disa raste mund të bëjë
ligjbërësin që të rregullojë përdorimin e pasurisë në fushën e dhurimeve.
Kështu, kufizimi i ankimuar nga kërkuesja e parë, nuk përbënte shkelje të
Nenit 1 të Protokollit 1 si të tillë. Tutje, meqenëse ai vlente vetëm për nënat
beqare dhe jo edhe ato të martuara, Neni 1 i Protokollit 1 ishte shkelur
vetëm lidhur me Nenin 14. Në analizën rreth kësaj çështjeje, Gjykata nuk
gjen ndonjë bazë objektive për dallimin që i bëhej nënës së pamartuar sa i
përket disponimit të lirshëm me pasurinë e saj dhe vlerëson se Neni 14, i
marrë së bashku me Nenin 1 të Protokollit 1, ishte shkelur.
Gjykata nuk gjeti shkelje të Nenit 3, ndërsa vlerëson se çështja nuk
mbërthehej nga Neni 12 i Konventës. Ajo vlerëson se kërkueset nuk ishin
trajtuar në mënyrë jo dinjitoze, çnjerëzore apo poshtëruese në kuptimin e
Nenit 3.
Në bazë të Nenit 50, avokati përfaqësues i kërkueseve pranë
Komisionit, kishte kërkuar që Gjykata t‟i caktonte secilës prej kërkuesve
nga një frangë belge si kompensim simbolik për dëmin moral. Gjykata
konsideron se në rrethanat e rastit, nuk ishte e nevojshme t‟u jepej
kërkuesve diçka shtesë, përveç shpërblimit të dëmeve që rezultonin nga
shkeljet e të drejtave të tyre.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se ka shkelje të Nenit 8 vetëm sa i përket njërës
kërkuese (dhjetë vota pro dhe pesë kundër dhe dymbëdhjetë vota pro dhe tre
kundër), si dhe shkelje të Nenit 8 marrë së bashku me Nenin 14 (trembëdhjetë
vota pro dhe dy kundër dhe njëmbëdhjetë vota pro dhe katër kundër). Për më
shumë, Gjykata vendosë se ka shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1 të
Konventës marrë së bashku me Nenin 14 vetëm për njërën kërkuese (dhjetë
vota pro dhe pesë kundër).

576

McLeod kundër Britanisë së Madhe - 72/1997/856/1065

McLeod kundër Britanisë së Madhe - 72/1997/856/1065
23.09.1998 [Dhoma]
Neni 8
Shkelje e së drejtës për respektimin e jetës private dhe familjare si
pasojë e ndërhyrjes së policisë në pronë pa ndonjë rrezik permanent / ka
shkelje
Neni 1 i Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e mosrespektimit të kësaj të drejte nga ana e policisë dhe gjykatave / nuk
argumentohet
Fjalët kyçe: respektimi i jetës familjare dhe private/ ndërhyrje e policisë pa
autorizim / hyrje me dhunë në pronë / gëzim paqësor i pasurisë/ qëllim legjitim
Faktet e rastit
Kërkuesja - znj. Sally McLeod, shtetase britanike, ishte ndarë nga
bashkëshorti i saj dhe dy vite më vonë ata u divorcuan. Gjatë kohës sa ishin
të ndarë, nëna e kërkueses kishte shkuar të jetonte me të në shtëpinë të
cilën e kishte blerë bashkë me bashkëshortin gjatë kohës sa ishin të
martuar. Pas divorcit, procedura për ish shtëpinë e përbashkët dhe pajisjet
tjera u fillua në Gjykatën e Qarkut të Uxbridge dhe kjo gjykatë vendosi që
shtëpia të transferohet në emrin e kërkueses dhe ajo për këtë të paguajë
tridhjetë mijë funta. Po ashtu, gjykata një vit më vonë kishte urdhëruar
edhe ndarjen e pronës së paluajtshme përmes hartimit të një liste se si të
ndahen sendet, dhe meqenëse dorëzimi i këtyre sendeve nuk realizuar
gjykata kishte dhënë urdhër që kërkuesja të aranzhonte dorëzimin e
sendeve tek ish bashkëshorti i saj brenda katërmbëdhjetë ditësh. Kërkuesja
i dorëzoi sendet, por me mungesë të një ose dy sendeve që gjendeshin në
listë dhe për këtë Gjykata e Qarkut të Uxbridge, më 23 Shtator 1989 kishte
urdhëruar njëzet e një ditë burg për kërkuesen, megjithatë ky urdhër u
pezullua për shtatë ditë për ta lejuar atë të bënte dorëzimin e sendeve. Ish
bashkëshorti kishte ofruar të bënte vetë bartjen dhe sugjeroi datën 3 tetor
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1989 si ditën për të mbledhur sendet. Duke menduar se kërkuesja ishte
pajtuar për këtë ditë, ish bashkëshorti i saj kishte shkuar te shtëpia e
kërkueses t‟i mbledhë sendet, bashkë me vëllain, motrën dhe një nëpunës
të avokatit. Duke u frikësuar se do të kishte „prishje të paqes‟, ata i kishin
thirrur edhe dy policë pasi që mendonin se do të paraqiste shkelje të pronës
private nëse shkonin pa praninë e policisë. Policisë i‟u ofrua për informatë
lista me sendet të cilat duheshin mbledhur por jo edhe urdhri i gjykatës.
Nëpunësi i avokatit kishte ofruar që të shkonte në zyre për ta marrë
urdhrin, por policia nuk kishte kërkuar që kjo të bëhej. Nëna e kërkueses, e
cila hapi derën pas trokitjes nga një nga policës njoftoi ata se nuk ishte në
dijeni për ndonjë marrëveshje mes vajzës së saj dhe ish bashkëshortit. Sipas
një deklarate nën betim, ajo kishte pohuar se i kishte lënë të hyjnë brenda
dhe të kenë qasje në pronë, pasi që policia i kishte thënë se janë nga gjykata
dhe se kanë ardhur për të ekzekutuar urdhrin e gjykatës. Sipas nënës së
kërkueses, policët nuk morën pjesë në largimin e sendeve që gjendeshin në
listë por vetëm kontrolluan se a janë larguar sendet që ishin listuar.
Kërkuesja, pasi arriti në shtëpi kundërshtoi marrjen e sendeve dhe
inspektoi përmbajtjen e kamionit i cili i largonte sendet me c‟rast u
informua nga polici se çdo mosmarrëveshje duhet të zgjidhet nga avokati
dhe ish bashkëshorti i saj.
Kërkuesja paraqiti padi penale në Gjykatën e Lartë kundër atyre që
ishin përfshirë në incident, por nuk pati sukses. Së bashku me nënën e saj,
inicioi tri grupe të procedurave civile për shkelje: një kundër ish
bashkëshortit të saj dhe motrës e vëllait të tij, një kundër nëpunësit të
avokatit dhe një kundër policëve. Gjykata e Lartë hodhi poshtë padinë
kundër policëve me arsyen se ata nuk kishin shkelur pronën e kërkueses
dhe se kishin të drejtë të hyjnë dhe të qëndrojnë në pronë meqenëse mund
të ndodhte ndonjë „prishje të paqes‟. Gjithashtu, Gjykata e Lartë gjeti se
policët nuk kishin marrë pjesë aktive në largimin e sendeve. Kundër këtij
vendimi, kërkuesja paraqiti ankesë në Gjykatën e Apelit, me arsyetimin se
policia duhej të bënte ndonjë hetim pa hyrë në shtëpinë e saj, se nuk kishte
pasur ndonjë prishje ose kërcënim për prishje të paqes dhe se policia kishte
dështuar t‟i ofronte mbrojtje nënës së saj. Gjykata e Apelit e hodhi poshtë
këtë ankesë, duke u bazuar në praktikën e deritanishme të rasteve të
ndërhyrjes së policisë dhe në legjislacionin në fuqi, duke argumentuar se
oficerët e policisë kishin hyrë në shtëpinë e kërkueses me qëllim të
parandalimit të prishjes së paqes dhe se në mënyrë të arsyeshme kishin
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konkluduar se kishte rrezik për prishje të paqes. Gjykata e Apelit gjithashtu
kishte marrë vendim për moslejimin e kërkueses për të paraqitur ankesë në
Dhomën e Lordëve, megjithatë kërkuesja paraqiti ankesë edhe në Dhomën
e Lordëve për lejimin e ankimit kundër vendimit të Gjykatës së Apelit, por
edhe kjo ankesë ju refuzua. Ndërsa sa i përket padisë kundër ish
bashkëshortit dhe motrave e vëllezërve të tij, Gjykata e Qarkut e Brentfordit
kishte gjetur se ka shkelje, për shkaka se nuk kishte asnjë marrëveshje në
mes kërkueses dhe ish bashkëshorti të saj për mbledhjen e sendeve dhe se
nëna e kërkueses nuk i kishte dhënë leje për të hyrë në pronën e saj.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Kërkuesja pretendoi se kishte pasur shkelje të Nenit 8 të Konventës,
në rastin e hyrjes së policisë në shtëpinë e saj dhe dështimin e parandalimit
të ish-bashkëshortit të saj për të hyrë në shtëpi. Qeveria e kishte
kundërshtuar këtë fakt me argumentin se ndërhyrja e policisë ishte në
përputhje me ligjin dhe se ishte proporcionale me qëllimin e parandalimit
të ndonjë çrregullimi ose ndonjë krimi të mundshëm. Në parashtrimet e
tyre palët nuk e kontestuan faktin që hyrja e policisë në shtëpinë e
kërkueses ishte ndërhyrje në të drejtën e saj për respektim të shtëpisë, por
çështja kontestuese ishte nëse kjo ndërhyrje ishte në përputhje me ligjin dhe
ishte e domosdoshme për të arritur një qëllim të caktuar. Gjykata thekson
se shprehja “në përputhje me ligjin” në kuptim të Nenit 8 § 2 të Konventës
kërkon që masat e kundërshtuara duhet të kenë bazë edhe në të drejtën e
brendshme. Gjykata gjithashtu i referohet edhe cilësisë së ligjit vendor,
duke theksuar se ai duhet të jetë i qasshëm dhe i formuluar me saktësi të
mjaftueshme, për më shumë pasojat që mund të shkaktohen nga ligji në
fjalë duhet të jenë të parashikueshme me qartësinë dhe lehtësinë më të
madhe. Në këtë kontekst, Gjykata vëren se koncepti i „prishjes së paqes‟
është qartësuar nga gjykatat angleze përmes jurisprudencës së tyre për më
shumë se dy dekada deri në atë shkallë që është përcaktuar se prishja e
paqes ndodh kur një person shkakton dëm, ose konsiderohet se do të
shkaktoj dëm, në pronën ose pronësinë e një personi tjetër. Gjykata
gjithashtu vëren se gjykatat angleze pranojnë se policia ka për detyrë të
parandalojë çdo prishje të paqes dhe në ekzekutimin e kësaj detyre, ajo ka
fuqinë që të hyjë dhe të mbetet në pronë private edhe pa pëlqimin e
pronarit. Gjykata rithekson se është kryesisht kompetencë e autoriteteve
kombëtare, veçanërisht e gjykatave, të interpretojnë dhe zbatojnë të drejtën
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e brendshme1. Andaj, duke iu referuar vendimit të Gjykatës së Apelit,
Gjykata konstaton se autoriteti i policisë që të hyj në ambientet private pa
urdhër për të trajtuar apo parandaluar prishjen e paqes, ishte e definuar me
precizitet të mjaftueshëm në mënyrë që të përmbushej kriteri i
parashikueshmërisë. Si pasojë ndërhyrja ishte në pajtueshmëri me ligjin.
Lidhur me qëllimin legjitim, kërkuesja argumentoi se legjislacioni
vendor i mundësonte policisë të ndërhyjë vetëm në rastet për të shpëtuar
ose parandaluar ndonjë rrezik dhe në këtë rast ndërhyrja nuk mund të
konsiderohet proporcionale. Kurse Qeveria pretendoi se ndërhyrja ishte
proporcionale me qëllimin e ndjekur siç dëshmohet nga fakti që më vonë
rezulton i gabuar - se ishte arritur një marrëveshje në mes palëve për
dorëzimin e sendeve. Gjykata ndan mendimin se edhe në rastin në fjalë
nuk ka ndonjë shenjë se hyrja në pronën private nga ana e policisë është
përdorur për ndonjë qëllim tjetër përveçse për të parandaluar prishjen e
paqes, qëllim ky legjitim në kuadër të Nenit 8.
Kërkuesja po ashtu pretendoi se lejimi i hyrjes së policisë në ambiente
private për arsye që tejkalojnë ato të parandalimit të rrezikut eminent, nuk
ishte i „domosdoshëm në një shoqëri demokratike”, andaj sipas saj,
meqenëse policia kishte vendosur të hynte në shtëpinë e saj në një rrethanë
kur mungonte rreziku permanent, paraqet shkelje të Nenit 8. Qeveria në
anën tjetër argumentoi se veprimet ishin proporcionale dhe se policia
kishte shkuar në shtëpinë e kërkueses jo për të larguar sendet, por vetëm
për të ruajtur rendin. Gjykata, duke u bazuar në praktikën e vet thekson, se
ndërhyrja nënkupton një nevojë sociale të ngutshme dhe në veçanti që
është proporcionale me qëllimin legjitim2. Gjykata vëren se, përkundër
faktik që policia ishte ftuar nga avokati i ish-bashkëshortit të kërkueses, nën
besimin se mund të ndodhte prishja e paqes, policia nuk kishte ndërmarrë
hapa për të verifikuar nëse ish-bashkëshorti i saj kishte të drejtë të hynte në
shtëpinë e saj dhe të merr sendet e tij. Nëse policia do të kishte kërkuar që
t‟u paraqitej urdhri i gjykatës, atëherë me këtë urdhër do të kuptonin se
kërkuesja kishte për detyrë të dorëzonte sendet në afat prej tre ditësh dhe
se nuk ishte përcaktuar që ish-bashkëshorti i saj të shkojë në shtëpi për të
mbledhur sendet. Gjykata konsideron se pasi që kërkuesja nuk ishte e
pranishme, policët nuk ishte dashur të hynin ashtu dhe se duhej të kishin të
1

2
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qartë se në këtë rast kishte pak ose aspak rrezik për çrregullime eventuale.
Si rezultat, Gjykata vendosë se masat e ndërmarra nga oficerët e policisë
nuk ishin në proporcion me qëllimin legjitim të kërkueshëm, dhe si rezultat
ka shkelje të Nenit 8 të Konventës.
Në lidhje me Nenin 1 të Protokollit 1, kërkuesja pretendoi se policia
dhe gjykatat kishin dështuar të tregonin respekt për të drejtën e saj të
gëzimit paqësor të pasurisë. Megjithatë, ajo nuk e mbajti këtë kërkesë edhe
gjatë procedurave gjyqësore dhe Gjykata nuk e sheh të arsyeshme ta
shqyrtojë atë vetë.
Në bazë të Nenit 50, meqenëse veprimet e marra nga autoritetet
ligjore janë në kundërshtim me Konventën, kërkuesja kërkoi që t‟i jepet një
dëmshpërblim i drejtë palës së dëmtuar. Kërkuesja kishte paraqitur kërkesë
për shpërblimin e dëmit jo material, megjithatë ishte shprehur se në rast se
Gjykata gjen se ka pasur shkelje të Konventës atëherë do të heqë dorë nga
dëmshpërblimi. Gjykata konsideron se në rrethana të tilla, vetë konstatimi
se kishte pasur shkelje përbën një satisfaksion të mjaftueshëm. Andaj,
Gjykata akordon dëme vetëm për shpenzimet e procedurave.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se ka shkelje të Nenit 8 të Konventës dhe se kërkesa
e bazuar në Nenin 1 të Protokollit 1 është e panevojshme për shqyrtim
(shtatë vota pro dhe dy kundër/ unanimisht).
Mendimi i përbashkët e pjesërisht mospajtues i gjyqtarëve Sir John
Freeland dhe Misfud Bonnici
Gjyqtarët parimisht pajtohen se qëllimi i pushteti që u mundëson
policëve të hyjnë në mjedise private për të parandaluar një prishje të paqes,
është qartësisht legjitim për qëllimet e Nenit 8 të Konventës. Nëse kërkuesja
do të kishte qenë atje kur arriti grupi i ish-bashkëshortit të saj, nuk ka asnjë
dyshim se roli i policisë si kujdestar i paqes do të ishte i nevojshëm.
Shumica në këtë rast i jep rëndësi rrethanës që "policia nuk ka ndërmarrë
hapa për të verifikuar nëse ish-bashkëshorti i kërkueses kishte të drejtë të
hyjë në shtëpi më 3 tetor 1989 dhe të largojë pronën e tij”. Megjithatë,
zyrtarët e policisë kishin ardhur me kërkesë te ish-bashkëshortit duke u
bazuar në besimin e tij se kishte një marrëveshje midis tij dhe kërkueses për
heqjen e pronës dhe qëllimi i tyre ishte për të parandaluar probleme fizike
të mundshme. Në praktikë, ka raste kur shumë shpesh përshkallëzohet
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situata deri në trazira ose dhunë, veçanërisht aty ku përfshihet ndarja e
pronës dhe nuk është aspak e pazakontë që policia britanike të thirret për të
ndërhyrë për të parandaluar përshkallëzimin e tillë. Në dritën e
konstatimeve të gjykatave të brendshme - në veçanti gjykatave që kishin
avantazhin e dëgjimit të dëshmitarëve - veprimet e punonjësve të policisë
ishin, sipas mendimit të gjyqtarëve, në proporcion me qëllimin legjitim të
ndjekur. Prania e tyre në shtëpi ishte, siç e bënin të qartë, që të mos
ndihmonte në heqjen e pronës së ish-bashkëshortit, por në ruajtjen e paqes.
Ata vepruan me maturi dhe me përmbajtje, derisa nuk kishte më asnjë
kërcënim për prishje të paqes dhe kur kërkuesja përfundimisht u kthye, e
zemëruar dhe me përpjekje për të ndaluar ish-bashkëshortin e saj nga
largimi i pronës së tij, ndërhyrja e tyre në të gjitha gjasat pengonte një
shkelje të paqes. Për arsyet e përmendura më lartë, gjyqtarët votuan kundër
konstatimit se ka pasur shkelje të Nenit 8 të Konventës në këtë rast.
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Niemietz kundër Gjermanisë - 13710/88
16.12.1992 [Dhoma]
Neni 8
Shkelje e së drejtës për respektimin e jetës private dhe të shtëpisë si
pasojë e bastisjes në zyrën e punës / ka shkelje
Neni 1 i Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e
dëmtimit të reputacionit nga bastisja në zyrën e punës / nuk ngritët çështje
ndaras
Fjalët kyçe: jeta private dhe familjare/ bastisje / zyre e punës /
korrespondencë /reputacion/ gëzim paqësor i pasurisë/ avokat
Faktet e rastit
Kërkuesi - z. Gottfried Niemietz, shtetas gjerman, është avokat me
profesion dhe për disa vite kishte qenë edhe kryetar i partisë politike
Freiburg Bunte Liste dhe ishte angazhuar, ndonëse jo anëtar, në Grupin
Punues Anti-klerik që kishte për qëllim të zvogëloj ndikimin e Kishës. Më
1985, një letër iu dërgua gjyqtarit Miosga të Gjykatës së Qarkut Freising, në
lidhje me procedurat penale për sjellje ofenduese që zhvilloheshin pranë
kësaj gjykate kundër një punonjësi që kishte refuzuar të zvogëlonte pagën e
tij për të paguar taksën kishtare ashtu siç ishte obligim. Në letër thuhej ndër
të tjera se: detyrimi për të paguar atë taksë kishtare cenonte parimet
demokratike të shtetit gjerman dhe kërkohej nga gjyqtari që ta shpallte
punonjësin të pafajshëm. Letra, e cila përmbante edhe një sërë kërcënimesh
ndaj gjyqtarit, ishte nënshkruar nga Klaus Wegner - me gjasë një person
fiktiv- “në emër të Grupit Punues Anti-klerik” të Freiburg Bunte Liste dhe
me një numër të kutisë postare, i cili ishte i njëjtë me atë të zyrës së
kërkuesit në Bunte Liste. Më 1986, Gjykata Rajonale e Munihut konsideroi
këtë si presion mbi gjykatësin dhe kërkoi nga zyra e prokurorit publik të
Munihut që të nisë procedurat penale kundër Klaus Wegner për veprën
penale të sjelljes ofenduese, në kundërshtim me Kodin Penal Gjerman. Por
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përpjekjet për t‟i dhënë atij thirrjen ishin të pasuksesshme, pasi që një koleg
i kërkuesit, i cili gjithashtu ishte anëtar i partisë, kishte refuzuar të jepte
informacione për vendndodhjen e tij. Prandaj, Gjykata e Qarkut të Munihut
lëshoi një urdhër për bastisje në zyrën e avokatisë së kërkuesit dhe kolegut
të tij, si dhe shtëpitë e D. dhe G., për të gjetur dhe konfiskuar dokumente që
zbulonin identitetin e Klaus Wegner.
Gjatë bastisjes në zyrën e avokatisë, kërkuesi refuzoi të jepte ndonjë
informacion në lidhje me identitetin e Klaus Wegner, me arsyetimin se do
të mund të ekspozonte veten në riskun e ndjekjes penale. Ndërkohë që, ata
që bënin bastisjen ekzaminuan katër kabinete me të dhëna mbi klientët dhe
indeksin e klientëve të zyrës, një dosje e së cilës ishte “Dosja e Mbrojtjes së
Wegnerit”. Gjatë gjurmimeve, nuk u gjetën dokumentet të cilat
kërkoheshin dhe as nuk u konfiskua ndonjë material. Në procedurat pranë
Komisionit, kërkuesi deklaroi se kishte arritur t‟i largonte mënjanë në kohë
dokumentet në lidhje me identitetin e Klaus Wegner dhe më pas i kishte
shkatërruar ato. Kurse, në bazë të gjurmimeve në shtëpitë e D. dhe G., u
gjetën dokumente që ngritën dyshimin se letra ishte dërguar nga zonja D.
me një emër të supozuar. Në lidhje me këto ngjarje ishte njoftuar edhe
kryetari i Odës së Avokatëve të Freiburgut, i cili i kishte dorëzuar një letër
proteste formale kryetarit të Gjykatës së Qarkut të Munihut. Në përgjigjen
tij, ky i fundit deklaroi se bastisja ishte proporcionale sepse letra në fjalë
përbënte një ndërhyrje serioze në një çështje që ishte pezull, prandaj asnjë
veprim ligjor mbi protestën nuk ishte i nevojshëm. Procedurat penale
kundër “Klaus Wegner” më vonë u ndërprenë për shkak të mungesës së
provave.
Kërkuesi u ankua në Gjykatën Rajonale të Munihut I, me pretendimin
se urdhri për bastisje ishte i papranueshëm. Mirëpo Gjykata Rajonale
konsideroi se në ato rrethana nuk kishte ndonjë interes ligjor për të
deklaruar urdhrin si të paligjshëm, meqenëse nuk ka qenë arbitrar për
shkak se ka pasur indikacione konkrete se përmes bastisjes mund të gjendej
material specifik.
Kundër këtij vendimi dhe urdhër bastisjes, kërkuesi u ankua në
Gjykatën Kushtetuese Federale, e cila refuzoi të pranojë ankesën për gjykim
me arsyetimin se nuk kishte gjasa të mjaftueshme për sukses. Kjo gjykatë
gjithashtu gjeti se vendimi i Gjykatës Rajonale të Munihut I, sipas të cilit
apeli i kërkuesit ishte i papranueshëm, nuk ishte në kundërshtim me të
drejtën kushtetuese. Kurse sa i përket ekzekutimit të urdhrit, gjykata
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theksoi se kërkuesi nuk i kishte shteruar të gjitha mjetet juridike që i kishte
në dispozicion.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Kërkuesi pretendoi se bastisja në zyrën e tij përbënte shkelje të të
drejtës për respektimin e jetës familjare dhe private, të paraparë në Nenin 8
të Konventës. Qeveria kundërshtoi konkluzionet e Komisionit se kishte
pasur shkelje, me arsyetimin se Neni 8 i Konventës nuk ofronte mbrojtje
nga bastisja në një zyre avokatie, pasi që, sipas tyre, Konventa bënte një
dallim të qartë në mes të jetës private dhe shtëpisë në njërën anë, dhe jetës
profesionale dhe lokaleve afariste në anën tjetër. Komisioni kishte ardhur
në përfundimin e vet, duke i kushtuar një rëndësi të veçantë marrëdhënies
konfidenciale që ekziston ndërmjet avokatit dhe klientit. Megjithatë,
Gjykata ndan dyshimet me Qeverinë nëse ky faktor mund të shërbejë si një
kriter për përcaktimin e fushës së mbrojtjes që e ofron Neni 8 sepse
virtualisht, të gjitha aktivitetet profesionale ose afariste mund të përfshijnë
çështje që janë konfidenciale, dhe nëse pranohet ai kriter mund të rezultojë
në kontest se ku duhet të bëhet linja ndarëse.
Gjykata nuk e konsideron të mundur ose të nevojshme për të dhënë
një definicion të plotë për nocionin “jetë private”. Megjithatë do të ishte
tepër restriktive të kufizohej ky nocion vetëm në një “rreth të brendshëm”
në të cilin individi zgjedh të jetojë jetën e tij personale dhe të përjashtohet
tërësisht nga ai rreth bota e jashtme. Respektimi i jetës private duhet të
përfshijë gjithashtu në një shkallë të caktuar, edhe të drejtën për të
themeluar dhe zhvilluar marrëdhënie me qenie të tjera njerëzore. Prandaj
është e paarsyeshme të përjashtohen nga nocioni i “jetës private” aktivitetet
e natyrës profesionale ose afariste, meqenëse shumica e njerëzve në jetën e
tyre të punës kanë mundësinë për të zhvilluar marrëdhënie me botën e
jashtme. Ashtu siç edhe Komisioni me të drejtë ka vënë në dukje, nuk është
gjithmonë e mundur të dallohet qartë se cilat nga aktivitetet e individit
bëjnë pjesë në jetën e tyre profesionale ose afariste, e cilat aktivitete jo. Kjo
vërehet sidomos në rastet e personave që ushtrojnë një profesion liberal.
Gjykata konsideron se mohimi i mbrojtjes së Nenit 8, pra mosaplikimi i Nenit 8 me arsyetimin se ankesat kishin të bënin me aktivitetet
profesionale, ashtu siç sugjeroi Qeveria, do të çonte në një trajtim të
pabarabartë, meqenëse një mbrojtje e tillë do të mbetej e disponueshme për
personin, aktivitetet profesionale dhe joprofesionale të të cilit ishin aq të
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përziera sa nuk kishte mjet për t‟i dalluar ato. Gjykata deri tani, nuk ka bërë
dallime të tilla, madje ka gjetur se ka pasur ndërhyrje të jetës private edhe
atëherë kur përgjimet telefonike kanë përfshirë edhe thirrjet afariste dhe ato
private,1 dhe, kur një gjurmim ishte drejtuar vetëm kundër aktiviteteve
afariste, gjykata nuk ishte mbështetur në këtë fakt për të përjashtuar
aplikueshmërinë e Nenit 8.2
Sa i përket fjalës “shtëpi/banesë” në Nenin 8, Gjykata vëren se në
disa Shtete Palë, sidomos në Gjermani, kjo fjalë përfshin edhe lokalet
afariste. Ashtu siç edhe në tekstin e gjuhës franceze, fjala “domicile” ka një
konotacion më të gjerë se fjala “shtëpi” dhe mund të përfshijë edhe zyrën
profesionale të një personi. Prandaj, nuk është gjithmonë e mundur të bëhet
një dallim i saktë, sepse aktivitete që lidhen me një profesion ose punë,
mund të kryhen edhe nga rezidenca private e personit dhe aktivitetet që
nuk lidhen me punën mund të kryhen në një zyre ose lokale komerciale.
Kështu që, një interpretim i ngushtë i fjalës “shtëpi” ose “domicile” do të
mund të çonte në një trajtim të pabarabartë, njëjtë sikur interpretimi i
ngushtë i fjalës “jetë private”. Në anën tjetër interpretimi i këtyre termeve
në kuptim më të gjerë do të ishte në harmoni me qëllimin e Nenit 8,
përkatësisht të mbronte individët nga ndërhyrjet e autoriteteve publike.
Përveç këtyre konsideratave të përgjithshme, edhe rrethanat e
veçanta të rastit çojnë në kundërshtimin e pikëpamjes se Neni 8 nuk është i
aplikueshëm. Gjykata e Qarkut të Munihut ka urdhëruar një gjurmim dhe
konfiskim të “dokumenteve” - pa kualifikim ose kufizim - që zbulojnë
identitetin e Klaus Wegner; ata që e kanë kryer bastisjen kanë ekzaminuar
katër kabinete me të dhëna mbi klientët si dhe gjashtë dosje individuale;
operimet e tyre duhet të kenë mbuluar “korrespondencën” dhe materialet,
të cilat mund të konsiderohen si të tilla për qëllime të këtij neni. Pra mjafton
të vërehet se dispozita nuk përdorë, për dallim nga fjala “jetë” asnjë
përemër për të kualifikuar fjalën “korrespondencë”. Gjykata tashmë veçse
ka vlerësuar se në kontekstin e korrespondencës në formë të thirrjeve
telefonike, nuk duhet të bëhet një kualifikim i tillë.3 Po ashtu, në disa
çështje në lidhje me korrespondencën me një avokat, Gjykata as nuk iu
është referuar mundësisë që Neni 8 të mos jetë i aplikueshëm për shkak se

1
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korrespondenca ishte e natyrës profesionale.4 Duke marrë parasysh të
gjitha këto arsye, Gjykata gjen se bastisja në zyrën e kërkuesit përbënte një
ndërhyrje në të drejtat e tij sipas Nenit 8.
Në lidhje me ankesën e kërkuesit se ndërhyrja në fjalë “nuk ka qenë
në pajtim me ligjin” sepse ishte e bazuar në dyshime dhe jo fakte, Gjykata
pajtohet me Komisionin dhe Qeverinë se kjo ankesë duhet të refuzohet. Ajo
vëren se edhe Gjykata e Qarkut të Munihut I dhe Gjykata Kushtetuese
Federale kanë konsideruar se bastisja ka qenë e ligjshme dhe nuk sheh
arsye për të mos u pajtuar me pikëpamjet e tyre. Njëjtë sikur Komisioni,
Gjykata gjithashtu gjen se, ashtu siç nuk ishte kundërshtuar nga kërkuesi,
ndërhyrja kishte qëllime legjitime sipas paragrafit 2 të Nenit 8, përkatësisht
parandalimin e krimit dhe mbrojtjen e të drejtave të të tjerëve, në këtë rast
nderin e Gjykatësit Miosga.
Në lidhje me çështjen nëse ndërhyrja ishte “e nevojshme në një
shoqëri demokratike”, Gjykata anon kah pikëpamja se arsyet e dhëna nga
Gjykata e Qarkut të Munihut, mund të konsiderohen si qëllime legjitime.
Fakti që urdhri u hartua në terma të gjerë, pasi urdhëronte gjurmim dhe
konfiskim të dokumenteve në lidhje me identitetin e autorit të letrës
ofenduese pa asnjë kufizim, ka rëndësi të madhe, sidomos në Gjermani, ku
bastisja e një zyre avokatie nuk shoqërohet nga ndonjë mbrojtje e veçantë
procedurale siç është prezenca e një vëzhguesi të pavarur. Duke pasur
parasysh materialet që janë inspektuar, bastisja cenoi sekretin profesional
në një masë që duket jo proporcionale për rrethanat. Prandaj bastisja ka
mundur të ndikojë negativisht në reputacionin profesional të kërkuesit,
edhe në sytë e klientëve aktualë edhe në atë të publikut të gjerë. Prandaj,
Gjykata përfundon se ka pasur shkelje të Nenit 8.
Kërkuesi pretendoi gjithashtu se bastisja përbën shkelje të Nenit 1 të
Protokollit 1, meqë kishte dëmtuar reputacionin e tij. Megjithatë, duke
marrë parasysh, në kontekst të Nenit 8, efektet potenciale të bastisjes në
reputacionin profesional të kërkuesit, Gjykata pajtohet me Komisionin se
asnjë çështje e ndarë nuk ngritet nën Nenin1 të Protokollit 1.
Gjykata nuk e pranon pretendimin e kërkuesit për kompensim sipas
Nenit 50 për dëmin e shkaktuar reputacionit të tij. Së pari, kërkuesi nuk ka
provuar se shkelja e Nenit 8 i ka shkaktuar atij dëm material. Nëse dhe për
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aq sa mund të ketë shkaktuar dëme jo-materiale, Gjykata konsideron se
gjetja e shkeljes përbën në vetvete shpërblim të drejtë.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se ka shkelje të Nenit 8 të Konventës, ndërkaq me
kërkesën nën Nenin 1 të Protokollit 1 nuk ngritet asnjë çështje e ndarë
(unanimisht).
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Chapman kundër Britanisë së Madhe - 27238/95
18.01.2001 [Dhoma e Madhe]
Neni 8
Shkelje e së drejtës për respektimin e shtëpisë, jetës familjare dhe
private si pasojë e refuzimit të vendosjes së karvanëve dhe masave të
përmbarimit të zbatuara në lidhje me uzurpimin e tokës / nuk ka shkelje
Neni 1 i Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e
masave të ndërmarra në lidhje me uzurpimin e tokës / nuk ka shkelje
Neni 6 § 1
Shkelje e së drejtës për proces të rregullt gjyqësor si pasojë e mosofrimit në qasje efektive pranë gjykatës për të kundërshtuar vendimet e
marra nga autoritetet e planifikimit / nuk ka shkelje
Neni 14
Diskriminim i bazuar në statusin e Romes / nuk ka shkelje
Fjalët kyçe: komunitet Roma / respektimi i shtëpisë, jetës familjare dhe
private / të drejta kulturore /uzurpim/ karvanë / minoritet/ planifikim urban /
gëzim paqësor i pasurisë/ diskriminim
Faktet e rastit
Kërkuesja - znj. Sally Chapman, shtetase britanike, e lindur Rome, ka
udhëtuar vazhdimisht me familjen e saj, kryesisht në zonën e
Hertfordshire. Pas martesës, kërkuesja dhe bashkëshorti i saj vazhduan të
jetonin në karvanë duke u ndalur për aq kohë sa ishte e mundur në vende
të përkohshme ose jozyrtare. Ata ishin në listën e pritjes për një vend të
përhershëm, por asnjëherë nuk iu ofrua një vend nga autoritetet edhe pse u
zhvendosën vazhdimisht nga policia dhe përfaqësuesit e autoriteteve
lokale, që rezultonte në ndërprerje të shkollimit të fëmijëve.
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Në vitin 1985 kërkuesja bleu një parcelë të tokës me qëllim që të
jetonte në një shtëpi të lëvizshme brenda zonës së Këshillit të Qarkut Tre
Lumenjtë në Hertfordshire, ku nuk kishte zonë zyrtare për komunitetin
Rom. Kërkuesja pretendoi se një zyrtar i Këshillit të Qarkut i kishte thënë
asaj në vitin 1984 se nëse ajo blen tokë, asaj do t‟i lejohej të jetonte në të, por
Qeveria deklaroi se nuk ka asnjë të dhënë për një premtim të tillë.
Kërkuesja dhe familja e saj u vendosën në zonë dhe kërkuan leje ndërtimi,
mirëpo Këshilli i Qarkut e refuzoi kërkesën në shtator 1986 dhe i dërgoi
njoftimet për përmbarim, kundër të cilave kërkuesja parashtroi ankesë.
Inspektori i caktuar nga Departamenti i Ambientit, pas një hetimi publik
hodhi poshtë ankesën dhe e miratoi vendimin e Këshillit, pasi toka ishte në
Shiritin e Gjelbër Metropolitan (Green Belt) dhe konsideroi se politikat
kombëtare dhe lokale të ndërtimit duhet të anashkalonin nevojat e
kërkueses. Familjes iu dhanë pesëmbëdhjetë muaj afat për t‟u zhvendosur
nga toka e tyre, gjë të cilën ata nuk arritën ta bënin pasi nuk kishin ku të
shkonin.
Kërkuesja bëri kërkesë për leje ndërtimi për një shtëpi njëkatëshe, por
kërkesa iu refuzua dhe vendimi i Këshillit u miratua pas një hetimi të
mëtejshëm lokal. Këshilli dërgoi ftesa gjyqësore për kërkuesen dhe
bashkëshortin e saj për mosrespektimin e një njoftimi të përmbarimit, dhe
si pasojë e mos lëvizjes së tyre më 1989 dhe 1990 ata u gjobitën në Gjykatën
e Magjistratëve me shuma përkatëse. Për të shmangur veprimet e
mëtejshme të gjykatës, familja iu kthye jetës nomade. Kërkuesja bëri edhe
një kërkesë për leje ndërtimi për një shtëpi njëkatëshe në tokën e saj, mirëpo
kërkesa e saj u refuzua dhe dështoi pas një hetimi, andaj kërkuesja dhe
familja e saj u kthyen në tokën e tyre në karvan. Në mars 1993, Këshilli
nxori njoftime për përmbarim, kundër të cilëve kërkuesja ka apeluar sërish.
Me vendim të datës 18 mars 1994, inspektori e hodhi poshtë ankesën me
arsyetimin se zona ku ishte blerë toka ishte Zonë e Gjelbër, ku sipas
politikave planifikuese lokale, për qëllim të mbrojtjes së qyteteve përreth,
nuk lejohej ndërtimi përveç se në rrethana të jashtëzakonshme dhe se
argumentet e parashtruara nuk e justifikonin zhvillimin e një vendbanimi
në zonën në fjalë, andaj edhe vendosja e karvanëve nuk ishte në përputhje
me politikat e moslejimit të banimit në këtë zonë.
Pas kësaj, edhe babai i kërkueses, që vuante nga një sëmundje
mendore pleqërie, filloi të jetojë me kërkuesen, ndërkohë që edhe vetë
kërkuesja vuante nga depresioni dhe sëmundja e zemrës, bashkëshorti i saj
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vuante nga artritisi përderisa fëmijët, që kanë jetuar më parë në këtë vend,
janë larguar. Në anën tjetër, edhe pse nuk ka zona të autoriteteve lokale apo
vende private të autorizuara në qarkun "Tre Lumenjtë (Three Rivers)",
Qeveria pohon se ka autoritete lokale dhe vende të autorizuara private në
vende të tjera në të njëjtën qark të Hertfordshire. Prandaj, çfarëdo leje
ndërtimi do të refuzohej në këtë zonë, përjashtimisht në rrethana të
jashtëzakonshme.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Kërkuesja pretendoi shkelje të Nenit 8 të Konventës të shkaktuar nga
refuzimi i lejes për planifikim për vendosjen e karvanëve në tokën e saj dhe
masat e përmbarimit të zbatuara në lidhje me uzurpimin e tokës së saj nga
vetë pronarja. Qeveria i kundërshtoi këto akuza. Kërkuesja gjithashtu
argumentoi se masat që kërcënonin uzurpimin e tokës së saj në karvanë
nuk preknin vetëm shtëpinë e saj, por edhe jetën private dhe familjare si
rome, me një mënyrë tradicionale të jetesës në shtëpitë e lëvizshme që
lejojnë udhëtimin. Gjykata konsideron se për kërkuesen, uzurpimi përmes
karvanëve është pjesë përbërëse e identitetit të saj etnik si Rome. Andaj,
edhe pse nën presionin e zhvillimit dhe politikave të ndryshme, ose me
zgjedhjen e tyre shumë romë nuk jetojnë më në ekzistencë tërësisht nomade
dhe gjithnjë e më shumë vendosen për periudha të gjata në një vend, masat
që ndikojnë në vendosjen e karvanëve në një vend të caktuar nga kërkuesja,
kanë një ndikim që shkon përtej të drejtës së saj për respektimin e shtëpisë
dhe ndikojnë në aftësinë e saj për të ruajtur identitetin si Rome dhe për të
udhëhequr jetën e saj private dhe familjare në përputhje me atë traditë.
Duke vlerësuar se çështja në fjalë ndërlidhet me të drejtën e kërkueses
për respektimin e jetës private, jetës familjare dhe shtëpisë, Gjykata
konstaton se vendimet e autoriteteve të ndërtimit që refuzojnë të lejojnë
kërkuesen të qëndrojë në vendin e saj, në karvanët e saj dhe masat e
përmbarimit të ndërmarra në lidhje me uzurpimin e saj të vazhdueshëm,
përbënin një ndërhyrje ndaj të drejtës për respektimin e jetës private, jetës
familjare dhe shtëpisë në kuptim të Nenit 8 § 1 të Konventës. Prandaj,
Gjykata do të shqyrtojë nëse kjo ndërhyrje ishte e justifikuar sipas
paragrafit 2 të Nenit 8 si "në përputhje me ligjin", duke ndjekur një qëllim
apo synim legjitim dhe duke qenë "e nevojshme në një shoqëri
demokratike" për të ndjekur atë qëllim ose qëllime.
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Meqenëse nuk pati kundërshtime nga kërkuesja se masat e
ndërmarra ishin në pajtim me ligjin, Gjykata nuk e sheh të arsyeshme të
vendos ndryshe dhe vazhdon vlerësimin tutje lidhur me vlerësimin e
qëllimit. Qeveria pretendoi se masat në fjalë zbatuan përmbarimin e
kontrolleve të ndërtimit, të cilat ishin në interes të mirëqenies ekonomike të
vendit dhe ruajtjes së mjedisit dhe shëndetit publik. Gjykata vëren se
Qeveria nuk ka paraqitur ndonjë hollësi lidhur me qëllimet e pretenduara
në këtë rast dhe se ato mbështeten në një pohim të përgjithshëm dhe është e
qartë se arsyet e dhëna për ndërhyrjen në procedurat e ndërtimit janë
shprehur kryesisht në aspektin e politikës mjedisore. Prandaj, Gjykata gjen
se masat kanë ndjekur qëllimin legjitim të mbrojtjes së "të drejtave të
tjerëve" nëpërmjet ruajtjes së mjedisit.
Sa i përket vlerësimit nëse masat në fjalë ishin të domosdoshme në
një shoqëri demokratike, kërkuesja përsëriti se në vlerësimin e kësaj pike
duhet të merret parasysh se çka ishte në rrezik për kërkuesen, përkatësisht
fakti se bëhej fjalë jo vetëm për të drejtën për të jetuar së bashku me
familjen në formën tradicionale rome, porse duhej të trajtohej me peshë të
madhe, duke pas parasysh që ndërlidhej edhe me të drejtat e minoriteteve.
Qeveria theksoi se, siç ishte vendosur në Buckley,1 duke pasur parasysh se
bëhej fjalë për politika planifikimi, gjykatat vendore ishin në pozitë më të
mirë sesa gjykatat ndërkombëtare për të vlerësuar zbatimin e legjislacionit.
Duke argumentuar se kërkuesja kishte pasur mundësi të vendosej në
distrikte të tjera, me zona të caktuara për komunitetin rom, kërkuesja nuk
mund të mbështetej në Nenin 8 për të argumentuar se e drejta e saj për të
zgjedhur në mënyrë preferenciale vendin e banimit e tejkalonte interesin
publik. Në anën tjetër, Qendra Evropiane për të Drejtat e Romëve tërhoqi
vëmendjen e Gjykatës në raportin e botuar mbi situatën e komuniteteve
rom dhe Sinti në zonën e OSBE-së, të përgatitur nga Komisionari i Lartë i
OSBE-së për Pakicat Kombëtare lidhur me pozitën e Romëve. Ata pohuan
se kishte lindur një konsensus në rritje midis organizatave ndërkombëtare
në lidhje me nevojën për të marrë masa specifike për të trajtuar qëndrimin e
romëve, ndër të tjera, lidhur me strehimin dhe kushtet e përgjithshme të
jetesës. Nenet 8 dhe 14 prandaj duhet të interpretohen në dritën e
konsensusit të qartë ndërkombëtar rreth gjendjes së vështirë të romëve dhe
nevojës për veprim urgjent.
1
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Sipas vlerësimit të Gjykatës, edhe pse shtetet në parim gëzojnë një
hapësirë vlerësimi për të vendosur në disa çështje dhe se organet vendore
janë në pozitë më të mirë për të vlerësuar rrethanat, është detyrë e Gjykatës
të vlerësojë nëse ato veprime janë në pajtueshmëri me Konventën. Gjykata
fillimisht, në raport me argumentet e të drejtave të romëve si minoritet,
vëren se nuk mund t‟i ofrojë kërkueses trajtim të veçantë vetëm për shkak
se është pjesë e komunitetit, përkatësisht sepse kjo do të përbënte
diskriminim nën Nenit 14 të Konventës, megjithatë shtetet janë të obliguara
të bëjnë përpjekje t‟u ofrojnë komunitetit rom kushte për jetesë në
përputhje me nevojat e tyre.
Më tej, Gjykata vëren se për te vlerësuar nëse është shkelur e drejta në
shtëpi siç përcaktohet në Nenin 8, duhet pasur parasysh rrethanat se si
është krijuar ajo shtëpi, nëse është në pajtim me ligjin, vendin ku është
ndërtuar, përkatësisht nëse është ndërtuar në një vend të mbrojtur për
mjedisin dhe nëse ka pasur alternativa të tjera në dispozicion që mund të
përfshijë, nga njëra anë, nevojat e veçanta të personit në fjalë dhe, nga ana
tjetër, të drejtat e komunitetit lokal për mbrojtjen e mjedisit. Në rastin
konkret, Gjykata vëren se kërkuesja nuk dëshironte të ndiqte një mënyrë
jetese shëtitëse dhe u transferua në vendin e saj në karvanë pa marrë lejen
paraprake të ndërtimit, që ajo e dinte se ishte e nevojshme për ta bërë atë
uzurpim të ligjshëm. Në përputhje me procedurat e aplikueshme, ankesat e
saj kundër refuzimit të lejeve të planifikimit dhe njoftimeve për përmbarim
u kryen nga dy hetime publike nga ekspertë të pavarur të kualifikuar, në të
cilat u konstatua se kishte arsye të forta mjedisore për refuzimin e lejeve të
planifikimit dhe rrethanat personale të kërkueses u morën parasysh gjatë
procesit të vendimmarrjes. Gjatë procedurës, është pranuar se nuk ka
vende të lira të disponueshme në qark. Megjithatë, nëse vendet e
përshtatshme ishin në dispozicion të kërkueses gjatë periudhës që ishte
caktuar për të lëvizur, atëherë caktimi i një vendi ishte i varur nga kërkesat
e saj dhe ajo nuk kishte dhënë ndonjë informacion për gjendjen financiare
apo cilësitë që një vend duhet të ketë për të qenë i përshtatshëm ose për
përpjekjet e saj për të gjetur vende alternative. Neni 8 nuk shkon aq larg sa
të lejojë preferencat e individëve në lidhje me vendbanimin e tyre për të
anashkaluar interesin e përgjithshëm. Në këto rrethana, konsiderata e
duhur i është kushtuar gjendjes së vështirë të kërkueses, si në kuadrin
rregullator ashtu edhe nga autoritetet përgjegjëse të planifikimit, kur
ushtrojnë gjykimin e tyre në lidhje me rrethanat e veçanta të rastit.
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Vendimet e autoriteteve bazoheshin në arsye të cilat ishin relevante dhe të
mjaftueshme për të justifikuar ndërhyrjet në ushtrimin e të drejtave të
kërkueses. Për më tepër, efekti i këtyre vendimeve nuk mund të
konsiderohet si jo proporcional me qëllimin legjitim të ndjekur në faktet e
rastit, andaj si përfundim Gjykata konstaton se nuk ka pasur shkelje të
Nenit 8 të Konventës.
Duke u mbështetur në Nenin 1 të Protokollit 1, kërkuesja pretendoi se
i është mohuar e drejta për të jetuar në mënyrë paqësore në tokën e saj dhe
prandaj ka pasur shkelje të së drejtës për gëzimin paqësor të pasurisë.
Kërkuesja argumentoi se, pavarësisht nga hapësira e gjerë e vlerësimit që
pranohet se i lihet vendimmarrësve vendorë të planifikimit, një baraspeshë
e drejtë nuk është arritur midis interesave të saj dhe atyre të komunitetit të
përgjithshëm. Për të njëjtat arsye si ato të dhëna në bazë të Nenit 8 të
Konventës, Gjykata konstaton se çdo ndërhyrje në gëzimin paqësor të
pasurisë së kërkueses ishte proporcionale dhe arriti një baraspeshë të
drejtë, në përputhje me kërkesat e Nenit 1 të Protokollit 1. Prandaj, nuk ka
pasur shkelje të kësaj dispozite.
Kërkuesja po ashtu pretendoi shkelje të Nenit 6 § 1 të Konventës,
duke argumentuar se ajo nuk kishte qasje në gjykatë për të përcaktuar
meritat e pretendimeve të saj se ajo duhej të kishte leje për të uzurpuar
tokën e vet. Kërkuesja në mënyrë të veçantë argumentoi se, Gjykata e Lartë
nuk mund të shqyrtojë ndonjë çështje për fakte dhe as nuk mund të
shqyrtojë ankesat se një inspektor ndërtimi i dha shumë pak peshë
nevojave të një familjeje Rome në ndjekjen e stilit të jetesës së tyre në tokën
e vetë, dhe se një rishqyrtim, i cili nuk arriti të merrte parasysh
proporcionalitetin e një mase, duhet të jetë i pamjaftueshëm për qëllimin e
Nenit 6. Gjykata në këtë rast gjen se fushëveprimi i shqyrtimit të Gjykatës
së Lartë, i cili ishte në dispozicion të kërkueses pas një procedure publike
para inspektorit, ishte i mjaftueshëm në këtë rast për të qenë në pajtim me
Nenin 6 § 1. Kjo mundësoi që vendimi të kundërshtohej mbi bazën se ishte
i gabuar, i paarsyeshëm, nuk kishte bazë mbi provat apo ishte bërë me
referencë ndaj faktorëve të parëndësishëm ose pa marrë parasysh faktorët
relevantë. Kjo mund të konsiderohet si një kontroll adekuat gjyqësor i
vendimeve administrative në fjalë dhe si rrjedhojë nuk ka pasur shkelje të
Nenit 6 § 1 të Konventës.
Kërkuesja u ankua se ajo ishte diskriminuar në bazë të statusit të saj si
Rome, në kundërshtim me Nenin 14 të Konventës dhe pohoi se dështimi i
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sistemit ligjor për të akomoduar mënyrën tradicionale të jetesës së romëve,
duke i trajtuar ata në të njëjtën mënyrë si popullata shumicë, ose duke i
paraqitur në situatë të pafavorshme në raport me popullsinë e
përgjithshme, përbënte diskriminim në gëzimin e të drejtave të saj. Duke
pasur parasysh gjetjet e mësipërme sipas Nenit 8 të Konventës, se çdo
ndërhyrje në të drejtat e kërkueses ishte proporcionale me qëllimin legjitim
të ruajtjes së mjedisit, Gjykata përfundon se nuk ka pasur diskriminim në
kundërshtim me Nenin 14 të Konventës dhe si rrjedhojë, nuk ka pasur
shkelje të Nenit 14 të Konventës.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se nuk ka shkelje të Nenit 8, Nenit 1 të Protokollit 1,
Nenit 6 § 1 dhe Nenit 14 të Konventës (dhjetë vota për dhe shtatë kundër
/unanimisht).
Mendimi i përbashkët mospajtues i gjyqtarëve Pastor Ridruejo,
Bonello, Tulkens, Strážnická, Lorenzen, Fischbach dhe Casadevall
Gjyqtarët nuk pajtohen me mendimin e shumicës se nuk ka shkelje të
Nenit 8 të Konventës. Gjyqtarët pajtohen me shumicën se ka pasur një
ndërhyrje në të drejtën e kërkueses në gëzimin e këtyre të drejtave sipas
Nenit 8 të Konventës, megjithëse objekti thelbësor i Nenit 8 është mbrojtja e
individit kundër veprimeve arbitrare nga autoritetet publike, objekti i këtij
neni mund të jenë gjithashtu detyrimet pozitive të natyrshme në një
"respekt për jetën private dhe familjare dhe shtëpinë". Në shumë raste,
Shteti mund të dështojë në respektimin e këtyre të drejtave si pasojë e
mosveprimit. Gjyqtarët nuk pajtohen me vlerësimin e shumicës se
ndërhyrja ishte "e nevojshme në një shoqëri demokratike". Në rastin e
planifikimit të qytetit dhe vendit, Gjykata më parë në rastin Buckley ka vënë
në dukje se kjo përfshin ushtrimin e gjykimit diskrecional në zbatimin e
politikave të miratuara në interes të komunitetit, por kjo nuk mund të
aplikohet me automatizëm dhe duhet të merren parasysh rrethanat e rastit
në fjalë.
Gjyqtarët theksojnë se ekziston një konsensus në rritje ndërmjet
shteteve anëtare të Këshillit të Evropës, për të njohur nevojat e veçanta të
pakicave dhe një detyrim për të mbrojtur sigurinë, identitetin dhe mënyrën
e jetesës, si për ruajtjen e interesave të vetë pakicave, ashtu edhe për
ruajtjen e diversitetit kulturor të vlerës për të gjithë komunitetin. Ky
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konsensus përfshin njohjen se mbrojtja e të drejtave të minoriteteve, siç janë
Romët kërkon jo vetëm që Shtetet Kontraktuese të përmbahen nga politikat
ose praktikat që diskriminojnë kundër tyre, por edhe duhet të ndërmarrin
hapa pozitivë për të përmirësuar situatën e tyre. Si rezultat, mbrojtja e të
drejtave të komunitetit Rom shkon përtej dimensionit të ambientit. Sipas
gjyqtarëve, aty ku autoritetet e ndërtimit nuk kanë bërë ndonjë gjetje se ka
ndonjë alternativë, lokacion të ligjshëm për kërkuesen, në të cilin ajo mund
të vendosej, duhet të ekzistojnë arsye bindëse për masat në fjalë. Qeveria
nuk ka ofruar argumente se kishte vende legjitime ku kërkuesja mund të
ishte vendosur, sepse si pasojë e politikave legjislative dhe të ndërtimit të
cilat janë prezantuar gjatë gjysmë shekullit të fundit, kanë zvogëluar në
mënyrë drastike tokën në të cilin Romët mund të vendosin karvanët e tyre
në mënyrë të ligjshme gjatë udhëtimit.
Gjyqtarët konsiderojnë se nuk kishte asnjë tregues që kërkuesja kishte
ndonjë vend tjetër ku ajo mund të pritej në mënyrë të arsyeshme që të
lëvizë karvanët e saj. Në këto rrethana, masat e ndërtimit dhe zbatimit
tejkaluan kufirin e vlerësimit të dhënë autoriteteve vendore dhe nuk ishin
në përpjesëtim me qëllimin legjitim të mbrojtjes së mjedisit. Për më shumë
dështimi afatgjatë i autoriteteve lokale për të siguruar dispozita efektive
për romët në politikat e tyre të ndërtimit është i dukshëm nga historia e
zbatimit të masave në lidhje me zonat e romëve, si publike ashtu edhe
private. Megjithatë, konsiderohet se është e parregullt të ndërmerren hapa
për të dëbuar familjen rome nga shtëpia e tyre në tokën e tyre, në rrethana
ku nuk është treguar se ka ndonjë vend tjetër të ligjshëm, alternativ të
arsyeshëm për ta. Referimi i shumicës ndaj lirisë së pretenduar të romëve
për të ngritur kamp në ndonjë vend karvanësh, me leje ndërtimi, injoron
realitetin se romët nuk janë të mirëpritur në zonat ku janë banimet private.
Autoritetet e ndërtimit e pranojnë se opsionet e vetme të mundshme për
romët janë lokacione të autoriteteve lokale ose zona në pronësi private të
romëve.
Gjyqtarët gjithashtu kundërshtojnë pikëpamjen e shprehur nga
shumica se sipas Nenit 8, dhënia e një mbrojtjeje një Romes në vendbanim
të paligjshëm në një karvan në tokën e saj, do të ngrit probleme sipas Nenit
14, ku ligjet e ndërtimit vazhduan të parandalonin individët nga vendosja e
shtëpive në tokën e tyre në të njëjtën zonë. Kjo qasje injoron faktin, të
pranuar më parë nga shumica, se në këtë rast mënyra e jetesës së kërkueses
si rome zgjeron hapësirën për Nenin 8, e cila nuk do të ishte
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domosdoshmërisht rast për një person që jeton në banesat tradicionale.
Situatat nuk do të mund të ishin analoge. Andaj pikëpamja që, Neni 8 i
Konventës vendos një detyrim pozitiv ndaj autoriteteve për të siguruar që
romët të kenë një mundësi praktike dhe efektive për të gëzuar të drejtën e
tyre për respektimin e shtëpisë dhe jetës së tyre private dhe familjare, në
përputhje me stilin e tyre jetësor tradicional, nuk është risi befasuese. Në
përfundim, gjyqtarët shprehen se votuan që nuk ka shkelje të Nenit 1 të
Protokollit 1 dhe Nenit 14 të Konventës, në bazë të bindjes së vendosur se
Neni 8 ishte shkelur në rrethanat e këtij rasti.
Mendimi i ndarë i gjyqtarit Bonello
Sipas Gjyqtarit Bonello, duhet të ketë një interpretim më të gjerë të
Nenit 8. Autoritetet ishin qartazi në veprim të paligjshëm që nga koha kur
kërkuesja e mori ligjin në duart e veta. Neni 6 i Ligjit të Vendeve të
Karvanit 1968, u shqiptoi një detyrim ligjor autoriteteve lokale "deri në atë
masë që është e nevojshme për të siguruar strehim adekuat për romët që
banojnë ose që i drejtohen zonës së tyre ". Autoritetet vendore u gjetën në
shkelje të detyrës së tyre për të siguruar dispozita adekuate për romët në
zonë në vitin 1985 dhe nuk kishin respektuar një udhëzim nga Sekretari i
Shtetit për të përmbushur detyrat e tyre ligjore. Tutje, autoriteti publik i cili
është në kundërshtim me detyrimet ligjore të tij, nuk duhet të lejohet të
deklarojë se vepron "në përputhje me ligjin". Në rasrtin në fjalë, si
autoritetet publike, ashtu edhe individi, kishin shkelur padyshim kufijtë e
ligjshmërisë, por ishte pakujdesi e autoritetit publik në respektimin e ligjit
që përshpejtonte dhe nxiste pakujdesinë pasuese nga individi. Ky dështim i
autoriteteve ka sjellë një situatë që pothuajse arsyeton mbrojtjen e
domosdoshmërisë. Se përse Gjykata për të Drejtat e Njeriut duhet të shikojë
me më shumë simpati një shkelje më të rëndë të ligjit të kryer nga i
fuqishmi se sa ajo e detyruar ndaj të dobëtëve, ende nuk është shpjeguar siç
duhet. Një gjykatë për të drejtat e njeriut, duke gjetur se një autoritet,
dukshëm në anën e gabuar të sundimit të ligjit, ka vepruar "në përputhje
me ligjin", krijon një shqetësim edhe më të rëndë ndaj shkallëve etike të
vlerave.
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14.09.2009 [Seksioni i parë]
Neni 8
Shkelje e së drejtës për respektimin e shtëpisë, jetës familjare dhe
private si pasojë e mungesës së mbrojtjes nga aktet e dhunshme / ka shkelje
Neni 3
Shkelje e së drejtës për ndalimin e torturës si pasojë e dështimit të
autoriteteve kroate në ofrimin e mbrojtjes adekuate kundër një akti të
dhunshëm / e panevojshme për shqyrtim
Neni 6 § 1
Shkelje e së drejtës për proces të rregullt gjyqësor si pasojë e tejzgjatjes së procedurave civile dhe atyre të ekzekutimit / ka shkelje
Fjalët kyçe: respektimi i shtëpisë, jetës familjare dhe privatë/ akt i
dhunshëm/ banesë/ viktimë/ mbrojtje/ tej-zgjatje e procedurave
Faktet e rastit
Kërkuesja - znj. Sandra Jankoviq, shtetase kroate, jeton në Split edhe
është e pa punë dhe pa të ardhura. Që nga viti 1996 kërkuesja kishte zënë
një dhomë me qira në një banesë të përbashkët në Split. Në gusht të vitit
1999, banesës në fjalë i ishte ndryshuar çelësi dhe të gjitha sendet personale
të kërkueses i ishin flakur jashtë banesës. Kërkuesja ngriti padi civile
kundër dy personave M.P dhe I.P në Gjykatën Komunale të Splitit për të
kërkuar mbrojtje ndaj shqetësimit të jetesës së saj duke e larguar nga
dhoma në të cilën jetonte. Pas shumë procedurave, në vitin 2002 Gjykata
Komunale e Splitit dha vendim për rikthimin e kërkueses në banesë, por ky
vendim nuk u respektua nga të pandehurit dhe Gjykata Komunale e Splitit
lëshoi një urdhër ekzekutimi me një afat kohor deri më 5 qershor të atij viti.
Kërkuesja më 5 qershor u rikthye në banesë, por të nesërmen të pandehurit
e hodhën përsëri jashtë. Që nga viti 2003, kërkuesja kishte bërë kërkesë për
vazhdimin e urdhër ekzekutimit, por Gjykata Komunale tri herë ftoi atë të
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përmirësonte kërkesën e saj dhe kështu e zgjaste procesin. Gjykata
Komunale nuk dha vendim deri në vitin 2008. Pas ankesave të shumta,
Gjykata e Qarkut gjeti se kërkueses iu kishte shkelur e drejta për ekzekutim
të vendimit brenda kohës së arsyeshme dhe urdhëroi Gjykatën Komunale
të përmbush urdhër ekzekutimin. Një ditë pasi kërkuesja rifitoi banesën
nën posedim, ajo u sulmua nga tre persona para derës së saj. Kërkuesja
ishte sulmuar verbalisht dhe fizikisht duke e hedhur atë nga shkallët. Pas
paraqitjes së ankesës nga ana e Policisë, Gjykata për Kundërvajtje i gjeti të
tre të pandehurit fajtorë për ofendim të kërkueses, duke i dënuar ata me një
gjobë të ulët. Ndërsa, në lidhje me dhunën fizike kjo gjykatë gjeti se nuk
kishte prova të mjaftueshme, kështu që kërkuesja vazhdoi të apelojë këtë
vendim, pasi që gjykata nuk e kishte adresuar sulmin fizik që ajo kishte
pësuar. Zyra e Avokatit të Shtetit vendosi të mos hapte një hetim pasi që
akti në pyetje nuk kishte shkaktuar dëme fizike dhe kështu viktima në fjalë
duhej t‟i ndiqte penalisht agresorët. Padia e kërkueses u tej-zgjat dhe u
hodh poshtë në baza se kërkuesja nuk kishte përmbushur kërkesat e
gjykatës, gjë që kërkuesja e mohoi duke thënë se kërkesa saj përmbante të
gjitha informacionet e domosdoshme. Kërkuesja u ankua në Gjykatën
Kushtetuese dhe Gjykatën e Qarkut të Splitit për kohëzgjatjen e
procedurave që ka qenë jashtë kornizës kohore të arsyeshme. Të dyja këto
vendime kanë mbetur pezull.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Duke u mbështetur në Nenet 3 dhe 8 të Konventës kërkuesja u ankua
për dështimin e autoriteteve vendore për ti garantuar asaj mbrojtje
adekuate nga një veprim i dhunshëm. Qeveria parashtroi se Neni 8 nuk
ishte i aplikueshëm në rastin në fjalë meqenëse ngjarjet për të cilat ankohej
kërkuesja nuk kishin krijuar një situatë të vazhdueshme. Qeveria gjithashtu
kërkoi nga Gjykata të shpall kërkesën e paparanushme me arsyetimin se
nuk ishin shterur të gjitha mjetet juridike të brendshme meqenëse kërkuesja
nuk kishte filluar procedura për kompensim për dëmet e shkaktuara.
Kërkuesja pretendoi se Neni 8 i Konventës ishte i aplikueshëm pasi
që ajo i përkiste një kategorie të cenueshme si një grua beqare në rrethana
patriarkale dhe se shteti dështoi t‟i siguronte asaj mbrojtje kundër një sulmi
ndaj integritetit fizik. Gjykata vëren se integriteti fizik dhe moral i një
individi është i mbuluar nga koncepti i jetës private, prandaj faktet e rastit
bien në kuadër të Nenit 8. Bazuar në Nenin 8, shtetet kanë për detyrë të
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mbrojnë integritetin fizik dhe moral të individit nga persona të tjerë. Për
këtë qëllim ata duhet të mbajnë dhe zbatojnë në praktikë një kornizë ligjore
adekuate që siguron mbrojtje nga aktet e dhunës.1 Si rezultat Gjykata gjen
se pretendimet bien në fushëveprimin e Nenit 8 të Konventës. Sa i përket
pretendimeve të Qeverisë për mos shterjen e mjeteve juridike, Gjykata
konstaton se do të ishte jashtëzakonisht e vështirë për kërkuesen të fillonte
procedura për kërkim të dëmeve në mungesë të procedurave penale
paraprake. Gjykata gjithashtu konsideron të papranueshëm argumentin e
Qeverisë për nisjen e procedurave private duke konstatuar se kërkuesja
kishte marrë të gjitha masat që kishte në dispozicion, andaj shpall kërkesën
të pranueshme.
Lidhur me Nenin 8 të konventës kërkuesja argumentoi se shtetet
kishin dështuar ti ofronin asaj mbrojtjen e duhur në mungesë të
procedurave penale, dhe përpjekjet e saj për të ndjekur sulmuesit kishin
rezultuar të dështuara. Sa i përket aplikimit të Nenit 8 gjykata thekson se
ky nen përfshin mbrojtjen e integritetit fizik dhe moral të një personi.
Gjykata thekson se nuk qëllim i saj të zëvendësoj autoritetet vendore në
përcaktimin se cilat ishin masat më të duhura mbrojtëse për kërkuesen në
fjalë, por analizon vetëm nëse autoritetet kishin mbrojtur të drejtat e saj në
raport me Konventën. Në këtë aspekt Gjykata thekson se kërkuesja kishte
pësuar dëme personale në tentimin e saj për tu kthyer në banesën mbi të
cilën me vendim gjyqësor kishte të drejtë të vendosej. Gjykata vëren se
legjislacioni Kroat lejon për dy lloj procedurash ex officio apo me iniciativë
të palës. Andaj Gjykata nuk mund të pranoj argumentin e kërkueses se
shteti ishte obliguar të realizoj ndjekje penale duke pas parasysh edhe
mundësinë e dytë. Në lidhje me parashtresat e kërkueses pranë Prokurorisë
së Shtetit në procedurën penale dhe rrëzimit të tyre pa ndonjë arsye se cilat
kërkesa zyrtare nuk u përmbushën nga ana e saj, Gjykata vëren se
kërkuesja nuk ishte e përfaqësuar ligjërisht në këto procedura. Sipas
Gjykatës, praktikat e kontestuara në rrethanat e rastit nuk ofruan mbrojtje
adekuate për kërkuesen dhe mënyra në të cilën mekanizmat penalë janë
zbatuar në rastin konkret është e mangët, deri në pikën që përbën shkelje të
detyrimeve pozitive të shtetit. Gjykata vendosë se Shteti i paditur dështoi të
siguronte mbrojtje të integritetit fizik dhe moral të individit nga personat e
tjerë, në momentin kur kërkuesja u sulmua nga tre persona para derës së

1

600

X dhe Y kundër Holandës, 26 Mars 1985, § 23, Seria A nr. 91

Sandra Janković kundër Kroacisë - 38478/05

banesës së saj, që tashmë i ishte rikthyer nën posedim. Sipas kësaj, Gjykata
vendosë se ka shkelje të Nenit 8 të Konventës.
Kërkuesja duke u mbështetur në Nenin 6 të Konventës gjithashtu u
ankua për kohëzgjatjen e procedurave pranë Gjykatës Komunale të Split-it.
Gjykata vëren në fillim se kërkuesja është ankuar për kohëzgjatjen e
procedurës në fjalë, së pari pranë Gjykatës Kushtetuese për kohëzgjatjen e
procedurës civile dhe pastaj pranë Gjykatës se Qarkut të Splitit lidhur me
zgjatjen e procedurës së përmbarimit. Gjykata Kushtetuese hodhi poshtë
ankesën e kërkueses, Gjykata e Qarkut e Splitit më 31 mars 2008 e lejoi
ankesën e saj, i dha asaj kompensimin prej 5.000 kuna dhe urdhëroi
Gjykatën Komunale të Splitit të përfundonte procedurat e përmbarimit
brenda gjashtë muajve. Duke pasur parasysh këto gjetje, lind pyetja nëse
kërkuesja ende mund të konsiderohet si viktimë e shkeljes së pretenduar.
Megjithatë, Gjykata vëren së pari se Gjykata e Qarkut të Splitit ka shqyrtuar
vetëm kohëzgjatjen e procedurave të përmbarimit. Në atë kohë procedurat
e ekzekutimit ishin në pritje për pesë vjet në dy nivele të juridiksionit.
Kompensimi i dhënë nga Gjykata e Qarkut nuk korrespondon me atë që
Gjykata do të kishte mundësi të jepte sipas Nenit 41 të Konventës në lidhje
me të njëjtën periudhë, prandaj nuk mund të konsiderohet si adekuate në
rrethanat e rastit.2 Në këto rrethana, kërkuesja nuk e ka humbur statusin e
saj si viktimë në kuptimin e Nenit 34 të Konventës. Duke pasur parasysh
faktet e mësipërme, Gjykata konsideron se kjo ankesë nuk është qartazi e
pabazuar brenda kuptimit të Nenit 35 § 3 të Konventës dhe prandaj e
shpallë të pranueshme.
Lidhur me meritat e rastit kërkuesja argumentoi se ka shkelje të Nenit
6 § 1 të Konventës, pasi që kohëzgjatja e procedurave nuk ka qenë brenda
kornizës kohore të arsyeshme. Sipas sak kohëzgjatja e procedurës, që kishte
filluar në gusht të vitit 1999, ishte e tepruar. Ajo pohonte se procedurat e
ekzekutimit dhe procedurat civile duhet të konsideroheshin tërësisht.
Gjykata nuk u bind nga argumentet e Qeverisë që procedurat të ndaheshin
si dy grupe të veçanta, kështu që procedurat civile dhe ato për ekzekutimit
të vendimit në total zgjatën tetë vite e gjysmë. Gjykata përsërit se
arsyeshmëria e zgjatjes së procedurave duhet të merret parasysh sipas
rrethanave të çështjes siç janë: kompleksiteti, sjellja e kërkuesit dhe e

2

Cocchiarella kundër Italisë [GC], nr. 64886/01, §§ 65-107, KEDNJ 2006-V, dhe Scordino
kundër Italisë (nr.1) [DhM], nr. 36813/97, §§ 178-213, GjEDNj 2006-V.
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autoriteteve relevante dhe se çfarë është në rrezik për kërkuesin.3 Gjykata
vëren se sipas ligjit kombëtar përkatës, procedurat në lidhje me
shqetësimin e posedimit janë të natyrës urgjente dhe duhet të trajtohen më
kujdes. Gjykata vëren se procedurat zgjatën për më shumë se 8 vite 5 muaj
dhe 6 ditë, kohë kjo pa arsye e gjatë, duke i shtuar kësaj edhe kohën për
ekzekutim të vendimit prej 15 muajsh. Andaj vendosë se gjykatat vendore
dështuan plotësonin kushtin për marrje dhe ekzekutim të vendimit brenda
një kohe të arsyeshme. Kështu, Gjykata përfundon se ka shkelje të Nenit 6 §
1 Konventës.
Në bazë të Nenit 41 dhe pretendimeve të kërkueses, Gjykata vendosë
se Shteti duhet ti paguaj kërkueses dëmet jo-materiale në vlerë prej 3,000
EUR.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se ka shkelje të Nenit 8 dhe Nenit 6 § 1, ndërkaq
kërkesa nën Nenin 3 është e panevojshme për shqyrtim (unanimisht).

3

602

Frydlender kundër Francës, nr. 30979/96, § 43, GjEDNj 2000-VII

Gaygusuz kundër Austrisë - 17371/90

Gaygusuz kundër Austrisë - 17371/90
16.09.1996 [Dhoma]
Neni 14 marrë së bashku me Nenin 1 të Protokollit 1
Diskriminim në bazë të shtetësisë dhe ndërhyrje në të drejtën e
gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e refuzimit për dhënien e ndihmës
emergjente / ka shkelje
Neni 6 § 1
Shkelje e së drejtës për proces të rregullt gjyqësor si pasojë e mungesës
së një dëgjimi të drejtë / e panevojshme për shqyrtim
Neni 8
Shkelje e së drejtës për respektimin e jetës familjare dhe private si
pasojë e refuzimit për dhënien e ndihmës emergjente / nuk ngrihet çështje e
ndarë
Fjalët kyçe: gëzim paqësor i pasurisë/ refuzim për dhënien e ndihmës
emergjente/ diskriminim në baza shtetësie/ dëgjim i drejtë/ respektim i jetës
familjare dhe private
Faktet e rastit
Kërkuesi - z. Cevat Gaygusuz, shtetas turk, i lindur në Turqi, që nga
viti 1973 deri në vitin 1987 ka jetuar në Austri e më pas kthehet dhe
vazhdon jetesën në Izmir. Gjate qëndrimit të tij në Austri, kërkuesi ka qenë
i punësuar me ndërprerje dhe koha gjatë së cilës ka qenë i papunë ka
korresponduar me kohën kur ai është vërtetuar si i paaftë për punë për
shkaqe mjekësore. Prandaj, kërkuesi ishte përfitues i shërbimeve përkatëse
bazuar në paaftësinë e tij për punë. Gjatë kësaj kohe, ai mori një paradhënie
të pensionit të tij në formë të përfitimit për të papunësuarit. Kur kjo e drejtë
skadoi, kërkuesi aplikoi në Agjencinë e Linzit për Punësim për një
paradhënie tjetër nga pensioni i tij në formë të ndihmës emergjente, mbi
bazën se kërkuesi nuk posedonte shtetësi austriake, kusht ky kryesor për
lejimin e kësaj të drejte në bazë të Nenit 33(2) Ligjit mbi Sigurimin e të
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Papunësuarve, 1977. Kërkuesi u ankua kundër këtij vendimi në Agjencinë
Rajonale të Punësimit. Agjencia Rajonale mbështeti vendimin e mëparshëm
dhe theksoi mbi të gjitha, se kërkuesi jo vetëm që nuk posedon shtetësi
austriake, por edhe rasti i tij nuk përkon me asnjë nga kategoritë për të cilat
bëhet përjashtim nga ky kusht.
Pas një kohe, kërkuesi paraqet kërkesë në Gjykatën Kushtetuese të
Austrisë duke pretenduar shkeljen e Nenit 5 të Ligjit Themelor, shkeljen e
Nenit 6 dhe Nenit 8 të Konventës si dhe Nenit 1 të Protokollit 1. Pas
shqyrtimit të rastit, Gjykata Kushtetuese refuzon të pranojë çështjen për
gjykim, me arsyetimin se kërkesa nuk është bindëse, ashtu si edhe
pretendimet për shkeljen e ndonjë të drejte që buron nga Kushtetuta.
Mirëpo, ajo veçon se rasti nuk është i përjashtuar nga juridiksioni i Gjykatës
Administrative dhe e referon çështjen tek kjo gjykatë. Kërkuesi paraqiti
kërkesën e tij në këtë gjykatë, duke u ankuar në shkeljen e të drejtës së tij
për të përfituar ndihmën emergjente në bazë të Ligjit mbi Sigurimin e të
Papunësuarve dhe prishjen e vendimit të Agjencia Rajonale, dhe me këtë
rast kërkoi të pezullojë procedurat dhe të referojë çështjen tek Gjykata
Kushtetuese. Gjykata Administrative pas shqyrtimit in camera (seancë të
mbyllur) vendosi se nuk ka juridiksion për të pranuar këtë çështje dhe
theksoi se kërkesa, sado e zgjeruar, përfshinte vetëm shqyrtimin e
kushtetutshmërisë së Nenit 33 (2) të Ligjit mbi Sigurimin e të Papunësuarve
dhe si e tillë binte në juridiksionin e Gjykatës Kushtetuese e cila tani më
veçse ka vendosur për këtë çështje.
Sa i përket rrethanave të përgjithshme, Ligji mbi Sigurimin e të
Papunësuarve, versioni i vitit 1977, Neni 33 (2) parasheh se: për të përfituar
shumën e caktuar, personi fizik duhet të posedojë shtetësinë austriake; të
jetë në dispozicion për punë dhe; të jetë në nevojë urgjente. Gjithsesi,
shtetësia austriake nuk është domosdoshmërisht e kërkuar për personat
fizikë, të cilët kanë qenë banues për një kohë të pandërprerë që nga 1 janari
i vitit 1930 ose personat që kanë lindur pas kësaj date dhe kanë qenë banorë
në territorin austriak për një periudhë të pandërprerë. Gjithashtu, Ministria
për Çështje Sociale në konsultim me organizatat e punëdhënësve dhe
punëmarrësve mund të bëjë përjashtim nga kushti i shtetësisë nëse brenda
pesë viteve para datës së aplikimit, personi ka qenë i punësuar në Austri.
Ndihma emergjente u ndahet personave të cilët për shkaqe të arsyeshme
nuk mund të punojnë, në mënyrë që t‟i sigurohet një e ardhur minimale.
Kjo ndihmë jepet për aq kohë, sa personi është në nevojë, zakonisht prej një
604

Gaygusuz kundër Austrisë - 17371/90

periudhe prej 39 javësh me mundësi vazhdimi. Pas amandamentimit të
ligjit relevant më 1992, paragrafi 7 i Nenit 34, mundësi për fitimin e
ndihmës urgjente kanë edhe personat të cilët janë të zhvendosur nga shteti
por posedojnë një dokument të lëshuar nga autoritetet austriake.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Kërkuesi, duke u mbështetur në Nenin 6, Nenin 8 dhe Nenin 14
marrë së bashku me Nenin 1 të Protokollit 1, pretendoi shkelje të së drejtës
së tij për dëgjim të drejtë, të drejtës për respektimin e jetës private si dhe të
drejtës për gëzimin paqësor të pasurisë.
Në lidhje me Nenin 14 marrë së bashku me Nenin 1 të Protokollit 1,
kërkuesi pretendoi të jetë viktimë e diskriminimit në baza nacionale, për
shkak të refuzimit të autoriteteve austriake për t‟i ndarë atij ndihmën
urgjente për të papunësuarit mbi bazën se nuk posedon shtetësi austriake.
Komisioni dhe qeveria turke u pajtuan me këtë argument, kurse Qeveria
austriake kundërshtoi.
Sipas jurisprudencës së Gjykatës, Neni 14 i Konventës plotëson
dispozitat e tjera thelbësore të Konventës dhe të protokolleve. Ai nuk ka
ekzistencë të pavarur, pasi ka efekt vetëm në lidhje me "gëzimin e të
drejtave dhe lirive" të mbrojtura nga këto dispozita dhe për këtë arsye nuk
ka vend për aplikimin e këtij neni, përveç nëse faktet e rastit gjenden
brenda kufijve të një ose më shumë dispozitave. Qeveria turke dhe
kërkuesi kundërshtuan këtë argument. Ata iu referuan arsyeshmërisë së
Komisionit, sipas së cilit fitimi i ndihmës urgjente ishte i lidhur me pagimin
e kontributeve në Fondin për Sigurimin e të Papunësuarve. Qeveria
austriake theksoi se ndihma urgjente nuk hynte në fushëveprimin e Nenit 1
të Protokollit 1 sepse përfitimi nga kjo ndihmë nuk është ekskluzivisht i
bazuar në pagimin e kontributeve, por është një ndihmë e dhuruar nga
shteti për njerëzit në nevojë. Rrjedhimisht, as Neni 14 nuk është i
aplikueshëm.
Gjykata thekson se për kohën, për të cilën kërkuesi pretendoi se është
i diskriminuar, ndihma urgjente sipas Nenit 33 të Ligjit për Sigurimin e të
Papunësuarve (1977) i është ndarë personave fizik, të cilët e kanë shteruar
të drejtën në sigurimin e të papunësuarve dhe të cilët i kanë plotësuar
kushtet e tjera të përcaktuara me dispozitat e ligjit përkatës. E drejta për
këtë përfitim social është e lidhur me pagimin e kontributeve, andaj del se
nuk mund të sigurohet ndihma e tillë në rast të mos pagesës së këtyre
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kontributeve. Gjykata thekson se në çështjen aktuale nuk është diskutuar
mbi pagesën e kontributeve, por refuzimi për t‟i ndarë kërkuesit ndihmën
urgjente është bazuar ekskluzivisht në faktin se ai nuk posedonte shtetësi
austriake. Gjykata konsideron se e drejta për ndihmë emergjente, sa i
përket legjislacionit në fuqi, është e drejtë në para dhe përputhet me
qëllimet e Nenit 1 të Protokollit 1. Kjo dispozitë është e zbatueshme pa
pasur nevojë të mbështetet në lidhjen në mes të pagimit të kontributeve dhe
të drejtës për ndihmë emergjente. Në përputhje me rrethanat e rastit, ku
kërkuesit i refuzohet kërkesa në bazë të dallimeve nacionale, Neni 14 është
gjithashtu i aplikueshëm. Sa i përket jurisprudencës së Gjykatës, trajtimi
ndryshe është diskriminues, jo objektiv dhe i pajustifikueshëm. Gjithashtu,
Gjykata potencon se në raste të veçanta, shtetet kontraktuese posedojnë
hapësirën e vlerësimit se në çfarë situata dhe mase justifikohet ky trajtim.
Gjykata thekson mbi të gjitha se kërkuesi ishte banues në shtetin austriak
dhe se ka paguar kontributet në bazat e njëjta me shtetasit austriak. Përveç
kësaj, nuk është diskutuar se kërkuesi ka dështuar të plotësojë kushtet tjera
që parashiheshin për përfitimin e ndihmës në fjalë. Gjykata i gjen jo bindëse
argumentet e paraqitura nga Qeveria austriake dhe njëjtë si Komisioni,
konsideron se kërkuesi ka qenë viktimë e diferencimeve ndërmjet shtetasve
austriakë dhe jo-austriakë. Edhe pse Austria nuk kishte obligime reciproke
me Turqinë, ajo ka pranuar në çastin e nënshkrimit të Konventës që t‟u
sigurojë të gjithëve të drejtat e parapara në pjesën e parë të Konventës.
Gjykata konsideron se ka pasur shkelje të Nenit 14 marrë së bashku me
Nenin 1 Protokollit 1 dhe se nuk e sheh të arsyeshme të analizojë çështjen
në lidhje me Nenin 6. Njëjtë si Komisioni, edhe Gjykata konsideron se nuk
ka një çështje për t‟u shqyrtuar sipas Nenit 8.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se ka shkelje të Nenit 14 marrë së bashku me Nenin
1 të Protokollit 1, se kërkesa nën Nenin 6 § 1 është e panevojshme për
shqyrtim dhe se kërkesa nën Nenin 8 nuk ngrit ndonjë çështje të ndarë
(unanimisht).

606

Cvijetić kundër Kroacisë - 71549/01

Cvijetić kundër Kroacisë - 71549/01
26.02.2004 [Dhoma]
Neni 6 § 1
Shkelje e të drejtës për proces të rregullt gjyqësor si pasojë e tej
zgjatjes së procedurave gjyqësore për rikthim të pronës / ka shkelje
Neni 8
Shkelje e së drejtës për respektimin e jetës private dhe familjare si
pasojë e tej zgjatjes së procedurave gjyqësore / ka shkelje
Neni 1 i Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e
pamundësisë për të gëzuar pronën / e panevojshme për shqyrtim
Fjalët kyçe: dëbim nga banesa / tej-zgjatje e procedurave gjyqësore/ vonesë
në ekzekutim të vendimit/ respektim i jetës private dhe familjare/ gëzim paqësor i
pasurisë
Faktet e rastit
Kërkuesja - znj. Nevenka Cvijetiq, shtetase kroate kishte një titull të
veçantë si zotëruese e një apartamenti në Split. Në vitin 1994, ajo u dëbua
me forcë nga banesa nga personi me iniciale I.S., kundër të cilit kërkuesja
ngriti padi në gjykatë për shqetësim në gëzimin e pronës se saj dhe paraqiti
kërkesën për dëbim. Gjykata Komunale në Split në po këtë vit, pas
shqyrtimit të rastit shpalli kërkuesen në fjalë si zotëruese të vetme të pronës
dhe konstatoi se personi I.S. kishte hyrë me forcë në banesë dhe ishte duke
jetuar në të pa një baze ligjore. Gjithashtu, gjykata urdhëroi që banesa të
lirohej brenda tetë ditëve që nga data kur vendimi të bëhej i plotfuqishëm.
Personi I.S. nuk e zbatoi vendimin e gjykatës dhe kërkuesja kërkoi për më
shumë se tri herë nga Gjykata Komunale që ta zbatoj ajo vendimin mbi
lirimin e banesës pasi qe kishte paguar shpenzimet e dëbimit. Në nëntor të
vitit 1996, gjykata sërish lëshoi një urdhër dëbimi, që dështoi të zbatohej me
arsyetimin se tanimë një familje B.B., kishte okupuar banesën. Më tutje
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përpjekjet dështuan për shkak të faktit se grupi i dëbimit u pengua nga një
grup i veteranëve të luftës, dhe sepse nuk ju është dhënë kujdesi i
nevojshëm mjekësor gjatë dëbimit.
Në ndërkohë, në vitin 2000, kërkuesja bleu banesën, u bë pronare e
saj dhe kërkoi nga Gjykata që të shpejtojë procedurat. Vendimi i gjykatës qe
të lirojë banesën e kontestuar u zbatua në mars të vitit 2002, kur edhe
kërkuesja u vendos në banesë.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Kërkuesja duke u mbështetur në Nenin 6 § 1, ankohet për tej zgjatjen
e procedurave gjyqësore në rastin e restaurimit të të drejtave të saja
pronësore në banesë, si dhe pretendon se pamundësia se saj për të jetuar në
banesën e vetë për më shumë se tetë vjet përbën shkelje të të drejtës për
respektim të jetës private të paraparë në Nenin 8 dhe të drejtës për gëzim
paqësor të pasurisë të paraparë në Nenin 1 të Protokollit 1. Gjykata
Evropiane shpalli kërkesën pjesërisht të pranueshme pasi që nuk e
konsideroi të nevojshme për të shqyrtuar ndaras kërkesën sipas Nenit 1 të
Protokollit 1 meqenëse kërkesat e këtij neni ishin të përfshirë nën ato të
Nenit 8 të Konventës.
Në lidhje me Nenin 6, kërkuesja u ankua se procedimet e iniciuara
nga ajo më 9 shkurt 1994 në Gjykatën Komunale të Splitit për dëbimin e I.Š.
përfunduan më 21 mars të vitit 2002, kur ajo ri-fitoi posedimin e banesës.
Kërkuesja konkludoi se procedurat janë tej zgjatur në mënyrë të
paarsyeshme në kundërshtim me Nenin 6 § 1 të Konventës, i cili përcakton
të drejtën e çdo individi që çështja e tij të dëgjohet drejtësisht, publikisht dhe
brenda një afati të arsyeshëm. Qeveria argumentoi se nuk kishte pasur asnjë
masë legjislative që do të kishte penguar kërkuesen në ri-fitimin e banesës
se saj. Prandaj, Gjykata konsideron se ky rast paraqet një situatë ku Gjykata
duhet të shqyrtojë nëse autoritetet vendase kanë treguar kujdesin e duhur
në detyrën e tyre për të ekzekutuar urdhrin për dëbim, duke pasur
parasysh se u deshën rreth tetë vjet derisa kërkuesja ta rifitoj posedimin e
banesës në fjalë. Gjykata rithekson se ekzekutimi i vendimeve të cilësdo
gjykatë duhet të konsiderohet si pjesë „përbërëse‟ e procesit gjyqësor të
përcaktuar në Nenin 6.
Qeveria Kroate argumentoi se autoritetet vendase kanë treguar
kujdesin e duhur për të ndihmuar kërkuesin në zbatimin e urdhrit për
dëbim kundër personave të cilët okupuan banesën e saj. Së pari, Gjykata
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Komunale e Splitit kishte marrë kërkesën e kërkuesit dhe kishte urdhëruar
që I.Š. të dëbohet nga banesa. Sa i përket procedurave të zbatimit, Qeveria
pohoi se e njëjta gjykatë ishte përpjekur shumë herë për të zbatuar urdhrin
për dëbim. Ajo kishte qenë, megjithatë, e penguar për shkak të një numri të
rrethanave, siç ishte prania e veteranëve të luftës, dështimi i një mjeku për
të ndihmuar largimin e familjes B.B. dhe gjithashtu për shkak të dështimit
të kërkuesit për të paguar paraprakisht shpenzimet e dëbimit në kohën e
duhur në dy raste. Në anën tjetër, kërkuesja aludonte se procedurat ishin
tej zgjatur në kohë të paarsyeshme dhe se arsyet e parashtruara nga
Qeveria nuk mund të arsyetonin një kohëzgjatje të tillë.
Gjykata së pari vëren se ka kompetencë të shqyrtoj vetëm kohën pas
hyrjes në fuqi të Konventës në Kroaci, periudhë në të cilën procedura kishte
zgjatur katër vjet, pesë muaj dhe pesë ditë. Gjykata fillimisht, konsideron se
nuk ka pasur probleme të veçanta që do të shkaktonin tej zgjatjen e
procedurave të ekzekutimit dhe se procedurat nuk ishin komplekse në
asnjë aspekt. Sa i përket sjelljes së autoriteteve vendore, Gjykata nuk
pranon argumentin e Qeverisë se prania e veteranëve të luftës dhe dështimi
i një mjeku për të ndihmuar largimin e familjes së B.B, ishin të një natyre të
tillë që të justifikojë vonesat në kryerjen e urdhrit për dëbim. Në këtë
drejtim, Gjykata rithekson se Neni 6 § 1 detyron Shtetet Kontraktuese që të
organizojnë sistemet e tyre gjyqësore në mënyrë të tillë që gjykatat e tyre të
mund të përmbushin secilën kërkesë duke përfshirë detyrimin për të
dëgjuar rastet brenda një kohe të arsyeshme. Në lidhje me sjelljen e
kërkueses, Gjykata vëren se kjo kishte paguar për shpenzimet e dëbimit me
një vonesë të caktuar dhe gjithashtu nuk ishte paraqitur për dëbim, të
planifikuar më datën 15 tetor 1997. Megjithatë, këto rrethana, të shkaktuara
nga kërkuesja, nuk mund në asnjë aspekt të justifikojë kohëzgjatjen e
procedurës në tërësi. Duke pasur parasysh faktin se urdhri për dëbim nuk
u zbatua për një periudhë prej më shumë se katër vjet dhe se përgjegjësia
për një kohëzgjatje të tillë të procedurave të ekzekutimit bie mbi autoritetet
vendore, Gjykata konstaton se ka pasur shkelje të Nenit 6 § 1 të Konventës.
Në lidhje me Nenin 8, kërkuesja parashtroi se pamundësia për të
jetuar në banesën e saj për më shumë se tetë vite për shkak të tej zgjatjes së
procedurave gjyqësore ka rezultuar në shkeljen e të drejtës për respektimin
e jetës private dhe familjare, të banesës dhe korrespondencës. Kërkuesja
argumentoi se autoritetet shtetërore dështuan në detyrimin e tyre pozitiv
për të siguruar ri-posedimin e banesës së kërkueses në kohën e duhur.
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Gjykata rithekson se objekti kryesor i Nenit 8 është që të mbrojë individët
kundër ndërhyrjes arbitrare nga autoritetet publike, kjo nuk e detyron
shtetin thjeshtë që të përmbahet nga ndërhyrja e tillë, përveç obligimeve
negative të mosndërhyrjes, mund të ketë edhe detyrime pozitive në lidhje
me respektimin efektiv të të drejtave të kërkueses të mbrojtura nga Neni 8.
Megjithatë, Gjykata vlerëson se kufijtë midis detyrimeve pozitive dhe
negative të shtetit sipas Nenit 8 nuk mund të përcaktohen në mënyrë të
saktë. Parimet e aplikueshme janë megjithatë të ngjashme. Në përcaktimin
nëse ekziston apo jo një detyrim i tillë, duhet të vendoset një baraspeshë e
drejtë në mes të interesit të përgjithshëm dhe interesave të individit dhe në
të dy kontekstet shteti gëzon një hapësirë të caktuar vlerësimi. Gjykata
konstaton se për shkak të faktit se vendimi i Gjykatës Komunale në Split
për dëbimin e I.Š. nuk u ekzekutua për një periudhë të gjatë kohore,
kërkuesja ishte penguar nga të jetuarit në shtëpinë e saj për një periudhë
prej më shumë se katër vjet pasi Konventa ka hyrë në fuqi në Kroaci.
Prandaj, Gjykata gjen se ka pasur shkelje të Nenit 8.
Në bazë të Nenit 41 Kërkuesja pretendon dëme materiale dhe jo
materiale në shumë të caktuara të cilat u kundërshtuan nga Qeveria.
Lidhur me kërkesën për dëme materiale Gjykata konstaton se nuk është në
një pozitë të vlerësoj vlerën reale të dëmit, por duke pasur parasysh
kohëzgjatjen e mos ekzekutimit të vendimit Gjykata i cakton kërkueses
kompensim të dëmeve materiale në vlerë prej 5,000 euro. Shumë e njëjtë
caktohet nga Gjykata edhe për dëmet jo-materiale nën vlerësimin se
kërkuesja kishte vuajtur dëme të tilla.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se ka shkelje të Nenit 6 § 1 dhe Nenit 8 të Konventës,
ndërsa nuk e sheh të nevojshme të vendosë mbi pretendimet e bëra në bazë
të Nenit 1 të Protokollit 1 të Konventës (unanimisht).
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22.05.1998 [Dhoma]
Neni 1 i Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e
vendimit të Gjykatës Supreme për anulim të vendimit të formës së prerë
mbi rikthimin e sendeve me vlerë / ka shkelje
Neni 6 § 1
Shkelje e të drejtës për proces të rregullt gjyqësor si pasojë e privimit
nga qasja në gjykatë dhe gjykim të drejtë / ka shkelje
Neni 13
Mohim i së drejtës për zgjidhje efektive si pasojë e mungesës së
gjykimit nga një gjykatë e pavarur / e panevojshme për shqyrtim
Neni 8
Shkelje e së drejtës për respektimin e jetës private dhe familjare si
pasojë e kontrollit të ushtruar nga policia pa urdhër për kontroll / nuk
shqyrtohet (mungesë juridiksioni)
Fjalët kyçe: gëzim paqësor i pasurisë/ bastisje/ rikthim i sendeve me vlerë/
qasje në gjykatë/ jeta private dhe familjare
Faktet e rastit
Kërkueses - znj. Elisabeta Vasilescu, shtetase rumune, të cilës më 23
qershor 1966, pjesëtaret e policisë lokale ia kontrolluan shtëpinë pa urdhër
për bastisje. Ky kontroll erdhi si rezultat i hetimeve të policisë për
bashkëshortin e saj për posedim të sendeve me vlerë, akt ky i cili dënohej
sipas legjislacionit të mëparshëm. Gjatë këtij kontrolli, policia sekuestroi
327 monedha ari, me prerje të tillë që e kushtëzonte shfrytëzimin e tyre
vetëm për qëllime bizhuterie. Policia vendosi të përfundoj ndjekjen penale
ndaj bashkëshortit të kërkueses mirëpo nuk i ktheu monedhat asnjëherë.
Monedhat u depozituan në Bankën Nacionale të Rumanisë. Kërkuesja
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paraqiti kërkesë për informata, respektivisht për kthimin e sendeve pranë
Zyrës së Këshillit të Shtetit të rajonit të Argesit dhe Prokurorit të
Përgjithshëm të Rumanisë mirëpo, dy të fundit e informuan kërkuesen se
nuk kishte pasur ndonjë urdhër për konfiskim apo për kontroll të shtëpisë
së saj. Në vitin 1991, kërkuesja paditi Bankën Nacionale Rumune pranë
Gjykatës së Shkallës së Parë të Găeştit për kthimin e sendeve me vlerë,
përkatësisht të 40 monedhave. Gjykata, në shkurt të vitit 1992, gjeti se padia
e kërkueses është e bazuar dhe urdhëroi Bankën Nacionale t‟i kthej
monedhat në fjalë, duke konstatuar gjithashtu se policia kishte sekuestruar
total 327 monedha të arit. I njëjti vendim u mbështet edhe nga Gjykata e
Qarkut.
Po këtë vit, kërkuesja duke pretenduar kthimin e të gjitha monedhave
të sekuestruara, shtroi një kërkesë tek Prokurori i Përgjithshëm, të cilën ky i
fundit nuk e miratoi. Nën ndryshimet ligjore të Kodit të Procedurës Civile,
të dy palët edhe kërkuesja edhe Banka Nacionale parashtruan ankesë pranë
Gjykatës së Apelit në Poliesti kundër vendimit të shkurtit 1992 e cila në
shkurt 1994, hodhi poshtë të dy ankesat. Në po të njëjtin vit, Prokurori i
Përgjithshëm, kërkoi nga Gjykata Supreme prishjen e vendimeve të
Gjykatës Themelore dhe të Apelit me arsyetimin se gjykatat civile nuk
kishin juridiksion për urdhërimin e kthimit të monedhave sepse kjo duhej
bërë me procedurë penale nga Këshilli i Shtetit. Gjykata Supreme e
mbështeti kërkesën e Prokurorit të Përgjithshëm, dhe prishi vendimet e
mëparshme. Prandaj, duke u mbështetur në faktet e lartpërmendura
kërkuesja iu drejtua Komisionit Evropian për te Drejtat e Njeriut për
shkeljen e te drejtave të parapara në Nenin 8, 13, 6 § 1, dhe Nenin 1 i
Protokollit 1 të Konventës nga ana e shtetit Rumun. Komisioni e shpalli të
pranueshme kërkesën.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Në bazë të Nenit 6 § 1, kërkuesja pretendoi shkelje të së drejtës së saj
për të parashtruar kërkesën pranë një „gjykatë‟ që mund të vendoste mbi të
drejtën e saj për të rimarrë në posedim monedhat e arit në kontest. Në anën
tjetër, në kundërshtimet preliminare Qeveria Rumune pretendoi mos
shterjen e të gjitha mjeteve të brendshme juridike nga ana e kërkueses.
Gjykata e hodhi poshtë kërkesën e Qeverisë, duke u mbështetur në parimin
e estopelit sepse kjo kërkesë nuk ishte shtruar pranë Komisionit. Gjykata
vazhdon të shqyrtojë faktet e rastit nga ana substanciale lidhur me shkeljen
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e mundshme të Nenit 6 §1 ku Kërkuesja u ankua se i është mohuar qasja në
gjykatë dhe gjykim të drejtë. Ajo pretendoi se me prishjen e vendimeve të
gjykatës së shkallës se parë dhe të dytë nga ana e Gjykatës Supreme dhe
urdhrin për të zhvilluar rastin pranë Prokurorit të Përgjithshëm dhe
Këshillit Shtetëror të Rajonit të Argesit, iu mohua e drejta për gjykim nga
një “gjykatë”. Qeveria argumentoi se, kërkuesja përveç procedurave për
rikthim të pronës, të cilat veçse i kishte zhvilluar, kishte në dispozicion
edhe tri mjete juridike për të sfiduar veprimet penale të ndërmarra në
rastin e saj pranë Prokurorit të Përgjithshëm dhe Këshillit të Shtetit të
Rajonit të Argesit. Gjykata pranoi interpretimin e të drejtës procedurale nga
ana e Qeverisë se gjykatat civile nuk kanë juridiksion për të shqyrtuar
rastin konkret. Mirëpo, ritheksoi se Këshilli Shtetëror i një rajoni vepron si
anëtar i drejtorisë së përgjithshme, i varur nga Prokurori i Përgjithshëm dhe
Ministri i Drejtësisë, pra shihet qartë se është i varur nga ekzekutivi dhe
nuk përmbushë kriterin e gjykatës së pavarur brenda kuptimit të Nenit 6 §
1. Prandaj Gjykata vendos se ka shkelje të Nenit 6 § 1 të Konventës.
Duke u bazuar në Nenin 1 të Protokollit 1, kërkuesja pretendoi se
vendimi i Gjykatës Supreme përbën ndërhyrje në të drejtën e saj për gëzim
paqësor të pasurisë. Ajo theksoi se gjykatat civile kanë lejuar kërkesën e saj
fillestare për rikthimin e sendeve me vlerë, kanë njohur faktin se ajo është
pronare e sendeve me vlerë dhe nuk ka bazë ligjore për mos kthim. Qeveria
në anën tjetër argumentoi se Gjykata Supreme ka vendosur vetëm lidhur
me juridiksionin e gjykatave, pra interpretimin e rregullave procedurale
për të mirën e përgjithshme dhe nuk e ka privuar kërkuesen në mënyrë të
përhershme nga të drejtat e saj pronësore. Gjykata vëren se kërkueses i janë
sekuestruar sendet me vlerë gjatë kontrollit të ushtruar në shtëpinë e saj
dhe pas ndërprerjes së hetimeve i janë mbajtur monedhat pa asnjë bazë
ligjore. Gjykata pohon së mbajtja e sendeve me vlerë nga ana e policisë
paraqet shkelje, dhe për qëllime të Nenit 1 Protokollit 1 Gjykata vlerëson se
kërkuesja është akoma pronare e sendeve me vlerë, ashtu siç u vendos edhe
nga gjykatat civile nacionale. Tutje Gjykata thekson se edhe pse është e
vërtetë se Rumania nuk e ka njohur të drejtën për ankesë në Gjykatën
Evropiane deri më 20 Qershor 1994, vendimi i Gjykatës Supreme të
Rumanisë u mor në tetor të këtij viti. Prandaj Gjykata konstaton se, pengesa
për të disponuar me pronën në fjalë së bashku me tentimet e dështuara për
të rikthyer pronën në gjykata nacionale, është bazë e mjaftueshme të
vlerësohet se kërkuesja është viktimë e konfiskimit de facto të pronës që bie
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në kundërshtim me të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë, dhe si pasojë
ka shkelje të Nenit 1 Protokollit 1.
Lidhur me Nenin 13, kërkuesja u ankua për pamundësinë që rasti i
saj të gjykohet nga një gjykatë. Gjykata konstaton se nuk ka nevojë të
shqyrtojë këtë ankesë, meqenëse nuk është mbështetur nga asnjë provë.
Duke theksuar se kur flitet për të drejtat civile, roli i Nenit 6 § 1 ndaj Nenit
13 është si lex specialis, kërkesat e Nenit 13 absorbohen nga Neni 6.
Në lidhje me Nenin 8, kërkuesja argumentoi se kontrolli i ushtruar në
shtëpinë e saj nga policia lokale rumune, pa urdhër për kontroll, paraqet
shkelje të të drejtës për privatësi në ambientet shtëpiake dhe jetës familjare.
Gjykata vendosë se nuk kishte juridiksion për të shqyrtuar këtë ankesë
meqenëse, incidenti ka ndodhur shumë kohë para se Rumania të njohë
juridiksionin e Gjykatës.
Në bazë të Nenit 50, kërkuesja pretendoi rikthimin e pronës në fjalë, e
nëse kthimi nuk është i mundshëm atëherë t‟i sigurohej kompensim
monetar. Ajo vlerësoi se monedhat kanë vlerë 30,000.00 dollarë amerikanë
mirëpo e la në diskrecion të Gjykatës caktimin e shumës për dëme
materiale dhe jo materiale. Qeveria kundërshtoi këtë vlerësim, duke
argumentuar se monedhat kanë vlerë rreth 3,750 dollarë amerikanë.
Gjykata konsideron se kërkueses duhet të i kompensohen 60,000.00 franka
franceze për dëmet materiale, duke pas parasysh që nuk mund të rikthehen
sendet me vlerë; 30,000.00 franka franceze për dëmet jo-materiale dhe
10,000.00 franka franceze për shpenzimet procedurale pranë gjykatave
nacionale.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se ka shkelje të Nenit 6 § 1 dhe Nenit 1 të Protokollit
1 të Konventës, se nuk ka juridiksion ta shqyrtojë Nenin 8, kurse Neni 13
është i panevojshëm për shqyrtim (unanimisht).
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24.04.1998 [Dhoma]
Neni 3
Trajtim çnjerëzor dhe poshtërues si pasojë e shkatërrimit të pasurisë
dhe dëbimit nga fshati / ka shkelje
Neni 2 dhe Neni 5 § 1
Shkelje e së drejtës për jetë, liri dhe siguri si pasojë e rrezikimit të jetës
gjatë shkatërrimit të pasurisë dhe dëbimit nga fshati / e panevojshme për
shqyrtim
Neni 8 dhe Neni 1 i Protokollit 1
Shkelje e së drejtës për jetë private dhe familjare si dhe ndërhyrje në
të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e shkatërrimit të shtëpisë
dhe dëbimit nga fshati / ka shkelje
Neni 6 § 1
Shkelje e së drejtës për proces të rregullt gjyqësor si pasojë e
pamundësisë së qasjes në gjykatat vendore për të sfiduar dhe kërkuar
kompensim për shkatërrim të pasurisë / e panevojshme për shqyrtim
Neni 13
Shkelje e së drejtës për zgjidhje efektive si pasojë e mungesës së
mjeteve efektive për ose zhvillim të hetimit të thellë penal / ka shkelje
Neni 14 ndëlidhur me Nenin 6, 8, 13, Nenin 1 të Protokollit 1
Diskriminim si pasojë e origjinës kurde në raport me fshatarët e tjerë
/ nuk ka shkelje
Neni 18
Tejkalim i kufirit në kufizimin e të drejtave dhe keqpërdorim i
autoritetit me rast të zhvendosjes sistematike, mizore dhe të pamëshirshme
të popullsisë / nuk ka shkelje
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Fjalët kyce: shkatërrim i pasurisë dhe dëbim nga fshati/ konflikt i
armatosur/ trajtim çnjerëzor dhe poshtërues/ jeta familjare dhe private/ shterim i
mjeteve juridike / qasje në gjykatë/ zgjidhje efektive/ diskriminim
Faktet e rastit
Kërkuesit - znj. Keje Selçuk (kërkuesja e parë) dhe z. İsmet Asker
(kërkuesi i dytë), shtetas turq me origjinë kurde, kishin inicuar kërkesë
pranë Komisionit Evropian për të Drejtat e Njeriut (Komisioni), i cili më pas
e referoi rastin pranë Gjykatës. Shteti i paditur dhe kërkuesit kanë
konceptime të ndryshme për rrjedhën faktike të rastit përkatës. Prandaj,
faktet e rastit sipas secilës palë u ekzaminuan veçmas nga Gjykata.
Sipas kërkuesëve, ushtarët e Kulpit (Forcat e Sigurisë) nën komandën
e Zyrtarit Komandues të Xhandarmërisë në Kulp, Rexhep Cömertit (ZK
Cömert), gjatë ballafaqimit të tyre me forcat e Partisë Kurde të Punës (PKP),
kishin hyrë me dhunë në shtëpitë e kërkuesëve dhe të njëjtat i kishin djegur
qëllimisht. Forcat e Sigurisë kishin djegur edhe mullirin, i cili ishte
pjesërisht në pronësi të kërkueses së parë, duke i detyruar kësisoji kërkuesit
që të largohen nga fshati i tyre si pasojë e shkatërrimit të pasurisë së tyre.
Kërkuesi dytë depozitoi peticion për ankesë pranë Guvernatorit të Qarkut
në të cilin theksoi humbjet e pësuara nga Forcat e Sigurisë nën komandën e
ZK Cömert. Peticioni në fjalë u pranua nga Guvernatori i Qarkut, i cili të
njëjtin ia kishte referuar policisë, mirëpo kërkuesi anjëherë nuk kishte
marrë kurrfarë përgjigjie.
Qeveria në anën tjetër, theksoi se ZK Cömert nuk kishte vizituar
fshatin İslamköy gjatë muajit qershor, kur ishin djegur shtëpitë e
kërkuesëve. Sipas Qeverisë, kërkuesit kishin depozituar kërkesat e tyre me
qëllim të fitimit të kompensimit dhe për shkak të frikës nga hakmarrja e
PKP-së. Qeveria kontestoi edhe faktin nëse kërkuesi i dytë kishte
depozituar peticion për ankesë pranë Guvernatorit të Qarkut me
arsyetimin se atij nuk i‟u kishte ofruar kurrfarë dokumenti apo numër
regjistri të lëndës së tij për të dëshmuar së ky i fundit me të vërtetë kishte
depozituar një peticion të tillë. Qeveria tutje theksoi se pasuritë e
kërkuesëve ishin shkatërruar nga PKP-ja, e cila zëvendësonte shtetin në atë
rajon, në shenjë dënimi dhe paralajmërimi për kërkuesit meqë popullata të
kishte raporte të mira me Forcat e Sigurisë.
Palët nuk kontestuan faktin se Prokuroria e Përgjithshme Publike në
Dijarbakır kishte iniciuar hetimet penale me kërkesë të Ministrisë së
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Drejtësisë, vetëm pasi që Komisioni i kishte komunikuar Qeverisë kërkesat
në prill të vitit 1994. Gjatë këtyre hetimeve nuk ishte marrë në pyetje
asnjëherë ZK Cömert apo fshatarët të cilët mundur të kenë qenë dëshmitarë
të ngjarjeve. Andaj, rrjedha faktike e rastit në fjalë u përcaktua nga ana e
Komisionit, pas hetimit të realizuar nga ky i fundit me qëllim të sigurimit të
deklaratave me shkrim të dëshmitarëve, kopjes së regjistrit të Forcave të
Sigurisë për periudhat në fjalë dhe dëgjimit të dëshmive të dhjetë
dëshmitarëve, përfshirë këtu edhe dëshmitë e kërkuesëve, bashkëshortes së
kërkuesit të dytë, kunatit të kërkueses së parë dhe CO Cömert.
Rrjedhimisht, duke u mbështetur në këtë hetim, Komisioni konstatoi
se në qershor të vitit 1993, Forcat e Sigurisë nën komandën e ZK Cömert, i
kishin vënë zjarrin shtëpisë së kërkuesit të dytë. Nuk është e ditur nëse
kërkuesi dhe bashkëshortja e tij kanë qenë brenda shtëpisë kur ajo është
vënë në zjarr. Sipas të gjeturave të Komisionit, fshatarët janë munduar të
shuajnë zjarrin, megjithatë janë penguar për të bërë një gjë të tillë nga ana e
Forcave të Sigurisë. Këto të fundit, nën komandën e ZK Cömert, kanë
djegur edhe shtëpinë e kërkueses së parë dhe mullirin i cili ishte pjesërisht
në pronësi të saj. Komisioni konstatoi se kërkuesi i dytë kishte depozituar
peticion për ankesë pranë Guvernatorit të Qarkut në Kulp, mirëpo nuk
kishte pranuar kurrfarë përgjigje. Duke marrë parasysh një rrjedhë të tillë
të zhvillimeve, kërkuesit u larguan nga fshati İslamköy ku kishin jetuar tërë
jetën e tyre për të mos u kthyer më. Gjatë gjithë kësaj kohe, Turqia Juglindore është karakterizuar me konfrontime të vazhdueshme midis PKP
dhe Forcave të Sigurisë.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Mënyra se si Komisioni i kishte prezentuar Gjykatës faktet e rastit u
kontestua nga ana e Qeverisë. Sipas kësaj të fundit, dëshmitë e dhënë nga
kërkeusit dhe të afërmit e tyre duhet të shihen me një skepticizëm të madh,
duke marrë parasysh faktin që këta të fundit ishin përfitues potencial të
kompensimeve dhe i trembeshin hakmarrjes së mundshme të PKP-së.
Qeveria, ndër të tjera, theksoi se të gjithë dëshmitarët, që nuk kishin interes
material në rastin në fjalë, kishin theksuar se shtëpia e kërkuesëve ishte
shkatërruar nga ana e PKP-së e jo nga shteti ashtu siç pretendonin
kërkuesit. Megjithatë, pretendimet e tilla u kundërshtuan nga ana e
kërkuesëve, të cilët theksuan se asnjëri nga fshatarët që kishin dëshmuar se
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PKP-ja kishte djegur shtëpitë e tyre, nuk ndodhej në fshat në kohën e
ngjarjes.
Gjykata kujton se përkundër faktit që çështja e konstatimit të fakteve
është në kompetencë të Komisionit, Gjykata mund të bëjë vetëvetiu
vlerësimin dhe shqyrtimin e gjendjes faktike dhe të arrijë në përfundim të
ndryshëm nga ai i Komisionit, kur e njëjta konstaton se provat në të cilat
Komisioni ka mbështetur konkluzionet e tij nuk përbëjnë bazë për
ekzistimin e dyshimit të arsyeshëm. Megjithatë, meqë rrethana të tilla nuk
ekzistojë në rastin përkatës, Gjykata pranoi konstatimin e gjendjes faktike
nga Komisioni. Krahas kontestimit të gjendjes faktike të vlerësuar nga ana e
Komisionit, Qeveria kontestoi edhe qëllimin e depozitimit të kërkesës.
Sipas pretendimeve të Qeverisë, kërkuesit nuk e kanë depozituar kërkesën
e tyre për qëllime të vërteta, përkundrazi, depozitimi i kërkesës në fjalë
ishte bërë me motive politike. Kërkuesit mohuan një gjë të tillë, duke
theksuar se ata kishin marrë pjesë në të gjitha procedurat e nevojshme në
Strasburg, duke përfshirë këtu edhe paraqitjen e tyre në Komision për
shqyrtimin e kërkesave të tyre. Si pasojë, Komisioni gjeti se kërkesat ishin
të vlefshme dhe të vërteta meqë kërkuesit iu kishin përmbajtur kërkesave të
tyre dhe ishin treguar të gatshëm që të marrin pjesë në të gjitha procedurat
e nevojshme pranë Komisionit. Përfundimisht, në lidhje me vlefshmërinë e
kërkesave, Gjykata pranoi konstatimet e Komisionit dhe si pasojë refuzoi
kundërshtimet e Qeverisë.
Në lidhje me pranueshmërinë e kërkesave, Qeveria pretendoi
kërkuesit kishin dështuar t‟i shterojnë të gjitha mjetet e brendshme juridike.
Sipas saj, kërkuesi i dytë nuk kishte dorëzuar peticion për ankesë pranë
Guvernatorit të Qarkut, ani pse ai pretendoi se ka bërë një gjë të tillë.
Sikurse pretendimet e këtij të fundit të ishin të vërteta, atëherë peticioni i tij
do të regjistrohej dhe do të pajisej me numër regjistri dhe dëshmi,
sidoqoftë, asnjëra prej këtyre nuk është siguruar nga ana e kërkuesit. Për
më tepër, Qeveria theksoi se kërkuesi në fjalë nuk kishte bërë përpjekje që
të ndjekë rastin e tij pranë instancave nacionale, duke dështuar kësisoji të
shterojë të gjitha mjetet e brendshme juridike ashtu siç kërkohet me Nenin
26 të Konventës. Mbi këtë, kërkuesit, në anën tjetër pretenduan se kërkuesi
i dytë kishte njoftuar Guvernatorin e Qarkut përafërsisht dhjetë ditë pasi që
shtëpitë e tyre ishin djegur. Megjithatë, pasi që kërkesa e tij nuk kishte
marrë kurrfarë përgjigje, kërkuesja e parë e konsideroi të panevojshme që
edhe kjo të njoftonte Guvernatorin e Qarkut. Për më tepër, sipas tyre,
618

Selçuk dhe Asker kundër Turqisë - 12/1997/796/998-999

mjetet e brendshme juridike në përgjithësi ishin joefektive në lidhje me
kërkesat e llojit të tillë.
Në lidhje me joefektivitetin e pretenduar të mjeteve të brendshme
juridike, Qeveria citoi një rast të gjykuar nga gjykatat vendore,1 në të cilin
pala e dëmtuar kishte pranuar kompensim, si pasojë e shkatërrimit të
shtëpisë së saj nga Forcat e Sigurisë, duke dëshmuar kësisoji efektivitetin e
mjeteve të brendshme juridike. Megjithatë, Komisioni kishte pranuar
kërkesat me arsyetimin se Qeveria nuk kishte parashtruar kurrfarë vërejtje
në lidhje me pranueshmërinë e kërkesës së kërkueses së dytë, ndërsa në
rastin e kërkesës së kërkuesit të parë ndonëse kishte përshkruar një skemë
të përgjithshme të mjeteve juridike, kishte dështuar të japë shembuj konkret
të efektit të tyre në raste të ngjashme me këtë të kërkuesve.
Gjykata rikujton se rregulla e shterimit së mjeteve të brendshme
juridike, e përcaktuar me Nenin 26 të Konventës, i obligon subjektet që
dëshirojnë të paraqesin çështjen e tyre kundër shtetit pranë një organi
ndërkombëtar gjyqësor ose arbitrazhi, që fillimisht të përdorin mjetet
juridike të ofruara nga sistemi ligjor i shtetit të tyre. Megjithatë, Neni 26
nuk vë kurrfarë obligimi mbi subjektet përkatëse që të shterojnë mjetet
juridike të cilat janë joefektive dhe të pamjaftueshme. Përveç kësaj, Gjykata
thekson se në rast të dështimit të autoriteteve shtetërore për të dhënë
përgjigje ndaj akuzave serioze të sjelljeve të pahijshme ose shkaktimit të
dëmit nga ana e agjentëve shtetërorë, kërkuesit mund të lirohen nga
obligimi i tyre për t‟i shteruar të gjitha mjetete juridike në nivel të vendit.
Sipas Gjykatës, në rast të zbatimit të Nenit 26 të Konventës, duhet marrë
parasysh rrethanat e veçanta të secilit rast, veçmas sistemin e përgjithshëm
ligjor dhe politik në të cilin veprojnë mjetet juridike dhe rrethanat
personale të kërkuesve. Për këto arsye, me rastin e zbatimit të rregullës në
fjalë, duhet treguar një shkallë fleksibiliteti, meqë e njëjta nuk është as
absolute e as e aftë që të zbatohet në mënyrë automatike. Kësisoji, në rastin
konkret, Gjykata vëren se Turqia Juglindore në kohën e ngjarjeve të
ankimuara nga kërkuesit, po përballej me konfrontime të dhunshme
ndërmjet Forcave të Sigurisë dhe anëtarëve të PKP-së, situatë kjo e cila
është dëshmuar të pengojë funksionimin e duhur të sitemit ligjor. Në lidhje
me rastin e cituar nga ana e Qeverisë, Gjykata vëren se kjo e fundit e kishte
furnizuar Gjykatën vetëm me një përmbledhje të rastit, në bazë të së cilës
nuk ishte e qartë se në rastin përkatës a ka ekzistuar akt i qëllimshëm i
1

Nizamettin Ağırtmış, vendimi nr. 1996/771, dok. Nr. 1993/427, 27 Dhjetor 1996
619

Selçuk dhe Asker kundër Turqisë - 12/1997/796/998-999

Forcave të Sigurisë, siç ekziston në rastin e kërkuesve, apo akt neglizhent.
Për më tepër, edhe sikurse rasti i cituar të ishte i qartë, sipas Gjykatës, një
rast i vetëm nuk është i mjaftushëm për të konstatuar ekzistimin e mjeteve
të qasshme dhe efektive juridike në nivel të vendit për kërkesa të tilla si kjo
e kërkuesve.
Gjykata vëren se edhe pse kërkuesi i dytë ishte ankuar pranë
Guvernatorit të Qarkut, autoritetet shtetërore nuk kishin hapur kurrfarë
dosje hetimi deri në maj të vitit 1994 kur Komisioni i kishte komunikuar
kërkesat Qeverisë. Për më tepër, Gjykata thekson se edhe kur është inicuar
hetimi në lidhje me kërkesat, ai ka qenë jashtëzakonisht i kufizuar dhe i
paqartë. Kësisoji, Gjykata e konsideron të arsyeshëm faktin që kërkuesit
kishin humbur besimin e tyre për të siguruar kompensimin që ata
pretendonin se u takonte përmes mjeteve të brendshme juridike, jo vetëm
për faktin që ata veçse kishin provuar të bënin një gjë të tillë kur i ishin
drejtuar Guvernatorit të Qarkut dhe nuk kishin marrë kurrfarë përgjigjie,
mirëpo edhe duke marrë parasysh trazirat dhe pasigurinë që këta kishin
përjetuar pas shkatërrimit të shtëpive të tyre. Rrjedhimisht, Gjykata shpall
kërkesat e pranueshme, pasi që vlerësoi se në rasin e tyre kanë ekzistuar
rrethanat e veçanta që i kanë liruar Kërkuesit nga obligimi i tyre për
shterimin e mjeteve të brendshme juridike.
Në lidhje me meritat e rastit, kërkuesit pretenduan shkelje të të
drejtave të garantuara me Nenin 3, Nenin 2, Nenin 5 § 1, Nenin 8, Nenin 1
të Protokollit 1 të Konventës, Nenin 6 § 1, Nenin 13, Nenin 14 dhe Nenin 18
të Konventës.
Në lidhje me Nenin 3 të Konventës, kërkuesit pretenduan se mënyra
e shkatërrimit të pasurisë së tyre dhe largimi i tyre nga fshati përbënte
shkelje të këtij neni. Qeveria i kundërshtoi këto pretendime, duke theksuar
se shtëpia e tyre ishte djegur nga ana e terroristëve të PKP-së e jo nga ana e
shtetit. Qeveria gjithashtu pretendoi se në fshatin e kërkuesve nuk ishte
zhvilluar kurrfarë operacioni i sigurisë në kohën kur kërkuesit pretendonin
se janë djegur shtëpitë e tyre. Komisioni vlerësoi se kërkuesit ishin trajtuar
në mënyrë çnjerëzore dhe degraduese, duke marrë parasysh faktin që atyre
i ishin djegur shtëpitë para syve, duke mos respektuar kësisoji sigurinë dhe
mirëqenien e tyre dhe duke i lënë të njëjtit pa strehë. Komisioni në
vlerësimin e tij u ndikua veçmas nga mosha e shtyrë e kërkuesit të dytë dhe
nga fakti që kërkuesja e parë ishte detyruar të vetëmbrohet nga CO Cömert,
kur ky i fundit e kishte ofenduar dhe shtyrë atë. Rrjedhimisht, Gjykata
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rikujton se Neni 3 i Konventës ngërthen në vete një prej vlerave themelore
të shoqërisë demokratike. Sipas saj, trajtimi çnjerëzor dhe degradues është
shprehimisht i ndaluar me Konventë, edhe në rrethana të luftës kundër
terrorizmit dhe krimit të organizuar. Sipas Gjykatës, çfardo keqtrajtimi i cili
arrin një „nivel minimal të ashpërësisë‟, përfshihet në kuptimin e Nenit 3. E
njëjta thekson se vlerësimi i „nivelit minimal të ashpërësisë‟ është relativ
meqë varet nga rrethana të ndryshme si: kohëzgjatja e trajtimit, efektet e tij
fiziko-psikike, mosha, gjinia dhe gjendja shëndetësore e viktimës. Në rastin
në fjalë, Gjykata vëren se kërkuesit ishin të moshuar (54 dhe 60 vjeç) dhe që
të dy kishin jetuar në fshatin İslamköy gjatë gjithë jetës së tyre. Gjykata
gjithashtu vëren se djegia e shtëpive të kërkuesve dhe largimi i tyre nga
fshati ishte planifikuar në atë mënyrë, që t‟i përbuzte kërkuesit dhe t‟i zinte
të papërgaditur. Për më tepër, Gjykata vëren se autoritetet shtetërore nuk
kishin marrë masa të mjaftueshme për t‟i ndihmuar kërkuesve. Kësisoji, e
njëjta vlerëson se mënyra se si Forcat e Sigurisë kishin shkatërruar shtëpitë
e kërkuesëve, përmbanë në vete nivel të mjaftueshëm të ashpërësisë që të
cilësohet si çnjerëzore në kuptim të Nenit 3 të Konventës dhe rrjedhimisht,
përbën shkelje të tij.
Në lidhje me Nenin 2 dhe Nenin 5 § 1 të Konventës, Gjykata e
vlerëson të panevojshme adresimin e tyre, meqë kërkuesit nuk e ndjekën
këtë pjesë të kërkesës.
Në lidhje me Nenin 8 dhe Nenin 1 të Protokollit 1 të Konventës,
kërkuesit prentenduan shkelje për shkak të shkatërrimit të pasurive të tyre
nga Forcat e Sigurisë dhe largimit të tyre nga fshati, pretendime këto të cilat
u kundërshtuan nga Qeveria për të njëjtat arsye sikurse në rastin e
pretendimeve për shkelje të Nenit 3 të Konventës. Gjykata, njëtë sikurse
Komisioni, vlerëson se shkatërrimi i qëllimshëm i pasurive të kërkuesve
nga ana e Forcave të Sigurisë, përbënë ndërhyrje veçanërisht të rëndë dhe
të pajustifikuar në të drejtat e kërkuesve në jetë private dhe familjare dhe
në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë, duke përbërë kështu shkelje të
Nenit 8 dhe Nenit 1 të Protokollit 1 të Konventës.
Në lidhje me Nenin 6 të Konventës, kërkuesit theksuan se ata nuk
kishin në dispozicion zgjidhje efektive për të sfiduar shkatërrimin e
pasurive të tyre apo për të kërkuar kompensim. Kërkuesit pretenduan se
dështimi i autoriteteve shtetërore në kryerjen e hetimit të plotë mbi
shkatërrimet e shtëpive në fshatin İslamköy, ia kishte bërë atyre të
pamundur ndjekjen e kërkesave pranë instancave gjyqësore, meqë pa një
621

Selçuk dhe Asker kundër Turqisë - 12/1997/796/998-999

hetim të tillë, shansat për sukses në procedimet civile ishin inekzistente.
Qeveria pranoi se hetimi penal në lidhje me kërkesat kishte hasur në ca
pengesa, megjithatë, sipas saj, këto pengesa do të mund të shmangeshin
nëse kërkuesit do të kishin njoftuar prokurorin publik menjëherë pas
ngjarjes kur provat kanë qenë të qarta dhe të padyshimta. Qeveria tutje
pretendoi se kërkuesit kanë pasur të drejtë t‟t drejtohen gjykatave vendore
edhe pa hetimin në fjalë. Kështu, pavarësisht vlerësimit të Komisionit, i cili
kishte gjetur shkelje të Nenit 6 § 1 të Konventës me arsyetimin se do të ishte
e paarsyeshme të pritej nga fshatarët që të ndjekin mjete juridike civile apo
administrative kundër Forcave të Sigurisë në rajonin e emergjencave në
mungesë të gjetjeve pozitive të fakteve nga mekanizmi shtetëror i hetimit,
Gjykata vlerëson se meqenëse kërkuesit nuk kishin parashtuar asnjë
kërkesë pranë gjykatave vendore, është e pamundur të përcaktohet nëse
këto të fundit do të adresonin pretendimet e kërkuesve, duke i ofruar të
njëjtëve proces të rregullt gjyqësor. Rrjedhimisht, Gjykata nuk e vlerëson të
arsyeshme që të përcaktojë nëse ka pasur apo jo shkelje të Nenit 6 § 1 të
Koventës. Megjithatë, Gjyakata konsideron se kërkesat e kërkuesve, në
vend të Nenit 6 § 1 të Konventës duhet të shqyrtohen nën Nenin 13 të
Konventës, meqë ato në thelb i referohen mungesës së një hetimi të duhur
në lidhje me shkatërrimin e pasurisë së tyre nga forcat e sigurisë.
Në lidhje me Nenin 13 të Konventës, edhe pse argumentet e Qeverisë
për mosekzistimin e shkeljes së këtij neni ishin të njëjta me ato për
mosekzistimin e shkeljes së Nenit 6 § 1 të Konventës, kërkuesit
argumentuan se në rastet e shkeljeve të natyrës së rëndë dhe kriminale të
Konventës, detyrimi i shtetit për ofrimin e zgjidhjeve efektive juridike
duhet të përfshijë sigurimin e një mekanizmi hetimor të pavarur dhe
efektiv, i cili do t‟i paraprinte ndjekjes dhe dënimit të personave përgjegjës,
zgjidhje këto të cilat sipas kërkuesve nuk kanë ekzistuar në rastin e tyre.
Gjykata thekson se kur një individ pretendon se atij i është shkatërruar
shtëpia qëllimisht nga agjentët e shtetit, nocioni i „zgjidhjeve efektive‟,
përveç pagesës së kompensimit për dëmin e pësuar dhe ndonjë mjeti tjetër
juridik të paraparë me sistemin e brendshëm të shtetit përkatës, përfshinë
edhe obligimin e shtetit të paditur për të kryer hetim të thellë dhe efektiv
me qëllim të identifikimit dhe dënimit të personave përgjegjës. Në rastin në
fjalë, Gjykata vëren se prokurori publik kishte inicuar hetimin penal me
kërkesë të Ministrisë së Drejtësisë vetëm pasi që Komisioni i kishte
komunikuar kërkesat Qeverisë, përkundër faktit që kërkuesi i dytë kishte
622

Selçuk dhe Asker kundër Turqisë - 12/1997/796/998-999

paraqitur peticion për ankesë pranë Guvernatorit të Qarkut menjëherë pas
shkatërrimit të shtëpisë së tij. Për më tepër, Gjykata e gjen të habitshëm
faktin që CO Cömert nuk u intervistua gjatë rrjedhës së këtij hetimi,
pavarësisht faktit që kërkuesit e kishin identifikuar atë si person përgjegjës
për shkatërrimin e pasurisë së tyre. Gjykata gjithashtu e konsideron të
çuditshëm faktin e mos marrjes në pyetje të fshatarëve të tjerë që mund të
kenë qenë dëshmitarë të ngjarjes në fjalë dhe që do të ndihmonin në
ndriçimin e së vërtetës. Tutje, pasi që juridiksioni mbi hetimin ishte
transferuar në Këshillin Administrativ të Kulpit, i njëjti, në tre vitet vijuese,
nuk i kishte ofruar Gjykatës asnjë provë që do të sugjeronte se ai kishte
ndërmarrë ndonjë veprim në lidhje me kërkesat e kërkuesëve. Në rrethana
të tilla, sipas vlerësimit të Gjykatës, nuk mund të thuhet se shteti i paditur
ka kryer një hetim të plotë dhe efektiv dhe kësisoji, ka shkelje të Nenit 13 të
Konventës.
Në lidhje me Nenin 14 të Konventës, kërkuesit pretenduan se
shkatërrimi i pasurive të tyre ishte bërë për shkak të origjinës së tyre kurde
dhe rrjedhimisht, atyre i është shkelur e drejta për trajtim të barabartë. Për
më tepër, duke marrë parasysh politikën sistematike, mizore dhe të
pamëshirshme të zhvendosjes së popullsisë, kërkuesit kërkuan nga Gjykata
që të gjejë shkelje të Nenit 18 të Konventës. Këto kërkesa nuk u adresuan
fare nga Qeveria. Gjykata, njëjtë sikurse edhe Komisioni, nuk gjen shkelje të
Nenit 14 dhe Nenit 18 të Konventës.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se ka shkelje të Nenit 3, Nenit 8 dhe Nenit 1 të
Protokollit 1 si dhe Nenit 13. Për më shumë, Gjykata vendosë se nuk ka
shkëlje sa i përket Nenit 14 dhe 18, ndërkaq kërkesat nën Nenin 2 dhe
Nenin 5 § 1 dhe Nenin 6 § 1 janë të panevojshme për shqyrtim (tetë vota pro
dhe një kundër/ unanimisht).
Mendimi mospajtues i gjyqtarit Gölcüklü
Gjyqtari Gölcüklü nuk pajtohet me vlerësimin e shumicës së kolegëve
të tij në lidhje me pranueshmërinë e kërkesave. Sipas tij, kërkuesit nuk i
kishin shteruar mjetet ekzistuese vendore, mjete këto të cilat sipas
vlerësimit të gjyqtarit Gölcüklü ishin efektive dhe të mjaftueshme.
Rrjedhimisht, gjyqtari Gölcüklü nuk trajton fare aspektin meritor të
kërkesave.
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03.11.2004 [Dhoma e madhe]
Neni 2
Shkelje e së drejtës në jetë si pasojë e dështimit në parandalimin e
vdekjes së familjarëve nga shpërthimi i metanit / ka shkelje
Neni 1 i Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e
pakujdesisë së autoriteteve nacionale që qoi në humbjen e shtëpisë dhe
pasurisë së luajtshme / ka shkelje
Neni 13 ndërlidhur me Nenin 2 dhe Nenin 1 të Protokollit 1
Shkelje e së drejtës për zgjidhje efektive si pasojë e mungesës së
mjeteve efektive juridike / ka shkelje
Neni 6 dhe Neni 8
Shkelje së drejtës për proces të rregullt gjyqësor dhe respektim të
shtëpisë si pasojë e tej-zgjatjes së procedurave gjyqësore dhe shkatërrimit të
shtëpisë / e panevojshme për shqyrtim ndaras
Fjalët kyçe: e drejta në jetë/ shpërthim i metanit / zonë e rrezikshme /
deponi mbeturinash / gëzim paqësor i pasurisë/ viktimë / pakujdesi e autoriteteve
nacionale/ e drejta për zgjidhje efektive/ respektim i shtëpisë
Faktet e rastit
Kërkuesi - z. Maşallah Öneryıldız, shtetas turk, së bashku me 12
familjarë në emër të të cilëve edhe parashtron kërkesën, jetonin në një lagje
të varfër në zonën e Kazim Karabeki në Ümraniye të Stambollit. Zona në
fjalë ishte pjesë e hapësirës së banesave rudimentare të ndërtuara pa asnjë
autorizim mbi tokën që rrethonte një deponi mbeturinash, e cila ishte
përdorur bashkërisht nga katër zonat e rrethit që nga vitet 1970, nën
autoritetin dhe përgjegjësinë e Këshillit Bashkiak të Stambollit. Gjatë viteve
1989-1993, Këshilli i Bashkisë së Umaranie kishte tentuar të ndërmarrë disa
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masa për renovimin e zonës afër deponisë, veprime të cilat ishin ndërprerë
për shkak të procedurave gjyqësore të hapura nga dy qytetarë që
pretendonin të drejta pronësore në atë zonë. Pas hedhjes poshtë të këtyre
ankesave nga Gjykata e Qarkut. Një raport i ekspertëve i hartuar më 7 maj
1991 me kërkesën e Gjykatës së Qarkut Üsküdar, në të cilën çështja ishte
referuar nga Këshilli i Qarkut Ümraniye, tërhoqi vëmendjen e autoriteteve,
ndër të tjera, për faktin se deponia paraqiste rrezik të lartë për ambientin
dhe banorët përreth dhe se asnjë masë nuk ishte marrë për deponinë e
mbeturinave në fjalë për të parandaluar një shpërthim të metanit të
gjeneruar nga mbeturinat e dekompozuar. Ky raport solli një seri
mosmarrëveshjesh mes kryetarëve të komunave të prekura, ku ndër tjera u
kërkua edhe pezullimi i tij nën pretendimin se ishte në kundërshtim me
Kodin Civil. Sidoqoftë, përpara se të përfundohej procedura e krijuar prej
njërit prej kryetarëve, një shpërthim i metanit ndodhi në deponinë e
mbeturinave më 28 prill 1993 dhe metani që shpërtheu nga grumbullimi i
mbeturinave përfshiu më shumë se dhjetë shtëpi të vendosura poshtë tij,
duke përfshirë atë që i përkiste kërkuesit, i cili humbi nëntë të afërm të
ngushtë. Në aksident humbëm jetën në total 39 persona.
Më tutje, pas kryerjes së hetimeve penale dhe administrative, u hapën
procedurat ndaj kryetarëve te komunave të Ümraniye dhe Stambollit, e
para për mosrespektimin e detyrës së tij për të urdhëruar shkatërrimin e
kasolleve të paligjshme që rrethojnë deponinë e plehrave dhe për dështimin
e rinovimit të deponisë ose urdhërimin e mbylljes së saj, pavarësisht të
gjeturave në raportit të ekspertëve të 7 majit 1991. Më 4 prill 1996, kryetarët
e komunave në fjalë u dënuan për "neglizhencë në kryerjen e detyrave të
tyre" dhe të dy u gjobitën me 160,000 lira turke (TRL) dhe u dënuan me
burgim minimal prej tre muajsh të parashikuar në nenin 230 të Kodit Penal.
Dënimet me burgim u zëvendësuan me gjoba. Kërkuesi asnjëherë nuk ishte
informuar për këto procedura.
Në anën tjetër, më 17 shtator 1993, kërkuesi kishte nënshkruar
fletposedimin për një banesë në një ndërtesë të subvencionuar nga shteti,
për të cilën ai detyrohej të paguante një shumë të caktuar me disa këste, të
cilat ai i kishte paguar çdo muaj deri në vitin 1998 kur edhe pas
përfundimit të pagesave kishte shitur banesën në fjalë. Në anën tjetër,
kërkuesi inicioj procedura administrative në Gjykatën Administrative të
Stambollit kundër autoriteteve, për përgjegjësi të plotë për vdekjen e të
afërmeve të tij dhe shkatërrimin e pronës dhe kërkoi zhdëmtim ndaj tij dhe
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tre djemve të tij të mbijetuar. Gjykata Administrative, më 30 nëntor të vitit
1995, mori vendim për kompensim të kërkuesit dhe fëmijëve të tij me nga
100,000,000 lira turke për dëmet jo-materiale dhe të njëjtën për ato materiale
si mobiliet shtëpiake. Gjykata hodhi poshtë pjesën tjetër të kërkesës, duke
konkluduar se Kërkuesi nuk mund të pretendonte humbjen e mbështetjes
financiare duke pasur parasysh se ai kishte qenë pjesërisht përgjegjës për
dëmet e shkaktuara, dhe se nuk mund të kërkonte kompensim për banesën
e tij duke pasur parasysh se atij tanimë i ishte ndarë një banesë e
subvencionuar. Vendimi i formës së prerë ende nuk është zbatuar dhe
Kërkuesi nuk është kompensuar.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Duke u bazuar në Nenin 2 të Konventës, kërkuesi pretendoi se vdekja
e nëntë anëtarëve të familjes së ngushtë në aksidentin e 13 prillit të vitit
1993 dhe procedurat gjyqësore jo të rregullta paraqesin shkelje të se drejtës
për jetë brenda kuptimit të kësaj dispozite. Qeveria, parashtroi se
përgjegjësia e shtetit për veprime që nuk mund tu atribuoheshin
drejtpërdrejtë autoriteteve të saj nuk mund të shtrihej në të gjitha rastet e
aksidenteve apo fatkeqësive dhe se në rrethana të tilla interpretimi i
Gjykatës lidhur me zbatueshmërinë e Nenit 2 nuk duhet të jetë as teologjik,
as i gjerë, por duhet të mbetet i kufizuar. Përndryshe, mund të thuhet se
thjeshtë duke qenë pranë një aeroporti, një central bërthamor apo një
fabrikë municionesh ose thjesht duke u ekspozuar ndaj kimikateve, mund
të shkaktojë një shkelje të mundshme të Nenit 2. Gjykata në këtë kontekst,
thekson se Neni 2 nuk parasheh vetëm vdekjet të shkaktuara nga ana e
autoriteteve shtetërore përmes veprimeve direkte, po gjithashtu, në fjalinë e
parë të paragrafit të parë, përcakton një detyrim pozitiv për Shtetet për të
marrë masat e duhura për të mbrojtur jetën e personave brenda
juridiksionit të tyre. Andaj Gjykata konsideron se rrethanat e rastit në fjalë
duhet të trajtohen brenda kuptimit të Nenit 2.
Gjykata (në vendimin në Seksionin e parë) vëren se në rastin konkret,
autoritetet relevante nuk kanë ndërmarrë ndonjë veprim për të
parandaluar rreziqet nga deponia e mbeturinave të cilat ishin vlerësuar në
raportin e ekspertit të 7 majit 1991, nuk kanë dekurajuar kërkuesin të mos
jetojë pranë deponisë së mbeturinave dhe nuk kanë njoftuar banorët e
zonës për rreziqet të cilat paraqiten nëse vazhdojnë të jetojnë afër deponisë
së mbeturinave. Prandaj, konstaton se ekzistonte një lidhje shkakësore, nga
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njëra anë, në mes, mosveprimeve neglizhente që i atribuohen autoriteteve
turke dhe, nga ana tjetër, ndodhjes së aksidentit më 28 prill 1993 dhe
humbjes pasuese të jetës njerëzore. Gjithashtu, Gjykata shqyrtoi ankesën
lidhur me dështimin e gjykatave penale dhe administrative në kuptimin e
obligimit procedural sipas Nenit 2, për të vlerësuar nëse kërkuesi mund të
konsiderohet të ketë marrë zhdëmtim në lidhje me ankesat e tij. Lidhur me
procedurat penale te zhvilluara, Gjykata konsideron se ato në vetvete nuk
mund të pranoheshin si "të mjaftueshme" në lidhje me pretendimet për
shkelje të së drejtës së kërkuesit për jetën, sepse qëllimi i tyre i vetëm ishte
të përcaktohej nëse autoritetet mund të konsiderohen përgjegjëse për
"neglizhencë në kryerjen e detyrave të tyre" sesa për vdekjet që kanë
ndodhur. Ndërsa sa i përket kërkesës për dëmshpërblim, Gjykata verën se
ka pasur shkelje të së drejtës së kërkuesit për dëmshpërblim, pasi vendimi
për dëmshpërblim u morr katër vite e njëmbëdhjete muaj pas ankesës për
dëmshpërblim dhe ky vendim nuk u ekzekutua asnjëherë. Si rezultat i
fakteve të lartpërmendura, Gjykata gjen se se mjetet juridike të përdorura
në nivel vendor, madje edhe të marra si një e tërë, në rrethanat e veçanta të
rastit nuk mund të konsideroheshin se kishin ofruar zhdëmtim të
përshtatshëm për ankesat e kërkuesit sipas Nenit 2 të Konventës.
Ndërkaq, lidhur me argumentin e Qeverisë se kërkuesi ka vepruar në
mënyre të jashtëligjshme duke u vendosur për të jetuar në banesën pranë
deponisë së mbeturinave andaj Qeveria nuk mund të mbahet përgjegjëse
për dëmet e shkaktuara në mënyrë indirekte për tolerimin e vendosjes afër
deponisë në fjalë, Gjykata vëren se në parim është obligim i shtetit që të
ndërmarr të gjitha masat për mbrojtjen e jetës së qytetarëve përkatësisht
legjislacionin përkatës përfshirë edhe rregullat restriktive për zonat dhe
aktivitetet në fjalë, duke përfshirë edhe planet e informimit për qytetarë.
Gjykata pajtohet me vendimin e Dhomës se ishte e pamundur për
autoritetet të mos ishin të njoftuar me rrezikun që paraqiste deponia,
veçanërisht duke pas parasysh se ekzistonin rregullore për këtë, andaj
autoritetet kishin obligim pozitiv të ndërmarrin masa për t‟i mbrojtur
banorët në atë zonë. Duket qartazi se qyteti i Stambollit kishte dështuar të
ndërmarrë këto masa. Për më shumë Gjykata vlerëson se pavarësisht
ndalesave ligjore në fushën e planifikimit të qytetit, politika e qëndrueshme
e Shtetit Turk për zonat e varfëra kishte inkurajuar integrimin e këtyre
zonave në mjedisin urban dhe kishte pranuar kështu ekzistencën e tyre dhe
mënyrën e jetesës së qytetarëve që kishte shkaktuar gradualisht që ata të
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ndërtojnë që nga viti 1960, qoftë me vullnetin e tyre të lirë ose thjesht si
rezultat i asaj politike e cila ishte krijuar një amnisti për shkelje të politikave
urbane. Në rastin në fjalë, që nga viti 1988 deri më 23 prill 1993 kur edhe
ndodhi aksidenti, kërkuesi dhe familjarët e tij kishin jetuar të pa penguar në
shtëpinë e tyre në atë lagje, përkundër faktit se autoritetet kishin pasur të
drejtë të rrënonin shtëpitë. Gjithashtu, Gjykata vëren se autoritetet
shtetërore përveç se kanë lënë kuruesit të jetojnë të papenguar, kanë
mbledhur taksa për ofrimin e shërbimeve publike dhe i kanë ofruar këto të
fundit për banorët e zonës Ümraniye. Rrjedhimisht, Qeveria nuk mund të
pretendojë se ata ishin të liruar nga përgjegjësia për shkak të neglizhencës
së viktimave ose mungesës së largpamësisë. Sa i përket politikës në
trajtimin e problemeve sociale, ekonomike dhe urbane në atë pjesë të
Stambollit, Gjykata pranon se nuk ishte detyrë e saj të zëvendësonte
pikëpamjet e veta për ato të autoriteteve vendase. Megjithatë, instalimi në
kohë i një sistemi të nxjerrjes së gazit në deponinë Ümraniye përpara se
situata të bëhej fatale mund të ishte një masë efektive që do të ishte në
përputhje me legjislacionin turk dhe praktikën e përgjithshme në çështje të
tilla, pa i vendosur barrë të pamundur ose të tepruar autoriteteve. Një masë
e tillë do të kishte qenë gjithashtu një pasqyrim më i mirë i konsideratave
humanitare në të cilat Qeveria ishte mbështetur para Gjykatës për të
justifikuar faktin se ata nuk kishin ndërmarrë ndonjë hap që shkakton
shkatërrimin e menjëhershëm dhe me shumicë të zonave të varfëra.
Gjykata më tej thekson se Qeveria nuk kishte treguar se kishte marrë
ndonjë masë për t'iu siguruar banorët e lagjeve të varfëra informacione
rreth rreziqeve që u kanosen. Sidoqoftë, edhe nëse autoritetet turke të
kishin respektuar të drejtën e informimit, ata nuk do të ishin të liruar nga
përgjegjësia në mungesë të masave më praktike për të shmangur rreziqet
për jetën e banorëve të lagjeve të varfëra.
Në përfundim, Gjykata vëren se korniza ligjore në fuqi në rastin
aktual kishte dështuar në atë që deponia e mbeturinave ishte lejuar të hapej
dhe të vepronte dhe nuk kishte pasur asnjë sistem koherent mbikëqyrës.
Kjo situatë ishte përkeqësuar nga një politikë e përgjithshme e cila ishte
provuar e pafuqishme në trajtimin e çështjeve të përgjithshme të
planifikimit të qytetit dhe pa dyshim kishte luajtur një rol në rendin e
ngjarjeve që çuan në aksident. Gjykata në përputhje me këtë konstatoi se
kishte pasur shkelje të Nenit 2.
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Gjykata më tej vlerëson nëse masat e ndërmarra nga shteti në
procedurat penale ishin të mjaftueshëm në kuadër të Nenit 2. Gjykata
konsideron se detyra primare e organeve gjyqësore ishte të sanksiononin
personat përgjegjës dhe të përcaktonte nëse autoritetet ishin përgjegjëse për
neglizhencë në performimin e detyrave të tyre që nuk ndërlidhen me
rrezikimin e jetës së qytetarëve. Individët u dënuan me masa shumë të
ulëta, të cilat më vonë u suspenduan, andaj Gjykata nuk konsideron se
procedurat gjyqësore nuk kishin siguruar llogaridhënie të plotë të
autoriteteve lidhur me të drejtën në jetë, si rezultat Gjykata gjen shkelje të
Nenit 2 edhe në aspektet procedurale.
Duke u bazuar në Nenin 1 të Protokollit 1 të Konventës, kërkuesi
pretendoi se Shteti duhet të mbahej përgjegjës për pakujdesinë e
autoriteteve vendore, e cila kishte rezultuar me humbjen e shtëpisë së tij
dhe të gjithë pasurisë së tij të luajtshme dhe u ankua se atij nuk iu ishte
ofruar zhdëmtim për dëmin e shkaktuar. Qeveria, parashtroi se as banesa e
ndërtuar në mënyrë të jashtëligjshme nga kërkuesi, as fakti që ndërtesa
kishte uzurpuar në mënyrë të paligjshme tokën që i takonte Thesarit, në
vetvete nuk mund të themelonte "të drejtë në pronë" ose të përbënte një
"pasuri" brenda kuptimit të Nenit 1 të Protokollit 1. Për më shumë,
kërkuesit nuk i është njohur e drejta pronësore në pajtim me ligjin nacional,
saktësisht me Ligjin për Regjistrimin e Pronave nr. 304 dhe nuk ka asnjë
dokument që e mbështet argumentin e tij. Ndërsa kërkuesi konsideroi se
mungesa e veprimeve nga ana e autoriteteve për t‟i larguar nga prona,
mjaftonte për të themeluar të drejtat pronësore legjitime.
Gjykata, rithekson se termi „pasuri‟ në kuptimin e Nenit 1 të
Protokollit 1 nuk i referohet vetëm pasurive ekzistuese, por edhe pritjeve
legjitime për posedim të një prone në të ardhmen. Sidoqoftë, në rastin
konkret nuk ka dëshmi të mjaftueshme nëse kishte pasur ndonjë plan për
rehabilitimin dhe rindarjen e tokës, andaj shpresa e kërkuesit se një ditë
mund të fitonte titullin pronësor mbi pronën në fjalë nuk përbënte „pasuri‟
brenda kuptimit të këtij neni. Megjithatë, duke pasur parasysh tolerimin
nga autoritetet, si dhe konfuzionin e shkaktuar nga mungesa e zbatimit të
legjislacionit, Gjykata konsideron se interesat pronësore të kërkuesit mbi
ndërtesën e tij ishte e mjaftueshme për të rezultuar në interes substancial
dhe si rezultat edhe në „pasuri‟ brenda kuptimit të fjalisë së parë të Nenit 1
të Protokollit 1.

629

Öneryildiz kundër Turqisë - 48939/99

Gjykata konsideron se kompleksiteti i rastit në aspektin faktik dhe
ligjor, pengon atë të bjerë në një nga kategoritë e mbuluara nga fjalia e dytë
e paragrafit të parë ose nga paragrafi i dytë i Nenit 1 të Protokollit 1, duke
pasur parasysh gjithashtu se kërkuesi nuk u ankua për një veprim nga
shteti, por për dështimin e tij për të vepruar. Prandaj, Gjykata vlerëson se
rasti duhet të shqyrtohet në kuptimin e rregullës së përgjithshme të
paraparë në fjalinë e parë të paragrafit të parë të Nenit 1 të Protokollit 1,
pra të drejtën për gëzim paqësor të pasurisë. Ushtrimi i vërtetë dhe i
efektshëm i së drejtës së mbrojtur nga kjo dispozitë nuk varet vetëm nga
detyra e Shtetit për të mos ndërhyrë, por mund të kërkojë masa pozitive të
mbrojtjes, veçanërisht kur ekziston një lidhje e drejtpërdrejtë ndërmjet
masave që një kërkues mund të pres nga autoritetet për sigurimin e gëzimit
të lirë të pronë së tij.
Në rastin konkret, nuk ka dyshime që ekziston një lidhje e
drejtpërdrejtë në mes të neglizhencës nga ana e Shtetit, vdekjes së
familjarëve të kërkuesit, dhe si rezultat edhe humbjes së shtëpisë së tij.
Sipas pikëpamjes të Gjykatës, shkelja që rezulton nuk përbën "ndërhyrje",
por shkelje të një detyrimi pozitiv, pasi zyrtarët dhe autoritetet shtetërore
nuk kanë bërë gjithçka brenda kompetencave të tyre për të mbrojtur
interesat pronësore të kërkuesit. Meqenëse është e qartë se nuk janë
ndërmarrë hapa për të siguruar qytetarët nga deponia e mbeturinave,
mbetet që Gjykata të shqyrtojë parashtresën e Qeverisë se kërkuesi nuk
mund të pretendojë të jetë viktimë e shkeljes të së drejtës së tij për gëzim
paqësor të pasurisë, pasi që atij i është dhënë kompensim për dëmin
financiar dhe kishte qenë në gjendje të fitonte strehim të subvencionuar në
kushte shumë të favorshme. Rrjedhimisht, Gjykata konsideron se pa marrë
parasysh kushtet e favorshme në të cilat u shit banesa në fjalë, mund të
reduktonin deri në një masë dëmet e shkaktuara, ato megjithatë nuk mund
të konsideroheshin si kompensim i duhur për dëmin e shkaktuar ndaj
kërkuesit. Prandaj, çfarëdo përparësish që mund të jenë dhënë, ato nuk
mund t‟i kenë shkaktuar kërkuesit humbjen e statusit të tij si "viktimë",
veçanërisht pasi nuk ka asgjë në aktin e shitjes dhe dokumentet tjera në
dosje për të treguar ndonjë njohje nga autoritetet shtetërore për një shkelje
të së drejtës së tij për gëzim paqësor të pasurisë. Ndërsa sa i përket
kompensimit të dhënë për dëmin material, mjafton të vërehet se shuma
ende nuk është paguar edhe pse një vendim i formës së prerë është marrë,
një fakt që nuk mund të konsiderohet si diçka tjetër përveç ndërhyrjes më
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të drejtën për përmbarimin e një kërkese që është pranuar, e cila po ashtu
është e mbrojtur me Nenin 1 të Protokollit 1. Rrjedhimisht, Gjykata gjen se
ka pasur shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1 në rastin në fjalë.
Tutje duke u bazuar në Nenin 13 të Konventës, kërkuesi pretendon se
mjetet juridike të cilat ishin vënë në dispozicion atij nuk kishin qenë
joefektive, në ndërlidhje me Nenin 2 të Konventës dhe Nenin 1 të
Protokollit 1. Qeveria argumentoi se kërkesat ishin të pabazuara duke
pasur parasysh që procedurat penale dhe mbarëvajtja e tyre ishin çështje e
legjislacionit të brendshëm dhe se Gjykata nuk mund të zëvendësonte këtë
vendim dhe për më shumë kërkuesit në procedura gjyqësore i ishte caktuar
kompensim i mjaftueshëm duke pasur parasysh edhe rehabilitimin e tij në
një banesë tjetër dhe ky proces ishte realizuar në kohë të arsyeshme. Duke
aplikuar parimet e përgjithshme në rastin në fjalë, Gjykata vëren se kishte
konkluduar se e drejta në jetë nuk ishte mbrojtur në mënyrën e duhur, por
përkundër kësaj, kërkuesi kishte pasur në dispozicion mjetet juridike për të
kërkuar zhdëmtim. Procedura administrative të iniciuara nga kërkuesi
kishin qenë të mjaftueshme për t‟i ofruar atij zhdëmtim për shkelje të Nenit
2. Megjithatë, këto mjete nuk ishin efektive në praktikë duke pasur
parasysh dështimin e autoriteteve për të ekzekutuar vendimin në fjalë.
Prandaj Gjykata konstaton shkelje të Nenit 13 për sa i përket pretendimeve
për shkelje të Nenit 2 të Konventës. Ndërsa sa i përket Nenit 1 të Protokollit
1, Gjykata vëren se kompensimi i caktuar nuk ishte paguar asnjëherë dhe si
pasojë kërkuesi është privuar nga mjetet efektive për shkeljet e pretenduar
të Nenit 1 të Protokollit 1.
Duke u bazuar në Nenin 6 të Konventës, kërkuesi pretendoi se
kohëzgjatja e procedurave në gjykatën administrative nuk mund të
konsideroheshin të drejta, duke pasur parasysh gjykimin e njëanshëm të
cilin e kishin sjellë, gjithashtu pretendon se i ishte shkelur e drejta në jetë
private dhe familjare sipas Nenit 8. Duke marrë parasysh gjetjet që ajo
kishte arritur, Gjykata nuk e konsideronte të nevojshme shqyrtimin e
pretendimeve për shkelje të Nenit 6 § 1 dhe Nenit 8.
Duke u bazuar në Nenin 41, kërkuesi pretendoi dëme për shpenzimet
e funeralit për të afërmit e tij, shpenzime për humbjen e mbështetjes
financiare si rezultat i humbjes së të afërmve dhe për shkatërrimin e
banesës së tij. Gjykata vendosi se kishte lidhje kauzale në mes të shkeljeve
të gjetura që mund t‟i jepnin të drejtë kërkesës për dëmin e humbur por
këto kërkesa nuk ishin dokumentuar si duhet dhe ishin vështirë të
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kalkulueshme. Gjykata për t‟i dhënë kërkuesit 2.000 dollarë amerikanë (që
korrespondojnë me rimbursimin e shpenzimeve të varrimit), 45,250 euro
(EUR) për dëmin material për humbjen e mbështetjes financiare,
shkatërrimin e pronësisë dhe dëmet jo-materiale dhe 16,000 euro për
shpenzimet për ndihmë juridike. Gjykata gjithashtu i zhdëmtoi secilin nga
djemtë e rritur të kërkuesit me nga 33,750 euro secilit për dëmet jo
materiale.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se ka shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1 dhe Neni 13
ndërlidhur me Nenin 2 të Konventës dhe Nenin 1 të Protokollit 1
(pesëmbëdhjetë vota pro dhe dy kundër). Për më shumë, Gjykata vendosë se ka
shkelje të Nenit 2 ndërsa nuk ngritët çështje e ndarë nën Nenin 6 dhe Nenin
8 (gjashtëmbëdhjetë vota pro dhe një kundër/unanimisht).
Mendimi pjesërisht mospajtues i gjyqtarit Turmen
Gjyqtari Turmen pajtohet se ka pasur shkelje të Nenit 2 në aspektin
substancial, por nuk pajtohet me mendimin se ka pasur shkelje të Nenit 2
në aspektin procedural. Gjithashtu, konsideron se nuk ka pasur shkelje të
Nenit 1 të Protokollit 1 dhe Nenit 13 dhe Nenit 41.
Gjyqtari nuk pajtohet se ka pasur shkelje të Nenit 2 nga aspekti
procedural për arsyet në vijim. Para së gjithash, shumica janë të mendimit
se ka pasur shkelje të aspektit procedural të Nenit 2, jo për shkak të
mungesës së një hetimi efektiv, por për shkak të procedurave gjyqësore ose,
më saktë, të zbatimit të legjislacionit të brendshëm. Kjo është një qasje
tërësisht e re, e cila nuk ka ndonjë precedent në praktikën gjyqësore të
Gjykatës. Sipas tij nëse shumica mendojnë se mjeti juridik që ekziston sipas
ligjit të brendshëm nuk është efektiv, atëherë kjo ngre një problem sipas
Nenit 13 dhe jo sipas Nenit 2. Së dyti, duket kontradiktore të thuhet, nga
njëra anë, se hetimi është efektiv dhe, nga ana tjetër, që vendimi i gjykatës
vendore shkel Konventën. Një qasje e tillë injoron faktin se vendimi i
gjykatës vendase bazohet në faktet që përcaktohen nga hetimi. Në rrethanat
ku hetimi është efektiv, për të konstatuar se aspekti procedural i Nenit 2
është shkelur, do të duhej shqyrtimi i fakteve, gjë që do ta bënte Gjykatën
një gjykatë të shkallës së katërt. Precedenti gjyqësor tregon që krijimi i
fakteve dhe interpretimi dhe zbatimi i ligjit të brendshëm janë çështje e
autoriteteve kombëtare. Së treti, shumica nuk i kushtojnë rëndësi faktit që
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kërkuesi me sjelljen e tij ka kontribuar në krijimin e një rreziku për jetën
dhe ka shkaktuar vdekjen e nëntë anëtarëve të familjes së tij bashkë me
neglizhencën e autoriteteve lokale. Këto të fundit përbëjnë elementët
thelbësorë të kauzalitetit. Këto kushte janë sine qua non e dëmit të
shkaktuar. Asnjëri prej tyre vetëm nuk do të ishte i mjaftueshëm për të
shkaktuar dëm dhe vdekja e nëntë personave është neglizhencë e dy
palëve. Së katërti, nuk është e qartë nga vendimi pse shumica vendosi të
ndryshojë parimet e vendosura në praktikën gjyqësore të Gjykatës lidhur
me mungesën e një zgjidhjeje penale në rastet e humbjes së paqëllimshme
të jetës. Në disa raste më herët, Gjykata shprehu mendimin se "nëse shkelja
e të drejtës për jetën ose integritetin personal nuk është shkaktuar me
dashje, detyrimi pozitiv i përcaktuar nga Neni 2 për të vendosur një sistem
efektiv gjyqësor nuk kërkon domosdoshmërisht dhënien e një zgjidhjeje
penale në çdo rast ".1 Në rastin konkret, shumica janë larguar nga kjo
jurisprudencë.
Lidhur me Nenin 1 të Protokollit 1, vlen të përmendet se Gjykata,
menjëherë pas Kopecký kundër Sllovakisë2 ku e konsolidoi precedentin e saj
lidhur me kuptimin e "pasurisë" sipas Konventës, tani ka paraqitur një
kriter të ri për përcaktimin e një pasurie - tolerancën e autoriteteve
kombëtare. Një koncept i tillë i ri, sipas Gjyqtarit mund të çojë në pasoja të
padëshiruara, të tilla si shtrirja e mbrojtjes së Konventës në ndërtesa të
ndërtuara ilegalisht dhe mund të inkurajojë situata të paligjshme.
Lidhur me Nenin 13, Gjyqtari vë në pah se kërkuesi nuk u ankua për
mospagimin e kompensimit sepse nuk donte ta merrte atë. Sikur të kishte
kontaktuar me zyrën e kryetarit të bashkisë dhe duke marrë parasysh
numrin e llogarisë bankare, ai do të merrte kompensimin e dhënë,
meqenëse ishte e pamundur për autoritetet të bëjnë pagesën pa ndonjë
njohuri për adresën ose llogarinë bankare të kërkuesit. Prandaj nuk është e
saktë që Qeveria duhet të jetë përgjegjëse për mospagimin e kompensimit.
Tutje, Gjyqtari Truman nuk pajtohet me pikëpamjen e shumicës rreth
kohëzgjatjes së procedurave. Sipas tij, procedurat zgjatën katër vjet dhe
njëmbëdhjetë muaj përpara katër niveleve të juridiksionit. Faktet e rastit
tregojnë se nuk ka pasur ndonjë periudhë të konsiderueshme të pasivitetit

1

2

Calvelli dhe Ciglio kundër Italisë, [DhM], nr. 32967/96, GjEDNj 2002-I; Mastromatteo kundër
Italisë [DhM], nr. 37703/97, GjEDNj 2002-VIII; dhe Vo kundër Francës [DhM], nr.
53924/00, GjEDNj 2004-VIII,
Kopecký kundër Sllovakisë nr. 44912/98 GJEDNj 2004-IX),
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që i atribuohet gjykatave kombëtare. Për më shumë, nuk është dhënë asnjë
arsye për të arritur në përfundimin se ka pasur "një mungesë të kujdesit
nga ana e gjykatës vendore". Te ky përfundim, shumica arrin pa shqyrtuar
procedurat gjyqësore dhe pa zbatuar kriteret e përcaktuara të Gjykatës
lidhur me kohëzgjatjen e procedurës, përkatësisht kompleksitetin e
çështjes, sjelljen e kërkuesit dhe sjelljen e autoriteteve gjyqësore. Si
përfundim, nuk ka pasur shkelje të Nenit 13.
Lidhur me Nenin 41, Gjyqtari Truman pajtohet me shumën e
kompensuar ndaj kërkuesit, mirëpo jo edhe me mënyrën e llogaritjes se
dëmshpërblimit. Duket se, për llogaritjen e shumës, të nëntë anëtarëve të
familjes së kërkuesit i janë dhënë peshë të barabartë dhe përshkruhen si "të
afërm të afërt" të tij. Megjithatë, duke lexuar paragrafin 3 të aktgjykimit,
bëhet e qartë se njëri prej këtyre "të afërmve të ngushtë", Sıdıka Zorlu, ishte
"konkubina" e kërkuesit. Kjo është ndoshta hera e parë që Gjykata, në
vendosjen e shumës që duhet të paguhet, ka marrë parasysh konkubinën e
kërkuesit dhe i ka dhënë asaj peshën e njëjtë si bashkëshortja dhe fëmijët e
tij. Një qasje e tillë mund të ketë implikime të padëshirueshme për
precedentin gjyqësore të Gjykatës në të ardhmen.
Mendimi pjesërisht mospajtues i gjyqtarit Mularoni
Gjyqtari Mularon, konsideron se Neni 1 i Protokollit 1 nuk është i
zbatueshëm në rastin konkret sepse kjo dispozitë garanton të drejtën në
pronë. Në praktikën e vet gjyqësore, Gjykata ka sqaruar konceptin e
pasurisë që mund të mbulojë si "pasurinë ekzistuese" duke përfshirë
pretendimet, për të cilat kërkuesi mund të argumentojë se ka së paku një
"pritje legjitime" për të gëzuar të drejtën e pronësisë. Në të kundërtën,
shpresa për njohjen e një të drejte të pronës e cila ka qenë e pamundur të
ushtrohet në mënyrë efektive nuk mund të konsiderohet pasuri në
kuptimin e Nenit 1 të Protokollit 1. Nuk ishte kontestuar para Gjykatës se
banesa e kërkuesit ishte ndërtuar në kundërshtim me rregulloret turke të
urbanistikës dhe nuk ishte konform standardeve përkatëse teknike.
Kërkuesi nuk ishte në gjendje të dëshmonte se kishte të drejtën e pronësisë
mbi tokën në fjalë ose se ai mund të kishte aplikuar në mënyrë legjitime për
të transferuar pronën në bazë të Nenit 21 të Ligjit nr. 775 të 20 korrikut të
vitit 1966 ose ndryshimet e njëpasnjëshme të atij ligji. Sipas Gjyqtarit
Mularon, as toleranca e nënkuptuar as konsiderata të tjera humanitare nuk
mund të mjaftojnë për të legjitimuar veprimin e kërkuesit sipas Nenit 1 të
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Protokollit 1. Konkluzioni i shumicës që Neni 1 i Protokollit 1 është i
zbatueshëm mund të ketë efekte paradoksale. Një përfundim i tillë do ta
bënte shumë më të vështirë për autoritetet (në nivel kombëtar ose lokal) që
të ndërmarrin çfarëdo veprimi për të siguruar përputhjen me ligjet dhe
rregulloret e urbanistikës, sidomos në rastet kur qeveria ose administrata
nuk është e ndershme. Së fundmi, aty ku ndërtesat janë ndërtuar në
kundërshtim me rregulloret e urbanistikës, shtetet nuk kanë një obligim
pozitiv për të mbrojtur një të drejtë të pronës që asnjëherë nuk është njohur
në ligjin vendor dhe nuk duhet të njihet, pasi është në dëm të të drejtave të
tjerëve dhe të interesit të përgjithshëm. Për këtë arsye, gjyqtari Mularon
konstaton se Neni 1 i Protokollit 1 nuk është i zbatueshëm dhe rrjedhimisht
nuk është shkelur. Duke u bazuar në rrethanat e rastit dhe arsyetimin e
Gjykatës për shkeljet të Nenit 2 të Konventës në aspektin procedural,
Gjyqtari konsideron se nuk ishte e nevojshme të shqyrtohet rasti sipas
Nenit 13. Si rezultat i fakteve të lartpërmendura, konsideron se nuk ka
pasur shkelje të Nenit 13 lidhur me ankesën sipas Nenit 1 të Protokollit 1.
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Gillow kundër Mbretërisë së Bashkuar - 9063/80
24.11.1986 [Dhoma]
Neni 8
Shkelje e së drejtës për respektimin e shtëpisë si pasojë e detyrimit
për kërkim të licencës për banim në shtëpi e më pas refuzimit të saj / ka
shkelje
Neni 1 i Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e
dëbimit nga shtëpia / nuk zbatohet
Neni 14 i ndërlidhur me Nenin 8
Diskriminim në bazë të vendlindjes dhe shkelje e së drejtës për
respektimin e shtëpisë për fitimi të së drejtës së banimit / nuk ka shkelje
Neni 6 § 1
Shkelje e së drejtës për proces të rregullt gjyqësor si pasojë e
mungesës në qasje para gjykatës dhe në dëgjim të drejtë / nuk ka shkelje
Fjalët kyçe: e drejta për respektimin e shtëpisë/ uzurpim/ licencë për banim/
dëbim nga shtëpia / qëllim legjitim/ gëzim paqësor i pasurisë/ diskriminim/ dëgjim i
drejtë/ qasje para gjykatës
Faktet e rastit
Kërkuesit - bashkëshortët Joseph dhe Yvonne Gillow, shtetas
britanikë, të cilët në vitin 1956 shitën shtëpinë e tyre në Lancashire, u
zhvendosën në Gursery në një shtëpi të shtetit. Sidoqoftë, në vitin 1957, pas
blerjes së një parcele tokë dhe marrjes së lejes së ndërtimit, z. Gillow
ndërtoi në Guernsej shtëpinë e quajtur “Whiteknights”, zotërimin e së cilës
se bashku me familjen e tij e morën më 1 shtator të të njëjtit vit. Meqenëse
vlera e tatimit mbi këtë shtëpi nuk e tejkalonte shumën prej 50 funtesh,
shtëpia hynte nën kategorinë e “strehimit të kontrolluar”, zotërimin e së
cilës nën frymën e Ligjit për Strehim (1957) mund ta merrnin vetëm
636

Gillow kundër Mbretërisë së Bashkuar - 9063/80

personat me “kualifikime të qëndrimit” ose ata të cilët kishin marre leje nga
Autoriteti i Strehimit. Meqenëse, në bazë të këtij ligji kërkuesit gëzonin
“kualifikimet e qëndrimit,” ata nuk kërkuan fare leje për zotërim. Në vitin
1960 familja Gillow largohet nga Guernseji, ndërsa tri vite më vonë z.
Gillow bart pronësinë e shtëpisë mbi gruan e tij. Në ndërkohë, përgjatë
periudhës 1960-1978 shtëpia mbeti në duart e personave të cilët plotësonin
njërin nga kushtet e parapara nën Ligjin për Strehim (1957).
Më 31 gusht 1978, përmes një letre dërguar Autoritetit të Strehimit,
znj. Gillow shpreh planin e kërkuesve për t‟u kthyer në Guernsej, ndërsa
autoritetet në përgjigjen e dhënë më 15 shtator të atij viti, njoftojnë
kërkuesit se këta të fundit nuk mund të merrnin me zotërimin mbi shtëpinë
pa marrjen paraprakisht të licencës së paraparë nën Ligjin e ri për Strehim
(1975). Më 21 prill 1979, znj. Gillow u paraqiti autoriteteve kërkesën për një
licencë zotërimi afat-gjatë si dhe një licencë zotërimi të përkohshëm. Në
mungesë të përgjigjes nga autoritetet, kërkuesit kthehen në Guernsej, rimarrin zotërimin mbi shtëpinë dhe më datë 7 maj 1979 u adresohen atyre
duke përsëritur kërkesën për dhënien e licencave si dhe duke i njoftuar se
ata tashmë ishin kthyer. Më datë 3 maj autoritetet u kumtojnë kërkuesve, se
kërkesa për licencë afatgjate ishte refuzuar si pasojë e “gjendjes së
pafavorshme të strehimit”. Më datë 19 korrik, kërkuesve iu bë me dije se
edhe kërkesa e tyre për licencë afat-shkurtër ishte refuzuar. Znj. Gillow
përsëriti kërkesën për marrjen e licencës afat-shkurtër edhe disa herë tjera.
Në ndërkohë, kërkuesit kishin udhëzuar një avokat për paraqitjen e
ankesës pranë Gjykatës Mbretërore për të gjitha vendimet e nxjerra nga
Autoriteti i Strehimit, i cili kishte dështuar që këtë ankesë ta realizonte
brenda afatit të caktuar para Gjykatës Mbretërore. Tre muaj më vonë,
kërkuesit adresuan ankesë ndaj vonesës së avokatit, ankesë e cila me vonë
u vërtetua. Kërkuesit paraqitën gjithashtu pranë Gjykatës së Magistraturës,
kërkesë për shtyrjen e gjykimit të z. Gillow për uzurpim të paligjshëm, por
kërkesa u refuzua. Për këtë, çështjet gjyqësore të kërkuesve u shqyrtuan
ndaras. z. Gillow u gjobit për okupim të paligjshëm të shtëpisë, përderisa
gjykimi i znj. Gillow u shty dy herë për t‟u suspenduar më pas për një afat
të pacaktuar. Më 8 korrik 1980, Gjykata Mbretërore në përbërje prej
Presidentit dhe njëmbëdhjetë juristë hodhën poshtë ankesën e znj. Gillow
lidhur me vendimet e Autoriteti te Strehimit të datave 3 maj, 19 korrik, dhe
12 nëntor të vitit 1979. Po ashtu, ankesa e z. Gillow kundrejt dënimit ndaj tij
u hodh poshtë nga Gjykata Mbretërore. z. Gillow në ankesë kishte sfiduar
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edhe saktësinë e transkriptit të instancës së parë të gjykimit duke kërkuar
qasje në kasetën origjinale e cila i ishte mohuar. z. Gillow pretendoi se trupi
gjykues i Gjykatës Mbretërore nuk kishte qenë i paanshëm në gjykimin
kundër tij meqenëse përbërja e këtij trupi me përjashtim të njërit prej
juristëve kishte qenë e njëjtë edhe në apelin e znj. Gillow ndaj vendimeve të
Autoritetit te Strehimit.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Kërkuesit pretenduan shkelje të Nenit 8 § 1 të Konventës, për shkak
të ndërhyrjes së Qeverisë në të drejtën për respektim të shtëpisë, ndërkohë
që asnjëri nga kushtet e dhëna nën Nenin 8 § 2 për ta justifikuar këtë
ndërhyrje nuk ishin plotësuar. Së pari, kërkuesit pretenduan se ndërhyrjet
nga ana e Qeverisë në pronën e tyre nuk ishin në përputhje me ligjin, ishin
të paqarta në vetvete, të paparashikueshme dhe nuk plotësonin kushtin e të
qenurit të nevojshme për shoqërinë. Kërkuesit pasi argumentuan se prona
„Whiteknights‟ përbëntë shtëpi brenda nenit 8 të Konventës, argumentuan
se me ndryshimin e ligjit, ata u detyruan të kërkonin licencë për tu
vendosur në shtëpinë e tyre. Gjykata gjen se Qeveria kishte ndërhyrë në të
drejtën e kërkuesve për respektim të shtëpisë, për faktin se kishte obliguar
kërkuesit të kërkonin licencë për të banuar në shtëpinë e tyre, u kishte
refuzuar licencat e kërkuara, si dhe kishte iniciuar procedurë penale ndaj z.
Gillow nën aktakuzën për uzurpim të paligjshëm të shtëpisë. Më tutje,
Gjykata vlerëson nëse ndërhyrjet ishin bërë në përputhje me ligjin, nëse
kishin përmbushur një qëllim legjitim dhe ishte e domosdoshme në një
shoqëri demokratike.
Gjykata vëren, se Ligji për Strehim i vitit 1975 ishte miratuar përmes
procedurave të rregullta ligjore, andaj konstaton se nuk ka dyshim mbi
kushtetutshmërinë dhe ligjshmërinë e ligjit. Sa i përket qëllimit legjitim,
Gjykata vëren se legjislacioni në fjalë kishte për qëllim promovimin e
mirëqenies sociale të ishullit, andaj konsideron se nuk mund të kishte pasur
qëllim jo legjitim. Tutje, Gjykata duke vërejtur se autoritetet lokale janë në
pozitë më të mirë për të vlerësuar efektet e relaksimit të rregullave të
strehimit, dhe duke pas parasysh se në dhënien e licencave Autoriteti i
Strehimit mund të ushtroj autoritetin e vet në mënyrë që tu shmanget
disproporcionalitetit. Rrjedh se obligimi ligjor që kërkuesit të kërkojnë
licencë për të jetuar në shtëpinë e tyre nuk mund të konsiderohet si
joporporcionale me qëllimin legjitim të ndjekur. Sidoqoftë mbetet të
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shqyrtohet nëse veprimi i Autoritetit të Strehimit në ushtrimin e
diskrecionit me rastin e dhënies së licencës ishte në përputhje me nevojat
shoqërore dhe proporcionale me qëllimin e ndjekur. Duke pasur parasysh
rrethanat sociale në atë kohe Gjykata konsideron se nuk i është dhënë
vëmendje e mjaftueshme rrethanave të rastit të kërkuesve. Kërkuesit kishin
ndërtuar rezidencën dhe posedonin kualifikimet si rezident deri me hyrjen
në fuqi të ligjit të Strehimit të vitit 1969, dhe kishin pasur leje banimi deri
atëherë, dhe nuk kishin vend tjetër rezidence. Si rezultat, Gjykata vie në
përfundim se vendimi i Autoriteti të Strehimit, për të refuzuar kërkesën e
kërkuesve për licencë të përkohshme dhe të përhershme banimin në
Whiteknights, si dhe dënimi dhe gjobimi i z. Gillow, rezultuan në
ndërhyrje me ushtrimin e të drejtës për respektim të shtëpisë së tyre, dhe
ishin joproporcionale me qëllimin legjitim të ndjekur. Si pasojë gjykata gjen
se ka shkelje të Nenit 8 të Konventës.
Sa i përket pretendimeve të kërkuesve se atyre u ishte shkelur e drejta
për gëzim paqësor të pasurisë, të garantuar nën Nenin 1 të Protokollit 1. Më
10 Tetor 1986, përfaqësuesi i Qeverisë njoftoi Gjykatën se Britania e Madhe
nuk kishte shtrirë zbatimin e Protokollit 1 mbi ishullin e Guenersey, ku
edhe ndodhej shtëpia. Gjykata vëren se ishulli Guenersey i takonte
territoreve ndërkombëtare që ishte në kontroll të Britanisë së madhe, për të
cilën sipas konventës do duhej një deklaratë shprehimore për aplikimin e
Protokollit në këtë territor. Meqenëse një deklaratë e tillë nuk ishte
realizuar Gjykata vie në përfundim se Neni 1 i Protokollit 1 nuk është i
aplikueshëm në rastin në fjalë.
Në lidhje me Nenin 14 të ndërlidhur me Nenin 8, kërkuesit
pretenduan se Ligjet e Strehimit shkonin kundër Nenit 14 të Konventës nën
frymën e të cilit të gëzuarit e të drejtave dhe lirive të parapara në Konventë
duhet të sigurohej pa asnjë lloj diskriminimi, Gjykata rithekson se trajtimi
preferencial i personave me lidhje të forta me Guenersejin është në
përputhje me ndërhyrjet legjitime të parapara nën Nenin 8 të Konventës,
përderisa lidhur me diskriminimin e pretenduar nën baza pasurore,
Gjykata është e mendimit se mënyra e planifikimit të sistemit për tatimimin
dhe kontrollimin e shtëpive, vetëm se lironte nga kontrolli personat e pasur
të cilit nuk kishin nevojë për mbrojtjet dhe u ofronte atë mbrojtje personave
më në nevojë. Si rrjedhojë, Gjykata nuk gjen shkelje të Nenit 14 të
ndërlidhur me Nenin 8.
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Në lidhje me Nenin 6, kërkuesit kontestuan rregullsinë e procedurës
gjyqësore të apelit të ngritur nga znj. Gillow kundër vendimeve të
Autoritetit të Strehimit për refuzimin e licencave dhe procedurës gjyqësore
të ndjekjes penale të z. Gillow për uzurpim të paligjshëm si dhe apelit të
ngritur ndaj kësaj akuze. Ata pretenduan se zonjës Gillow i ishte penguar
qasja në drejtësi, se avokati nuk e kishte performuar detyrën e tij, se dënimi
paragjykonte vendimin e apelit të ngritur nga znj. Gillow, kurse ky i fundit
paragjykonte vendimin e apelit të ngritur kundër dënimit të z. Gillow.
Kërkuesit më tutje, pretenduan se gjatë seancave të dëgjimit në apelin e z.
Gillow, ky i fundit nuk ishte lejuar t‟a verifikonte saktësinë e transkriptit së
instancës së parë të gjykimit duke dëgjuar kasetën origjinale. Lidhur me
shkeljen e pretenduar të Nenit 6, kërkuesit gjithashtu sfiduan
paanshmërinë e Gjykatës Mbretërore, Së fundmi kërkuesit parashtruan
ankesë edhe kundër dy juristëve të caktuar të Gjykatës Mbretërore, i pari
prej të cilëve kishte marre pjesë si gjyqtar në procedurën penale kundër znj.
Gillow kurse tjetri kishte qenë president i Autoritetit të Strehimit.
Gjykata thekson se ngritja e apelit ekskluzivisht nga ana e avokatit
është praktike e një sëre shtetesh brenda Këshillit të Evropës dhe se me të
pranuar rastin pavarësisht vonesës, Gjykata Mbretërore rregulloi lëshimin
e bërë nga ana e avokatit duke mos i mohuar znj. Gillow qasje në drejtësi.
Më tutje, vendosja për shtyrjen e seancave bie nën diskrecionin e gjykatave
kompetente nacionale dhe në kohën kur znj. Gillow ngriti apelin në
procedurën civile, caktimi i seancës së dëgjimit të procedurës penale
tashmë ishte bërë. Gjykata thekson më tej se incizimi i seancave nuk
paraqet kërkesë brenda Nenit 6, ndërsa qasja e të akuzuarit në kasetën
origjinale, nëse ka të tillë, është çështje e diskrecionit të gjykatave vendore.
Për më tepër, duke marrë parasysh faktin se Regjistruesi i Gjykatës
Mbretërore kishte verifikuar saktësinë e transkriptit, Gjykata nuk gjeti
ndonjë shkelje lidhur me këtë ankesë. Në trajtimin e ankesës për
paanshmëri të Gjykatës Mbretërore, Gjykata vlerëson se përbërja e njëjtë e
trupit gjykues në apelet e kërkuesve nuk e bën atë të anshëm, pasi që apelet
në fjalë lidhen me dy individë të ndryshëm dhe trajtojnë dy çështje të
ndryshme. Së fundmi në shqyrtimin e ankesës kundër dy juristëve, Gjykata
vlerësoi se performanca e tyre paraprake si gjyqtarë, respektivisht
President në Autoritetin e Strehimit nuk mjafton për të konsideruar
performancën e tyre në Gjykatën Mbretërore të anshme. Si rezultat Gjykata
konstaton se nuk ka shkelje të Nenit 6 § 1 të Konventës.
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Në lidhje me aplikimin e Nenit 50, kërkuesit rezervuan të drejtën për
të ngritur kërkesë nën Nenin 50 mbi shpenzimet e procedurës, pasi që
vendimi i Gjykatës për meritat e rastit të jetë i gatshëm.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se ka shkelje të Nenit 8 të Konventës. Për më shumë,
Gjykata vendosë se nuk ka shkelje të Nenit 6 § 1 dhe Nenit 14 të ndërlidhur
me Nenin 8 dhe se Neni 1 i Protokollit 1 nuk është i zbatueshëm në këtë
rast (unanimisht).
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Gayduk dhe të tjerët kundër Ukrainës - 45526/99, 46099/99,
47088/99, 47176/99, 47177/99 48018/99, 48043/99, 48071/99,
48580/99, 48624/99, 49426/99, 50354/99, 51934/99, 51938/99,
53423/99, 53424/99, 54120/00, 54124/00, 54136/00, 55542/00,
56019/00
02.07.2002 [Seksioni i dytë]
Neni 1 i Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e
moslejimit të tërheqjes së parave nga llogaritë bankarë të indeksuara / e
papranueshme
Fjalët kyçe: gëzim paqësor i pasurisë/ viktimë/ depozita bankare
/kompensim për zhvleftësim /pritje legjitime
Faktet e rastit
Kërkuesit - të gjithë shtetas ukrainas, kanë hapur llogari të kursimeve
deri në vitin 1992 në Bankën e Kursimeve të Bashkimit Sovjetik (tutje “Banka
e Kursimeve”), me marrëveshjen sipas së cilës, Shteti garantonte që këto
kursime do t‟u kompensohen plotësisht nga Banka, pa asnjë kufizim, me
kërkesë të llogari mbajtësve dhe nuk kishte ndonjë indikacion për kufizim të
kësaj rregulle. Në vazhdim, në vitin 1996, autoritetet shtetërore ukrainase,
bënë reforma monetare dhe nga monedha shtetërore Karbovanets kaluan në
Hyrvna Ukrainase. Kjo pati ndikim në kursimet e kërkuesve, të cilat veçse
ishin zhvlerësuar dukshëm nga inflacioni i shkaktuar. Në vitit 1996 me
miratimin e Ligjit për Kursimet e Qytetarëve, Shteti futi në funksion një
sistem të ri, me të cilin parashihej kompensimi i llogarive të indeksuara në
mënyrë progresive. Në bazë të këtij ligji, kursimet e kërkuesve do të
kompensohen në bazë të disa kritereve si: mosha e pronarit të llogarisë,
shuma e kursimeve dhe të tjera. Çdo vit, shteti miratonte rregullore në të
cilat saktësonte se cilat kategori të pronarëve të kursimeve do të
kompensohen në vitin pasues. Sipas këtyre rregulloreve, vetëm pronarët e
kursimeve të moshës 80 vjeçare apo më shumë, kishin të drejtë të
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kompensohen pjesërisht. Për më tepër, në rast të vdekjes së pronarit të
kursimeve, trashëgimtarëve do t‟iu paguheshin shpenzimet e varrimit. Në
fund të viteve të 90-ta, secili kërkues ngriti procedura ligjore kundër Bankës
së Kursimeve Ukrainase duke kërkuar rikthimin e plotë ose të pjesshëm të
kursimeve të tyre në llogaritë e indeksuara. Paditë e tyre u hodhën poshtë
nga gjykatat e instancës së parë dhe të dytë me arsyetimin se kërkuesit nuk
kanë të drejtë në kompensim të plotë ose të pjesshëm sepse nuk e plotësojnë
kriterin e moshës. Ndërsa, për kërkuesit, të cilët e plotësojnë kriterin e
moshës, gjykata vlerësoi se kanë të drejtë në kompensim të pjesshëm. Disa
nga kërkuesit u ankuan edhe në Gjykatën Supreme, mirëpo kjo e fundit
mbështeti vendimet e lartpërmendura.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Qeveria pretendoi se kërkuesit nuk kanë statusin e “viktimës” së
shkeljes së të drejtave pronësore brenda kuptimit të Nenit 34 të Konventës,
prandaj kërkoi nga Gjykata të shpallë kërkesën të papranueshme, ratione
personae, me dispozitat e Konventës. Qeveria argumentoi se për t‟u cilësuar
me statusin e viktimës, kërkuesit duhet të kenë të drejtat pronësore apo të
argumentojnë se do t‟iu takonte dëmshpërblimi për dëmet materiale nëse
do të plotësoheshin kushtet ligjore. Duke u mbështetur në këtë, Qeveria
theksoi dallimin në mes të “rimbursimit të kërkuesve” dhe “skemës për
kompensim”. Çdo kërkues kishte të hapur në Bankën e Kursimeve dy
xhirollogari paralele, por të ndara, njëra për kursimet e hapura para vitit
1992 nga vet kërkuesit dhe tjetra është llogaria e indeksuar e hapur nga
Shteti me qëllim të kompensimit të shumës së parave të humbura si pasojë
e inflacionit në llogaritë e kursimeve të kërkuesve. Megjithatë, përderisa të
gjithë kërkuesit ishin pronarë të parave në llogaritë e tyre të kursimeve, ata
nuk kishin të drejta pronësore mbi shumat e të hollave të kompensuar nga
Shteti deri në përmbushjen e kushteve të parapara me ligjin nacional. Si
rezultat, kërkuesit nuk mund të pretendonin se kanë pasur të drejtat
pronësore ekzistuese mbi këto para, rrjedhimisht, nuk mund të
pretendonin statusin e “ viktimës” brenda kuptimit të Nenit 34 të
Konventës. Në anën tjetër, kërkuesit theksuan se kur i hapën llogaritë e
kursimeve, Banka e Kursimeve u zotua për pagesën e shumave të
depozituara në fjalë. Rrjedhimisht, duke shpallur shtetin përgjegjës për
këto depozita, legjislacioni nacional u ka garantuar të drejtën të mbajnë
shtetin përgjegjës. Prandaj, pasi që kërkuesit kanë të drejtën për
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kompensim të dëmeve materiale, të cilën shteti nuk e ka zbatuar, kërkuesit
gëzojnë statusin e “viktimës”. Gjithashtu, kërkuesit argumentuan se i kanë
shteruar të gjitha mjetet e brendshme juridike. Si rezultat i fakteve të lartë
përmendura, kërkuesit pretenduan se nuk ka arsye për mos njohjen e
statusit të tyre si “viktima” brenda kuptimit të Nenit 34 të Konventës.
Gjykata, përsërit se statusi i “viktimës” brenda kuptimit të Nenit 34 i
takon individit i cili ka interes të drejtpërdrejtë për të parë se a është një
veprim i ndaluar apo i lejuar. Gjithashtu, Gjykata konsideron se çështja se një
kërkues a është “viktimë” brenda kuptimit të Nenit 34 nuk ka lidhje me
përmbajtjen e të drejtës konkrete por me çështjen se a është e lidhur me
individin i cili mbështetet në të. Në rastin konkret, Gjykata vëren se të gjithë
kërkuesit kanë pretenduar kompensim nga Shteti lidhur me paratë e
depozituara nga vetë ata në Bankën e Kursimeve dhe u ankuan për mënyrën
në të cilën gjykatat e vendit kishin zbatuar një ligj, i cili u kishte dhënë atyre
një shpresë për të fituar një të drejtë materiale në të ardhmen, por që e kishte
bërë realizimin e asaj të drejte të varur nga kushtet që ata i konsideronin të
padrejta. Prandaj, Gjykata konsideron se faktet e lartpërmendura mjaftojnë
për të vërtetuar se interesat personale të kërkuesve ishin në rrezik dhe se ata
ishin "të prekur drejtpërdrejt dhe personalisht" nga sjellja e autoriteteve
shtetërore, rrjedhimisht duke i garantuar atyre statusin e “viktimës” brenda
kuptimit të Nenit 34 të Konventës.
Në lidhje me Nenin 1 të Protokollit 1, kërkuesit pretenduan se duke
mos i lejuar të tërheqin paratë nga depozitat e indeksuara, ata ishin viktimë
e një ndërhyrje të pajustifikuar në të drejtën për gëzim paqësor të pasurisë.
Qeveria në anën tjetër argumentoi se sipas praktikës ligjore, kërkesa duhej
t‟i referohej „pasurisë‟ qoftë ekzistuese apo kur ka një pritje legjitime se do
t‟i akordohet një e drejtë në pasuri. Në këtë kontekst, Qeveria argumenton
se ka dallim në mes të depozitave të bërë nga vetë kërkuesit dhe shumat e
paguara nga Shteti. Sa i përket të parës, ndonëse kursimet fillestare në
llogaritë e kërkuesve nuk janë shpronësuar por janë zhvlerësuar dukshëm,
asgjë nuk i ndalon kërkuesit t‟i tërheqin ato me kamatë në çdo kohë. Në
anën tjetër, sipas Qeverisë, kërkuesit nuk kanë të drejta pronësore në fondet
e kompensimit përkatësisht në llogaritë e indeksuara në të cilat depozitimi
ishte bërë nga Shteti. Qeveria gjithashtu theksoi se, në bazë të precedentit,
Neni 1 i Protokollit 1 të Konventës nuk i obligon Shtetet Palë për të ruajtur me indeksimin sistematik të kursimeve - nivelin e fuqisë blerëse të
shumave të depozituara në liri të plotë në institucionet bankare ose
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financiare. Qeveria pohoi se Shteti vullnetarisht kishte ndërmarrë veprime
për "ruajtjen dhe azhurnimin e vlerës reale të depozitave” në përputhje me
dispozitat përkatëse dhe kushtin që pagesa e kompensimit të bëhet duke
marrë parasysh moshën e mbajtësit të llogarisë, shumën e depozitës dhe
kritere të tjera. Megjithatë, asnjëherë nuk kishte garantuar kompensimin
me një këst të vetëm. Duke marrë parasysh rrethanat e tilla, Qeveria
vlerëson se shumat e kompensuara në llogaritë e indeksuara nuk kanë
ekzistuar para indeksimit, prandaj nuk mund të cilësohet si pasuri e
kërkuesve. Si rezultat, kërkesa e caktuar nuk është në përputhshmëri me
fushëveprimin material, ratione materie, me dispozitat e kësaj Konventë.
Kërkuesit në anën tjetër argumentuan se Neni 1 i Protokollit 1,
parimisht nuk i obligon shtetet të ruajnë vlerën e llogarive të kursimit, por
në rastin në fjalë ishte vetë Shteti që kishte marrë përsipër këtë obligim
duke u bërë pjesë e marrëveshjes në mes të kërkuesve dhe Bankës. Ata
pretenduan se Shteti e kishte përdorur pozitën e vetë për t‟iu shmangur
obligimeve dhe se mungesa e fondeve nuk e arsyetonte mos zbatimin e të
drejtave të garantuara me konventë. Në parim, kërkuesit nuk kontestuan
faktin se ata mund t‟i tërheqin paratë nga llogaritë e tyre fillestare të
kursimeve, mirëpo, argumentuan se si rezultat i inflacionit këto shuma
edhe me kamatë, janë qesharake. Prandaj, objekt i kërkesës së tyre është
marrja e kompensimit nga llogaritë e indeksuara dhe jo tërheqja e parave të
tyre nga llogaritë fillestare. Hapja e llogarive paralele të kompensimit ishte
thjesht një mjet teknik për të siguruar që depozitat të ruanin vlerën e tyre.
Rrjedhimisht, pavarësisht nga klasifikimi ligjor i pagesave, qoftë si
kompensim i paguar tërësisht nga Thesari i Shtetit ose kthim i kursimeve
fillestare të rivlerësuara sipas normës së përcaktuar me ligj, kërkuesit
konsideruan se janë pronarë të këtyre shumave. Po ashtu, fakti se, në rast të
vdekjes së ndonjërit prej mbajtësve të llogarisë, kompensimi iu bëhej
trashëgimtarëve të tij sipas ligjit vendor, tregon qartë se ato janë "pasuri" e
tyre.
Gjykata, duke iu referuar praktikës së vet ligjore, rikujton se termi
„pasuri‟ mund t‟i referohet pasurive ekzistuese apo pritjeve legjitime për të
drejta në të ardhmen dhe se neni në fjalë nuk përmban ndonjë të drejtë për
të fituar pronësi, si pasojë nuk e obligon Shtetin të ruajë vlerën blerëse të
shumave të depozituara përmes depozitimit sistematik të indeksuar të
kursimeve. Gjykata vëren se, kërkesa e kërkuesve është lidhur më dy
shuma ta ndara, e para, llogaria fillestare e kursimeve të tyre të cilën e
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kishin depozituar në Bankën e Kursimeve dhe e dyta, shuma e kompensuar
nga Shteti sipas skemës së indeksimit të llogarive. Megjithatë, objekt
kryesor i kërkesës së tyre është marrja e kompensimit nga llogaritë e
indeksuara. Kursimet fillestare në llogaritë e kërkuesve padyshim që
cilësohen si pasuri brenda kuptimit të Nenit 1 të Protokollit 1 të Konventës
dhe kërkuesit mund të i tërheqin ato para kur të dëshirojnë. Mirëpo, nga
faktet e rastit kuptohet se kërkuesit nuk kanë tentuar asnjëherë t‟i tërheqin
këto para dhe qëllim kryesor kanë marrjen e kompensimit nga llogaritë e
indeksuara. Rrjedhimisht, në bazë të fakteve të lartpërmendura, Gjykata
gjen se kërkuesit për kërkesën për pranimin e kompensimit nga llogaritë e
indeksuara nuk mund të cilësohen si “viktimë” brenda kuptimit të Nenit 34
të Konventës dhe kjo pjesë e kërkesës shpallet e papranueshme në pajtim
me Nenin 35 § 4. Gjithashtu, Gjykata vëren se shumat për kompensim sipas
skemës së indeksimit varen nga ajo se sa fonde Shteti ndanë në Thesarin
Shtetëror për rastin konkret dhe procedurat pranë gjykatave shtetërore nuk
ishin në lidhje me pronën ekzistuese të kërkuesve. Prandaj, Gjykata
vlerëson se, e drejta për kompensim të kursimeve nga llogaritë e
indeksuara nuk garantohet me Nenin 1 të Protokollit 1. Si rezultat, kjo pjesë
e kërkesës bie jashtë fushëveprimit të dispozitave të Konventës dhe
shpallet e papranueshme në pajtim me Nenin 35 §§ 3 dhe 4.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata e deklaron kërkesën të papranueshme (unanimisht).
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Jeličić kundër Bosne dhe Hercegovinës - 41183/02
31.01.2007 [Seksioni i katërt]
Neni 6 § 1
Shkelje e së drejtës për proces të rregullt gjyqësor si pasojë e mosekzekutimit të vendimit për lirimin e parave në llogarinë bankare / ka shkelje
Neni 1 i Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e mosekzekutimit të vendimit të gjykatës për lirimin e parave në llogarinë
bankare “të ngrirë” të valutës së huaj / ka shkelje
Fjalët kyçe: gëzim paqësor i pasurisë/ mos-ekzekutim i vendimit/ e drejta në
gjykatë/ valutë e huaj/ llogari kursimi/ ngrirje e kursimeve
Faktet e rastit
Kërkuesja - znj. Ruzha Jeliçiq, shtetase boshnjake, në vitet 1977-1983,
depozitoi një shumë parash në marka gjermane në dy llogari kursimi në
valutë të huaj, në bankën shtetërore “Privredna” në Sarajevë, përkatësisht
dega në Banja Llukë. Kursimet në valutë të huaj të depozituara para
shpërbërjes së RSFJ, njihen si "kursimet e vjetra" në valutë të huaj dhe bien
nën një regjim të veçantë ligjor në Bosne dhe Hercegovinë. Në disa raste, në
vitet 1992 dhe 1993, kërkuesja arriti të tërhiqte një pjesë të kursimeve
pavarësisht kufizimeve ligjore që ishin në fuqi në fund të viteve 1980.
Në vitin 1997, kërkuesja filloi procedurë civile kundër Bankës së
Banja Llukës, si trashëgimtare e Bankës Privredna, duke kërkuar rikthimin
e tërë kursimeve në monedhë të vjetër të huaj. Gjykata e Shkallës së Parë në
Banja Llukë, pasi që konstatoi shumën e caktuar të deponuar në bankë në
pronësi të kërkueses në dy llogari të ndryshme dhe interesin, urdhëroi
bankën të bëj lirimin e shumës së plotë në llogaritë e saj dhe pagesën e
interesave të vonuar dhe shpenzimet ligjore, brenda një afati prej 15 ditësh.
Më 4 nëntor 1999, Gjykata e Qarkut e Banja Llukës refuzoi ankesën e
Bankës, andaj vendimi i shkallës së parë i datës 26 nëntor 1998 u bë i
plotfuqishëm.
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Ndërkohë, kërkuesja kishte parashtruar një ankesë pranë Odës për të
Drejtat e Njeriut për Bosne dhe Hercegovinën, meqenëse aktgjykimi nuk
ishte ekzekutuar. Kjo e fundit në vitin 2000, gjeti shkelje të Nenit 6 të
Konventës dhe Nenit 1 të Protokollit 1 dhe gjeti Republikën Srpska (entiteti
i paditur brenda shtetit) përgjegjëse për këto shkelje dhe e urdhëroi atë të
ekzekutonte aktgjykimin pa vonesë të mëtejshme. Pas dështimit në
ekzekutimin e vendimit, gjykata i dërgoi një urdhër të shkruar për
ekzekutim Zyrës për Ekzekutim të Republikës Srpska, urdhër ky që u
kthye mbrapa si i pa ekzekutueshëm mbi bazë të limiteve statusore. Tutje,
Gjykata Supreme refuzoi ankesën ndaj vendimit të shkallës së parë. Në
anën tjetër kërkuesja konvertoi një pjesë të kursimeve në kuponë
privatizimi, të cilat i shiti më vonë. Në janar të vitit 2002 përfundoi
privatizimi i Bankës së Banja Llukës dhe paratë në llogaritë e valutës së
huaj të kërkueses u transformuan në një borxh publik, për të cilin
Republika Srpska ishte përgjegjëse.
Në vitin 2006, shteti i Bosne dhe Hercegovinës mori përsipër borxhin,
që rezultonte nga detyrimet e kursimeve në monedhë të vjetër të huaj.
Aktgjykimi i vitit 1998, megjithëse i formës së prerë dhe i ekzekutueshëm,
nuk ishte ekzekutuar.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Kërkuesja pretendoi shkelje të Nenit 6 § 1 të Konventës, si pasojë e
pengimit të ekzekutimit të vendimit përfundimtar, duke argumentuar se
mos-ekzekutimi i një vendimi përfundimtar dhe të ekzekutueshëm nuk
mund të arsyetohej në asnjë rrethanë. Ajo u mbështet drejtpërdrejt në
parimin e sundimit të ligjit. Qeveria pohoi se detyrimi për të ekzekutuar
vendimet gjyqësore përfundimtare dhe detyruese nuk është absolut.
Meqenëse aktgjykimi në fjalë kishte të bënte me kursimet në "valuta të
huaja", të cilat përfaqësonin një pjesë të konsiderueshme të borxhit të madh
publik, atëherë se ndërhyrja ligjore e kundërshtuar ishte e justifikuar.
Qeveria po ashtu konfirmoi se kërkuesja nuk mund të priste kompensim të
plotë për shkak të ndryshimit të legjislacionit dhe veprimeve tanimë të
ndërmarra, siç ishte konvertimi i një pjesë të kursimeve dhe pastaj shitja e
tyre.
Në parashtrimet e palëve të treta, Shoqata e Kursimtarëve të Valutave
të Huaja shpjegoi se një nga arsyet kryesore për zhdukjen graduale të
rezervave valutore të ish-Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë
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(RSFJ) kanë qenë bastisjet e paligjshme në sistemin monetar nga ato që tani
janë shtete pasardhëse të ish-RSFJ-së. Aktgjykimet që urdhëruan lirimin e
kursimeve "të vjetra" në valutë të huaj ishin të rralla dhe vetëm disa gjykata
në Republikën Srpska kishin vendosur në favor të kursimtarëve "të vjetër"
të valutave të huaja dhe asnjë gjykatë në Federatën e Bosne dhe
Hercegovinës nuk kishte vepruar kështu. Gjykime të tilla, të rralla sa ishin,
nuk kishin funksionuar për shkak të ndërhyrjes ligjore.
Gjykata rithekson se Neni 6 § 1 u siguron të gjithëve të drejtën për të
pasur ndonjë kërkesë në lidhje me të drejtat dhe obligimet e tyre civile, të
sjellë pranë një gjykate; në këtë mënyrë ajo mishëron "të drejtën në gjykatë",
nga e cila e drejta e qasjes, që është e drejta për të filluar procedime pranë
gjykatave në çështjet civile, përbën njërin aspekt. Do të ishte e
pakuptueshme që, Neni 6 § 1 të përshkruajë në detaje garancitë
procedurale që u ofrohen palëve ndërgjyqësore - procedura të cilat janë të
drejta, publike dhe të shpejta - pa mbrojtur ekzekutimin e vendimeve
gjyqësore. Sidoqoftë Gjykata rithekson se, ekzekutimi i një aktgjykimi të
dhënë nga çdo gjykatë duhet të konsiderohet si pjesë përbërëse e "gjykimit"
për qëllimet e Nenit 6. Gjykata më tej përsërit se nuk është e lejueshme për
një autoritet shtetëror, të bazohet në mungesën e fondeve si justifikim për
mos-respektimin e një borxhi të dalë nga një aktgjykim. Pa dyshim, një
vonesë në ekzekutimin e një aktgjykimi mund të justifikohet në rrethana të
veçanta, por vonesa nuk mund të jetë e tillë që të dëmtojë thelbin e të
drejtës së mbrojtur sipas Nenit 6 § 1.1 Gjykata vëren se aktgjykimi i 26
nëntorit 1998, megjithëse i formës së prerë dhe i ekzekutueshëm, ende nuk
është ekzekutuar. Prandaj, situata e kundërshtuar ka zgjatur më shumë se
katër vjet që nga ratifikimi i Konventës nga Bosne dhe Hercegovina më 12
korrik 2002 (periudha që bie brenda juridiksionit gjyqësor ratione temporis).
Gjykata gjithashtu vëren se borxhi i aktgjykimit është përgjegjësi e Shtetit.
Tutje, Qeveria pretendoi se se rasti aktual ishte i jashtëzakonshëm
pasi që aktgjykimi në fjalë kishte të bënte me lirimin e kursimeve në "valutë
të huaj" të kërkuesit. Do të ishte e papranueshme që Qeveria të ekzekutonte
këtë aktgjykim pa u rimbursuar në të njëjtën kohë edhe kursimtarët të tjerë
"të vjetër" të valutave të huaja (duke përfshirë ata që nuk kishin marrë një
aktgjykim përfundimtar dhe të ekzekutueshëm në favor të tyre) dhe një
veprim i tillë ishte thjesht i pamundur për shkak të madhësisë së kursimeve
1

Burdov kundër Rusisë, nr. 59498/00, § 35, GjEDNj 2002-III, dhe Teteriny kundër Rusisë, nr.
11931/03, § 41, 30 Qershor 2005
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"të vjetra" në valutë të huaj. Gjykata konsideron se gjendja e kërkuesit në
rastin aktual është dukshëm e ndryshme nga ajo e shumicës së
kursimtarëve "të vjetër" të valutave të huaja të cilët nuk kanë marrë asnjë
aktgjykim që urdhëron lirimin e fondeve të tyre. Gjykata konsideron se
pagesa e çmimit të dhënë nga gjykatat vendase në rastin e kërkueses, madje
edhe me interesin e akumuluar, nuk do të ishte një barrë e madhe për
shtetin, e aq më pak të rezultojë në rënien e ekonomisë, siç sugjerohet nga
Qeveria. Sipas Gjykatës, kërkuesja nuk duhet të pengohet të përfitojë nga
suksesi i procesit gjyqësor për shkak të vështirësive të pretenduara
financiare të përjetuara nga shteti.
Për më tepër, dëshmia se aktgjykimet që urdhërojnë lirimin e
kursimeve "të vjetra" në valuta të huaja janë më tepër përjashtim sesa
norma, është kundërshtuar nga praktika e Gjykatës Kushtetuese në Bosne,
ku nga mijëra raste ku është akorduar lirimi i kursimeve të vjetra në valutë
të huaj, vetëm 5 nga to janë ekzekutuar përkundër ekzistimit të një
aktgjykimi final. Ngjashëm, rreth 10 kërkues kanë marrë aktgjykim për
lirim të kursimeve të vjetra në valutë të huaj, nga vetë Gjykata.
Ndërsa një pjesë e madhe e kursimeve "të vjetra" të valutës së huaj
mund të kenë pushuar së ekzistuari para ose gjatë shpërbërjes së ish-RSFJsë dhe shpërbërjes së sistemeve të saj bankare dhe monetare, rrethanat e
tilla ngriten dhe ekzaminohen para përcaktimit të brendshëm përfundimtar
të rastit. Në rrethanat e çështjes në fjalë, Gjykata konsideron se nuk ishte e
justifikuar të shtyhej për një kohë të gjatë ekzekutimi i një aktgjykimi
përfundimtar dhe të ekzekutueshëm, ose të ndërhynte në ekzekutimin e
aktgjykimit. Gjykata përfundon se thelbi i të drejtës së kërkueses për qasje
në gjykatë, siç parashihet me Nenin 6 § 1 të Konventës, është dëmtuar dhe
rrjedhimisht ka pasur shkelje të atij neni.
Sa i përket shkeljes së pretenduar të Nenit 1 të Protokollit 1 të
Konventës, Gjykata rithekson se pamundësia për të realizuar ekzekutimin e
një vendimi të formës së prerë në favor të kërkueses, përbën ndërhyrje në të
drejtën për gëzim paqësor të pasurisë, siç përcaktohet në fjalinë e parë të
paragrafit të parë të Nenit 1 të Protokollit 1. Për arsyet e parashtruara në
kontekstin e Nenit 6, Gjykata konsideron më tej se ndërhyrja në pasurinë e
kërkueses nuk ishte e arsyetuar në rrethanat e rastit, prandaj ka pasur
shkelje edhe të Nenit 1 të Protokollit 1.
Duke u bazuar në Nenin 41 të Konventës, sa i përket dëmit material,
kërkuesja kërkoi pagesën e borxhit të aktgjykimit duke përfshirë interesin
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për vonesat dhe shpenzimet ligjore. Ajo pranoi se shumat që kishte marrë
gjatë periudhës 2001-2004 në tregun sekondar duhet të zbriten (gjithsej
13,395 euro) dhe refuzoi të bartë humbjen e shkaktuar në ato transaksione
(d.m.th. dallimi prej 17,282 euro ndërmjet vlerës nominale të kursimeve të
saj të konvertuara në kuponët e privatizimit dhe çmimi i atyre kuponëve që
iu ishte paguar në të vërtetë) dhe ka pretenduar 50,000 euro kompensim
për dëmin jo-material. Duke marr parasysh shkeljen e gjetur, Gjykata
konstaton se Qeveria duhet të paguaj shpërblimin e caktuar nga gjykatat
vendase (nga borxhi kryesor (153,475 euro), kamatë për vonesën,
shpenzimet ligjore dhe interesin e vonuar) dhe kësaj duhet t‟i zbritet shuma
prej 13,395 euro, pra kërkuesja duhet të marrë 163,460 euro. Gjykata
pajtohet me kërkuesen se nuk do të ishte e drejtë për të që të pësonte
humbjen e shkaktuar në transaksionet e periudhës së sipërpërmendur, pasi
përgjegjësia primare për humbjen i takon Shtetit për dështimin në
ekzekutimin e aktgjykimit në fjalë në kohën e duhur. Gjykata gjithashtu
konstaton se kërkuesja përjetoi disa dëme jo-materiale qe rrjedhin nga
shkeljet e Konventës dhe si pasojë duhet te kompensohet me shumën
përkatëse (4,000 euro).
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se ka shkelje të Nenit 6 § 1 dhe Nenit 1 të Protokollit
1 (unanimisht).
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A. dhe B. kundër Malit të Zi - 37571/05
05.03.2013 [Seksioni i dytë]
Neni 1 i Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e moskthimit të kursimeve të vjetra në valutë të huaj / ka shkelje
Neni 6
Shkelje e së drejtës për proces të rregullt gjyqësor si pasojë e mosekzekutimit të vendimeve gjyqësore për kthim të kursimeve në valutë të
huaj / e panevojshme për shqyrtim ndaras
Fjalët kyçe: gëzim paqësor i pasurisë/ kursime/ valutë e huaj/ proces i
rregullt gjyqësor/ mos- ekzekutim i vendimeve/ pasuri/ qëllim legjitim / baraspeshë
e drejtë
Faktet e rastit
Kërkuesja - një shtetase e Malit të Zi, vdiq një vit pas parashtrimit të
kërkesës dhe vazhdimin e kërkesës së saj e morën përsipër dy
trashëgimtarët e vetë, A dhe B („kërkuesit‟). Më 20 shtator 1993, më 23 maj
1994 dhe më 27 qershor 1996, Gjykata Themelore e Podgoricës mori tri
vendime në favor të kërkueses, duke urdhëruar që Banka e Podgoricës t'i
paguaj asaj shuma të caktuara në valuta të ndryshme, për kursimet që ajo i
kishte pasur në këtë bankë. Pas nisjes së procedurave për përmbarimin e
vendimit të parë dhe të tretë, më 19 nëntor 1999, Gjykata Themelore
ndërpreu këto procedura duke u bazuar në Ligjin për Rregullimin e
Detyrimeve që dalin nga Kursimet në Valuta të Huaja. Në vitin 2003 dhe
2004 kërkuesja kërkoi ekzekutimin e të tre vendimeve kundër Bankës së
Podgoricës. Gjykata Themelore i refuzoi këto kërkesa duke thënë që Banka
e Podgoricës nuk ishte më debitori dhe se ajo nuk kishte legjitimitet pasiv.
Duke u bazuar në Ligjin për Kursimet e Qytetarëve në Valuta të Huaja, të
vitit 2003, këtë obligim e kishte marrë Shteti, respektivisht Banka Qendrore.
Kërkuesja kërkoi nga Banka Qendrore pagesën e borxhit, në prill 2005, kjo e
fundit kishte informuar kërkuesen që nuk kishte kompetencë të merrej me
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çështjen e saj, duke u bazuar në Ligjin për Kursimet e Qytetarëve në Valuta
të Huaja. Në dhjetor 2007, Banka Qendrore informoi kërkuesit që nuk
kishte kursime me valuta të huaja të regjistruara në emër të kërkueses. Në
anën tjetër kërkuesja në vitin 2005 ishte informua nga Ministria e Financave
që bankat e autorizuara ishin përgjegjëse për saktësinë e të dhënave të
transferuara.
Tutje Banka e Podgoricës informoi kërkuesit që nuk kishin evidencë
se borxhi i vendosur nga gjykatat vendore ishte paguar dhe informuan se
Banka Qendrore ishte përgjegjëse për saktësinë e të dhënave të
transferuara. Disa herë kërkuesit kishin kontaktuar Ombudspersonin dhe
Ministrinë e Drejtësisë por pa sukses. U bë e ditur më vonë që borxhi i
vendosur për t‟u paguar kërkuesve nga gjykatat vendore nuk kishte qenë
asnjëherë i regjistruar nga Banka e Podgoricës dhe i transferuar në Bankën
Qendrore. Gjithashtu, kërkuesja kishte edhe një llogari me valutën euro,
shumë e cila ishte e regjistruar si borxh publik në Bankën Qendrore. Më
vonë kjo shumë u kthye në letra me vlerë dhe u shit nga kërkuesit me
gjysmën e vlerës së tyre.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Në kundërshtimet preliminare Qeveria argumentoi se kërkuesit nuk
kishin shteruar të gjitha mjetet vendore juridike, respektivisht nuk kanë
bërë padi kundër Bankës së Podgoricës ose Shtetit nëse kanë konsideruar
shtetin përgjegjës. Gjithashtu se kërkuesit kishin dështuar në inicimin e
procedurave administrative kundër Bankës Qendrore dhe nuk kishin
aplikuar në Gjykatën Kushtetuese. Sa i përket letrave të adresuara në
institucionet e ndryshme, nuk konsiderohen si procedura ligjore adekuate.
Kërkuesit argumentuan se letrat e adresuara institucioneve të ndryshme, që
u bënë pas vendimeve të 1993, 1994 dhe 1996, kishin për qëllim
implementimin e këtyre vendimeve dhe se aplikimi në Gjykatën
Kushtetuese, nuk ishte në dispozicion në atë kohë.
Në lidhje me këtë, Gjykata rikujton se mjetet e vetme që duhen
shteruar janë ato të cilat janë efektive. Gjithashtu Gjykata vlerëson se Neni
31 § 1 për shterim të mjeteve nuk është absolut dhe nuk aplikohet
automatikisht, por duhen vështruar rrethanat e veçanta të secilit rast.
Gjykata vlerëson kundërthëniet në të drejtën vendore në lidhje me
përgjegjësinë për evidencat - të dhënat - e kursimeve me valuta të
ndryshme dhe pasivitetin e Qeverisë për të sqaruar atë. Gjykata konsideron
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se në rrethana të tilla paditë civile nuk do të kishin dhënë zgjidhje efektive,
meqë as legjislacioni nuk ishte i qartë. Gjithashtu Gjykata vlerëson se
kërkesa pranë Gjykatës nga kërkuesja ishte bërë më 2005, kurse Gjykata
Kushtetuese ishte themeluar më 2007. Duke marrë parasysh rrethanat dhe
faktet e argumentuara, Gjykata hedhë poshtë argumentet e Qeverisë dhe
deklaron se kërkesa është e pranueshme.
Duke u mbështetur në Nenin 1 të Protokollit 1 të Konventës,
kërkuesit pretenduan se Shteti ishte i obliguar t'ua paguajë atyre kursimet
duke u bazuar në ligjin vendor dhe në faktin që qeveria nuk e ka mohuar
asnjëherë këtë obligim. Qeveria nuk kishte komente për këtë pretendim.
Gjykata rikujton, fillimisht, se kursimet me valuta të ndryshme hyjnë në
kuptimin e fjalës "pasuri" të Nenit 1 të Protokollit 1 të Konventës1.
Gjithashtu rikujton se çdo ndërhyrje nga autoritetet publike në të drejtën e
gëzimit paqësor të pasurisë duhet të bëhet në përputhje me ligjin2 dhe se
për këto ndërhyrje duhet të ketë qëllim legjitim për interesin e
përgjithshëm. Duke u bazuar në precedentët gjyqësorë të Gjykatës,
shprehja "në përputhje me ligjin" kërkon që veprimi i bërë të ketë bazë në të
drejtën vendore dhe gjithashtu i referohet kualitetit të ligjit në fjalë, duke
kërkuar nga ai të jetë i qasshëm dhe i qartë për personat që kanë nevojë të
parashohin efektet e tij.3
Meqë kursimet në valuta të huaja hyjnë në kuptimin e pasurisë që i
ishte lënë trashëgim kërkuesve dhe ligji vendor thoshte se këto borxhe ishin
publike dhe do të ktheheshin gradualisht deri në 2017 nga Shteti, Gjykata
konsideron se pretendimet e kërkuesve që t'ju kthehen kursimet me valuta
të huaja janë legjitime. Si pasojë e një gabimi administrativ, këto kursime
asnjëherë nuk ishin regjistruar dhe konvertuar në borxh publik dhe kësisoji
kërkuesve nuk u ishte kthyer borxhi. Ky fakt ishte konfirmuar nga Banka
Qendrore, Banka e Podgoricës dhe në mënyrë indirekte nga vetë Qeveria.
Gjykata vë në pah mungesën e precizitetit dhe parashikueshmërisë së ligjit
vendor për sa i përket çështjes se kush është përgjegjës për transferimin e
kursimeve. Është e qartë që kjo nuk ishte përgjegjësi e kërkuesve. Ligji për
Rregullimin e Detyrimeve që rrjedhin nga kursimet me valuta të huaja
parashihte se të gjitha kursimet me valuta të ndryshme të depozituara në
1

2
3
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"bankat e autorizuara" duke përfshirë edhe Bankën e Podgoricës para 18
mars 1995 do të bëheshin borxh publik; se të gjitha procedurat gjyqësore të
nisura për qëllim të kthimit të këtyre kursimeve deri në ditën e hyrjes në
fuqi të ligjit duhen ndërprerë. Ky ligj ishte zëvendësuar dhe përmirësuar
më vonë me dy ligje tjera, përfshirë këtu edhe Ligjin për Kursimet e
Qytetarëve në Valutë të Huaj të vitit 2003, në të cilin thuhej se në momentin
e transferimit të borxheve nga bankat tjera tek Banka Qendrore, bankat
duhet t'ia dorëzojnë Bankës Qendrore edhe të gjitha evidencat - të dhënat- e
detajuara rreth këtyre borxheve dhe se përgjegjësia për saktësinë e këtyre të
dhënave mbetet tek bankat. Ligji gjithashtu parashihte se deri më 2017
Shteti duhet t‟i kthejë këto borxhe duke i paguar në euro.
Duke u bazuar në faktet më lart, Gjykata konsideron se ka pasur
ndërhyrje evidente nga Shteti në të drejtën pronësore të kërkuesve dhe në
pritjet legjitime që kursimet do t‟iu ktheheshin. Nga ky përfundim, Gjykata
sqaron se nuk ka nevojë të vlerësojë nëse ka pasur baraspeshë të drejtë në
mes të kërkesës për interes të përgjithshëm dhe kërkesës për mbrojtje të të
drejtave themelore të individit. Prandaj, gjen se ka shkelje të Nenit 1 të
Protokollit 1 të Konventës.
Në lidhje me Nenin 6 të Konventës, kërkuesit dhanë të njëjtin
argument sikurse në pretendimet e bazuara në Nenin 1 të Protokollit 1.
Prandaj, Gjykata konsideron se nuk është e nevojshme që të shqyrtohen të
njëjtat pretendime duke u bazuar në Nenin 6 të Konventës. Pretendimet e
tjera duke u bazuar në Nenin 6 të Konventës dhe Nenin 1 të Protokollit 1
përfshinin pamundësinë e ekzekutimit të vendimit gjyqësor që urdhëronte
kthimin e kursimeve dhe detyrimi i tyre për të shitur letrat me vlerë për
gjysmën e shumës reale të tyre. Gjykata në raste të ngjashme, ka vendosur se
kërkuesit nuk kishin të drejta të vazhdueshme në lidhje me ekzekutimin,
sepse ishte e ndaluar me ligjin relevant para se Shteti të kishte ratifikuar
Konventën dhe Protokollin 1 më 3 Mars 2004.4 Si rrjedhojë, pretendimet
konsiderohen të pabazuara dhe refuzohen nga Gjykata duke u bazuar në
Nenin 35 § 3 (a) dhe 4 të Konventës. Gjithashtu, Gjykata vlerëson se ligji
vendor parasheh që letrat me vlerë të shiten, por nuk është limituar shuma e
këtyre letrave me vlerë në treg. Në këto rrethana, Gjykata vlerëson se Shteti
nuk mund të mbahet përgjegjës për veprimin individual të kërkuesve që t'i
shesin letrat me vlerë. Prandaj vendosë se ky pretendim është i
4

Ajdarpašić dhe Kadić kundër Malit të Zi (vend.), nr. 40759/06 dhe 56888/09, §§30-33, 23
Nëntor 2010; Molnar Gaborkundër Serbisë, nr. 22762/05, §§ 48-51, 8 Dhjetor 2009
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papajtueshëm rationae personae me dispozitat e Konventës, përkatësisht
Nenin 35 § 3 (a) dhe nuk pranohet duke u bazuar në Neni 35 § 4.
Kërkuesit pretenduan në shumat e kursimeve në valuta të huaja siç
ishte caktuar në vendimet e gjykatave vendore, dhe 10,000 euro dëme jo
materiale. Qeveria e kundërshtoi këtë shumë, kurse Gjykata pranon se
kërkuesit kishin vuajtur dëme jo-materiale, të cilat nuk mund të
kompensoheshin vetëm me gjetjen e shkeljes së të drejtave të tyre. Prandaj
Gjykata vlerëson se për dëmet jo-materiale të japë 3,000 për kërkuesit. Sa i
përket dëmeve materiale dhe kthimin e borxhit, Qeveria duhet t‟i paguajë
kërkuesit duke llogaritur edhe interesin që nga momenti kur kursimet u
bënë borxh publik. Qeveria e Malit të Zi duhet gjithashtu të marrë masat
dhe ndryshojë ligjin dhe të kthejë të gjitha borxhet që rrjedhin nga ai ligj.
Gjykata gjithashtu urdhëron pagesën e shpenzimeve procedurale të
kërkuesve.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se ka shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1, ndërsa
kërkesa e bazuar në Nenin 6 nuk është e nevojshme për shqyrtim ndaras
(unanimisht).
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MZT Learnica A.D. kundër Ish Republikës Jugosllave të
Maqedonisë - 26124/02
30.11.2006 [Seksioni i pestë]
Neni 1 i Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e
privimit nga asetet e deponuara në bankë / hedhet poshtë
Neni 6 § 1
Shkelje e së drejtës për proces të rregullt gjyqësor si pasojë e tejzgjatjes së procedurave / ka shkelje
Neni 14
Shkelje e së drejtës në trajtim të barabartë si pasojë e diskriminimit në
krahasim me kreditorët e tjerë / hedhet poshtë
Fjalët kyçe: depozita bankare / kthim depozitave/ pasuri ekzistuese / shterim
e mjeteve juridike/ proces i rregullt gjyqësor/ tej-zgjatje e procedurave /
diskriminim
Faktet e rastit
Kërkuesi - MZT Learnica A.D. Shkup, kishte llogari bankare në
monedhë të huaj në Jugobanka A.D. të Shkupit, bankë kjo e cila më vonë u
regjistrua si Banka e Tregtisë së Jashtme të Shkupit (Banka), përmes së cilës
kërkuesi realizonte pagesat ndaj partnerëve të tij të biznesit. Në vitin 1991,
kërkuesi kishte vënë në dispozicion disa letra krediti si garanci për
realizimin e pagesave ndaj palëve të treta, të cilat siç duket nuk ishin
ekzekutuar nga ana e bankës, përkundër faktit se kërkuesi kishe urdhëruar
një gjë të tillë. Vlera letrave të kreditit kalonte shumën prej 200,000 $
(dollarë). Si rrjedhojë, më 25 qershor 1992 kërkuesi inicoi procedurën
përmbarimore duke kërkuar nga Gjykata Ekonomike e Qarkut në Shkup të
urdhërojë Bankën që të bëjë transferimin e shumës përkatëse të parave në
llogarinë e tij, kërkesë kjo e cila u miratua nga Gjykata Ekonomike e Qarkut
në Shkup. Megjithatë, meqë banka refuzoi të bëjë transferimin e shumës
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përkatëse të parave, procedura në vijim vazhdoi si procedurë civile përmes
së cilës do të shqyrtohej bazueshmëria e kërkesës së parashtruar nga
kërkuesi.
Në kuadër të procedurës në fjalë, Gjykata Ekonomike e Qarkut në
Shkup kishte kërkuar mendimin e një eksperti të pavarur dhe gjithashtu
kishte kërkuar nga kërkuesi sqarimin e kërkesës. Pasi që mendimi i
depozituar nga ana e ekspertit të pavarur u kundërshtua nga kërkuesi,
Gjykata Ekonomike e Qarkut në Shkup urdhëroi Institutin Forenzik
Shtetëror që të përpilojë raport në lidhje me letrat e kreditit, duke
urdhëruar kërkuesin t'i bartë shpenzimet në lidhje me mendimin në fjalë. E
njëjta gjykatë, më 26 prill 1995, pezulloi procedurën në lidhje me kërkesën e
kërkuesit si pasojë e inicimit të procedurës së falimentimit kundër Bankës.
Tetë muaj më vonë, kërkuesi i kërkoi gjykatës rifillimin e procedurës
kundër Bankës dhe organizimin sa më të shpejtë të një seance gjyqësore ku
do të ftoheshin ekspertët që kishin dhënë opinion në lidhje me kërkesën e
tij. Si rezultat, Gjykata Ekonomike e Qarkut në Shkup organizoi seancë e
cila u shty si pasojë e grevës së stafit administrativ të saj. Në dy seancat
vijuese të organizuara nga ana e Gjykatës Ekonomike të Qarkut në Shkup
nuk mori pjesë asnjëra prej palëve edhe pse që të dyja ishin njoftuar në
mënyrë të duhur për çfarë arsye procedura u pezullua për pesë muaj. Pas
rifillimit të saj, kërkuesit i ishte kërkuar të sqaronte për të dytën herë
kërkesën e tij. Në këtë fazë të procedurës, Banka kërkoi nga Gjykata
Ekonomike e Qarkut në Shkup marrjen e opinionit të tretë nga Instituti
Forenzik Shtetëror. Shpenzimet për këtë opinion ishin paguar nga ana e
kërkuesit me qëllim të evitimit të tej-zgjatjes së procedurës pasi që Banka
kishte refuzuar të paguajë për to.
Në nëntor të vitit 2001, Gjykata Ekonomike e Qarkut përfundoi
procedurën e falimentimit kundër Bankës, duke vërejtur se të gjitha
kërkesat e kreditorëve të Bankës ishin realizuar dhe kështu, pjesa e mbetur
e aseteve iu transferua Shtetit. Banka pushoi së ekzistuari dhe rrjedhimisht
procedura në lidhje me kërkesën e Kërkuesit kundër Bankës u pezullua.
Kërkuesi në vijim kishte kërkuar vazhdimin e procedurës kundër Shtetit si
pasardhës ligjor i Bankës dhe organizimin e një seance në të cilën do të
ftohej avokati i shtetit në emër të tij. Megjithatë, avokati i shtetit kishte
refuzuar të marrë pjesë në procedurë në cilësinë e të pandehurit.
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Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Kërkuesi pretendoi shkelje të të drejtave të parapara me Nenin 1 të
Protokollit 1, Nenin 6 § 1 dhe Nenin 14 të Konventës. Gjykata fillimisht
vërën se procedura në lidhje me kërkesën kishin filluar më 25 qershor të
vitit 1992 kur kërkuesi kishte kërkuar nga Gjykata Ekonomike e Qarkut në
Shkup të urdhërojë Bankën që të transferojë shumën përkatëse të parave në
llogarinë bankare të tij. Gjykata konsideron se procedurat nuk kanë
përfunduar meqenëse gjykatat vendore nuk kanë marrë një vendim
përfundimtar lidhur me çështjen.
Në lidhje me Nenin 6 § 1, Gjykata vëren se periudha kohore e cila bie
nën juridiksionin e saj nuk fillon nga 25 qershori i vitit 1992, por nga 10
prilli 1997 kur edhe u ratifikua Konventa në Ish Republikën Jugosllave të
Maqedonisë. Megjithatë, Gjykata konsideron se për të vlerësuar nëse kriteri
i „afatit të arsyeshëm‟ i përcaktuar me Nenin 6 § 1 të Konventës është
shkelur ashtu siç pretendon kërkuesi, krahas gjendjes së procedurës pas
ratifikimit të Konventës, rëndësi duhet kushtuar gjendjes së procedurës që
nga inicimi i saj. Në këtë rast, nga koha kur ishte iniciuar procedura, deri në
hyrjen në fuqi të Konventa, kishin kaluar plotë katër vite, nëntë muaj e
pesëmbëdhjetë ditë para një instance të vetme gjyqësore, për të vazhduar
tutje zvarritja e saj edhe për katërmbëdhjetë vite e nëntë muaj të tjerë pas
ratifikimit të Konventës. Gjykata, duke iu referuar praktikës së saj, rikujton
se arsyeshmëria e kohëzgjatjes së procedurave duhet vlerësuar sipas
rrethanave të rastit dhe duke pasur parasysh: kompleksitetin e rastit,
sjelljen e kërkuesit dhe autoriteteve relevante.1
Duke pretenduar se natyra komplekse e rastit të kërkuesit kishte
shkaktuar tej-zgjatjen e procedurës, Qeveria argumentoi se koha në të cilën
ishte inicuar procedura, kohë kjo e shpërbërjes së ish Jugosllavisë dhe
sistemit të saj bankar, duhet të vlerësohet si kontribuues kyç në
jetëgjatësinë e procedurës. Për më tepër, tej-zgjatjen e procedurës Qeveria e
arsyetoi edhe me bllokimin e sistemit të pagesave në kohën kur rasti i
kërkuesit ishte në shqyrtim e sipër. Qeveria po ashtu pretendoi se vetë
kërkuesi me sjelljen e tij kishte kontribuar në kohëzgjatjen e procedurës,
meqë nuk kishte marrë pjesë në dy seanca gjyqësore radhazi, duke
shkaktuar kësisoj pezullimin e procedurës për pesë muaj dhe rrjedhimisht
1

Frydlender kundër Francës nr. 30979/96, § 43, GjEDNj 2000-VII; Comingersoll S.A. kundër
Portugalisë nr. 35382/97, GjEDNj 2000-IV; Philis kundër Greqisë (nr. 2), vendimi i datës 27
Qershor 1997, Buletini i Aktgjykimeve dhe Vendimeve 1997-IV, § 35
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duke kontribuar në tej-zgjatjen e saj. Tutje, Qeveria theksoi se kërkuesi
asnjëherë nuk kishte kërkuar nga gjykata përshpejtimin e procedurës. Për
më tepër, ai kishte pritur më shumë se tetë muaj që të kërkojë nga gjykata
rifillimin e procedurës e cila ishte pezulluar si rezultat i falimentimit të
Bankës. Në anën tjetër, në lidhje me sjelljen e Bankës, Qeveria pretendoi se
dështimi i Bankës për të marrë pjesë në një numër të seancave gjyqësore,
mos përmbushja e udhëzimeve të Gjykatës dhe mos pagesa e shpenzimeve
të ekspertëve gjithashtu kishte kontribuar në zgjatjen e procedurës. Për
fund, sa i përket sjelljes së autoriteteve shtetërore, Qeveria argumentoi se
Gjykata Ekonomike e Qarkut në Shkup kishte zhvilluar seancat gjyqësore
pa asnjë pengesë apo vonesë. Qeveria pranoi se greva e stafit administrativ
të kësaj gjykate kishte ndikuar në vonesën e procedurës për katër muaj,
megjithatë, sipas Qeverisë, një periudhë e tillë kohore nuk ka ndikuar
shumë në gjatësinë e përgjithshme të procedurës. Tutje, Qeveria pohoi se
Gjykatës Ekonomike të Qarkut në Shkup i janë dashur më shumë se dy vjet
e gjysmë për organizimin e një seance gjyqësore në procedurën kundër
shtetit, megjithatë një vonesë e tillë, sipas pretendimeve të Qeverisë, duhet
t‟i atribuohet kërkuesit i cili e kishte humbur interesin në vazhdimin e
procedurës meqë nuk kishte kërkuar përshpejtimin e procedurës.
Argumentet e Qeverisë i kundërshtoi kërkuesi, i cili duke vënë
theksin mbi natyrën ekonomike të rastit të tij, kujtoi se legjislacioni i
brendshëm për raste të tilla parasheh afate të shkurta. Rrjedhimisht, sipas
kërkuesit, vetë zgjatja e procedurës për plotë 8 vite edhe pas ratifikimit të
Konventës është i mjaftueshëm që Gjykata të vlerësojë se kriteri i "afatit të
arsyeshëm" është shkelur. Sipas kërkuesit, Gjykata Ekonomike e Qarkut në
Shkup kishte zvarritur pa arsye procedurën kur kjo e fundit kishte pranuar
kërkesën e Bankës për një mendim të tretë të ekspertit, përkundër faktit se
për rastin e kërkuesit veçse ishin dhënë dy mendime. Për më tepër,
kërkuesi kujtoi se edhe pse pagesa e shpenzimeve të ekspertit për dhënien
e mendimit të ekspertit ishte detyrë e Bankës, megjithatë ishte kërkuesi ai i
cili kishte paguar shpenzimet në fjalë me qëllim të evitimit të vonesave të
cilat mund të zgjatnin procedurën edhe më shumë. Argumentet e Qeverisë
për kompleksitetin e rastit dhe humbjen e interesimit nga ana e kërkuesit,
ky i fundit i kundërshtoi me arsyetimin se është lënë pa kurrfarë alternative
tjetër në kohën kur Shteti kishte refuzuar të marrë pjesë në procedurë në
cilësinë e të pandehurit.
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Duke marrë parasysh argumentet e prezantuara nga palët, Gjykata
fillimisht kujton se Shteti ka për obligim të organizojë sistemin ligjor në atë
mënyrë që gjykatat e tij do t‟i garantojnë secilit të drejtën e marrjes së
vendimit të formës së prerë në çështjet lidhur me të drejtat dhe detyrimet e
tyre brenda një afati të arsyeshëm kohor. Duke marrë parasysh numrin e
opinioneve të ekspertëve, Gjykata e cilëson rastin e kërkuesit si rast
kompleks. Megjithatë, ajo vëren se kompleksiteti i rastit nuk ka qenë i
vetmi element që ka ndikuar në kohëzgjatjen e procedurës. Gjykata
vlerëson se sjellja e kërkuesit nuk ka ndikuar në tej-zgjatjen e procedurës
meqë mos pjesëmarrja e tij në dy seanca radhazi shkaktoi pezullimin e
procedurës për periudhë të shkurtër kohore. Përkundrazi, kërkuesi ka bërë
përpjekje për përshpejtimin e procedurës kur ka paguar shpenzimet e
ekspertëve, përkundër faktit se një gjë e tillë ka qenë detyrë e Bankës, dhe
kur ka kërkuar nga Gjykata Ekonomike e Qarkut në Shkup që të organizojë
seancë gjyqësore sa më shpejtë që është e mundur. Si rrjedhojë, Gjykata
vlerëson se kërkuesi nuk duhet mbajtur përgjegjës për gjatësinë e
procedurës. Në anën tjetër, Gjykata vëren se Gjykatës Ekonomike të Qarkut
në Shkup i janë dashur më shumë se një një vit e gjysmë që të organizojë
një seancë në lidhje me kërkesën e kërkuesit për vazhdimin e procedurës
kundër Shtetit. Krahas kësaj, Gjykata vëren se në lidhje me meritat e
kërkesës së Kërkuesit ende nuk është marrë kurrfarë vendimi. Si pasojë,
Gjykata vlerëson se kohëzgjatja e procedurës nuk është në pajtim me
kriterin e „afatit të arsyeshëm‟ të përcaktuar me Nenin 6 § 1 të Konventës
dhe rrjedhimisht, ka shkelje të këtij neni.
Në lidhje me Nenin 1 të Protokollit 1, kërkuesi pretendoi se i është
shkelur e drejta në gëzim paqësor të pasurisë, me arsyetimin se ishte
privuar nga gëzimi i shumës së kontestit. Në lidhje me këtë pretendim,
Gjykata rikujton se koncepti i "pasurisë" sipas nenit në fjalë, ka një kuptim
autonom i cili nuk kufizohet vetëm në pronësinë mbi sende fizike dhe as në
"pasuri ekzistuese", por përfshinë asete dhe kërkesa mbi të cilat kërkuesi
mund të dëshmojë se ka pasur të paktën një "pritje legjitime" dhe të
arsyeshme për të ushtruar të drejtë efektive pronësore mbi të. Meqë
gjykatat vendore nuk kishte dhënë asnjëherë një vendim në meritat e rastit
dhe kërkuesi ende mund ta realizojë kërkesën e tij nga asetet e Bankës të
cilat i janë transferuar Shtetit pas përfundimit të procedurës së
falimentimit, Gjykata vlerëson se kërkesa mbi këtë nen është e
parakohshme, sepse procedurat e brendshme nuk janë shterur ende. Andaj
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Gjykata e konsideron kërkesën si të pabazë dhe e refuzon atë në përputhje
me Nenin 35 § 4 të Konventës.
Në lidhje me Nenin 14 të Konventës, kërkuesi pretendoi se është
diskriminuar në krahasim me kreditorët e tjerë të Bankës, të cilët kanë
realizuar kërkesat e tyre në procedurën e falimentimit. Megjithatë, kjo pjesë
e kërkesës refuzohet nga Gjykata. Kjo e fundit vlerëson se kërkuesi jo
vetëm që nuk ka ofruar asnjë argument në mbështetje të këtij pretendimi,
mirëpo i njëjti nuk ka shteruar mjetet juridike në raport me këtë pjesë të
kërkesës duke marrë parasysh faktin se çështjet të cilat kanë të bëjnë me
diskriminim, paraprakisht duhet të paraqiten pranë Gjykatës Kushtetuese
në nivel të vendit meqë ajo është kompetente në këtë fushë.
Bazuar në Nenin 41 kërkuesi pretendon dëme materiale si pasojë e
kohëzgjatjes së procedurave. Gjykata nuk gjen lidhej shkakore në mes të
shkeljes dhe dëmeve të pretenduara andaj refuzon këtë pretendim. Në anën
tjetër duke konsideruar se kërkuesi ka vuajtur dëme jo-materiale si pasojë e
shkeljes së konventës, cakton 4,000 EUR dëme.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se ka shkelje të Nenit 6 § 1 të Konventës, ndërsa
pjesën tjetër të kërkesës e deklaron të papranueshme (unanimisht).
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Suljagić kundër Bosne dhe Hercegovinës - 27912/02
03.02.2010 [Seksioni i katërt]
Neni 1 i Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e mospërputhjes së legjislacionit vendor me Konventën në lidhje me kursimet e
vjetra në valutë të huaj / ka shkelje
Fjalët kyçe: gëzim paqësor i pasurisë/ kursime/ valutë e huaj/ borxh/ norma
e interesit/ interesi i përgjithshëm/ baraspeshë e drejtë/ gjykim pilot
Faktet e rastit
Çështja e kursimeve “të vjetra” në valutë të huaj nëpër bankat e ishJugosllavisë, ishte subjekt i shumë trajtimeve pas shpërbërjes së federatës.
Republika Socialiste Federative e Jugosllavisë në vitet ‟70 ishte e përshkuar
nga një situatë e brishtë financiare dhe mungesë e parave në qarkullim. Për
të ngritur likuiditetin, bankat kishin krijuar politika që të bënin deponimet
në valutë të huaj shumë atraktive, me një normë të lartë të interesit dhe të
garantuara nga ana e shtetit. Pas luftës në Bosne dhe Hercegovinë dhe me
Marrëveshjen e Dejtonit, të gjitha bankat komerciale, dikur në pronësi
shoqërore, u nacionalizuan me sukses. Bosne dhe Hercegovina mori
përsipër të gjitha obligimet ligjore lidhur me kursimet në valutë të huaj që
ishin bërë në bankat e ndodhura në territorin e këtij shteti.
Kërkuesi - z. Mustafa Suljagiq, shtetas i Bosne dhe Hercegovinës,
kishte punuar për disa vjet jashtë vendit dhe të ardhurat i kishte deponuar
në valutë të huaj në Bankën Qendrore në Tuzla. Kjo bankë ishte pjesë e
“Privredna Banka Sarajevo”. Me reformat e Markoviqit, më 1994
“Tuzlanska Banka” u nacionalizua, ndërsa më 1998 iu shit një banke
tregtare me bazë në Slloveni. Në vitin 2006 u miratua Ligji për Kursimet e
Vjetra në Valutë të Huaj në nivel shtetëror, megjithëse masat për zbatimin e
tyre binin veçmas në secilin entitet. Ligji parashihte një normë shumë të
ulët të interesit, duke filluar nga viti 1992, dhe një formë të certifikimit
verifikues për kërkuesit. Gjykata Kushtetuese e Bosne dhe Hercegovinës
ishte dashur të vlerësojë kushtetutshmërinë e kësaj norme të ulët të
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interesit, me ç„rast kishte vendosur se një masë e tillë ishte e arsyeshme
duke i pasur parasysh të gjitha rrethanat e veçanërisht nevojës për të
rindërtuar ekonominë kombëtare pas një lufte shkatërrimtare.
Pas vlerësimit të këtij komisioni verifikues, kërkuesit i ishte
konfirmuar se i kishin mbetur peng kursime që arrinin shumën prej
269,275.21 BAM. Pas dështimeve të disahershme për t'i nxjerrë kursimet e
tij, kërkuesi fillimisht kërkoi rimbursimin e kursimeve të veta pranë Odës
për të Drejtat e Njeriut. Komisioni për të Drejtat e Njeriut, pasardhës i
Odës, gjeti shkelje të Nenit 6 dhe Nenit 1 të Protokollit 1 të Konventës
Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Krahas dëmshpërblimit në emër të
dëmeve jo-materiale dhe shpenzimeve procedurale, kërkuesit do të duhej
t‟i kthehej vlera e përgjithshme e kursimeve. Kthimi do të duhej të bëhej në
formë të letrave me vlerë në tetë pjesë, ndërsa afati i fundit i amortizimit,
sipas ligjit relevant, ishte viti 2015. Këto letra me vlerë shiteshin në kushte
mjaft të pafavorshme, në një treg jozyrtar të këmbimit. Përfitimi real në
para të gatshme paraqiste vetëm një fraksion të vlerës nominale.
Kërkuesi veҫse i ishte drejtuar Gjykatës në Strasburg disa herë që nga
viti 2002. Më 2009, Qeveria i rimbursoi kërkuesit pjesën e parë të kursimeve
në vlerë prej 4,237.44 BAM në formë të letrave me vlerë, të cilat ishin
dashur t'i jepeshin atij në vitin 2008. Megjithatë, pjesa e dytë dhe e tretë nuk
iu paguan brenda afatit të caktuar dhe as deri në kohën kur Gjykata
vendosi për këtë rast
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Kërkuesi pretendoi se akti legjislativ relevant që parashihte normë
shumë të ulët të interesit nuk ishte në përputhje me Konventën. Për më
tepër, konsideroi se nuk i ishin dhënë garanci të mjaftueshme se Qeveria do
të vepronte sipas vendimit të Komisionit.
Në shqyrtimin e këtij rasti, Gjykata së pari analizoi zbatueshmërinë e
Nenit 1 të Protokollit 1. Duke u thirrur në praktikën e saj gjyqësore,1
Gjykata rikujton se edhe sendet jo-trupore, në këtë rast të cilësuara si asetet,
kanë kuptimin e pasurisë sipas Nenit 1 të Protokollit 1. Megjithëse ky nen si
i tillë gjen zbatim në rastin në fjalë, andaj Gjykata u lëshua në një analizë të
thukët të asaj se cila nga tri të ashtuquajturat “rregullat përbërëse” të këtij
neni më saktësisht i përgjigjet rrethanave të rastit. Gjykata vlerëson se nuk
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është e kontestueshme se kërkuesi ka pësuar ndërhyrje në të drejtën e tij
për gëzim paqësor të pasurisë - pra, në rregullin e parë- meqenëse Shteti
kishte dështuar t'ia kthejë atij kursimet; se norma e interesit ishte ulur
dukshëm nga ajo që ishte pritur kur kërkuesi bëri kursimet e tij; dhe se
edhe ato pak letra me vlerë që i kishte marrë e kishte pasur shumë vështirë
t'i përdorte duke qenë i kufizuar për investimin e tyre vetëm në prona
shtetërore. Prandaj, Gjykata konsideron se ka pasur ndërhyrje me të drejtën
e tij për gëzim paqësor të pasurisë. Meqenëse ky kufizim është bërë në
mënyrë ligjore, përkatësisht me Ligjin për Kursimet e Vjetra në Valutë të
Huaj, dhe se ky ligj ishte miratuar për një arsye legjitime, Gjykata
gjithashtu vlerëson se rregulli i dytë dhe i tretë gjithashtu janë përmbushur.
Prandaj, si pjesë e fundit, Gjykata vendosë se kërkesën e kërkuesit duhet të
shqyrtohet përkitazi me rregullin e tretë, gjegjësisht nëse Qeveria ka
vepruar në mbrojtje të interesit të përgjithshëm në momentin kur e ka
privuar kërkuesin nga gëzimi paqësor i pasurisë. Në shqyrtimin e këtij
rregulli, Gjykata vlerësoi se qoftë ndërhyrja në gëzimin paqësor të pronës,
qoftë abstenimi nga veprimi, duhet të arrijnë vendosjen e baraspeshës së
drejtë në mes të interesit të përgjithshëm të komunitetit dhe kërkesave për
mbrojtjen e të drejtave themelore të individit.
Kërkuesi parashtroi se ligji relevant në bazë të të cilit po i bëhej
kthimi, nuk ishte në pajtim me Nenin 1 të Protokollit 1. Përderisa në
momentin e deponimit të kursimeve ishte paraparë një normë e interesit
prej 10%, ligji i ri parashihte kthimin me një normë prej vetëm 0,5%. Në
lidhje me këtë, Gjykata duke i pasur parasysh rrethanat e shtetit të Bone
dhe Hercegovinës, pajtohet me mendimin e Gjykatës Kushtetuese, se një
masë e këtillë është e nevojshme për rindërtimin e ekonomisë vendore dhe
se ajo bie në kuadër të hapësirës së vlerësimit të shteteve. Kërkuesi
gjithashtu përmendi se letrat me vlerë nuk do të mund të shiteshin me
vlerën e tyre reale, por ky aludim u hodh poshtë nga Gjykata duke
ritheksuar se këto letra me vlerë shiteshin me 90% të vlerës së tyre në
entitetin e Republikës Srpska dhe se nuk kishte arsye që ato të shiteshin me
më pak vlerë në entitetet tjera, veçanërisht duke pasur parasysh afatin e
shkurtër të amortizimin të tyre. Prandaj, Gjykata konsideron se Ligji në
fjalë është në përputhje me Nenin 1 të Protokollit 1.
Megjithatë, ndonëse Gjykata konsideron se Ligji është në përputhje
me këtë nen, ajo pajtohet me kërkuesin se implementimi i këtij ligji është i
pakënaqshëm. Në lidhje me këtë, kërkuesi kishte pretenduar se ai nuk
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kishte garanci të mjaftueshme se rimbursimi i fondeve do t‟i bëhej në kohën
e dhënë, sidomos duke pas parasysh vonesat që tashmë ishin bërë në
lëshimin e letrave me vlerë. Gjykata rikujton se këto vonesa kishin ndodhur
vetëm në Federatën e Bosne dhe Hercegovinës dhe në Qarkun e Bërrçkos,
ndërkaq Republika Srpska nuk kishte vonesa në lëshimin e letrave me
vlerë. Qeveria u kundërpërgjigj duke potencuar se ligji ishte hartuar në
bashkëpunim me Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe se vonesat ishin si
pasojë e disa rrethanave të brendshme. Megjithatë, ishin ndërmarrë masa
për të siguruar pagesën në kohën e dhënë.
Gjykata rithekson se është e vetëdijshme për barrën e madhe që kanë
përsipër shtetet pasuese të ish-RSFJ-së lidhur me çështjen e kursimeve në
valutë të huaj. Megjithatë, Gjykata vlerëson se përkitazi me parimin e
ligjshmërisë në kontekst të Nenit 1 të Protokollit 1, palët nënshkruese kanë
për obligim të respektojnë dhe zbatojnë ligjet që kanë miratuar. Kështu,
Gjykata hedhë poshtë pretendimet e Qeverisë dhe vlerëson se ka shkelje të
Nenit 1 të Protokollit 1, për shkak të vonesave në zbatimin e këtij ligji.
Rreth çështjes së kthimit të kursimeve në valutë të huaj, pothuajse
identike me këtë në fjalë, Gjykata ka pranuar 1,350 kërkesa që kishin
mbetur pezull. Kështu, përkitazi me Nenin 46 të Konventës lidhur me
ekzekutimin e vendimeve të Gjykatës, me gjithë kundërshtimin e Qeverisë,
ajo vlerëson se do të ishte e arsyeshme të zbatohet një procedurë e gjykimit
pilot për të gjitha rastet kundër dy entiteteve të Bosne dhe Herzegovinës, të
cilat kishin vonesa në lëshimin e letrave me vlerë. Kështu, Gjykata do të
ishte drejtpërdrejtë nën mbikëqyrje të ekzekutimit të vendimit të dhënë dhe
zgjidhjes së rasteve të ngjashme pranë autoriteteve shtetërore.
Mbështetur në Nenin 41 kërkuesi pretendoi dëme materiale dhe jomateriale. Duke konsideruar se kërkuesi ka vuajtur dëme të tilla Gjykata
cakton dëme jo-materiale në vlerë prej 5,000 eurosh dhe 729 euro për
shpenzimet e procedurës.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se ka shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1 të Konventës
(unanimisht)
Mendimi alternativ i gjyqtarit Mijoviq
Gjyqtari Mijoviq pajtohet me argumentin se Qeveria kishte dështuar
të vendos baraspeshë në mes të interesit të përgjithshëm dhe kërkesave për
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mbrojtjen e të drejtave të individit. Megjithatë, marrë parasysh rrethanat në
përgjithësi dhe nevojën për të rimëkëmbur ekonominë e vendit, është i
arsyeshëm fakti se nuk është e mundur t‟u bëhet rimbursimi titullarëve të
të ashtuquajturave llogari “të ngrira” bankare pa dizajnimin e një skeme të
mire menduar të rimbursimit.
Përderisa paneli gjykues ishte i mendimit se detajet rreth rimbursimit
janë çështje që bien në kuadrin e vlerësimit të shtetit, gjyqtari Mijoviq
deklaron se në fakt ka pasur bazë të mjaftueshme për ta shpallur ligjin e
rimbursimit në kundërshtim me Nenin 1 të Protokollit 1. Megjithatë, nëse
Gjykata do të shkonte sipas kësaj linje të mendimit, njësitë federale të Bosne
dhe Hercegovinës do të duhej të miratonin ligje të reja, çka vetëm se do të
shpenzonte kohë, do të ishte sfiduese në planin ekonomik dhe mjaft
dëshpëruese për rreth çerekun e popullsisë së Bosne dhe Hercegovinës.
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Trajkovski kundër ish-Republikës Jugosllave të Maqedonisë 53320/99
7.03.2002 [Seksioni i tretë]
Neni 1 i Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e
pamundësisë së tërheqjes së parave në valutë të huaj nga llogaria bankare /
hedhet poshtë
Fjalët kyçe: depozita në valutë e huaj / tërheqje e parave/ / interes publik /
baraspeshë e drejtë / ndryshime të regjimit
Faktet e rastit
Kërkuesi - z. Strezo Trajkovski, qytetar i ish-Republikës Jugosllave të
Maqedonisë (IRJM), kishte kursime në valutë të huaj në Komercijalna
Banka-Skopje, bankë e cila ishte në pronësi të Shtetit para shpërbërjes së
Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë (RSFJ-së). Sipas
legjislacionit të atëhershëm të RSFJ-së, bankat obligoheshin të depozitonin
fondet e valutave të huaja në Bankën Kombëtare të RSFJ-së. Në vitin 1991,
Këshilli i Ministrave miratoi një vendim, sipas të cilit tërheqja e fondeve
nga kursimet e llogarive në valutë të huaj, mund të bëhej vetëm me këste.
Më 1991, IRJM shpalli pavarësinë dhe sipas Kushtetutës së re, të gjitha ligjet
e RSFJ-së mbeteshin në fuqi, përveç atyre ligjeve që rregullonin
organizimin dhe kompetencat e institucioneve të RSFJ-së. Në të njëjtin vit,
banka ia refuzoi kërkuesit kërkesën për t‟i tërhequr kursimet e veta në
valutë të huaj, duke u bazuar në vendimin e lartpërmendur të
institucioneve të RSFJ-së. Më 1992, fondet e kërkuesit u transferuan në një
llogari të re të së njëjtës bankë, e cila ishte gjithashtu e ngrirë. Në të njëjtin
vit, IRJM prezantoi valutën e vetë shtetërore dhe borxhi ndaj mbajtësve të
llogarive të ngrira përbënte 1.6 miliardë Marka gjermanë (DEM). Me ligjin e
vitit 1992, që shfuqizoi legjislacionin e mëhershëm, sa i përket fondeve
personale të vendosura në llogaritë bankare me valutë të huaj që ishin
depozituar në Bankën Kombëtare të RSFJ-së, Qeveria obligohej të paguaj
fondet respektive të vendosura në llogaritë e kursimeve në bankat me zyrë
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qendrore në territorin e vet dhe qytetarët mund të tërhiqnin një shumë të
kufizuar nga llogaritë e tyre të kursimeve. Për shumën e mbetur do të
lëshoheshin letrat me vlerë.
Më 1992, kërkuesi ngriti padi civile kundër bankës në Gjykatën
Komunale të Shkupit, duke kërkuar kthimin e parave të tij me kamatë
interesi. Padia u hodh poshtë me arsyetimin se sipas rregullores së caktuar
të RSFJ bankat obligoheshin të depozitonin fondet e personave fizikë në
valutë të huaj në Bankën Kombëtare Federative, dhe se tërheqja e fondeve
nga llogaritë e kursimeve ishte e mundur vetëm për blerje të
apartamenteve ose lokaleve afariste. Ligji u ndryshua sërish në vitin 1993,
dhe sipas ligjit të ri, tërheqja e fondeve nga llogaritë e ngrira të kursimeve
në valutë të huaj, ishte e mundur vetëm për qëllimet e përcaktuara me ligj,
e që mes tjerash përfshinin: shpenzimet mjekësore, martesore, funerale dhe
shkollore, ose ri-pagimin e kredive afatgjata bankare, pagesat e taksave,
detyrimeve doganore, taksat në lidhje me transferimin e aksioneve, blerjen
e tokave bujqësore në pronësi të Shtetit, makinat për bujqësi etj. Kërkuesi
apeloi në Gjykatën e Apelit, duke pretenduar se fondet e vendosura në
llogaritë e ngrira të kursimeve duhet të kenë të njëjtin interes sikur të ishin
vendosur në llogari të afatizuara p.sh të depozitohen mbi bazë
kontraktuale, pa të drejtë për të tërhequr për një periudhë të caktuar
kohore. Më 1994, Gjykata e Apelit në Shkup, prishi vendimin e Gjykatës
Komunale, me arsyetimin se vendimi nuk bazohej në legjislacionin e IRJM
dhe Gjykata nuk ishte përgjigjur në argumentet e kërkuesit në lidhje me
normën e interesit. Prandaj, çështja u kthye për shqyrtim në Gjykatën
Komunale të Shkupit, e cila në vitin 1995, gjeti se të gjitha llogaritë e
kursimeve në valutë të huaj ishin ngrirë në bazë të vendimeve të Këshillit të
Ministrave të RSFJ-së. Sipas gjykatës pretendimet e mbajtësve të llogarive
të ngrira të kursimeve ishin rregulluar me Ligjin e vitit 1993 të IRJM-së
sepse shteti përballej me situatë të vështirë ekonomike. Gjykata refuzoi
pretendimin e palës me arsyetimin se ai nuk ka dashur të tërheq fonde nga
llogaria e tij e kursimit për qëllimet e parapara me ligj. Sa i përket normës
së interesit, gjykata vendosi se, meqenëse kërkuesi nuk kishte lidhur
kontratë me bankën për t‟i vendosur fondet në një llogari të afatizuar,
atëherë ai nuk do të mund të merrte të njëjtin interes që i paguhej
mbajtësve të llogarive të tilla. Këto vendime u mbështetën edhe nga
Gjykata Supreme.
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Në vitin 2000, borxhi ndaj mbajtësve të llogarive u zvogëlua për
508,100,000 DEM. Ligji i vitit 1993 u shfuqizua nga Ligji i vitit 2000, i cili
rregullonte mënyrën dhe procedurën për pagesën e fondeve të vendosura
në llogaritë e kursimit në valutë të huaj, të cilat ishin ngrirë dhe për të cilat
ishte garantues Shteti. Në bazë të këtij ligji, mbajtësit e llogarive të tilla,
morën nga Shteti letra me vlerë të cilat do të bliheshin në valutë kombëtare
dy herë në vit brenda një periudhe dhjetë vjeçare me interes. Këto letra
mund të përdoreshin për shpagimin e sigurimeve dhe koncesioneve,
pagimin e qirave afatgjata, blerjes së apartamenteve komunale, tokës
bujqësore dhe ndërtimore. Ashtu siç parashihte ligji, fondet e kërkuesit u
konvertuan në euro. Shuma e tyre ishte 4,168.10 euro. Katër muaj pas
miratimit të ligjit, kërkuesi tërhoqi 125.25 euro dhe për shumën e mbetur iu
dhanë letra me vlerë nga Qeveria.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Kërkuesi u ankua për shkelje të së drejtës për gëzim paqësor të
pasurisë, të paraparë në Nenin 1 të Protokollit 1, për shkak se iu
pamundësua tërheqja e parave nga llogaria e tij e kursimeve në valutë të
huaj. Qeveria, fillimisht, kundërshtoi juridiksionin e Gjykatës ratione
temporis, pasi që çështja lidhet me ngjarje të ndodhura para vitit 1997, pra
para se Konventa të hynte në fuqip për IRJM. Gjykata vëren se, edhe pse
ngjarjet kanë ndodhur para vitit 1997, vendimi i fundit gjyqësor për këtë
çështje ishte ai i Gjykatës Supreme, në vitin 1999. Për më tepër, Qeveria
vazhdoi të nxjerrë ligje mbi këtë çështje pas hyrjes në fuqi të Konventës,
posaçërisht duke miratuar Ligjin e vitit 2000. Në lidhje me këtë, Gjykata
përsërit se, faktet pas hyrjes në fuqi të Konventës në një Shtet Palë, nuk
mund të përjashtohen nga juridiksioni i Gjykatës, edhe kur ato janë vetëm
zgjatje e një situate ekzistuese. Prandaj, hedh poshtë kundërshtimin e
Qeverisë.
Lidhur me meritat e rastit, Qeveria pretendon se kufizimi i tërheqjes
së fondeve nga llogaria e kursimeve në valutë të huaj përbënte një kontroll
të përdorimit të pasurisë të kërkuesit, siç parashihet në paragrafin e dytë të
Nenit 1 të Protokollit 1. Për më shumë, Qeveria argumenton se ndërhyrja
ishte realizuar për të përmbushur një qëllim legjitim të ruajtjes së
likuiditetit të fondeve të shtetit duke pasur në konsideratë gjendjen e rëndë
ekonomike të vendit. Gjykata vëren se, sipas Ligjit të vitit 1993, kursimet
bankare të kërkuesit mbetën të ngrira. Megjithatë, i njëjti Ligj parashihte se
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kërkuesi mund të tërhiqte shuma të caktuara për qëllime specifike, të
numëruara në këtë ligj dhe ligjet tjera. Në veçanti, ai ishte në gjendje të
tërheq shuma nga llogaria e tij, të përdorë fonde nga ajo, për të blerë
apartamente komunale, lokale afariste, aksione ose madje t‟u shesë
kursimet e ngrira personave që dëshironin të blinin apartamente komunale
ose lokale afariste në pajtim me ligjin. Për më tepër, edhe pse të ngrira,
llogaritë ofronin interes. Në lidhje me mjetet e përdorura, Gjykata vlerëson
se ato nuk përbëjnë shpronësim meqenëse nuk ka pasur bartje të pasurisë
së kërkuesit, e as privim të plotë nga e drejta e tij për ta përdorur pasurinë.
Këto mjete, të cilat në mënyrë substanciale kanë kufizuar të drejtën e
kërkuesit për të disponuar me fondet e tij, përbëjnë kontroll ndaj
përdorimit të pasurisë. Rrjedhimisht, aplikohet paragrafi i dytë i Nenit 1 të
Protokollit 1, i cili i jep të drejtën Shtetit për të nxjerrë ligje, të cilat i
konsideron të nevojshme për të kontrolluar përdorimin e pasurisë në
pajtim me interesin e përgjithshëm. Sa i përket qëllimit të ndërhyrjes,
Gjykata vlerëson se depozitat në llogaritë e ngrira rezultonin në 1.6
miliardë DEM në vitin 1991 dhe përafërsisht 1 miliardë DEM në vitin 2000.
Duke e pasur parasysh situatën ekonomike në IRJM gjatë asaj periudhe, një
tërheqje e pakontrolluar e këtyre depozitave padyshim që do të prekte
likuiditetin e bankave dhe fondeve të Shtetit dhe do të prekte politikën
monetare dhe buxhetore. Prandaj, Gjykata pranon se mjetet kanë pasur një
qëllim legjitim për interesin publik.
Në lidhje me baraspeshën e ndërhyrjes, në pajtim me praktikën e vet
gjyqësore, Gjykata duke u referuar në praktikën e vet të mëhershme
konsideron se duhet të arrihet një baraspeshë e drejtë ndërmjet interesit të
përgjithshëm dhe mbrojtjes së të drejtave themelore të individit. Gjykata
vlerëson se Ligji i vitit 1993 rregullonte një situatë, e cila kishte ekzistuar
për disa vite dhe kishte origjinën nga rrethanat e vështira në të cilat u
shpërbë RSFJ dhe vëren se, në atë ligj ishin të numëruara disa qëllime, për
të cilat kërkuesi kishte të drejtë të tërhiqte një shumë të caktuar nga
depozitat e tij, ndër tjera edhe para deri në shumën 100 DEM për të
siguruar mbijetesën dhe shërbime tjera esenciale. Më tej, Gjykata vlerëson
se pretendimi i kërkuesit për përfitim të interesit të njëjtë me ato të
llogarive të afatizuara nuk kishte bazë në të drejtën vendore. Veç kësaj,
norma e interesit për depozitat e kërkuesit, pas ngrirjes së llogarisë së tij,
nuk u zvogëlua ndjeshëm në krahasim me normën që aplikohej para se të
ngrihej llogaria. Po ashtu, Gjykata vëren se Ligji i vitit 1993 u shfuqizua nga
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Ligji i vitit 2000, i cili parashihte mundësi më të gjera për përdorimin e
parave nga llogaria e ngrirë, dhe se kërkuesi ka përfituar nga mundësitë e
ofruara nga Ligji dhe ka tërhequr shuma të caktuara në euro brenda katër
muajve. Për këto arsye, Gjykata konsideron se mjetet e përdorura ishin të
përshtatshme për të arritur qëllim legjitim dhe vlerëson se kërkesa është
dukshëm e pabazuar, prandaj hedhet poshtë në pajtim me Nenin 35 § 3 dhe
4 të Konventës.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata e deklaron kërkesën të papranueshme (unanimisht).
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27.04.2009 [Seksioni i katërt]
Neni 6 dhe Neni 1 i Protokollit 1
Shkelje e së drejtës për proces të rregullt gjyqësor dhe ndërhyrje në të
drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e mos-ekzekutimit të
aktgjykimeve finale për dhënie të kompensimit në lidhje me kursimet në
valutë të huaj / ka shkelje
Fjalët kyçe: proces i rregullt gjyqësor /gëzim paqësor i pasurisë/ mosekzekutim i aktgjykimeve finale/ kompensim/ monedha të vjetra/ valutë e huaj/
shterim i mjeteve juridike
Faktet e rastit
Kërkuesi - z. Sretko Pralica, shtetas i Bosne dhe Hercegovinës, para
shpërbërjes së ish Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë ("RSFJ"),
depozitonte valutë të huaj në llogaritë e tij bankare në atë kohë në
Privredna Banka Sarajevo, Filiali në Prijedor. Në Bosne dhe Hercegovinë,
ashtu si dhe në shtetet e tjera pasardhëse të ish-RSFJ-së, kursime të tilla në
valutë të huaj zakonisht quhen kursime "të vjetra". Pas disa përpjekjeve të
pasuksesshme për të tërhequr fondet e veta, kërkuesi hapi procedura, duke
kërkuar kthimin e të gjithë kursimeve të tij "të vjetra" në valutë dhe interes
të përllogaritur. Me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë të 4 shtatorit
1995 Prijedorska Banka (pasardhësi ligjor i Privredna Banka Sarajevo
Filijala Prijedor) u urdhërua të paguajë kërkuesin 254,725.85 marka
gjermane (DEM) dhe shpenzimet ligjore në vlerë prej 2,000 dinarësh (Rreth
770 DEM në datën e aktgjykimit). Aktgjykimi hyri në fuqi më 11 mars 1996.
Më 26 dhjetor 1997, Gjykata e Shkallës së Parë e Prijedorit lëshoi një urdhër
ekzekutimi. Megjithëse autoritetet vendore e morën borxhin e gjykimit,
aktgjykimi ende nuk është ekzekutuar.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Kërkuesi pretendoi shkelje të Nenit 6 dhe Nenit 1 të Protokollit 1 të
Konventës, për shkak të mos-ekzekutimit të një aktgjykimi të plotfuqishëm
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dhe të ekzekutueshëm në favor të tij. Qeveria, në anën tjetër, tregoi dy
vendime të fundit të Gjykatës Kushtetuese të Bosne dhe Hercegovinës
("Gjykata Kushtetuese") që konstatonin shkelje të Nenit 6 të Konventës dhe
Nenit 1 të Protokollit 1 të Konventës në rrethana të ngjashme me ato të
rastit aktual.1 Përderisa Gjykata Kushtetuese ka dhënë kompensim për
dëmin jo-material në shumën prej rreth 300 euro në një rast, hodhi poshtë
një kërkesë të ngjashme në rastin tjetrën. Qeveria pretendoi se këto
vendime ishin ekzekutuar më 31 gusht 2007 dhe 14 mars 2008
respektivisht. Duke pasur parasysh zhvillimet në çështjen e Gjykatës
Kushtetuese, Qeveria parashtroi se një ankesë në atë gjykatë tani duhet të
konsiderohet një mjet i efektshëm juridik në kuptim të Nenit 35 § 1 të
Konventës në lidhje me mos-ekzekutimin e vendimeve që urdhëron lirimin
e "Kursimeve në valutë të huaj”. Rrjedhimisht, Qeveria ftoi Gjykatën të
deklarojë kërkesën si të papranueshme mbi bazat e mos shterimit të
mjeteve të brendshme juridike, për shkak të dështimit të kërkuesit për ta
përdorur këtë mjet. Kërkuesi ngriti dyshime për efektivitetin pa hyrë në
ndonjë hollësi.
Sa i përket parimit te përgjithshëm në lidhje me rregullin e shterimit
të mjeteve juridike te brendshme, Gjykata rikujton vendosjen e standardit
në rastin Mirazoviq kundër Bosne dhe Hercegovinës.2 Megjithatë, Gjykata
thekson se ekzistojnë përjashtime të justifikuara nga rrethanat e veçanta të
çdo rasti dhe prandaj, vlerësimi nëse mjetet juridike vendore janë shteruar,
normalisht bëhet duke iu referuar datës në të cilën është paraqitur kërkesa.3
Në rastin në fjalë, Gjykata nuk sheh ndonjë arsye për t'u larguar nga parimi
i mësipërm. Meqenëse, në kohën kur kërkuesi e paraqiti kërkesën e tij në
Gjykatë, një ankesë në Gjykatën Kushtetuese nuk ofroi mundësi reale dhe
te arsyeshme për sukses në lidhje me ankesat e tij. Andaj hedh poshtë
kundërshtimet e Qeverisë.
Gjykata vëren se rasti aktual është praktikisht identik me rastet e
kaluara në të cilën Gjykata gjeti shkelje te Nenit 6 të Konventës si dhe
shkelje te Nenit 1 te Protokollit 1 të Konventës.4 Duke pasur parasysh
1

2
3

4

674

Vendimi nr CH / 03/10999 i dt. 9 Maj 2007 dhe vendimi nr AP 158/06 i dt. 18 Tetorit
2007
Mirazović kundër Bosne dhe Hercegovinës, nr. 13628/03, 16 Maj 2006
Baumann kundër Frances, nr. 33592/96, § 47, GjEDNj 2001-V, dhe Babylonová kundër
Sllovakisë, nr. 69146/01, § 44
Jeličić kundër Bosne dhe Hercegovinës nr. 41183/02, GjEDNj 2005; Pejaković dhe të tjerët
kundër Bosne dhe Hercegovinës nr. 337/04, 36022/04 dhe 45219/04, 18 Dhjetor 2007.

Pralica kundër Bosne dhe Hercegovinës - 38945/05

kohëzgjatjen e mos-ekzekutimit të aktgjykimit në fjalë, më shumë se gjashtë
vjet pas datës së ratifikimit të Konventës në Bosne dhe Hercegovinë dhe
duke shqyrtuar të gjitha rrethanat relevante, Gjykata nuk sheh arsye për t'u
larguar nga jurisprudenca e mëparshme. Rrjedhimisht gjen se ka shkelje të
Nenit 6 të Konventës dhe Nenit 1 i Protokollit 1 të Konventës.
Sa i përket dëmit, kërkuesi nuk ka paraqitur kërkesë për
dëmshpërblim të drejtë. Prandaj, Gjykata konsideron se nuk ka thirrje për
t'i dhënë atij ndonjë shumë në këtë llogari. Sidoqoftë, duhet të vihet në
dukje se një gjykim në të cilin Gjykata gjen një shkelje të Konventës ose
Protokolleve të saj, i vë shtetit të paditur një detyrim ligjor jo vetëm që të
paguajë ato që kanë të bëjnë me shumat e dhëna me anë të një shpërblimi të
drejtë, por gjithashtu të zgjedhë, nën mbikëqyrjen e Komitetit të Ministrave,
ose, nëse është e përshtatshme, masat individuale që duhet të miratohen në
rendin e brendshëm ligjor për t'i dhënë fund shkeljes së gjetur. Duke marrë
parasysh gjetjen e saj në rastin në fjalë dhe pa paragjykuar ndonjë masë
tjetër që mund të konsiderohet e nevojshme, Gjykata konsideron se shteti i
paditur duhet të sigurojë ekzekutimin e aktgjykimit të 4 shtatorit 1995 duke
paguar kërkuesin 130,632 euro plus çdo taksë që mund të jetë e
ngarkueshme.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se ka shkelje të Nenit 6 dhe Nenit 1 të Protokollit 1
të Konventës (unanimisht).
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08.12.2009 [Seksioni i dytë]
Neni 6 § 1 dhe Neni 1 i Protokollit 1
Shkelje e së drejtës për proces të rregullt gjyqësor dhe ndërhyrje në të
drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e mos-ekzekutimit të
vendimit të formës së prerë për lirimin e kursimeve në valutë të huaj / nuk
ka shkelje
Fjalët kyçe: proces i rregullt gjyqësor/ mos-ekzekutim vendimit gjyqësor/
shterim i mjeteve juridike/ gëzim paqësor i pasurisë/ kursime në valutë të huaj/ në
interes publik
Faktet e rastit
Kërkuesi - z. Istvan Molnar Gabor, shtetas i Serbisë dhe Malit të Zi,
merr një pension në shumën neto prej rreth 250 euro ("EUR") mujore. Pas
shpërbërjes së ish-Federatës Jugosllave, krizës financiare dhe shembjes së
sistemit bankar në Serbi, gjatë viteve të ‟90, 1998 dhe 2002 Shteti u detyrua
të adoptojë masa legjislative financiare. Të gjitha depozitat në banka të
ndryshme që korrespondonin me valuta të huaja i shndërroi në borxhe
publike, duke caktuar edhe periudhën kohore të kthimit të borxhit ishklientëve të bankave. Ndër të tjera, masat legjislative financiare parashihnin
në mënyre specifike se çdo procedurë gjyqësore që ka të bëjë me çështjen e
valutave të huaja duhet të ndërpritet.
Kërkuesi, në disa raste ka depozituar disa kursime të tij në valutë të
huaj në Bankën e Vojvodines me seli në Novi Sad. Në vitin 1991, kërkuesi
kërkoi nga Banka t‟i tërheq paratë e kursyera, por Banka refuzoi t‟i lëshojë
këto kursime. Kërkuesi paraqiti padi civile duke kërkuar lëshimin e
kursimeve në fjalë. Më 27 shtator 1993, Gjykata Komunale në Suboticë
vendosi pjesërisht në favor të kërkuesit dhe e urdhëroi bankën që ta
paguante: (i) 15,584.41 marka gjermane ("DEM"), për shkak të kursimeve të
tij në valutë të huaj; (ii) 37,460,000,000 dinarë jugosllavë ("YUD"), për
shpenzimet e tij ligjore [1]; dhe (iii) interesin ligjor që duhej të paguhet në
lidhje me këtë të fundit më 27 shtator 1993. Më 20 mars 1996, Gjykata e
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Rrethit në Suboticë mbështeti këtë aktgjykim, duke shtuar se banka e
paditur duhet gjithashtu të paguajë kamatë në shumën prej 15,584.41 DM
që ishte dhënë. Në veçanti, ky interes duhej të paguhej që nga 1 janari 1993,
bazuar në normën e depozitave të shikimit të DEM. Më 2 tetor 1996,
Gjykata Supreme hodhi poshtë ankesën e të paditurit dhe konfirmoi
aktgjykimin e Gjykatës së Rrethit. Kërkuesi paraqiti dy kërkesa të veçanta
në Gjykatën Komunale në Suboticë, duke kërkuar përmbarimin e
aktgjykimit të mësipërm me anë të një transferimi të llogarisë bankare.
Gjykata Komunale i hodhi poshtë ato kërkesa, duke deklaruar se, sipas
legjislacionit përkatës vendor, të gjitha procedurat e ekzekutimit gjyqësor
që synonin mbledhjen e depozitave në valutë të huaj duhej të
ndërpriteshin. Më 30 mars 2004, banka konfirmoi që kursimet në valutë të
kërkuesit ishin konvertuar në një borxh publik në shumë prej 8,740.18 EUR.
Prej 1 marsit 2007, Banka i kishte akoma borxh kërkuesit shumën prej 6,652
EUR, pasi që në ndërkohë, në disa këste dhe për baza të ndryshme, i është
rimbursuar një total prej 2,088.18 EUR. Në dosjen e çështjes, nuk ka asnjë
informacion nëse kërkuesi ka marrë ndonjë pagesë që do të dëshmonte
rimbursimin e borxhit prej 6,652 EUR.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Kërkuesi u ankua për refuzimin e vazhdueshëm të Shtetit për të
lëshuar menjëherë të gjitha kursimet e tij në valutë të huaj dhe për mosekzekutimin e vendimit të formës së prerë të dhënë në favor të tij. Gjykata
konsideron se këto ankesa duhet të ekzaminohen në kuadër të Nenit 6 § 1
dhe Nenit 1 të Protokollit 1.
Në lidhje me pranueshmërinë e kërkesës, Qeveria argumentoi se
vendimi i plotfuqishëm në fjalë, ashtu si edhe legjislacioni mbi monedhat e
huaja, është zbatuar para se të ratifikohet Konventa dhe Protokolli 1.
Gjykata konsideron se në këtë çështje ka pretendime mbi shkelje të
vazhdueshme dhe se vendimi per aplikimin e Konventës do të jepet gjatë
vlerësimit të meritave të rastit. Qeveria tutje theksoi se kërkuesi nuk ka
bërë shterimin e mjeteve efektive juridike dhe se kërkuesi duhet të kishte
kërkuar ekzekutimin e vendimit para vitit 1998, kur “Ligji mbi monedhat e
huaja”, hyri në fuqi. Kërkuesi pohoi se ai i ka shteruar mjetet juridike dhe
gjendja financiare ia ka pamundësuar inicimin e kërkesës për ekzekutim
më herët. Gjykata thekson se, sipas legjislacionit vendor parashihej që
ekzekutimin e këtij vendimi kërkuesi ka mundur ta kërkonte në çdo kohë,
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në një periudhë brenda dhjetë vitesh, çka edhe e ka bërë. Gjithashtu, meqë
që nga viti 1998, ekzekutimi i vendimeve që përmbanin çështjen e
kursimeve me monedha të huaja ishte i ndaluar, atëherë nuk mund të flitet
për mjete juridike efektive. Andaj kundërshtimi i Qeverisë duhet hedhur
poshtë.
Në lidhje me Nenin 6, Gjykata thekson se kjo dispozitë i garanton të
gjithëve të drejtën për t‟u paraqitur pranë gjykatave dhe tribunaleve të
caktuara me ankesat e tyre. Ekzekutimi i një vendimi gjyqësor, duhet të
konsiderohet pjesë e “gjykimit” si një tërësi. Në anën tjetër kërkuesi mund
të pretendojë shkeljen e Nenit 1 të Protokollit 1, nëse ankesat sa i përket
pronës bien brenda kuptimit të kësaj dispozite, që do të thotë se pronë
mund të konsiderohet pasuria ekzistuese, asetet ose çdo gjë tjetër mbi të
cilën kërkuesi mund të konsiderojë se ka pritje legjitime, të cilat duhet të
jenë të një natyre shumë më konkrete se sa thjeshtë shpresa për njohjen e
një të drejte. Gjithashtu, paragrafi i dytë i kësaj dispozite i jep të drejtën
Shtetit që nëse e sheh të nevojshme, për interesin publik, mund të
ndërmarrë nisma legjislative sa i përket kontrollit të pronave private, në
pajtueshmëri me hapësirën e vlerësimit. Gjykata më tutje shton se duke
marrë parasysh realitetin e kohës në ekonominë serbe dhe hapësirën e gjerë
të vlerësimit, që u njihet shteteve në fushat e politikës ekonomike,
legjislacioni i kundërshtuar në këtë rast që parasheh një kompensim
gradual të kursimeve, ka vënë një baraspeshë të drejtë sa i përket interesit
të përgjithshëm shoqëror dhe pretendimeve të vazhdueshme legjitime të
kërkuesit dhe të gjithë personave që gjenden në pozitë të njëjtë. Në këso
rrethanash, Gjykata konsideron se nuk ka shkelje të Nenit 6 § 1 të
Konventës apo të Nenit 1 të Protokollit 1.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se nuk ka shkelje të Nenit 6 § 1 dhe Nenit 1 të
Protokollit 1 të Konventës (katër vota pro dhe tre kundër).
Mendimi i përbashkët mospajtues i gjyqtarëve Popoviq dhe Karakaş
Gjyqtarët Popoviq dhe Karakaş theksojnë se në rastin aktual, shteti i
paditur dështoi në ekzekutimin e një vendimi të plotfuqishëm të dhënë në
favor të kërkuesit. Sipas tyre, arsyeja e thirrur nga Shteti për një ndërhyrje
të tillë në të drejtat e individit nuk është e pranueshme. Nuk është
lejueshme për një autoritet shtetëror që të citojë mungesën e fondeve si një
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justifikim për mos respektimin e një borxh gjyqësor. Gjyqtarët theksojnë se
përderisa vonesa në ekzekutimin e një vendimi mund të justifikohet në
rrethana të veçanta, vonesa nuk mund të jetë e tillë që të dëmtojë thelbin e
së drejtës së mbrojtur sipas Nenit 6 § 1 të Konventës. Sipas tyre, situata e
kërkuesit është dukshëm e ndryshme nga shumica e supozuar e
kursimtarëve të tjerë, kursimet e të cilave janë shndërruar në borxhe
publike, por që asnjëherë nuk kanë marrë një vendim të plotfuqishëm që
urdhëron lirimin e depozitave të tyre. Prandaj, nuk justifikohet ndërhyrja e
autoriteteve në ekzekutimin e një vendimi të plotfuqishëm të dhënë në
nivel vendor, megjithëse ishte bërë në një mënyrë të lejuar nga legjislacioni
përkatës vendor. Prandaj, e drejta e qasjes në gjykatë e mbrojtur nga Neni 6
i Konventës ishte i cenuar. Pamundësia për të marrë ekzekutimin e
aktgjykimit të formës së prerë, përbën një ndërhyrje në të drejtën e gëzimit
paqësor të pasurisë, siç përcaktohet në fjalinë e parë të paragrafit të parë të
Nenit 1 të Protokollit 1. Sa i përket kundërshtimit të Qeverisë ndaj
juridiksionit të Gjykatës ratione temporis, të gjitha faktet hyjnë në
juridiksionin e Gjykatës nëse ato janë vetëm zgjatje e një situate ekzistuese
në momentin e ratifikimit të Konventës nga një shtet anëtar. Duhet të
theksohet se kërkuesi nuk ka qenë në gjendje që aktgjykimi i tij të jetë
ekzekutuar ligjërisht që nga viti 1998, gjë që ka vazhduar deri në këtë datë.
Tutje gjyqtarët konsiderojnë të nevojshme të theksojnë arsyen për
ruajtjen e koherencës së praktikës gjyqësore të Gjykatës. Megjithëse Gjykata
mund të largohet nga vendimet e saj të mëparshme, Gjykata e ka të drejtën
e saj vetëm nëse "është bindur se ka arsye të vlefshme për ta bërë këtë. Në
aktgjykimin e tanishëm nuk mund të identifikohej ndonjë referencë për
arsye bindëse, për t‟u larguar nga vendimet e mëparshme të Gjykatës në një
rast i cili ishte identik me atë të tanishmin.

679

Kovačić dhe të tjerët kundër Sllovenisë - 44574/98, 45133/98, 48316/99

Kovačić dhe të tjerët kundër Sllovenisë - 44574/98, 45133/98,
48316/99
03.10.2008 [Dhoma e madhe]
Neni 1 i Protokollit 1 në vete apo marrë së bashku me Nenin 14
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë dhe
diskriminim në baza shtetësie si pasojë e ndalimit me ligj të tërheqjes së
monedhave të huaja / çregjistrohet kërkesa
Fjalët kyçe: gëzim paqësor i pasurisë/ depozita / monedha të huaja / llogari
kursimesh / marrëveshje shtetërore diskriminim në baza shtetësie
Faktet e rastit
Kërkuesit - z. Ivo Kovaçiq, z. Marjan Mrkonjiq dhe znj. Dolores
Goluboviq (të cilën pas vdekjes, e përfaqësoi trashëgimtari i saj), të tre
shtetas kroatë, para shpërbërjes së Republikës Socialiste Federative të
Jugosllavisë ("RSFJ") në vitin 1991, bashkë me të afërmit (bashkëshortët) e
tyre depozitonin para në valutë të huaj në llogari kursimi me zyrën e një
banke sllovene (Ljubljanska banka) në Zagreb. Në atë kohë Banka e
Lublanës ishte banka kryesore komerciale me përfaqësitë e saja në gjithë
territorin e ish RSFJ-së. Fondet në monedhat e huaja të depozituara në
bankat komerciale në RSFJ në përgjithësi u transferuan në Bankën
Kombëtare të Jugosllavisë në Beograd, në përputhje me legjislacionin në
fuqi në atë kohë. Llogaritë në valutë të huaj u garantuan nga ish RSFJ. Për
shkak të krizës monetare, tërheqja e valutës nga të ashtuquajturat "llogari të
kursimeve të vjetra" u kufizua në mënyrë progresive nga legjislacioni i
miratuar gjatë viteve „80 dhe fillim të viteve „90. Që atëherë, kërkuesit ose të
afërmit e tyre, në përgjithësi nuk kanë qenë në gjendje të tërheqin të holla
nga llogaritë e tyre. Pasi që Sllovenia dhe Kroacia u pavarësuan në vitin
1991, obligimet e Bankës se Lubjanës për të përmbushur detyrimet ndaj
klientëve të degës kroate, i mori shteti slloven. Shuma totale e kursimeve në
monedhat e huaja të depozituara në degën kroate të bankës sllovene, është
vlerësuar në rreth 150,000,000 EUR me interes të përllogaritur dhe 140,000
investitorë dukej se ishin të përfshirë.
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Në vitin 2001, shtetet pasardhëse të ish RSFJ nënshkruan një
Marrëveshje mbi çështjet e trashëgimisë, e cila hyri në fuqi në vitin 2004. Në
vitin 2003, pas një ndryshimi të legjislacionit në Kroaci, u realizua kërkesa
për sekuestrimin dhe shitjen e pasurive të paluajtshme në pronësi të Bankës
së Lublanës, ku përfshiheshin edhe kursimet e 42 individëve, përfshirë dy
nga tre kërkuesit në këtë rast. Gjatë këtyre procedurave, asetet e degës
kryesore të Zagrebit u likuiduan. Si rezultat i shitjes se pasurive të
paluajtshme në pronësi të Bankës së Lublanës, secilit prej këtyre dy
kërkueseve u është dhënë ekuivalenti prej rreth 25,000 EUR plus interesat
dhe shpenzimet për procedurat e përmbarimit. Në vitin 2005 ata morën
pagesën e plotë të depozitave të tyre në valutë të huaj.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Kërkuesit pretenduan shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1 për shkak se
nuk kishin mundur të tërhiqnin kursimet e tyre në valutën e huaj që kishin
depozituar para shpërbërjes së ish RSFJ-së. Ata theksuan se Banka e
Ljublanës ose Sllovenia, si një nga shtetet pasardhëse, që kishte marrë
detyrimet e ish RSFJ-së për kursimet në valutë të huaj me shpërbërjen e
Jugosllavisë (bazuar në Marrëveshjen për Suksesdimin e vitit 2001, e arritur
në Vjenë nga shtetet e dala nga ish-Jugosllavia dhe në Marrëveshjen në mes
të Sllovenisë dhe Kroacisë për çështje pronësore 31/99, 23 shkurt 2000),
duhet t'i kthente paratë e depozituara me interes të përllogaritur. Kërkuesi i
dytë, gjithashtu u ankua në bazë të Nenit 14 të Konventës se ai ishte
diskriminuar në bazë të shtetësisë, për shkak se mbajtësit e llogarive
sllovene në degën e Zagrebit ishin lejuar të tërhiqnin kursimet e tyre,
ndërsa atij si mbajtës i llogarisë por me shtetësi kroate nuk iu lejua t‟i
tërhiqte depozitimet e kursimeve të tij. Gjykata vendosi të bashkojë
kërkesat pasi që kanë të bëjnë me rrethana, ankesa dhe procese gjyqësore të
njëjta.
Në lidhje me pretendimet për shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1,
Gjykata vëren se gjatë rrjedhës së procedurës gjyqësore ishte bërë e qartë se
dy kërkuesit e parë kishin marrë pagesa të plota në pajtim me depozitat e
tyre në valutë. Në rastin e tyre, pra, çështja në fjalë ishte zgjidhur. Sa i
përket kërkueses së tretë, Gjykata vlerëson se në rastet kur detyrimi për një
borxh të ish-shtetit ishte kontestuar nga shtetet pasardhëse, një paditës
mund të pritej në mënyrë të arsyeshme të kërkonte dëmshpërblim dhe
trajtim të njëjtë sikur dy kërkuesit e tjerë, të cilët kishin qenë të suksesshëm.
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Për arsye që mbeten të pashpjegueshme, kërkuesja (dhe trashëgimtari i saj)
nuk kishte ndërmarrë asnjë veprim në Kroaci, edhe pse ajo do të kishte
qenë e mundshme të kishte qenë e suksesshme po të kishte vepruar kështu.
Megjithatë, ishte ende e hapur për trashëgimtarin e kërkueses së tretë për të
sjellë një procedurë të tillë. Duke pasur parasysh ato rrethana dhe duke
marrë parasysh konkluzionin në lidhje me dy kërkuesit e tjerë, Gjykata
konsideron se nuk është më e justifikuar të vazhdonte shqyrtimin e
kërkesës së kërkueses së tretë dhe kërkon që trashëgimtari i saj të vazhdojë
procedurat në Kroaci për pagesë të vlerës së shumës së depozituar.
Gjykata rikujton se ka pasur çështje paraprake nga Qeveria e paditur
dhe Qeveria ndërhyrëse në lidhje me një numër çështjesh që kanë të bëjnë
me rrethanat e shpërbërjes së ish RSFJ-së, sistemin bankar të shteteve
pasuese dhe rishpërndarjen e përgjegjësisë për kursimet e vjetra në valutë
të huaj në mesin e shteteve pasardhëse të ish RSFJ-së. Gjykata vëren në
fillim se kishte marrë kërkesa nga individë, të cilët ishin prekur nga këto
çështje dhe se disa mijëra kërkesa të tilla ishin aktualisht në pritje kundër të
gjitha shteteve pasardhëse të ish RSFJ-së. Edhe pse çështjet e tilla ishin
brenda juridiksionit të Gjykatës, siç është përcaktuar në Nenin 32 të
Konventës, Gjykata rikujton se sipas Asamblesë Parlamentare në Rezolutën
1410 (2004) çështja e kompensimit për kaq shumë mijëra individë duhet të
zgjidhur me marrëveshje midis shteteve pasardhëse. Në lidhje me këtë,
Gjykata vë në dukje se disa raunde bisedimesh tashmë ishin mbajtur midis
shteteve pasardhëse, në nivele të ndryshme, me qëllim arritjen e një
marrëveshjeje për zgjidhjen e çështjeve që mbetën të pazgjidhura.
Gjykata u bën thirrje shteteve të interesuara që të vazhdojnë me këto
negociata si një çështje urgjente, me synimin për të arritur një zgjidhje të
hershme të problemit. Gjykata vëren se është e zakonshme që
trashëgimtarët e dy kërkuesve të parë kanë marrë shumën e plotë të
depozitave të tyre në valutë të huaj plus interesin e përllogaritur. Për sa i
përket tyre, çështja ishte zgjidhur. Gjykata më tej vë në dukje rrethanat e
veçanta të çështjes së kërkueses së tretë të cilat ishin pasojë e shpërbërjes së
ish RSFJ-së, sistemit bankar të saj dhe, në fund të fundit, rishpërndarjes së
përgjegjësisë për kursimet e huaja në valutë të huaj midis shteteve
pasardhëse të ish RSFJ-së. Në një kontekst të tillë, Gjykata konsideron se
mund të pritej nga kërkuesit që të kërkonin dëmshpërblim në forume të një
prej shteteve pasuese, ku pretenduesit e tjerë kishin qenë të suksesshëm. Në
këtë drejtim, Gjykata thekson se trashëgimtari i kërkueses së tretë kishte
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sjellë së fundmi procedura në Kroaci me qëllim të rikuperimit të interesave
të kursimeve të huaja të vonuara. Këto procedura ishin ende në pritje pranë
Gjykatës Komunale të Zagrebit. Për më tepër, Gjykata nuk gjen asnjë
justifikim për të vazhduar me shqyrtimin e një çështjeje ku procedurat ishin
në të njëjtën kohë në pritje në një gjykatë të një Pale Kontraktuese për të
mbuluar depozitat në valutë të huaj, të cilat ishin çështje e kërkesës. Duke
qenë të kënaqur që respektimi i të drejtave të njeriut siç përcaktohet në
Konventë dhe në Protokollet e saj nuk ka kërkuar nga Gjykata vazhdimin e
shqyrtimit të kërkesave, Gjykata vendosë t‟i çregjistrojë këto tri kërkesa.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë të çregjistrojë kërkesën nga regjistri i lëndëve
(unanimisht).
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Ilić kundër Serbisë - 30132/04
09.10.2007 [Seksioni i dytë]
Neni 1 i Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e mosekzekutimit të urdhrit për dëbimin: ka shkelje
Neni 6 § 1
Zvarritje e procedurës dhe mungesë e paanshmërisë së gjykatës gjatë
shqyrtimit dhe marrjes së vendimit: ka shkelje
Neni 13
Mungesë e mjeteve juridike efektive të brendshme për ekzekutim të
urdhrit për dëbimin: ka shkelje
Fjalët kyçe: gëzim paqësor i pasurisë/ (mos)ekzekutim i urdhrit për dëbim/
zvarritje e procedurave gjyqësore/ mungesë e mjeteve juridike
Faktet e rastit
Kërkuesi - z. Aleksandar Ilić, shtetas serb, babai i të cilit ishte pronar i
një ndërtese banimi, të nacionalizuar nga autoritetet komuniste jugosllave
në vitin 1960. Në të njëjtin vit, autoritetet lokale në Palilula kishin deklaruar
se një nga banesat në kuadër të ndërtesës do të mbetej në pronësi të babait
të kërkuesit. Pas vdekjes së tij, kërkuesi trashëgoi titullin ligjor për këtë
banesë, mirëpo ai asnjëherë nuk mundi ta gëzoj atë në mënyrë efektive për
shkak se banesa i ishte nënshtruar një regjimi të njohur si “qiraja e
mbrojtur” dhe si rezultat ishte fizikisht e okupuar nga disa persona, të cilët
u paguanin qira autoriteteve publike. Në vitin 1992, me Ligjin e ri për
Strehim u mundësohej pronarëve të tillë si kërkuesi të rifitonin posedimin
efektiv të këtyre pronave. Në vitin 1993, Departamenti i Strehimit të
Komunës së Palilulës miratoi kërkesën për dëbim të parashtruar nga
kërkuesi dhe urdhëroi dëbimin e personave banues deri në fund të vitit
1995. Gjithashtu, më 17 gusht 1994, ky Departament nxori një vendim tjetër
me të cilin vetëm sa e konfirmoi vendimin e vitit 1993 duke urdhëruar në
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mënyrë specifike dëbimin e qiraxhinjve të mbrojtur deri në fund të vitit.
Vendimi ishte bërë i plotfuqishëm pasi që Departamenti për Strehim i
Beogradit kishte refuzuar ankesën e parashtruar nga Zyra e Avokatit të
Përgjithshëm të Komunës. Komuna e Palilulës u kishte ofruar një zgjidhje
qiramarrësve të mbrojtur në vitin 2006, që përfshinte vendosjen në një vend
tjetër, por ata kishin deklaruar se banesa e ofruar është më e vogël dhe nuk
është e vendosur në qendër të qytetit dhe se për këtë do të jepnin një
përgjigje më vonë.
Kërkuesi kishte paraqitur padi civile në Gjykatën Komunale të
Beogradit kundër Komunës së Palilulës, me të cilën kërkonte kompensimin
për dëmin e pësuar për shkak të pamundësisë për të shfrytëzuar/dhënë me
qira banesën në fjalë. Gjykata Komunale vendosi pjesërisht në favor të
kërkuesit, por Gjykata e Rrethit e Beogradit prishi vendimin në fjalë dhe
vendosi që çështja të kthehet për rigjykim në Gjykatën Komunale të
Palilulës. Më 26 qershor 2001, Gjykata Komunale vendosi kundër kërkuesit
dhe i njëjti aktgjykim u mbështet nga Gjykata e Rrethit e Beogradit. Si
pasojë kërkuesi parashtroi kërkesë për rishikim në Gjykatën Supreme, e cila
në vitin 2003, prishi vendimet e shkallës së parë dhe të dytë dhe urdhëroi
rigjykim në Gjykatën Komunale duke theksuar se Komuna e Palilulës ishte
e detyruar të ekzekutonte vendimin e vitit 1994 për dëbim dhe se kërkuesi
nuk kishte ndonjë mjet efektiv me të cilin do të ndikonte në përmbushjen e
detyrimit të Komunës. Kërkuesi përsëri paraqiti kërkesën e tij të
riformuluar në Gjykatën Komunale, duke kërkuar specifikisht që
qiraxhinjtë e mbrojtur të dëboheshin nga banesa e tij. Gjykata Komunale
refuzoi kërkesën, ndërsa Gjykata e Rrethit e deklaroi ankesën si të
papranueshme. Si rezultat, procedura pranë Gjykatës Komunale vazhdoi
duke u bazuar vetëm mbi kërkesën fillestare të kërkuesit për dëmet, ku në
vitin 2006 kjo Gjykatë kishte vendosur në favor të kërkuesit dhe kishte
urdhëruar që Komuna t‟i bënte kompensimet përkatëse. Komuna apeloi në
Gjykatën e Rrethit e cila anuloi vendimin e mëparshëm dhe urdhëroi
rigjykimin. Tutje kërkuesi riformuloi sërish kërkesën e tij duke kërkuar
kompensim për vlerën e tregut për qiranë që do të kishte fituar nga dhënia
me qira e banesës. Në procesin e rigjykimit, Gjykata Komunale vendosi
pjesërisht në favor të kërkuesit por nuk ekzistojnë prova se aktgjykimi
është bërë i formës së prerë.
Në anën tjetër kërkuesi kishte paraqitur ankesë edhe në Zyrën e
Prokurorisë Komunale në Beograd me pretekstin se Këshilli Ekzekutiv i
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Komunës së Palilulës kishin keq menaxhuar fondet e destinuara për
rivendosjen e qiramarrësve dhe i kishin shpërndarë në mënyrë jo të drejtë
banesat që ishin caktuar për këtë qëllim, por Zyra e Prokurorit e kishte
hedhur poshtë këtë ankesë. Për periudhën në fjalë, Komuna e Palilulës e
njoftoi Gjykatën Komunale se nuk kishte banesa adekuate për të bërë
rivendosjen e qiramarrësve të mbrojtur dhe se për këtë arsye dëbimet nuk
kishin mundur të kryhen.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Duke u bazuar në Nenin 1 të Protokollit 1, kërkuesi pretendoi se ishte
penguar në gëzimin paqësor të pasurisë tij, për shkak të mos-ekzekutimit të
urdhrit përfundimtar për dëbimin e banuesve të miratuar në procedura
administrative. Në anën tjetër, në kundërshtimet preliminare Qeveria
deklaroi se nuk kishte pasur shkelje të këtij neni, për arsye se procedurat
administrative në lidhje me rastin kishin përfunduar në vitin 1994,
ndërkohë që Serbia e kishte ratifikuar Konventën në vitin 2004. Ajo po
ashtu theksoi se përveç se kërkesa nuk është në pajtim me “ratione temporis”
kërkuesi nuk përmban statusin e viktimës për arsye se Gjykata Komunale
kishte marrë një vendim për kompensim të dëmeve materiale. Gjykata
konstaton se shteti i paditur ishte dhe akoma është i detyruar ex officio për
të zbatuar vendimin e marrë për dëbim dhe shpallë kërkesën të
pranueshme për periudhën nga viti 2006. Gjykata gjithashtu hedh poshtë
pretendimet e Qeverisë lidhur me humbjen e statusit të viktimës dhe gjen
se kërkuesi mban statusin e viktimës, për arsye se vetëm një vendim ose
masë e favorshme për kërkuesin nuk është e mjaftueshme nëse nuk
mundësohet edhe ekzekutimi i tij. Gjykata shpallë të papranueshme
kërkesat preliminare të Qeverisë për mos pranueshmëri të kërkesës mbi
bazën se kërkuesi nuk kishte shterur të gjitha mjetet juridike të brendshme,
për faktin se nuk kishte parashtruar ankesë për vonesat e Bordit
Mbikëqyrës të Gjykatës Supreme, nuk kishte shfrytëzuar procedurat pranë
Gjykatës së Malit të Zi dhe nuk kishte sjellë padi të veçantë civile.
Në lidhje me pretendimet për shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1,
Qeveria parashtroi një sërë argumentesh duke theksuar se „regjimet e
qiraxhinjve të mbrojtur‟ ishin komplekse. Ajo theksoi se kërkuesi nuk ishte
privuar nga prona e tij apo se nuk ishte vënë mbi të ndonjë barrë e
papërballueshme dhe se qeveria kishte për qëllim të ofronte zgjidhje të
drejtë, duke përfshirë faktin që gjykata kishin caktuar edhe kompensim. Në
686

Ilić kundër Serbisë - 30132/04

anën tjetër, kërkuesi argumentoi se vendimi për dëbim ishte bërë final më 1
dhjetor 1994 dhe ende nuk ishte ekzekutuar.
Gjykata përsërit se, kërkesa e parë dhe më e rëndësishme e Nenit 1 të
Protokollit 1 është se çdo ndërhyrje nga një autoritet publik në gëzimin
paqësor të pasurisë duhet të jetë e ligjshme dhe se fjalia e dytë e paragrafit
të parë autorizon privimin e pasurisë vetëm "sipas kushteve të parapara me
ligj" dhe paragrafi i dytë pranon se shtetet kanë të drejtë të kontrollojnë
përdorimin e pronës duke zbatuar "ligjet". Për më tepër, sundimi i ligjit, si
një nga parimet themelore të një shoqërie demokratike, është e natyrshme
në të gjitha nenet e Konventës dhe përfshin një detyrë nga ana e Shtetit që
të pajtohet me të gjitha vendimet gjyqësore si dhe vendimet e tjera të marra
kundër tij. Lidhur me rastin në fjalë fillimisht Gjykata vëren se vendimi i
fundit për dëbim, i datës 17 Gusht 1994, kishte diktuar rikthimin e
pronësisë së kërkuesit mbi banesën e tij dhe se Parlamenti kishte miratuar
një ligj për shtyrjen e datës për ri posedim. Gjykata vëren se shteti i paditur
e kishte ratifikuar Protokollin 1 në vitin 2004 dhe se mosmarrëveshja e
kundërshtuar është brenda kompetencave të kësaj Gjykate “ratione
temporis” për një periudhë prej tri vite e gjashtë muajsh dhe se Komuna e
Palilula jo vetëm se ishte e obliguar të zbatonte vendimin por edhe kishte
në dispozicion fonde të mjaftueshme për të zgjidhur situatën. Gjykata
konsideron se pretendimet e Kërkuesit për ri posedim kanë qenë të
argumentuara mjaftueshëm dhe se rezultojnë në „pasuri‟ në kuptimin e
Nenit 1 të Protokollit 1. Prandaj, ndërhyrja e bërë nga ana e shtetit të
paditur pas kalimit të afatit për ekzekutimin e vendimit, ishte e padrejtë
përbën shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1.
Në lidhje me Nenin 6 § 1, kërkuesi u ankua për kohëzgjatjen,
drejtësinë e përgjithshme dhe paanshmërinë e procedurës në lidhje me
padinë civile, si dhe për mos ekzekutimin e vendimit final për dëbim në
kuadër të procedurave civile. Qeveria pohoi se kërkuesi nuk i kishte
shterur të gjitha mjetet e brendshme juridike dhe se ai nuk kishte paraqitur
ankesë pranë Gjykatës së Serbisë dhe Malit të Zi gjatë kohës sa ekzistonte
ky union e as ankesë në Bordin Mbikëqyrës të Gjykatës Supreme. Kërkuesi
e kundërshtoi këtë argument duke pohuar se asnjë nga mjetet juridike të
brendshme nuk mund të konsiderohen efektive në kuptim të Konventës.
Gjykata vëren se ankesa e kërkuesit nuk është qartazi e pabazuar në
kuptim të nenit 35 § 3 të Konventës dhe e shpallë të pranueshme kërkesën
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me arsyen se kërkuesi nuk kishte ndonjë mënyrë për të ndikuar në
përshpejtimin e procedurave.
Gjykata thekson se arsyeshmëria e kohëzgjatjes së një procedure
duhet të vlerësohet në raport me praktikën e krijuar gjyqësore veçanërisht
duke pas parasysh kompleksitetin e çështjes dhe sjelljen e autoriteteve
përkatëse. Në rastet e rishqyrtimit të përsëritur shumë herë, atëherë bëhet
fjalë për mangësi serioze të sistemit gjyqësor të shtetit të paditur dhe është
obligim i shteteve të organizojnë sistemet e tyre juridike në atë formë që të
garantojnë të drejtën e zgjidhjes së çështjeve brenda një afati të arsyeshëm.
Gjykata vëren se edhe pse kjo çështje hyn në kompetencë të saj ratione
temporis vetëm për tre vjet e gjashtë muaj, procedurat në fjalë ishin në pritje
rreth tetë vite. Pas ratifikimit të Konventës, Gjykata Komunale dhe ajo e
Rrethit e Serbisë kishin nxjerrë tri vendime në bazë të ankesave të
kërkuesit, mirëpo kishte një periudhë të konsiderueshme pasiviteti
gjyqësor. Në anën tjetër, gjykatave serbe iu deshën më shumë se 9 muaj për
të refuzuar kërkesën për të riformuluar ankesën e kërkuesit. Si pasojë
Gjykata vie në përfundim se procedurat gjyqësore nuk kanë përmbushur
kushtin e arsyeshmërisë kohore dhe andaj ka shkelje të Nenit 6 § 1 të
Konventës.
Bazuar në Nenin 13, kërkuesi argumentoi se autoritetet vendase
kishin dështuar t‟i ofronin një zhdëmtim penal për humbjet e pësuara dhe
se nuk kishte asnjë mjet ligjor efektiv të brendshëm në dispozicion për të
shpejtuar procedurat në lidhje me padinë civile ose me ekzekutimin e
urdhrit për dëbim. Gjykata vëren se, Neni 13 garanton të drejtën për mjete
juridike efektive, përfshirë edhe të drejtën në gjykim në një kohë të
arsyeshme dhe se një mjet juridik për kohëzgjatjen është "efektiv" nëse
mund të përdoret ose për të përshpejtuar procedurat pranë gjykatave që
kanë të bëjnë me rastin, ose për t'i dhënë palës kontestuese një
dëmshpërblim adekuat për vonesat që kanë ndodhur tashmë. Për arsyet e
njëjta të elaboruara më lartë, lidhur me pamundësinë e parashtrimit të
ankesës në një organ tanimë jo ekzistent dhe mos ekzistimin e mjeteve tjera,
Gjykata gjen se ka shkelje të Nenit 13 të Konventës.
Tutje Gjykata shpallë të papranueshme ankesën e kërkuesit për
dështimin e autoriteteve vendase për të siguruar një mjet të përshtatshëm
penal për shkeljet e pësuara, për arsye se Gjykata konsideron se nuk ka të
drejtë në bazë të Nenit 1 të Protokollit 1, Nenit 6 ose Nenit 13, të ndërmarrë
procedurë penale kundër një personi të tretë.
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Në bazë të nenit 41 të Konventës Gjykata konstaton se për shkak të
shkeljes së të drejtave të garantuara në Konventë, kërkuesi qartazi ka
pësuar dëme, andaj urdhëron kompensim në shumën 3,700 euro.
Gjithashtu Gjykata vëren se, në bazë të Nenit 46 shtetet kanë për obligim
zbatimin e gjykimeve finale të gjykatës, andaj meqenëse nuk ka ende
vendim final urdhëron zbatimin e përshpejtuar të urdhrit për dëbim të 17
gusht 1994. Kërkuesi paraqiti kërkesat e tij për shpenzimet që kishte pasur
si pranë gjykatave vendore ashtu edhe pranë kësaj Gjykate, por nuk ofroi
ndonjë dëshmi mbështetëse dhe për këtë arsye Gjykata nuk cakton ndonjë
shumë në këtë drejtim
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se ka shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1, Nenit 6 § 1
dhe Nenit 13 të Konventës (unanimisht).
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Kisha Katolike e Canea kundër Greqisë - 143/1996/762/963
16.12.1997 [Dhoma]
Neni 6 § 1
Shkelje e të drejtës për proces të rregullt gjyqësor si rezultat i
refuzimit të njohjes së zotësisë juridike të Kishës Katolike Canea / ka shkelje
Neni 14 marrë së bashku me Nenin 6 § 1
Diskriminim si pasojë e ndalimit të ndërmarrjes së procedurave
ligjore për të mbrojtur pronën / ka shkelje
Neni 9 ndërlidhur me Nenin 1 të Protokollit 1 marrë së bashku apo
në vete me Nenin 14
Ndërhyrje në të drejtën e lirisë së fesë, gëzimit paqësor të pasurisë
dhe diskriminim në baza fetare / e panevojshme për shqyrtim
Fjalët kyçe: qasja në gjykata / diskriminim / liria e fesë / zotësia juridike /
gëzim paqësor i pasurisë
Faktet e rastit
Kërkuesi - prifti Frangiskos Papamanolis parashtroi kërkesën në emër
të Kishës Katolike të Canea (Kisha), e ndërtuar në shekullin trembëdhjetë
dhe e fituar nga kisha me anë të posedimit. Në vitin, 1987 dy persona që
jetonin pranë kishës shkatërruan një nga muret e saj rrethuese. Më 2 Shkurt
1988 Kisha, e përfaqësuar nga prifti Giorgios Roussos, paraqiti padi në
Gjykatën e Distriktit Canea duke kërkuar deklaratë që ishte pronare e murit
në fjalë dhe urdhëron që të pandehurit të gjobiten me 100,000 drahma për
dëmtim si dhe të rivendoset situata që ekzistonte para dëmtimit. Të
pandehurit e kundërshtuan pranueshmërinë e padisë me arsyen se kishat
katolike në Greqi nuk kanë zotësi juridike dhe si pasojë nuk u lejohet
inicimi i procedurave ligjore. Kisha u përgjigj duke deklaruar se ishte
manastir, i themeluar dhe i autorizuar para vitit 1830 dhe i njohur sipas
Protokollit të Londrës të vitit 1830. Më 18 Tetor 1988 Gjykata e Distriktit
vendosi që muri ishte në pronësi të Kishës dhe urdhëroi të pandehurit që të
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rindërtonin atë. Sa i përket kundërshtimit ndaj pranueshmërisë, gjykata
vlerësoi se ishte i pabazuar. Gjykata gjithashtu vuri në dukje se prifti
Roussos ishte menaxhues i pasurisë së Kishës dhe prandaj kishte të drejtë
ta përfaqësonte atë në procedurat ligjore. Të pandehurit apeluan
aktgjykimin në Gjykatën e Shkallës së Parë të Canea, që në këtë rast
vepronte si Gjykatë e Apelit e cila prishi aktgjykimin e Gjykatës së Distriktit
me arsyen se Kisha nuk kishte fituar zotësinë juridike në mënyrë të
paraparë me ligjin grek, meqë ishte themeluar vetë nga një peshkop, pa i
respektuar kërkesat ligjore. Kisha apeloi në Gjykatën Greke të Kasacionit,
duke pretenduar shkelje të Protokollit të Londrës 1830, Kodit Civil,
Kushtetutës së Greqisë dhe Nenit 9 të Konventës. Gjykata e Kasacionit e
hodhi poshtë ankesën për shkak se ankuesi kishte dështuar në respektimin
e ligjeve për fitimin e zotësisë juridike. Kisha i bashkëngjiti ankesës që i
paraqiti Gjykatës një sërë aktgjykimesh dhe aktesh noteriale, në të cilat
pohonte se as zotësia juridike e Kishës e as zotësia e saj për të iniciuar
procedura gjyqësore, asnjëherë nuk ishin vënë në dyshim.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Duke vepruar në emër të Kishës, prifti Frangiskos Papamanolis
paraqiti kërkesën pranë Komisionit ku u ankua për refuzimin e gjykatave
greke për të pranuar se Kisha kishte zotësi juridike, refuzim i cili përbënte
ndërhyrje diskriminuese në të drejtën e Kishës për qasje në gjykatë, në
proces të rregullt gjyqësor, të drejtën për respektimin e lirisë së fesë dhe të
drejtën për gëzimin paqësor të pasurisë së saj bazuar në Nenet 6 § 1, 9, 14
dhe Nenit 1 të Protokollit 1 të Konventës. Komisioni shpalli kërkesën të
pranueshme dhe konsideroi se ajo duhet të trajtohet si e paraqitur nga vetë
Kisha. Komisioni shprehu mendimin se kishte pasur shkelje të Nenit 9 të
Konventës; kishte pasur shkelje të Nenit 9 të marrë se bashku me Nenin 14;
nuk u ngrit çështje e veçantë në bazë të Nenit 6 të marrë vetëm ose së
bashku me Nenin 14; Nuk u ngrit çështje e veçantë në bazë të Nenit 1 të
Protokollit 1 të marrë vetëm ose së bashku me Nenin 14 të Konventës.
Në lidhje me pranueshmërinë e kërkesës, Qeveria kundërshtoi
qëndrimin e priftit Frangiskos Papamanolis për të përfaqësuar Kishën dhe
për të paraqitur kërkesën në Komision duke theksuar se ishte prifti Roussos
i cili kishte iniciuar procedurat në gjykatat kombëtare. Sipas tyre, nëse prifti
Papamanolis e kishte paraqitur kërkesën si përfaqësues ligjor i Kishës si
person juridik, kërkesa ishte e papranueshme pasi që personi juridik që ai
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pretendonte të përfaqësonte nuk ekzistonte në të vërtetë. Nëse ai kishte
vepruar si përfaqësues i një bashkësie personash, duhej të konkludohej se
mjetet juridike vendore nuk ishin shteruar, pasi kjo bashkësi nuk kishte
kryer procedurat për të siguruar mbrojtje ligjore. Komisioni kishte
konsideruar se kërkesa duhet të trajtohet si e paraqitur nga vetë Kisha, të
cilën e klasifikoi si “organizatë jo-qeveritare” sipas kuptimit të Nenit 25 të
Konventës. Gjykata gjithashtu konsideron se Kisha ka paraqitur kërkesën
në mënyrë valide nëpërmjet priftit Papamanolis. Ndryshe nga Komisioni,
Gjykata konsideron se ankesat e Kishës kërkuese kryesisht kanë të bëjnë me
kufizimin e ushtrimit të së drejtës së saj për qasje në gjykatë dhe për proces
të rregullt gjyqësor.
Në lidhje me shkeljen e pretenduar të Nenit 6 § 1, Qeveria
argumentoi se Kisha kërkuese nuk kishte fituar ipso facto zotësinë juridike,
sepse kishte dështuar në respektimin e legjislacionit përkatës kombëtar,
ndërkohë që kërkuesi argumentoi se kishte zotësi juridike sui generis.
Gjykata vlerëson se ajo nuk mund të pranojë argumentin e Qeverisë se
Kisha duhet të ketë përmbushur formalitetet e nevojshme për të marrë
ndonjë formë të zotësisë juridike të parashikuar në Kodin Civil, meqë nuk
ka pasur asnjë arsye për të besuar se një ditë ajo do të privohej nga e drejta
për qasje në gjykatë për t'i mbrojtur të drejtat e saj. Kjo sidomos për faktin
se kishte pasur praktikë të gjerë gjyqësore dhe administrative e cila kishte
krijuar një siguri juridike për shumë kisha tjera famullore katolike si në
çështje pronësore, ashtu edhe për përfaqësimin e tyre pranë gjykatave dhe
kjo kishë mund të ishte bazuar në to. Gjykata theksoi se vendimi i Gjykatës
së Kasacionit me të cilin ajo vendosi se Kisha nuk kishte zotësi juridike, jo
vetëm që penalizoi dështimin për ta përmbushur një formalitet të thjeshtë
për të mbrojtur rendin publik, siç kishte argumentuar Qeveria, por
gjithashtu kishte vënë një kufizim mbi Kishën që në këtë rast dhe në të
ardhmen të drejtat e saj pronësore të vendosen nga ndonjë gjykatë. Kështu,
Gjykata vendosi se ky kufizim i të drejtës së Kishës për qasje në gjykatë
dëmton thelbin e “së drejtës për proces të rregullt gjyqësor” dhe për këtë
arsye përbën shkelje të Nenit 6 § 1 të Konventës.
Në lidhje me Nenin 14 të Konventës marrë së bashku me Nenin 6 § 1,
Kërkuesi pohoi se ishte viktimë e diskriminimit në papajtueshmëri me këtë
dispozitë, meqë heqja e së drejtës së saj për të iniciuar ose mbrojtur në
procedurat ligjore, bazohej ekskluzivisht në kriterin e fesë. Qeveria në anën
tjetër argumentoi se asnjë komunitet fetar në Greqi nuk kishte të drejtë të
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krijojë person juridik pa u bazuar në ligjet e Shtetit. Gjykata vëren se Kisha
kërkuese, e cila zotëron tokë dhe ndërtesa, është penguar të ndërmarrë
procedura ligjore për t‟i mbrojtur ato, ndërsa Kisha Ortodokse dhe
Bashkësia Hebraike mund ta bëjnë këtë në mënyrë që të mbrojnë pronën e
tyre pa një procedurë të kërkuar. Duke pasur parasysh konkluzionin e saj
sipas Nenit 6 § 1 të Konventës, Gjykata konsideron se ka shkelje të Nenit 14
të marrë së bashku me Nenin 6 § 1, pasi që nuk është paraqitur ndonjë
arsyetim objektiv dhe i arsyeshëm për një dallim të tillë në trajtim.
Në lidhje me Nenin 9 të Konventës dhe në Nenin 1 të Protokollit 1,
secili i marrë vetëm ose së bashku me Nenin 14 të Konventës, kërkuesi
pohoi se refuzimi për të pranuar se kishte zotësi juridike për të ndërmarrë
procedura ligjore për të mbrojtur pronën e vet, edhe nëse prona e tillë nuk
përdoret drejtpërsëdrejti për qëllime fetare, shkeli të drejtën e Kishës për
liri të fesë dhe e privoi atë nga çdo mundësi e paraqitjes së ankesës në
gjykata në rast të shpronësimit arbitrar të pronës së saj ose për çfarëdo rasti
të shpronësimit. Sipas Nenit 14 të Konventës, kërkuesi argumentoi se kishte
pësuar diskriminim në bazë të fesë. Meqë Komisioni kishte vlerësuar se
kishte pasur shkelje të Nenit 9 në lidhje me Nenin 14, Gjykata vlerëson se
nuk duhet shkuar më tej se sa të konkludojë se kërkuesit i ishte
pamundësuar qasja në gjykata duke pasur parasysh konkluzionet e saj,
Gjykata konsideron se nuk është e nevojshme të vendoset mbi ankesat e
bazuara në këto nene.
Duke u bazuar në Nenin 50 kërkuesi pretendon dëme materiale për
shpenzimet për ndërtimin e murit dhe shpenzimet si pasojë e vendimeve të
gjykatave vendore. Duke pasur parasysh pamundësinë për të përmbushur
kërkesat në procedura vendore Gjykata vendos se Shteti i paditur duhet t‟i
paguajë Kishës kërkuese, brenda tre muajve, 10,908,000 drahma greke për
dëmin material dhe për kostot dhe shpenzimet.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se ka shkelje të Nenit 6 § 1 dhe Nenit 14 marrë së
bashku me Nenin 6 § 1, ndërsa kërkesa e bazuar në Nenin 9 ndërlidhur me
Nenin 1 të Protokollit 1, në vete ose marrë së bashku me Nenin 14 të
Konventës, është e panevojshme për shqyrtim (unanimisht).
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07.06.2005 [Seksioni i dytë]
Neni 1 i Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e mosekzekutimit të vendimit të Gjykatës Komunale për pagesë të pagave të
mbetura nga punëdhënësi / ka shkelje
Neni 6 § 1
Shkelje e së drejtës për proces të rregullt gjyqësor si pasojë e dështimit
në ekzekutimin e vendimit nga përmbaruesit gjyqësorë / ka shkelje
Neni 13
Privim nga e drejta për zgjidhje efektive si pasojë e mungesës së
mjeteve adekuate juridike për korrigjim apo kompensim të dëmit të
shkaktuar nga mos- përmbarimi i vendimit / ka shkelje
Fjalët kyçe: gëzim paqësor i pasurisë / mos-ekzekutim i vendimit / (mos)
përmbarim i vendimit / e drejta për zgjidhje efektive / procedura likuidimi /
marrëveshje kreditore
Faktet e rastit
Kërkuesi - z. Petr Petrovich Fuklev, shtetas ukrainas, nga dhjetori i
vitit 1996 deri në nëntor të vitit 1997 kur edhe u shkarkua nga detyra, kishte
punuar si inxhinier në Shoqërinë Aksionare të Ndërtimit të Tullave Iskra
(Iskra). Kundër kësaj shoqërie ishte iniciuar procedura e falimentimit për
shkak të mos përmbushjes së detyrimeve kontraktuese ndaj një pale të
tretë, pranë Gjykatës Rajonale të Arbitrazhit të Zaporizhzhias (GjRAZ), e
emëruar më pas si Gjykata Rajonale Ekonomike e Zaporizhzhias (GjREZ), e
cila themeloi një komision likuidimi për menaxhimin e borxheve të Iskrasë. Megjithatë, procedura e likuidimit u ndërpre pasi që komisioni i
likuidimit gjeti zgjedhje miqësore me kreditorët e Iskra-së.
Kërkuesi, duke kërkuar pagat që pretendonte se i takonin, inicio
procedurë gjyqësore pranë Gjykatës Komunale të Berdianskut e cila më 24
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shkurt 1998 pranoi kërkesën e kërkuesit dhe urdhëroi Iskran që t‟ia paguaj
të njëjtit 2,080.38 Hrivnja ukrainase. Në maj të vitit 1998, Shërbimi
Përmbarues i të njëjtës gjykatë, njoftoi Iskran për shumën që duhej paguar
kërkuesit. Po atë muaj, kjo Gjykatë hodhi poshtë disa kërkesa të
parashtruara nga kërkuesi për kompensim për vonesat e pagesave, të cilat
gjithashtu u konfirmuan nga Gjykata Rajonale e Zaporizhzhias. Në të
njëjtën kohë, përmbaruesit e Gjykatës Komunale të Berdianskit filluan
përmbarimin e vendimit të muajit shkurt, duke i kërkuar Iskras pagesën e
borxhit ndaj kërkuesit. Pas transferimit të përmbarimit të këtij vendimi tek
përmbaruesit komunalë (përmbaruesit) në muajin prill 1999, këta të fundit
e njoftuan kërkuesin se vendimi nuk do të mund të përmbarohej menjëherë
për shkak të hyrjes në fuqi të Ligjit të ri të Procedurës Përmbarimore dhe
transferimit të të gjitha procedurave përmbarimore nga kompetenca e
gjykatave nën kompetencën e Shërbimit Përmbarues të Ministrisë së
Drejtësisë.
Në muajin prill të vitit 2000, përmbaruesit njoftuan Kërkuesin se ata i
ishin drejtuar GjRAZ-së në lidhje me mungesën e veprimeve nga ana e
komisionit të likuidimit por nuk kishte marrë përgjigje, dhe si rezultat, në
muajin shtator e njoftuan kërkuesin se urdhri për përmbarim nuk mund t'i
drejtohej komisionit për likuidim meqë ai de facto nuk ekzistonte më.
Megjithatë, muaj më vonë, përmbaruesit ndërprenë procedurën e
përmbarimit duke ia bartur urdhrin e ekzekutimit të vendimit të shkurtit
1998 komisionit të likuidimit.
Kërkuesi u ankua pranë Gjykatës Komunale të Berdianskut, për
dështimin e përmbaruesve në ekzekutimin e vendimit të 24 shkurtit 1998,
me të cilin ishte urdhëruar Iskra t‟ia paguaj Kërkuesit 2,080.38 Hrivnja
ukrainase, për pasivitetin e komisionit të likuidimit dhe dështimin e Iskrasë në pagimin e pagave kërkuesit edhe pasi që procedura e falimentimit
ishte ndërprerë. Muaj më vonë, nga e njëjta gjykatë kërkuesi kërkoi që të
shpallet si kreditor i Iskra-së dhe të anulohet marrëveshja miqësore e
kreditorëve me Iskran, kërkesa këto të cilat refuzohen nga ana Gjykatës
Komunale të Berdianskut me arsyetimin se kërkuesi ka pasur të drejtë të
kërkojë shpalljen e tij si kreditor i Iskras vetëm gjatë procedurës së
falimentimit, duke dështuar të bëjë një gjë të tillë kërkuesi ka humbur të
drejtën të atakojë ligjshmërinë e marrëveshjes miqësore në mes të
kreditorëve dhe Iskras.
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Në anën tjetër ankesa e kërkuesit në lidhje me dështimin e
përmbaruesve në të vendimit të 24 shkurtit 1998, pranë Gjykatës Komunale
të Berdianskut, është hedhur poshtë me arsyetimin se ankesa në fjalë kishte
mangësi formale dhe materiale. Gjykata Rajonale e Apelit në Zaporizhzhia
prishi vendimin e Gjykatës Komunale të Berdianskut dhe e ktheu rastin
prapa për rivendosje. Në këtë fazë të procedurës, kërkuesi pretendoi se
ndërprerja e procedurës së përmbarimit nga ana e përmbaruesve ishte e
kundërligjshme, si rezultat Gjykata Komunale Berdianskut e ndau çështjen
e dështimit të përmbaruesve në përmbarimin e vendimit të shkurtit dhe
çështjen e vendimit të përmbaruesve në ndërprerjen e procedurës
përmbarimore në dy procedura të veçanta. Në lidhje me procedurën, objekt
i së cilës ishte dështimi i përmbaruesve në përmbarimin e vendimit,
Gjykata Komunale e Berdianskut vendosi në favor të kërkuesit duke
konsideruar ankesën e tij si të bazuar. Megjithatë kërkuesi ndaj një vendimi
të tillë u ankua në Gjykatën Rajonale të Apelit në Zaporizhzhia me
arsyetimin se thjeshtë një konstatim i bërë nga ana e Gjykatës Komunale të
Berdianskut për dështimin e përmbaruesve në përmbarimin e vendimit
nuk është i mjaftueshëm për të korrigjuar situatën. Kjo ankesë u refuzua
nga ana e Gjykatës Rajonale të Apelit në Zaporizhzhia e cila e konfirmoi
vendimin e Gjykatës së Shkallës së Parë. Këtë vendim të Gjykatës së Apelit,
kërkuesi e atakon në Gjykatën Supreme e cila duke konsideruar se vendimi
në fjalë nuk përmban kurrfarë shkeljes procedurale apo materiale të cilat do
të arsyetonin anulimin e tij, hedhë poshtë ankesën e kërkuesit. Kurse sa i
përket procedurës së dytë, e cila si objekt kishte ankesën e kërkuesit për
kundërligjshmërinë e ndërprerjes së procedurës përmbarimore nga ana e
përmbaruesve, Gjykata Komunale e Berdianskut mori vendim për
refuzimin e ankesës në fjalë si të pabazuar. Një vendim të tillë, kërkuesi e
atakoi në Gjykatën Rajonale të Apelit në Zaporizhzhia, mirëpo edhe kjo
instancë gjyqësore hodhi poshtë ankesën e kërkuesit me arsyetimin se e
njëjta ishte e dërguar pas afatit.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Lidhur me kundërshtimet preliminare të Qeverisë, duke theksuar se
shterja e mjeteve të brendshme juridike është parakusht themelor për
vënien në lëvizje të Gjykatës, kjo e fundit vëren se pranueshmëria e
kërkesës së kërkuesit duhet të vlerësohet në raport me: vonesën e
ekzekutimit të vendimit të shkurtit 1998; ndërprerjen e procedurës
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përmbarimore; pasivitetin e komisionit të likuidimit; dhe dështimin e Iskrasë në pagimin e pagave Kërkuesit edhe pasi që procedura e falimentimit
ishte ndërprerë dhe Iskra kishte rikthyer statusin e saj operacional dhe
financiar.
Sa i përket ankesës së kërkuesit për vonesën e përmbaruesve në
ekzekutimin e vendimit të shkurtit 1998, Gjykata vlerëson se kërkuesi i ka
shteruar të gjitha mjetet juridike të parapara me legjislacionin ukrainas
duke përfshirë këtu edhe ankesën pranë Gjykatës Supreme, dhe si e tillë kjo
pjesë e kërkesës pranohet nga Gjykata. Në anën tjetër, sa i përket ankesës së
kërkuesit në lidhje me ndërprerjen e procedurës përmbarimore, Gjykata
konsideron se kërkuesi nuk ka shterur të gjitha mjetet e brendshme
juridike, meqë ky i fundit nuk i është drejtuar Gjykatës Supreme të
Ukrainës në lidhje me vendimin e Gjykatës Rajonale të Apelit në
Zaporizhzhia, i cili kishte hedhur poshtë kërkesën e kërkuesit për rifillimin
e procedurës përmbarimore. Si rezultat, kjo pjesë e kërkesës u vlerësua si e
papranueshme nga ana e Gjykatës. Ndërsa sa i përket ankesës së kërkuesit
në lidhje me pasivitetin e Komisionit të Likuidimit, Gjykata vëren se
ekzekutimi i vendimit të shkurtit të vitit 1998 ka qenë nën juridiksionin e
Shërbimit Përmbarimor vetëm deri në kohën e krijimit të Komisionit të
Likuidimit të Iskra-së. Kështu, duke theksuar se shteti nuk mund të mbahet
përgjegjës për dështimin e Komisionit të Likuidimit në ekzekutimin e
vendimit të shkurtit 1998, Gjykata vlerëson se kjo pjesë e kërkesës së
kërkuesit nuk është ratione personae e pranueshme.
Së fundi, Gjykata vlerëson si të papranueshme edhe pjesën e kërkesës
në lidhje me dështimin e Iskra-së për t‟ia paguar kërkuesit pagat pasi që
procedura e falimentimit ishte ndërprerë dhe Iskra kishte rikthyer statusin
e vetë operacional dhe financiar, me arsyetimin se kërkuesi ka pasur
mundësi të atakojë zgjedhjen miqësore të Komisionit të Likuidimit me
kreditorët e Iskra-së në gjykatat vendase mirëpo nuk ka bërë një gjë të tillë,
duke dështuar kësisoj në shterimin e mjeteve të brendshme juridike.
Në lidhje me Nenin 6 § 1, duke marrë parasysh parashtresat e palëve,
Qeverisë së Ukrainës në njërën anë e cila pretendonte se kishte ndërmarrë
të gjitha masat e parapara me legjislacionin nacional për të ekzekutuar
vendimin në favor të kërkuesit dhe se vonesa në ekzekutimin e atij vendimi
nuk mund t‟i atribuohet autoriteteve shtetërore, si dhe parashtresave të
kërkuesit në anën tjetër i cili vazhdonte të vinte theksin mbi faktin se
procedura e ekzekutimit po vazhdonte të jetë pezull që nga shkurti i vitit
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1998, Gjykata, duke kujtuar obligimet pozitive të shtetit në organizimin e
një sistemi i cili do të ishte efektiv në përmbarimin e vendimeve, vlerëson
se dështimi i përmbaruesve gjyqësor për katër (4) vite radhazi në
ekzekutimin e vendimit në favor të kërkuesit përbën shkelje të Nenit 6 § 1
të Konventës.
Në lidhje me Nenin 13 të Konventës, duke u mbështetur në faktin se
kërkuesi nuk ka pasur zgjidhje efektive për të korrigjuar apo kompensuar
dëmin e shkaktuar nga dështimi i autoriteteve shtetërore për përmbarimin
e vendimit në fjalë, Gjykata vlerëson se ka pasur shkelje të këtij neni.
Lidhur me Nenin 1 të Protokollit 1, duke marrë parasysh pretendimet
e kërkuesit në lidhje me dështimin e përmbaruesve për t‟i përdorur të gjitha
mjetet në dispozicion për të ekzekutuar vendimin në fjalë dhe dështimin e
autoriteteve shtetërore për të ushtruar kontroll efektiv mbi procedurën e
përmbarimit të vendimit, Gjykata vlerëson se një situatë e tillë ka krijuar
pasiguri në lidhje me ekzekutimin e vendimit dhe pagimit të borxhit në
favor të kërkuesit. Si pasojë, kërkuesi është detyruar të përballet me një
pasiguri juridike për periudhën kohore nga shkurti i vitit 1998 kur ishte
nxjerrë vendimi në favor të tij deri në vitin 2002 kur përmbaruesit i
transferuan urdhrin për përmbarim komisionit të likuidimit të Iskras, duke
i pamundësuar kështu kërkuesit gëzimin paqësor të pasurisë, të paraparë
me Nenin 1 të Protokollit 1 të Konventës. Si rezultat, gjykata vlerëson se ka
pasur shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1 të Konventës.
Në bazë të nenit 41 Gjykata konsideron të arsyeshme ti caktoj
kërkuesit kompensim në shumën 1,500 euro për dëmet materiale, jomateriale dhe shpenzimet procedurale.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se ka shkelje të Nenit 6 § 1, Nenit 13 dhe Nenit 1 të
Protokollit 1 të Konventës (unanimisht).
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Kompania EVT kundër Serbisë - 3102/05
21.06.2007 [Seksioni i dytë]
Neni 6 § 1 dhe Neni 1 i Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë dhe në të
drejtën për proces të rregullt gjyqësor si pasojë e mos-ekzekutimit të
vendimit të gjykatës për dorëzim të të mirave materiale të kontraktuar / ka
shkelje
Fjalët kyçe: gëzim paqësor i pasurisë/ proces i rregullt gjyqësor/ mosekzekutim i vendimit/ shterim i mjeteve juridike / përmbarim / dorëzim i mallit /
mjete efektive
Faktet e rastit
Kërkuesi - Kompania EVT, të cilës kompania “Jedinstvo” ishte e
detyruar t‟ia dorëzojë një sasi prej 87,000 kg kripë dhe t‟ia paguajë
shpenzimet e saj ligjore, në bazë të urdhrit të lëshuar nga Gjykata Ekonomike
e Leskovcit, në vitin 1996. Kjo e fundit, pas kërkesës së pranuar nga kërkuesi,
lëshoi një urdhër përmbarues kundër ndërmarrjes së paditur. Në tetor të të
njëjtit vit, Gjykata Ekonomike nxori një vendim ku thuhej se meqenëse
debitori nuk mund të dorëzonte sasinë e specifikuar të kripës së zakonshme
në vend të kësaj urdhëronte atë që t‟i paguante kërkuesit shumën e caktuar
në të holla. Në ndërkohë, debitori u shndërrua në katër kompani të ndara.
Në vitin 1998 Gjykata Ekonomike, konstatoi se 4 kompanitë kishin marrë
përsipër borxhin e kompanisë paraprake dhe urdhëroi debitorët që t‟ia
paguajnë kërkuesit shumën e caktuar së bashku me interesin ligjor dhe një
pjesë tjetër për shpenzimet që kishte pësuar. Gjykata Ekonomike e Leskovcit
dhe Gjykata e Lartë Tregtare e Beogradit refuzuan kërkesat e debitorëve për
pezullimin e procedurës së përmbarimit.
Kërkuesi propozoi edhe mjete të ndryshme të ekzekutimit, duke
përfshirë edhe konfiskimin e llogarisë bankare, ankandin e pasurive të
luajtshme ose nëse është e nevojshme edhe atyre të paluajtshme të debitorit
dhe nëse është e përshtatshme duhet kërkuar edhe ndihmën e policisë. Ai
paraqiti disa herë kërkesë që procedurat të përshpejtoheshin, madje në
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vitin 2004 ai dërgoi një ankesë me postë në Gjykatën e Serbisë dhe Malit të
Zi, duke theksuar se debitorët kishin ende mjete për të paguar detyrimin e
tyre, por siç duket kjo ankesë asnjëherë nuk kishte mbërritur. Debitori në
vitin 2004 i‟a kishte paguar kërkuesit një pjesë të shumës dhe në ndërkohë
monedha vendase ishte riemëruar. Kërkuesi paraqiti ankesa të shpeshta në
vitin 2004 për mos-ekzekutimin e vendimit, paraqiti ankesë në Gjykatën
Ekonomike të Leskovcit, pastaj ndaj vendimit të Gjykatës Ekonomike
apeloi në Gjykatën e Lartë Tregtare të Beogradit dhe në Gjykatën Supreme
të Serbisë. Kryetari i Gjykatës Ekonomike njoftoi kërkuesin se procedurat e
përmbarimit ishin penguar nga punonjësit e debitorëve dhe nga policia.
Policia pas këtij rasti kishte refuzuar t‟iu ndihmonte përmbaruesve dhe
prandaj ekzekutimi i vendimit duhej të shtyhej derisa gjyqtari që trajtonte
rastin të sqaronte situatën me kreun e policisë lokale. Ai kishte ardhur në
përfundim se refuzimi i policisë ishte i zakonshëm në rastet kur përfshihen
punëtoret e pakënaqur në pengimin e procedurave të ekzekutimit gjyqësor.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Kërkuesi pretendoi shkelje të Nenit 6 të Konventës dhe Nenit 1 të
Protokollit 1, lidhur me mos-ekzekutimin e aktgjykimit të formës së prerë
të dhënë në favor të tij dhe si rezultat i të cilit, ishte privuar nga pasuria e tij
në mënyrë të kundërligjshme.
Në kundërshtimet preliminare Qeveria pohoi se kërkuesi nuk i kishte
shteruar të gjitha mjetet juridike vendore, meqenëse nuk kishte parashtruar
kërkesë për ekzekutim të vendimit sipas Ligjit për Procedurat e
Përmbarimit të vitit 2000, nuk kishte paraqitur ankesë në Bordin
Mbikëqyrës të Gjykatës Supreme, në Gjykatën e Serbisë dhe Malit të Zi dhe
gjithashtu nuk kishte parashtruar një padi penale të paraparë në
legjislacionin vendor. Kërkuesi kundërshtoi pohimet e Qeverisë, duke
theksuar se nuk kishte të drejtë që drejtpërdrejtë të paraqiste një ankesë në
Bordin Mbikëqyrës të Gjykatës Supreme, po ashtu pohoi se kishte
paraqitur ankesë edhe në Gjykatën e Serbisë dhe Malit të Zi edhe pse kjo
Gjykatë në atë kohë ishte jo funksionale. Kërkuesi gjithashtu potencoi se
sipas Ligjit për Procedurat e Përmbarimit ishte detyrë e gjykatës dhe e
përmbaruesve të kërkonin ndihmën e policisë dhe të informonin Ministrinë
e Punëve të Brendshme për vështirësitë e hasura.
Gjykata rikujton se, sipas praktikës së saj të përcaktuar, qëllimi i
mjeteve të brendshme juridike të paraparë në Nenin 35 § 1, është t'i ofrojë
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Shteteve Kontraktuese mundësinë për të parandaluar ose vënë në rregull
shkeljet e pretenduara para se ato të dorëzohen në Gjykatë. Sidoqoftë,
mjetet e vetme që duhet të shterohen janë ato që janë efektive. Është detyrë
e Qeverisë që pretendon se nuk ishin shteruar të gjitha mjetet juridike dhe
të bind Gjykatën që mjeti juridik ishte një mjet efektiv, në dispozicion në
teori dhe në praktikë në kohën përkatëse. Gjykata thekson se si çështje
vendimtare në vlerësimin e efektivitetit të një mjeti juridik në lidhje me një
ankesë për vonesë procedurale, është nëse ankuesit mund t‟i sigurohet
dëmshpërblim i drejtpërdrejtë dhe i shpejtë.1 Në veçanti, një mjet
konsiderohet efektiv nëse i mundëson palës përshpejtim të procedurave
ose zhdëmtim për dëmin e shkaktuar. Lidhur me rrethanat e rastit në fjalë,
Gjykata konsideroi se një ankesë në Bordin Mbikëqyrës të Gjykatës
Supreme nuk do të ishte asgjë veçse thjesht një dorëzim i një informacioni
në një instancë më të lartë, por edhe po të niste procedurën Bordi
Mbikëqyrës, kërkuesi nuk do të mund të ishte palë në procedurë sepse e
gjithë procedura do të ishte zhvilluar në mes të Bordit dhe Gjykatës në fjalë
dhe ankesa në këtë Bord nuk mund të konsiderohet si mjet efektiv në
kuptim të Nenit 35 të Konventës. Lidhur me procedurat e ekzekutimit të
vendimeve në bazë të Ligjit për Procedurat Përmbaruese, Gjykata
konsideron se është detyrë e shtetit dhe jo e kërkueses, që të kërkojë
ndihmën e policisë në rastet kur ajo nevojitet dhe të informojë organet
kompetente kur hasen pengesa në punën e policisë. Gjykata gjithashtu
thekson se, edhe padia penale do të ishte e paefektshme sepse procedura
do të ishte e zakonshme sikur procedurat tjera penale, të cilat mund të
zgjasin me vite dhe të kalojnë nëpër disa instanca. Ndërsa, sa i përket
pretendimit se kërkuesi ishte dashur të paraqiste ankesë pranë Gjykatës së
Serbisë dhe Malit të Zi, Gjykata konsideron se ky mjet nuk ishte në
dispozicion në atë kohë për shkak të shpërbërjes së Unionit të Serbisë me
Malin e Zi. Duke u bazuar në këto fakte, Gjykata e shpallë kërkesën të
pranueshme dhe vazhdon tutje në vlerësimin e meritave të rastit.
Qeveria vuri në dukje se shteti i paditur e kishte ratifikuar Konventën
në vitin 2004 dhe se çështja në fjalë hynte në juridiksionin e saj, “ratione
temporis” prej një periudhe prej tri vitesh. Tutje Qeveria argumentoi se
ekzekutimi i vendimit përfundimtar kishte hasur në vështirësi për shkak të
përfshirjes së punëtorëve dhe në rast se do të ndërhynte edhe policia kjo do
1

Scordino kundër Italisë (nr. 1) [DhM], nr. 36813/97, § 195, GJEDNJ 2006, dhe Sürmeli
kundër Gjermanisë [DhM], nr. 75529/01, § 101, 8 Qershor 2006.
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të mund të sillte trazira; se në mos-ekzekutim kishte kontribuar edhe
shkrirja e kompanisë në katër kompani të tjera; dhe se kërkuesi nuk mund
të konsiderohet e privuar nga e drejta e saj për shkak se nuk kishte privim
definitiv meqenëse aktgjykimi ishte ekzekutuar pjesërisht. Kërkuesi pohoi
se procedurat e ekzekutimit ishin në pritje që nga viti 1996, pra më shumë
se tre vite që prej kur shteti i paditur kishte ratifikuar Konventën; se nuk
ishin sjelljet e saj ato që kontribuuan në vonesat e ekzekutimit të vendimit;
dhe se ishte privuar nga prona e saj si rezultat i vendimit të Gjykatës
Tregtare.
Gjykata rikujton se do ishte jo e zakonshme që Neni 6 § 1 të përmbajë
të gjitha garancionet lidhur me një gjykim të drejtë dhe se në kuptim të këtij
neni, ekzekutimi i aktgjykimit të një gjykate shihet si pjesë përbërëse e
procesit gjyqësor. Sidoqoftë, vonesat në ekzekutim të aktgjykimeve, edhe
pse të tolerueshme në rrethana të caktuara, nuk mund të shërbejnë për të
privuar ekzekutimin e një të drejte të garantuar me Nenin 6 § 1. Andaj,
është obligim i shtetit që të sigurojë ekzekutimin e një aktgjykimi
përfundimtar dhe të sigurojë përfshirjen e të gjithë aparaturës shtetërore,
përshirë edhe policinë. Dështimi për të bërë një gjë të tillë, do të rezultonte
në dështim për të përmbushur Nenin 6 § 1 të Konventës. Ndërsa sa i përket
pretendimeve për shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1, Gjykata vëren se
pretendimet e kërkueses bien në domenin e „pasurisë‟ nëse janë
mjaftueshmërisht të bazueshme për t‟u ekzekutuar dhe se shteti duhet të
marrë të gjitha masat për ekzekutimin e vendimit.
Në rastin në fjalë për sa i përket periudhës kohore që duhet pasur
parasysh Gjykata thekson se për të përcaktuar arsyeshmërinë e vonesës së
ekzekutimit të vendimit, duhet pasur parasysh gjendjen e çështjes në datën
e ratifikimit dhe vëren se në këtë datë procedurat ishin në pritje për një
periudhë prej gati tetë vitesh. Gjykata thekson se shteti duhet të sigurohet
se procedurat e përcaktuara në legjislacionin vendor duhet të ekzekutohen.
Gjykata vëren se pjesa e mbetur e pretendimeve të kërkueses ka mbetur e
pazbatuar nga marsi 2014 dhe se policia shprehimisht kishte refuzuar të
ndihmonte përmbaruesit në disa raste. Më tej, nuk kishte asnjë përpjekje
për të ekzekutuar vendimet dhe se nuk ka dëshmi se këto vonesa mund t‟i
atribuohen kërkuesit. Për më shumë nuk kishte asnjë indikacion që
sugjeron se procedurat ishin komplekse dhe se ndarja e kompanisë në katër
kompani tjera i ka kontribuar vonesës. Si rezultat Gjykata konstaton se
shteti i paditur kishte dështuar të zhvillojë procedurat e ekzekutimit të
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aktgjykimit në mënyrë efektive, andaj konsideron se autoritetet serbe e
kanë dëmtuar esencën e të drejtës së kërkuesit për një gjykim të drejtë në
kuptimin e Nenit 6 § 1, duke e penguar atë në marrjen e parave që kishte të
drejtë t‟i merrte. Si rezultat, Gjykata konkludon se ka shkelje ndaras të
Nenit 6 § 1 të Konventës dhe Nenit 1 të Protokollit 1 të Konventës.
Bazuar në Nenin 41, kërkuesi kishte kërkuar kompensim për dëmet
materiale, jo materiale, si dhe një pjesë tjetër për shpenzimet procedurale
pranë gjykatave vendore dhe pranë kësaj Gjykate. Gjykata konstaton se
kërkuesi ka vuajtur dëme jo materiale që nuk janë të kompensueshme
vetëm me konstatimin e shkeljes, andaj i cakton 2,500 euro dëmshpërblim.
Sa i përket dëmeve materiale, Gjykata konsideron se kërkesat për dëme
materiale duhet të përmbushen nga Qeveria përmes ekzekutimit të
vendimit të Gjykatës Ekonomike. Gjykata pranon kërkesën për dëmet e
procedurave paraprake vendore.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se ka shkelje të Nenit 6 § 1 dhe Nenit 1 të Protokollit
1 të Konventës (unanimisht).
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Van Marle dhe të tjerët kundër Holandës - 8543/79; 8674/79;
8675/79; 8685/79
26.06.1986 [Seancë plenare]
Neni 6 § 1
Shkelje e së drejtës për proces të rregullt gjyqësor si pasojë e vendimit
të Bordit të Pranimit dhe Bordit të Apelit për vazhdim të ushtrimit të
profesionit / nuk është i zbatueshëm
Neni 1 i Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e
mungesës së kompensimit si rezultat i mos-licencimit të profesionit / nuk
ka shkelje
Fjalët kyçe: proces i rregullt gjyqësor/ të drejta civile/ interes i
përgjithshëm/ kontabilist/ licencim / ekzistim i kontestit / trup administrativ jogjyqësor
Faktet e rastit
Kërkuesit - z. Germen van Marle, z. Johannes Petrus van Zomeren, z.
Johannes Flantua dhe z. Roelof Hendrik de Bruijn, të gjithë qytetarë
holandezë, kanë ushtruar profesionin e kontabilistit që nga viti 1947,
përkatësisht 1950. Në vitin 1974, secili nga kërkuesit aplikoi për regjistrim
si kontabilist i certifikuar, në përputhje me dispozitat kalimtare të përfshira
në Ligjin e vitit 1972 që rregullonte këtë profesion. Kërkuesve iu kërkua nga
Bordi i Pranimit që të dorëzonin llogari vjetore të përpiluara nga ta dhe u
intervistuan nga Bordi në vitin 1977. Bordi i hodhi poshtë kërkesat e tyre
për regjistrim. Kërkuesit u ankuan në Bordin e Apelit, nga i cili iu kërkua
përsëri që të dorëzonin llogari vjetore të përpiluara nga ta pasuar me
intervistë të serishme nga Bordi. Një shënim lidhur me procedurën në
Bordin e Pranimit iu komunikua Bordit të Apelit, por jo edhe kërkuesve.
Bordi hodhi poshtë ankesat me arsyen se deklaratat e kërkuesve ishin jo të
plota në disa pika thelbësore dhe se përgjigjet e tyre në pyetje nuk treguan
kompetencë të mjaftueshme profesionale. Asnjëri nga kërkuesit nuk e
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dërgoi rastin e tij në Këshillin e Shtetit, siç parashihet me Ligjin për Ankesat
Administrative. Ata konsideruan se nuk kishte asnjë arsye për ta bërë këtë
për shkak të një vendimi të Divizionit Gjyqësor të Këshillit të Shtetit, i cili
kishte deklaruar një ankesë kundër një vendimi të Bordit të Apelit si të
papranueshme me arsyen se Bordi i Apelit ishte organ gjyqësor dhe nuk
mund të konsiderohej si organ administrativ.
Ligji i Kontabilistëve të Certifikuar 1972, parashihte që kërkesa për
regjistrim si kontabilist i certifikuar i bëhet Bordit të Regjistrimit, vendimet
e të cilit janë subjekt i ankesës në Bordin e Apelit. Bordi duhet të japë arsye
për vendimin e tij dhe të njoftojë vendimin dhe arsyet tek ankuesi si dhe
tek Bordi i shkallës së parë.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Kërkuesit pretenduan se vendimet e autoriteteve përbënin
përcaktime të “të drejtave civile”, në të cilat nuk kishte pasur një dëgjim të
drejtë dhe publik nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme, siç garantohet
nga Neni 6 § 1 i Konventës. Kërkesat në këtë rast ishin paraqitur para
Komisionit, i cili kishte vendosur që t'i bashkojë ato dhe kishte shprehur
mendimin se Neni 6 § 1 i Konventës nuk ishte i zbatueshëm në këtë rast
dhe se nuk kishte pasur shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1. Pretendimet e
ngjashme i kishte shprehur edhe Qeveria e Holandës.
Në lidhje me Nenin 6 § 1, Gjykata duhet së pari të përcaktojë nëse kjo
dispozitë është e zbatueshme, duke pasur parasysh mendimet nga Qeveria
dhe Komisioni. Sipas kërkuesve, vendimi i Bordit të Pranimit dhe i Bordit
të Apelit ishin vendimtarë për të drejtat e tyre për të vazhduar ushtrimin e
profesionit dhe për të quajtur veten kontabilistë, të drejta që ata i
konsiderojnë si të drejta civile në kuptim të Nenit 6 § 1 të Konventës.
Gjykata vëren se kërkuesit konsiderojnë se i plotësojnë kushtet e kërkuara
me ligj për regjistrim si kontabilistë të certifikuar sipas Ligjit të vitit 1972,
dhe se mosmarrëveshje për zgjidhjen e kërkesës së tyre për të drejtën e
regjistrimit kishte rezultuar në fazën e apelit, kur Bordi hodhi poshtë
kërkesat e tyre. Megjithatë, së pari duhet të përcaktohet nëse ka pasur një
"kontest" brenda kuptimit të Nenit 6 § 1 të Konventës. Konformiteti me
frymën e Konventës kërkon që fjala "kontest" të mos "interpretohet shumë
teknikisht", që duhet t'i jepet një kuptim përmbajtjesor dhe jo formal;
"kontesti" duhet të jetë i vërtetë dhe i një natyre serioze; si dhe "kontesti"
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mund të lidhet si me çështjet faktike po ashtu edhe me çështjet ligjore. 1
Ankesat e bëra nga kërkuesit në Bordin e Apelit kishin të bënin me, siç ata e
quajtën, vlerësim të gabuar të kompetencës së tyre nga Bordi i Pranimit.
Një vlerësim i tillë, duke vlerësuar njohuritë dhe përvojën për kryerjen e një
profesioni nën një titull të veçantë, është larg nga ushtrimi i funksionit
normal gjyqësor dhe masat mbrojtëse të Nenit 6 § 1 nuk mund të zbatohen
për të mbuluar mosmarrëveshjet që ngriten. Prandaj, nuk kishte “kontest”
brenda kuptimit të Nenit 6 § 1, i cili nuk është i zbatueshëm në rastin në
fjalë. Fakti që në ligjin e vendit, Bordi i Apelit konsiderohet si gjykatë, nuk e
ndryshon këtë gjykim. Prandaj, Gjykata nuk ka nevojë të hetojë nëse të
drejtat e pretenduara nga kërkuesit janë “të drejta civile” ose nëse
procedurat në fjalë i janë përmbajtur kërkesave të Nenit 6 § 1 të Konventës.
Në lidhje me Nenin 1 të Protokollit 1, kërkuesit pretenduan se, si
rezultat i vendimeve të Bordit të Apelit, të ardhurat e tyre dhe vlera e
vullnetit të mirë të praktikave të tyre të kontabilitetit ishin zvogëluar. Ata
pohuan se me këtë rast i ishin nënshtruar një ndërhyrjeje në ushtrimin e të
drejtës së tyre për gëzimin paqësor të pasurisë dhe heqjes së pjesshme të
këtyre të drejtave pa kompensim. Qeveria, në anën tjetër, konsideroi se
kërkuesit nuk kishin "të drejtë të fituar" për përdorimin e titullit
"kontabilist" para hyrjes në fuqi të legjislacionit që rregullonte përdorimin e
këtij titulli. Tutje Qeveria pretendoi se deri atëherë nuk kishte të drejtë të
njohur dhe të mbrojtur ligjërisht, por vetëm liri për të përdorur titullin. Për
më tepër, edhe nëse ekzistonte një e drejtë e fituar, nuk mund të
klasifikohej si "pasuri" brenda kuptimit të Nenit 1 të Protokollit 1, andaj
sipas Qeverisë nuk kishte pasur shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1, pasi që
qëllimi i legjislacionit ishte promovimi i "interesit të përgjithshëm".
Gjykata pajtohet me Komisionin se e drejta e mbështetur nga
kërkuesit mund të krahasohet me të drejtën e pasurisë së mishëruar në
Nenin 1 të Protokollit 1, për arsye se: me anë të punës së tyre, kërkuesit
kishin ndërtuar një klientelë; kjo kishte natyrën e një të drejte private dhe
përbënte një aset dhe, si rrjedhojë, një pasuri brenda kuptimit të Nenit 1 të
Protokollit 1. Andaj kjo dispozitë ishte e zbatueshme në këtë rast. Refuzimi
i regjistrimit të kërkuesve si kontabilistë të certifikuar ndikoi në
veprimtarinë e tyre profesionale dhe qëllimi i kësaj veprimtarie u zvogëlua,
1
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bashkë me të ardhurat e tyre. Rrjedhimisht, Gjykata vlerëson se ka pasur
ndërhyrje në të drejtën e kërkuesve për gëzimin paqësor të pasurisë.
Megjithatë, kjo ndërhyrje, sipas Gjykatës, ishte e justifikuar në kuptimin e
paragrafit të dytë të Nenit 1 të Protokollit 1, meqë Ligji i vitit 1972 u
projektua për të promovuar "interesin e përgjithshëm". Qëllimi i tij ishte të
strukturohej një profesion që është i rëndësishëm për të gjithë sektorin
ekonomik, duke siguruar publikun me garancitë e kompetencës së atyre që
mbajnë atë profesion. Si pasojë Gjykata vie në përfundim se nuk ka pasur
shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se nuk ka shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1 dhe se
Neni 6 § 1 nuk është i zbatueshëm (unanimisht/ njëmbëdhjetë vota pro dhe
shtatë kundër).
Mendimi i përbashkët alternativ i gjyqtarëve Ryssdal, Matscher dhe
Bernhardt
Këta gjyqtarë konsiderojnë se Neni 6 i Konventës nuk është i
zbatueshëm në rastin në fjalë. Kërkuesit kishin të drejtë të regjistroheshin si
kontabilistë nëse plotësonin kushtet dhe ata pretendonin se i plotësonin
këto kushte, por kjo u mohua nga autoritetet holandeze. Prandaj, sipas tyre,
ekzistonte një "kontest". Megjithatë, ky kontest nuk ka të bëjë me të drejtën
civile në kuptim të Nenit 6 të Konventës.
Mendimi mospajtues i Gjyqtarit Cremona
Gjyqtari Cremona pajtohet me përfundimin mbi Nenin 1 të
Protokollit 1, por nuk pajtohet me Nenin 6 të Konventës. Sipas pikëpamjes
së gjyqtarit dhe në bazë të jurisprudencës përkatëse të Gjykatës, në këtë rast
kishte një "kontest" mbi të drejtën civile në kuptim të Nenit 6 të Konventës.
Neni 6 i Konventës ishte i zbatueshëm dhe, sipas tij, ai ishte shkelur për
këto arsye se të ashtuquajturat "protokolle" të Bordit të Pranimit iu
komunikuan Bordit të Apelit, por jo vetë kërkuesve, të cilët gjatë paraqitjes
së rasteve të tyre para Bordit nuk mund të dinin arsyet për refuzimin e
kërkesave të tyre nga ana e Bordit, një fakt që dëmtoi kërkesën për drejtësi
në Nenin 6 § 1 dhe se vendimi i dhënë nga Bordi i Apelit nuk plotësoi
kërkesën për publicitet në të njëjtën dispozitë.
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Mendimi i përbashkët mospajtues i gjyqtarëve Thór Vilhjálmsson,
Pettiti, Macdonald, Russo, Gersing and Spielmann
Në kundërshtim me shumicën, këta gjyqtarë votuan në favor të
zbatueshmërisë së Nenit 6 duke konsideruar se ekziston një
"mosmarrëveshje" në lidhje me të drejtën dhe ata konsiderojnë se e drejta
në fjalë është e karakterit civil. Vendimi i Bordit të Apelit, i cili u refuzonte
kërkuesve të drejtën e përdorimit të titullit, kishte pasojë të drejtpërdrejtë
privimin nga kualifikimi i tyre dhe, rrjedhimisht, nga klientët e tyre, të cilët
erdhën në përfundim se refuzimi i titullit nënkuptonte aftësi joadekuate.
Gjyqtarët konsiderojnë se Gjykata duhet të ketë vendosur se ka pasur një
shkelje të Nenit 6 të Konventës, për shkak të mosplotësimit të parimit të
barazisë (në veçanti, fakti që shënimi lidhur me procedurat nuk i ishte
komunikuar të dy palëve) dhe me parimin që procedura të kryhet në
mënyrë publike.
Mendimi i përbashkët mospajtues i gjyqtarëve Sir Vincent Evans dhe
Gersing
Sipas gjyqtarëve të lartcekur, Neni 1 i Protokollit 1 nuk është i
zbatueshëm në rastin në fjalë. Liria e përdorimit të titullit "kontabilist", të
cilin kërkuesit e kishin para hyrjes në fuqi të dispozitave të Ligjit të vitit
1972, sipas mendimit të tyre, nuk përbënte një të drejtë pronësie të mbrojtur
nga ai nen. Gjyqtarët nuk konsiderojnë se pritjet profesionale të
pretenduara të humbura nga kërkuesit duhet të konsiderohen si pjesë e
"pasurisë" së tyre ose që masat e marra duhet të konsiderohen si ndërhyrje
në gëzimin paqësor të "pasurisë" së tyre, brenda kuptimit të Neni 1 i
Protokollit 1.
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20.07.2004 [Seksioni i dytë]
Neni 6 § 1
Shkelje e së drejtës për proces të rregullt gjyqësor si pasojë e vonesave
në ekzekutimin e aktgjykimit për dhënie të kompensimit / ka shkelje
Neni 1 i Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e
vonesave në pagimin e shumës së plotë të kompensimit / ka shkelje
Fjalët kyçe: proces i rregullt gjyqësor/ ekzekutim i aktgjykimit/ gëzim
paqësor i pasurisë/ pasuri/ kompensim i vonshëm / shterim i mjeteve juridike/
viktimë / të drejta sociale
Faktet e rastit
Kërkuesi - z. Anatoliy Afanasiyovych Shmalko, shtetas ukrainas,
është pensionist me aftësi të kufizuara dhe veteran i Luftës së Dytë
Botërore. Në mars të vitit 1999, kërkuesi hapi procedurë në Gjykatën e
Qarkut kundër Departamentit të Mbrojtjes së Shëndetit (DMSh-së) dhe
Spitalit të Qytetit duke kërkuar kompensim për dëmin moral dhe material
që iu kishin shkaktuar atij nga refuzimi i tyre që gjatë viteve 1996 dhe 1998
t‟i japin medikamentin pa pagesë, Kalimin-60. Ai gjithashtu kërkoi
rimbursimin e shpenzimeve, meqenëse ishte detyruar ta blinte atë jashtë
vendit.
Gjykata e Qarkut hodhi poshtë pretendimet e kërkuesit si të
pabazuara pasi që DMSh-ja dhe Spitali nuk mund të mbanin përgjegjësi për
dështimin për të ofruar një medikament të thjeshtë sepse nuk ishte në
dispozicion në rajonin e Dnepropetrovsk. Gjykata Rajonale lejoi ankesën e
kërkuesit, e anuloi vendimin dhe e ktheu çështjen për shqyrtim të ri.
Në shkurt të vitit 2001, në një set të ri të procedurave, Gjykata e
Qarkut refuzoi ankesën e kërkuesit si të pabazë, vendim ky që u shfuqizua
nga Gjykata Rajonale e cila ktheu çështjen prapë për rishqyrtim. Gjykata e
Qarkut sërish refuzoi pretendimet e paditësit si të pabazuara. Pas tre
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muajsh, kërkuesi paraqiti një ankesë në Gjykatën Rajonale të Apelit sipas
procedurës së re të ankesës së paraqitur nga Kodi i Procedurës Civile më 21
qershor 2001. Më 29 nëntor 2001, Gjykata e Apelit lejoi pjesërisht
pretendimet e kërkuesit dhe urdhëroi DMSh-në të paguajë kërkuesin në
emër të kompensimit për dëmin material dhe atë moral në shumën e
përgjithshme prej 237.37€. Gjykata gjithashtu urdhëroi Spitalin të paguajë
kërkuesin në emër të kompensimit për dëmin material, moral si dhe kostot
e shpenzimet në shumën totale prej 183.28€.
Në prill 2002, Shërbimi i Përmbarimit Gjyqësor filloi procedurat e
përmbarimit lidhur me aktgjykimin e nëntorit 2001 dhe pas një muaji
urdhëroi Shërbimin e Përmbarimit Gjyqësor që fondet e dhëna të
transferoheshin në llogarinë bankare të kërkuesit. Po në të njëjtin muaj
kolegji i përbërë prej tre gjyqtarësh të Gjykatës Supreme hodhi poshtë
ankesën e Kasacionit të parashtruar nga Kryeshefi i Spitalit kundër
aktgjykimit të nëntorit 2001 për shkak të mungesës së provës, por kjo nuk e
pezulloi ekzekutimin e aktgjykimit.
Në tetor 2002, kërkesa e ekzekutimit dhe kërkesa e pagesës iu kthyen
kërkuesit për shkak të mungesës së fondeve të Spitalit. Pas një muaji,
Shërbimi i Përmbarimit përfundoi procedurën e përmbarimit kundër
Spitalit pasi që shuma përkatëse ishte transferuar në llogarinë bankare të
kërkuesit. Në anën tjetër, Në dhjetor 2002 Shërbimi i Përmbarimit i kërkoi
DMSh-së që të pajtohet me aktgjykimin e datës 29 nëntor 2001 dhe të
transferojë shumën kërkuesit, kështu që në fillim të vitit 2003, DMSh-ja
pagoi kërkuesin pjesërisht, sipas shkresës së ekzekutimit për shkak të
mungesës së fondeve të DMSh-së vendimi nuk mund të ekzekutohej
plotësisht. Pjesa e mbetur e fondeve u transferua në llogarinë e kërkuesit
vetëm pas kërkesës së sërishme dhe si rezultat, procedurat e përmbarimit u
konkluduan.
Në maj të po atij viti, Gjykata e Qarkut për shkak të mungesës së
provave refuzoi pretendimet e ankuesit kundër Departamentit Rajonal të
Thesarit të Shtetit për dhënien e kompensimit për dëmin moral. Ky
aktgjykim nuk u apelua dhe kështu u bë i plotfuqishëm.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Kërkuesi pretendoi shkelje të Nenit 6 § 1 të Konventës, si pasojë e
dështimit të autoriteteve për të ekzekutuar në kohë të arsyeshme
aktgjykimin e datës 29 Nëntor 2001, dhe gjithashtu pretendoi shkelje të
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Nenit 1 të Protokollit 1 si pasojë e vonesave në realizimin e plotë të
kompensimit.
Në kundërshtimet preliminare, Qeveria pretendoi se kërkuesi ka
humbur statusin e viktimës në kuptimin e Konventës dhe nuk ka shteruar
mjetet e brendshme juridike. Qeveria argumentoi se në përputhje me
praktikën gjyqësore të Gjykatës, një kërkues i cili ka marrë dëmshpërblim
në nivel kombëtar për një shkelje të supozuar të Konventës, ai nuk mund të
konsiderohet më viktimë e shkeljes së të drejtave të tij sipas Nenit 6 § 1 të
Konventës dhe propozoi që kërkesa të shpallet e papranueshme ose të
çregjistrohet nga lista e rasteve të Gjykatës. Sipas jurisprudencës së
vendosur të Gjykatës, një vendim ose masë e favorshme për kërkuesin nuk
është në parim e mjaftueshme për ta privuar atë nga statusi i tij si "viktimë"
përveç nëse autoritetet kombëtare kanë pranuar dhe më pas kanë ofruar
dëmshpërblim për shkeljen e Konventës. Gjykata thekson se ekzekutimi i
vonuar i aktgjykimit nuk i është përgjigjur ankesës së kërkuesit lidhur me
kohëzgjatjen e paarsyeshme të asaj procedure, andaj, kërkuesi ende mund
të pretendojë të jetë viktimë e një shkelje të pretenduar të drejtave të
garantuara me Nenin 6 § 1 në lidhje me periudhën kohore gjatë së cilës
aktgjykimi ka mbetur i pa ekzekutuar.
Sa i përket kundërshtimeve për shterimin e mjeteve juridike vendore,
Qeveria parashtroi se kërkuesi nuk i kishte shteruar mjetet juridike vendore
meqenëse nuk kishte parashtruar ankesë për mos aktivitetin e
përmbaruesve apo kërkesë për dëmshpërblim moral. Kërkuesi u përgjigj se
nuk kishte mjete efektive në dispozicion pasi që mos-ekzekutimi i
aktgjykimit ishte shkaktuar nga mungesa e ndarjeve buxhetore të shtetit
për sistemin e kujdesit shëndetësor dhe jo nga veprimet e autoriteteve
përgjegjëse për ekzekutimin e aktgjykimeve. Gjykata rikujton se mjetet e
vetme që duhet të shterohen janë ato që janë efektive të disponueshme në
teori dhe praktikë. Duke pasur parasysh pamundësinë që kërkuesi të
ndërmarrë masa ndaj përmbaruesve, meqenëse vonesat ishin shkaktuar
nga mungesa e fondeve, Gjykata përfundon se parashtruesi i kërkesës u
lirua nga obligimi për ndjekjen e mjetit juridik të thirrur nga Qeveria dhe
prandaj u pajtua me kërkesat e Nenit 35 § 1 dhe si rrjedhojë, Gjykata hedh
poshtë kundërshtimin paraprak të Qeverisë. Gjykata konsideron se kërkesa
sipas Nenit 6 § 1 të Konventës nuk është qartazi e pabazuar në kuptimin e
Nenit 35 § 3 te Konventës dhe si e tillë duhet shpallur e pranueshme.
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Sa i përket pretendimit të kërkuesit se dështimi i autoriteteve për të
ekzekutuar në kohën e duhur vendimin e 29 nëntorit 2001 të Gjykatës së
Apelit, kishte rezultuar në shkelje të Nenit 6 § 1 të Konventës, Qeveria
kundër argumentoi se kishin marrë të gjitha masat e parashikuara nga
legjislacioni vendor për të ekzekutuar vendimin e dhënë në favor të
kërkuesit dhe se vonesa është shkaktuar nga situata e vështirë financiare në
sistemin e kujdesit shëndetësor të Ukrainës. Për më tepër, prej nëntorit 2002
- shkurt 2003, kërkuesi ka pranuar në këste shumën e tërësishme të borxhit
të aktgjykimit. Kërkuesi në anën tjetër pohon se procedurat e ekzekutimit
kishin zgjatur për kohë të paarsyeshme.
Gjykata rikujton praktikën e saj se një vendim i dhënë nga çdo
gjykatë duhet të konsiderohet si pjesë përbërëse e "gjykimit" për qëllimet e
Nenit 6. Përderisa vonesa në ekzekutimin e një vendimi mund të arsyetohet
në rrethana të veçanta, por jo në rrethanat që të pengojë thelbin e të drejtës
së mbrojtur sipas Nenit 6 § 1. Andaj, sipas Gjykatës, kërkuesi nuk duhet të
ishte privuar të përfitonte nga rezultati i procesit gjyqësor të tij ngase ky
proces gjyqësor kishte të bënte me kompensim për dështimin e autoriteteve
që midis viteve 1996 dhe 1998, në përputhje me detyrimin e tyre ligjor për
të siguruar pa pagesë ilaçe, të cilat për kërkuesin ishin të domosdoshme
çdo ditë. Prandaj, Gjykata konsideron se duke marrë parasysh gjendjen e
kërkuesit, në veçanti moshën e tij, gjendja e shëndetit dhe natyra e aftësisë
së kufizuar të tij, ishte e nevojshme që autoritetet të ekzekutojnë vendimin
dhe të ndajnë fondet e nevojshme për këtë qëllim pa ndonjë vonesë të
panevojshme. Gjykata vëren se aktgjykimi i Gjykatës së Apelit të nëntorit
2001 mbeti i pa ekzekutuar tërësisht ose pjesërisht, të paktën deri më 7
shkurt 2003, kur borxhi ndaj kërkuesit ishte paguar në tërësi. Për më tepër,
procedurat e ekzekutimit u ngritën vetëm në prill 2002, pra pothuajse pesë
muaj pasi vendimi u miratua dhe u bë i plotfuqishëm. Duke dështuar për 1
vit e 2 muaj e 8 ditë për të marrë masat e nevojshme për të ekzekutuar
vendimin gjyqësor të formës së prerë, autoritetet ukrainase privuan
dispozitat e Nenit 6 § 1 të gjithë efekteve të dobishme për shkak të
dështimit të shtetit për të parashikuar shpenzimet e nevojshme në buxhetin
përkatës të shtetit. Rrjedhimisht, ka pasur shkelje të nenit 6 § 1 të
Konventës.
Në lidhje me Nenin 1 të Protokollit 1, kërkuesi pretendoi se është
privuar nga posedimi aktual i pasurisë së tij, për shkak se kishte pasur
shumë vonesa deri në pranimin e shumave totale të kompenzimit. Qeveria
712

Shmalko kundër Ukrainës - 60750/00

pranoi se shuma që i ishte dhënë parashtruesit të kërkesës nga gjykata e
vendit përbënte një "pasuri" brenda kuptimit të Nenit 1 të Protokollit 1, por
kundërshton argumentin se ka pasur shkelje për shkak se vonesat ishin
shkaktuar nga mungesa e fondeve dhe se kërkuesi mund të kërkonte
kompensim për zhvleftësimin e dëmshpërblimit të tij. Gjykata, duke
rikujtuar praktikën e saj ku kishte vendosur se mos-ekzekutimi i një
vendimi në favor të kërkuesit, përbën një ndërhyrje në të drejtën për
gëzimin paqësor të pasurisë, andaj në rastin në fjalë pamundësia që
kërkuesi ta ketë aktgjykimin të ekzekutuar për një periudhë prej
pesëmbëdhjetë muajve përbënte ndërhyrje në të drejtën e tij për gëzimin
paqësor të pasurisë, brenda kuptimit të paragrafit të parë të Nenit 1 të
Protokollit 1. Gjykata konsideron se autoritetet kombëtare duke mos
respektuar aktgjykimin e Gjykatës Rajonale, e privuan kërkuesin, për një
periudhë të konsiderueshme kohore, nga marrja e plotë e parave në të cilën
ai kishte të drejtë. Qeveria nuk ka paraqitur asnjë arsyetim për këtë
ndërhyrje dhe Gjykata konsideron se mungesa e fondeve buxhetore për
sistemin e kujdesit shëndetësor nuk mund të arsyetojë një lëshim të tillë.
Rrjedhimisht, Gjykata konstaton se ka shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1.
Duke u bazuar në Nenin 41 të Konventës, kërkuesi parashtroi
kërkesën për dëme materiale në vlerë prej 7,043.71€ dhe jo-materiale në
vlerë 2,987.14€ si dhe për kosto dhe shpenzime vlerën 754.32€, por nuk
parashtroi asnjë dëshmi për këto shuma. Gjykata nuk dallon asnjë lidhje
shkakore ndërmjet shkeljes së konstatuar dhe dëmit material të pretenduar
nga kërkuesi, andaj nuk jep asnjë çmim në këtë drejtim. Lidhur me
kërkesën për dëme jo-materiale gjykata konsideron se kërkuesi mund të
konsiderohet se ka pësuar dëme jo-materiale si rezultat i shkeljeve të
konstatuara të cilat nuk mund të kompensohen nga gjetjet e Gjykatës vetëm
për shkelje. Shuma e kërkuar është e tepruar, por gjithsesi Gjykata ka
vendosur një shumë përkatëse në favor të kërkuesit dhe ndan një shumë
edhe për kostot dhe shpenzimet.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se ka shkelje të Nenit 6 § 1 dhe Nenit 1 të Protokollit
1 të Konventës (unanimisht).
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Bočvarska kundër ish-Republikës Jugosllave të Maqedonisë 27865/02
17.09.2009 [Seksioni i pestë]
Neni 6 § 1
Shkelje e së drejtës për proces të rregullt gjyqësor si pasojë e tejzgjatjes së procedurave / ka shkelje
Neni 1 i Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e
pamundësisë për të marrë pagesën e borxhit të ndërmarrjes / ka shkelje
Fjalët kyçe: proces i rregullt gjyqësor/ tej-zgjatje e procedurave/ gëzim
paqësor i pasurisë/ pagesë e borxhit të ndërmarrjes/ pasuri/ në interes publik/ sipas
kushteve të parashikuara me ligj/ baraspeshë e drejtë / palë e tretë
Faktet e rastit
Kërkuesja - znj. Nevenka Boçvarska, shtetase maqedonase, e cila sipas
një shënimi zyrtar të Ministrisë së Financave të vitit 1997, bashkë me një
person tjetër e regjistruan Ndërmarrjen Naša Kniga STD ("Ndërmarrja",
statusi i së cilës ndryshon prej kompanive të tjera të parapara me Ligjin e
Shoqërive Tregtare) me të cilën zhvilluan aktivitete biznesi. Më 17 korrik
1992, ato ndaluan tregtinë përmes Ndërmarrjes. Në 8 shkurt 1993
Ndërmarrja u ri-regjistrua në emër të kërkueses. Ndërmarrja ka operuar
deri më 22 shkurt 1995, kur vullnetarisht kërkuesja i ndërpreu aktivitetet
tregtare të Ndërmarrjes. Më shumë se dy vite para përfundimit të
aktiviteteve tregtare, Ndërmarrja kishte iniciuar një procedurë civile pranë
Gjykatës Ekonomike të Qarkut në Shkup kundër Ndërmarrjes AD Gazela
(“Debitori”) për shkak të një borxhi të papaguar ndaj Ndërmarrjes së
kërkueses. Më 23 qershor 1993, Gjykata Ekonomike e Qarkut në Shkup
mbështeti kërkesën e Ndërmarrjes dhe urdhëroi AD Gazela ("Debitori") për
të paguar një borxh prej 1,393,377.70 Denarë maqedonas të vjetër plus
interesin. Gjykata gjeti se debitori dhe Ndërmarrja kishin pasur një
marrëveshje kornizë, nën të cilën Ndërmarrja do të prodhonte produkte
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letre për debitorin. Ndërsa debitori nuk kishte paguar për produktet e
prodhuara dhe për këtë gjykata mbështeti kërkesën e ndërmarrjes. Më 10
shtator 1993, Gjykata Ekonomike e Maqedonisë-Shkup duke vepruar si
gjykatë e apelit, hodhi poshtë një ankesë nga debitori dhe mbështeti
vendimin e gjykatës më të ultë. Pastaj, më 22 mars 1994, Gjykata Supreme
hodhi poshtë një ankesë për mbrojtje të ligjshmërisë nga debitori dhe
mbështeti vendimet e gjykatave më të ulëta. Më 2 tetor 1993, Ndërmarrja
kërkoi ekzekutimin e borxhit gjyqësor, duke propozuar mjetet e
mëposhtme të përmbarimit: transferimi i parave të paguara nga llogaria e
debitorit dhe një inventar.
Më 8 Tetor 1993, Gjykata Ekonomike e Shkupit aprovoi kërkesën e
Ndërmarrjes dhe urdhëroi debitorin të paguajë borxhin, ndërsa një muaj më
vonë hodhi poshtë një ankesë nga debitori. Njëkohësisht, Gjykata Ekonomike
e Qarkut hodhi poshtë edhe kërkesën nga debitori për shtyrjen e
përmbarimit. Gjykata Ekonomike hodhi poshtë ankesën e debitorit ndaj këtij
nga debitori dhe mbështeti vendimin e saj të mëhershëm. Tutje më 9 qershor
1994, Gjykata Ekonomike e Qarkut aprovoi ankesën nga debitori dhe
ndërpreu procedurat e përmbarimit të vendimit për pagesë të borxhit për
kohë të pacaktuar. Më 23 shtator 1997, Gjykata e Shkallës së Parë mbështeti
kundërshtimin e debitorit, me të cilin kishte argumentuar se Ndërmarrja nuk
kishte asnjë ligj si kreditor në procedurë pasi kishte pushuar së ekzistuari. Po
ashtu pezulloi procedurat e përmbarimit dhe urdhëroi zyrën e pagesave
publike për të hequr urdhrat e ngarkimit në llogaritë e debitorit. Gjykata
hodhi poshtë argumentet e kërkueses se ajo ishte pasuese e Ndërmarrjes dhe
se ka patur një vazhdimësi të kërkesave të Ndërmarrjes në borxhe dhe
detyrime ndaj palëve të treta. Më 30 prill 1998, Gjykata e Apelit hodhi poshtë
një ankesë nga ndërmarrja si të papranueshme.
Pas një sërë procedurash lidhur me procesin e përmbarimit të
vendimit, Gjykata e Apelit, më 12 Shtator 1997, hodhi poshtë ankesën e
debitorit dhe mbështeti vendimet e gjykatave më të ulëta me të cilin ishte
urdhëruar shitja e dyqanit të debitorit me qëllim të pagimit të borxhit. Më
26 Nëntor Prokurori i Publik parashtroi një ankesë për mbikqyrje të
ligjshmërisë pranë Gjykatës Supreme, duke sfiduar kështu ligjshmërinë e
vendimeve të gjykatave më të ulëta. Gjykata miratoi kërkesën e Prokurorit,
prishi vendimet e gjykatave më të ulëta dhe ktheu rastin në rigjykim. Pasi
Gjykata e shkallës së parë gjeti se marrëveshja e palëve ishte e ligjshme, dhe
ankesat e debitorit u hodhën poshtë në apel, Prokurori i Publik sërish solli
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një kërkesë për mbrojtjen e ligjshmërisë pranë Gjykatës Supreme. Kjo e
fundit prishi vendimet e shkallëve më të ulëta dhe ktheu rastin në rigjykim
të sërishëm. Një kërkesë e sërishme u bë nga Prokurori tek Gjykata
Supreme, pas një sërë procedurash. Kjo e fundit, prishi vendimin e
Gjykatës së Apelit dhe aprovoi vendimin e shkallës së parë me të cilin ishin
hedhur poshtë si të pabaza kërkesat e kërkueses.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Kërkuesja pretendoi se kohëzgjatja e procedurave të ekzekutimit nuk
ishte në përputhje me kërkesën e "kohës së arsyeshme" të përcaktuar në
Nenin 6 § 1 të Konventës dhe se kërkesa e debitorit për shqyrtimin e
ligjshmërisë së Ndërmarrjes kishte ndikuar në zgjatjen e procedurave.
Kërkuesja gjithashtu pohoi se ajo kishte një pasuri brenda kuptimit te Nenit
1 Protokollit 1 dhe deklaroi se Ndërmarrja nuk duhet të konsiderohet si një
person juridik, por si një person fizik, aktivitetet biznesore të të cilit ishin
regjistruar në Ministrinë e autorizuar. Kërkuesja argumentoi se ligjërisht
ishte personalisht përgjegjëse për borxhet e Ndërmarrjes dhe detyrimet
ndaj palëve të treta. Ajo më tej paraqiti se ndërhyrja e Prokurorit Publik në
procedura, ishte e paarsyeshme për arsyet e mëposhtme: ai kishte qenë i
njëanshëm; kishte përfaqësuar interesat private të vetëm njërës prej palëve
të interesuara; dhe mbi të gjitha, Ligji ishte zbatuar gabimisht.
Qeveria parashtroi si kundërshtim të pretendimeve të kërkueses, se
në kuadër të Nenit 1 të Protokollit 1 nuk mund të konsiderohej se kërkuesja
kishte pasur një "pasuri" brenda kuptimit të këtij neni, pasi ajo nuk kishte
arritur të vërtetonte se kërkesa në lidhje me pagimin e borxhit të
Ndërmarrjes ishte transferuar tek ajo. Ata pohuan se kërkueses nuk i ishte
dhënë statusi i kreditorit nga një vendim i pakthyeshëm. Edhe pse ajo ishte
themeluar si një kreditore nga tre vendime përfundimtare si dhe se nga
vendimi i Gjykatës së Apelit, vendimi i fundit ishte shqyrtuar nga Gjykata e
Lartë, e cila, në përputhje me parimin e ligjshmërisë, kishte mbështetur
kërkesat e shqyrtimit të ligjshmërisë nga ana e Prokurorit Publik. Qeveria
më tej deklaroi se, kërkuesja, madje duke supozuar se ajo mund ketë
konsideruar se ka pasur një "pasuri" sipas kësaj dispozite, është e privuar
nga ajo kërkesë në interes të publikut dhe në përputhje me kushtet e
parashikuara me ligj. Privimi i pretenduar ishte bazuar në kërkesën për
shqyrtimin e ligjshmërisë nga ana e Prokurorit Publik, si një mjet i
jashtëzakonshëm ligjor që synonte sigurimin e uniformitetit të sistemit
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ligjor dhe parimit të ligjshmërisë. Për më tepër, nëpërmjet këtij mjeti
juridik, shteti kishte ushtruar fuqinë e tij për rishikim të ligjshmërisë edhe
në rastet kur ka një vendim gjyqësor të formës së prerë nga gjykatat e ulëta.
Në lidhje me Nenin 6 § 1, Gjykata vëren se procedurat e përmbarimit
janë hapur më 2 tetor 1993, kur Ndërmarrja kërkoi ekzekutimin e Vendimit
të Gjykatës Ekonomike të Qarkut të Shkupit të datës 23 qershor 1993. Siç
është përcaktuar nga gjykatat vendore, këto procedura përfunduan më 30
prill 1998. Më 18 shkurt 1997, u ngritë kërkesë tjetër për zbatimin e
procedurave në lidhje me vendimin e vitit 1994. Këto dy sete të
procedurave kanë të bëjnë me palët dhe mjetet e ekzekutimit. Kërkuesja
ishte palë në të dyja setet, si bashkëpronare e ndërmarrjes, si përfaqësuese e
Ndërmarrjes dhe së fundmi si pronare e vetme e Ndërmarrjes. Për këtë
arsye, Gjykata e konsideron kërkuesen si pronare të Ndërmarrjes dhe si e
tillë, ajo ka të drejte ligjore të ankohet për procedurat që nga fillimi i tyre.1
Procedurat e përmbarimit përfunduan më 25 korrik 2002, kur Vendimi i
Gjykatës Supreme iu dërgua kërkuesit. Kështu mos përmbarimi i vendimit
zgjati gati tetë vjet dhe dhjetë muaj, nga të cilat pesë vjet, tre muaj dhe
pesëmbëdhjete dite bien brenda juridiksionit të Gjykatës ratione temporis (që
nga data e ratifikimit të Konventës nga IRJM më 10 prill 1997) në tri nivele
gjyqësore. Gjykata vë në dukje se më 10 prill 1997, kur kërkuesja u ankua
prapë, procedurat e përmbarimit tashmë ishin në vonesë për më shumë se
tre vjet e dy muaj. Gjykata rithekson se "e drejta në gjykatë" do të ishte
iluzionare nëse: sistemi ligjor i shtetit kontraktues do të lejonte që një
vendim i formës së prerë dhe i detyrueshëm të mos ekzekutohet dhe për
këtë rezultoi në dëm të njërës palë andaj ekzekutimi i një vendimi i dhënë
nga çdo gjykatë duhet të konsiderohet si pjesë përbërëse e "gjykimit" për
qëllimet e Nenit 6. Gjykata rithekson se arsyeshmëria e kohëzgjatjes së
procedurave duhet të vlerësohet në dritën e rrethanave të rastit dhe duke iu
referuar kompleksitetit të çështjes, sjelljes së kërkuesit dhe autoriteteve
përkatëse dhe rrethanave që e dëmtojnë kërkuesin.2 Në rastin në fjalë,
Gjykata vëren se megjithëse rasti ishte kompleks, ky faktor i vetëm nuk
mund të justifikojë zgjatjen e procedurave që e kanë dëmtuar kërkuesen.
Gjithashtu, Gjykata konsideron se nuk ka pasur vonesa që i atribuohen
kërkueses dhe se kërkuesja nuk mund të jetë përgjegjëse për sjelljen
1
2

Cocchiarella kundër Italisë [DhM], nr. 64886/01, § 113, GjEDNj 2006
Atanasovic dhe të Tjerët kundër Ish Republikës Jugosllave të Maqedoniësë, nr. 13886/02, § 26,
22 Dhjetor 2005)
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procedurale të debitorit dhe prokurorit publik.3 Sa i përket sjelljes së
autoriteteve, Gjykata vëren se, gjatë periudhës në shqyrtim, çështja e
kërkueses u rishqyrtua në pesë raste. Për këtë arsye, nuk mund të thuhet se
gjykatat vendore kanë qenë joaktive. Megjithatë, Gjykata vëren se përsëritja
e urdhrave të rigjykimit brenda një sërë procedurash zbulon një mangësi
serioze në sistemin gjyqësor.4 Arsyeja kryesore për shpërblimet e shumta
ishte opinioni i ndryshëm ligjor i gjykatave vendore në lidhje me çështjet
ligjore të cekura nga Qeveria. Ishin ato çështje që ndikuan në kohëzgjatjen e
procedurave të ekzekutimit. Duke shqyrtuar të gjithë materialin e
paraqitur, Gjykata konsideron se në rastin konkret kohëzgjatja e
procedurës së përmbarimit ishte e tepruar dhe nuk arriti të përmbushë
kërkesat e "kohës së arsyeshme" të Nenit 6 § 1 të Konventës. Prandaj,
Gjykata konsideron se ka pasur shkelje të kësaj dispozite.
Në lidhje me pretendimet e Qeverisë për kundërshtimin e pronësisë
së kërkueses mbi Ndërmarrjen, Gjykata rikujton se Gjykata e Apelit, me
vendimin e saj të 6 shtatorit 2001, në formë të prerë në emër të kërkueses
urdhëroi një kërkesë të ekzekutueshme, duke vendosur se kërkuesja ishte
pronare e vetme e Ndërmarrjes. Ky vendim u bë i plotfuqishëm, pasi nuk
kishte ankesa kundër këtij vendimi. Ky vendim konsiderohet si "pasuri"
për qëllimet e Nenit 1 të Protokollit 1. Në lidhje me faktin se a ka pasur
ndërhyrje nga Qeveria në të drejtat e kërkueses, Gjykata rikujton praktikën
gjyqësore sipas të cilës shfuqizimi i një vendimi të plotfuqishëm dhe të
detyrueshëm që i dha një "pasuri” kërkueses, përbën një ndërhyrje në të
drejtën e saj për atë pasuri.5 Gjykata nuk sheh asnjë arsye për t'u larguar
nga kjo qasje në rastin aktual. Në lidhje me pyetjen se a ishte ndërhyrja e
justifikuar, Gjykata rikujton se përket Nenit 1 të Protokollit 1, privimi nga
prona mund të justifikohet vetëm nëse tregohet, ndër të tjera, që është "në
interesin publik" dhe "sipas kushteve të parashikuara me ligj". Për më
tepër, çdo ndërhyrje në pronë, duhet gjithashtu të plotësojë kërkesën e
baraspeshës së drejtë. Në rastin në fjalë, Gjykata vëren se ndërhyrja e
Shtetit ndaj të drejtave pronësore të kërkueses janë marrë me vendimin e
Gjykatës Supreme më 30 maj 2002. Ky vendim është i bazuar në
3

4

5
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ligjshmërinë e prokurorit publik dhe kërkesa për rishqyrtim është bërë
sipas rregullave atëherë të zbatueshme të procedurave civile. Prandaj,
ndërhyrja u bë në pajtim me një kërkesë të kërkuar nga një organ shtetëror,
i cili nuk ishte palë në procedurë.6 Përveç kësaj, prokurori publik kishte liri
të plotë për të vendosur mbi parashtrimin e kërkesës për shqyrtim të
ligjshmërisë në Gjykatën Supreme. Për këto arsye, Gjykata konsideron se
nderhyrja e Shtetit përmes procedurave të rishikimit të ligjshmërisë, sipas
Ligjit të vitit 1998, është e ligjshme. Por njëkohësisht, Gjykata konstaton se
shfuqizimi i vendimit të 6 shtatorit 2001, nuk ishte në përputhje me
sundimin e ligjit, e që sipas Konventës, vendimet duhet të jenë në pajtim
me sundimin e ligjit. Duke pasur parasysh konsideratat e mësipërme,
Gjykata nuk e konsideron këtë si "baraspeshë të drejtë" në mes të interesit
të përgjithshëm dhe të drejtave të individit. Rrjedhimisht, konstaton se ka
pasur shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se ka shkelje të Nenit 6 § 1 dhe Nenit 1 të Protokollit
1 të Konventës (unanimisht).

6

Roseltrans kundër Rusisë, nr. 60974/00, §§ 13 dhe 27, 21 Korrik 2005
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Asmayev kundër Rusisë - 44142/05
14.03.2013 [Seksioni i parë]
Neni 6 § 1
Shkelje e së drejtës për proces të rregullt gjyqësor si pasojë e anulimit
të vendimit të formës së prerë për kompensim / ka shkelje
Neni 1 i Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e
anulimit përmes rishikimit mbikëqyrës të vendimit të formës së prerë mbi
kompensimin / ka shkelje
Neni 6 dhe Neni 1 i Protokollit 1
Shkelje e së drejtës për proces të rregullt gjyqësor dhe ndërhyrje në të
drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e anulimit përmes rishikimit
mbikëqyrës të vendimit të Gjykatës së Qarkut për ulje të normës së interesit
/ hedhet poshtë
Fjalët kyçe: proces i rregullt gjyqësor/ anulim i vendimit të formës së prerë/
gëzim paqësor i pasurisë/ kompensim/ ulje e normës së interesit
Faktet e rastit
Kërkuesi - z. Igor Timofeyevich Asmayev, shtetas rus, në vitin 1995
hapi një llogari me afat të caktuar me kamatë të depozitave në Rostov,
Dega e Bankës së Kursimeve të Federatës. Në një datë të pacaktuar gjate
viteve 1996-1997, banka ka reduktuar në mënyrë të njëanshme normën e
interesit në llogarinë e tij të depozitave. Kërkuesi kishte paditur bankën për
rivendosjen e normës fillestare të interesit, duke kërkuar kompensimin e
interesit të papaguar dhe dëmet.
Katër vite më vonë, kërkuesi kundërshtoi uljen e interesit dhe solli një
tjetër kërkesë pranë Gjykatës së Qarkut në Proletarskiy Rostov kundër
Bankës, duke kërkuar kompensimin e interesit të papaguar dhe dëmeve.
Gjykata e Rrethit Proletarskiy e Rostov e refuzoi pretendimin e mësipërm
në apel dhe ia ktheu çështjen për një shqyrtim të ri gjykatës së shkallës së
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parë. Në një datë të paspecifikuar, Gjykata e Rrethit Proletarskiy vendosi të
bashkoj pretendimet që kanë të bëjnë me uljen e normës dhe interesi i
papaguar, ku dhe vendosi që ulja e normës së interesit ishte e paligjshme
dhe i dha kërkuesit 184,132.77 rubla ruse (RUB), të cilat ai do t‟i kishte
marrë në qoftë se norma e interesit nuk është zvogëluar.
Më vonë, kërkuesi solli procedura të ndara kundër bankës për
pagesat nën normën fillestare të interesit në bazë të marrëveshjes së
depozitimit e cila sipas tij duhej llogaritej nga 10 tetor 2001, si dhe për
dëmin jo-pasuror. Ai u mbështet në gjykimin e datës 9 tetor 2001 të
Gjykatës së Qarkut të Proletarskit në Rostov e cila kishte rillogaritur
normën deri në datën e mëvonshme. Në një datë të paspecifikuar, banka ka
paraqitur një kërkesë për anulimin e gjykimit të datës 9 tetor 2001 për
shkak të rrethanave të zbuluara rishtazi, përkatësisht duke marrë parasysh
vendimin e Presidiumi i Gjykatës Supreme të Federatës Ruse të lëshuar më
14 korrik 2004, me të cilin kishte prishur vendimin e 9 tetorit, dhe mbështeti
vendimin e 26 Dhjetorit dhe kishte konstatuar se gjykatat e ulëta kishin
zbatuar gabimisht legjislacionin. Gjykata e Rrethit Proletarskiy refuzoi këtë
kërkesë. Më 19 janar 2005, Gjykata Rajonale Rostov la në fuqi vendimin në
apel. Megjithatë, gjykata vuri në dukje se mundësia që banka të sjellë një
kërkesë për rishikim mbikëqyrës të gjykimit në fjalë, për arsye procedurale
mbetet e hapur.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Kërkuesi pretendoi se prishja e aktgjykimit të 9 tetorit 2001 i cili ishte
në favor të tij, siç ishte afirmuar me vendimin e 26 dhjetorit, përmes
rishikimit mbikëqyrës shkel të drejtën e tij në gjykatë të paraparë me Nenin
6 § 1 të Konventës dhe të drejtën e tij për gëzim paqësor të pasurisë sipas
Nenit 1 të Protokollit 1.
Në lidhje me pranueshmërinë, Qeveria argumentoi se ankesa ishte e
papranueshme dhe anulimi ishte i nevojshëm për të korrigjuar një gabim
themelor të gjykatës më të ulët. Gjykatat nuk kishin shqyrtuar çështjen se
nëse kërkuesi ka qenë plotësisht i informuar për kushtet e marrëveshjes së
depozitave dhe nëse duke pranuar kushtet e marrëveshjes së depozitave, ai
gjithashtu kishte autorizuar një reduktim eventual të normës së interesit
nga Banka në mungesë të një miratimi eksplicit. Për më tepër, gjykatat
kishin parasysh sqarimet e Presidiumit të Gjykatës Supreme të Federatës
Ruse të 14 korrikut 2004, duke siguruar interpretim autoritativ të
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dispozitave përkatëse të ligjit të brendshëm të cilat përcaktojnë, në veçanti,
se çështja marrëveshjet e depozitave bankare duhet të ketë qenë qeverisur
nga bazat e Ligjit BRSS Civil të 31 majit 1991 dhe jo nga Kodi Civil të
Federatës ruse të vitit 1996. Andaj referimi në këtë të fundit nga gjykatat
sipas Qeverisë ishte padyshim aplikim i gabueshëm i ligjit.
Për sa i përket Nenit 1 të Protokollit 1, Qeveria parashtroi se shlyerja
e borxhit si pasojë e gjykimit nga ana e kërkuesit ndaj bankës do te ishte e
nevojshme për të mbrojtur të drejtat pronësore të një pronari legjitim të
shumën e parave në fjalë, në këtë rast pronar do ishte banka. Ata vënë në
dukje se gjykimi i 9 tetorit 2001 në favor të kërkuesit, ishte zbatuar më 2
prill 2002. Qeveria tutje argumentoi se së pari në mënyrë të përgjithshme
shuma në fjalë ishte e parëndësishme, së dyti, se banka e paditur ishte një
kompani private dhe Qeveria nuk ishte përgjegjëse për borxhet e saj, dhe së
treti, se pretendimet e kërkuesit ishin refuzuar nga vendimet
përfundimtare të gjykatave të brendshme dhe në përputhje me rrethanat,
andaj kërkuesi nuk kishte një pritshmëri të ligjshme që norma fillestare e
interesit të rivendoset. Si pasojë sipas Qeverisë, kërkesa e tij nuk është
themeluar në mënyrë të mjaftueshme për të përbëre një pasuri. Së fundi,
Qeveria parashtroi se Banka e Kursimeve kishte ndryshuar normën e
interesit në shumë raste në funksion të situatës së vështirë ekonomike në
fillim të viteve 1990 në Rusi. Ulja e normës së interesit u justifikuar nga
rrethana të jashtëzakonshme e përkeqësimit mirëqenien e shtetit në vitin
1990 dhe për këtë arsye ndërhyrja në rastin konkret është justifikuar nga
nevoja për të mbrojtur interesat publike.
Kërkuesi pretendoi se anulimi kishte qenë i pajustifikuar, sepse
Gjykata e Qarkut ka bazuar vendimin e saj mbi ligjin relevant dhe se
interpretimi i ligjit nga ana e gjykatës Supreme ishte i dhënë më vonë.
Kërkuesi më tej pretendoi se aktgjykimi i shkallës më të lartë mbikëqyrëse
kishte qenë i padrejtë dhe Presidiumi kishte keqinterpretuar si faktet, ashtu
edhe ligjin e brendshëm të zbatueshëm në rastin e tij. Afati për
parashtrimin e kërkesës për rishikimi mbikëqyrës ishte rifilluar në shkelje
të afateve të përcaktuara në të drejtën e brendshme. Së fundi, kërkuesi
theksoi se shuma në fjalë ka qenë e rëndësishme për të, duke qenë se ai
ishte një pensionist dhe ishte i detyruar për t'u kujdesur për familjen e tij.
Në lidhje me pranushmërinë e kërkesës, Gjykata verën qëndrimin e
qeverisë se shuma në fjalë nuk ishte e rëndësishme për kërkuesin. Qeveria
pretendoi se kërkuesi nuk kishte vuajtur dëm të konsiderueshëm si rezultat
722

Asmayev kundër Rusisë - 44142/05

i anulimit të vendimit. Gjykata vëren se shuma e borxhit sipas gjykimit në
fjalë ishte RUB 184,132.77, që është rreth 6,795 euro (EUR), në qoftë se
konvertohet në euro me normën e aplikueshme më 9 tetor 2001. Duke
pasur parasysh shumën në fjalë, Gjykata konstaton se kërkuesi, si një
pensionist, nuk mund të konsiderohet se nuk ka pësuar ndonjë dëm të
konsiderueshëm dhe prandaj e hedhë poshtë kundërshtimin e Qeverisë.
Çështja që mbetet të përcaktohet në këtë rast është nëse rishikimi
mbikëqyrës ka shkelur parimin e sigurisë juridike dhe "të drejtën në
gjykatë" të kërkuesit brenda kuptimit të Nenit 6 § 1 të Konventës, si dhe
nëse ndërhyrja në të drejtat pronësore të kërkuesit, si rezultat i anulimit të
vendimit ka qenë në përputhje me kërkesat e Nenit 1 të Protokollit 1 të saj.
Gjykata ripërsëritur se prishja e një vendimi përfundimtarë përmes
një rishikimi mbikëqyrës mund të bëj të drejtën e kërkuesit në gjykatë
iluzore dhe të ndërhyj në parimin e sigurisë juridike.1 Devijimi nga parimi i
sigurisë juridike lejohet vetëm në rastet kur është e domosdoshme nga
rrethanat,2 përkatësisht me qëllim të përmirësimit të një gabimi me vlerë
esenciale.3 Duke iu kthyer çështjes në fjalë, Gjykata vëren se Qeveria nuk ka
ofruar asnjë argument që sugjeron se gjykimi i 9 tetor 2001 ishte i bazuar në
defekt esencial në vend se në një gabim të parëndësishëm. Gjykata nuk gjen
se procedurat në fjalë ishin dëmtuar nga një defekt themelor. Andaj,
Gjykata konstaton se duke anuluar aktgjykimin e 9 tetorit 2001 me anë të
rishikimit mbikëqyrës, Presidiumi ka shkelur parimin e sigurisë juridike
dhe të drejtën e kërkuesit në "të drejtën në gjykatë" brenda kuptimit të
Nenit 6 § 1 të Konventës. Prandaj, Gjykata konstaton se ka pasur një shkelje
të atij neni.
Lidhur me pretendimet për shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1, Gjykata
tanimë ka konstatuar se aktgjykimi i 9 tetorit 2001 ka rezultuar në posedim
brenda kurimit të këtij neni. Gjykata vëren se ky gjykim i kishte dhënë
kërkuesit të drejtën në një shumë të caktuar të hollash, dhe me anulimin e
këtij vendimi, kërkuesi ishte privuar nga përfitimet nga ky aktgjykim. Për
më shumë gjykatat vendore urdhëruan kthimin e shumës që kërkuesi
tanimë kishte pranuar. Në rrethanat e anulimit Gjykata gjen se edhe sikur
vendimi të ishte i ligjshëm, i njëjti kishte imponuar një barrë të rëndë mbi
1

2

3

Brumărescu kundër Romanisë [DhM], nr. 28342/95, § 62, GjEDNj 1999-VII; Ryabykh kundër
Rusisë, nr. 52854/99, §§ 56-58, GjEDNj 2003-IX
Protsenko kundër Rusisë nr. 13151/04, §§ 25-34, 31 Korrik 2008; dhe Tishkevich v. Russia,
no. 2202/05, §§ 25-26, 4 Dhjetor 2008
Shchurov kundër Rusisë, nr. 40713/04, § 21, 29 Mars 2011
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kërkuesin që nuk është në pajtueshmëri me Nenin 1 të Protokollit 1. Andaj
Gjykata gjen se ka shkelje të këtij neni.
Kërkuesi tutje u ankua në bazë të Nenit 6 dhe Nenit 1 të Protokollit 1
të Konventës në lidhje me anulimin e vendimit të 21 qershorit 1999 me anë
të procedurave të rishikimit mbikëqyrës. Gjykata vëren se anulimi i një
vendimi të formës së prerë është një akt i menjëhershëm, i cili nuk krijon
një situatë të vazhdueshme, edhe nëse kjo përfshin ri-hapjen e procedurës,
si në rastin konkret. Në rastin në fjalë, anulimi nga Presidiumi u zhvillua
më 22 mars 2001 dhe kërkesa është paraqitur në vitin 2005, që është më
shumë se gjashtë muaj pasi vendimi ishte anuluar dhe kishte pushuar së
qenuri detyrues dhe i plotfuqishëm. Rrjedhimisht, kjo pjesë e kërkesës
është bërë jashtë kohës dhe duhet të rrëzohet në përputhje me Nenin 35 §§
1 dhe 4 të Konventës.
Së fundi, kërkuesi paraqiti një numër ankesash të tjera në bazë të
Nenit 6 të Konventës dhe Nenit 1 të Protokollit 1. Në veçanti, ai u ankua në
vija të përgjithshme se procedurat në tërësinë e tyre ishin tepër të gjata dhe
të padrejta. Megjithatë, duke pasur parasysh të gjitha materialet që i
posedon dhe për aq sa këto ankesa bien brenda kompetencave të saj,
Gjykata konstaton se nuk vërën një shkelje të të drejtave dhe lirive të
përcaktuara në Konventë dhe Protokollet e saj. Për rrjedhojë, kjo pjesë e
kërkesës duhet të refuzohet si e pabazuar, në përputhje me Nenin 35 §§ 3
dhe 4 të Konventës.
Në lidhje me dëmin material, kërkuesi pretendoi për shumat e
papaguara "në respektimin e borxhit të bankës për periudhën deri më 9
shkurt 2005". Ai gjithashtu pretendoi për interes në lidhje me shumat e
papaguara në normën vjetore prej nëntë për qind për periudhën 9 shkurt
2005 dhe datës së pagesës së shumave të papaguara, si dhe indeksi-lidhja e
borxheve për të njëjtën periudhë. Ai më tej kërkoi 500,000 rubla ruse (RUB)
në lidhje me dëmin jo-material. Gjykata rithekson se forma më e
përshtatshme e kompensimit në lidhje me shkeljet e konstatuara do të ishte
vënia e kërkuesit, aq sa është e mundur, në pozitën në të cilën ai do të
kishte qenë nëse kërkesat e Konventës nuk ishin shpërfillur. Gjykata
konstaton se në rastin konkret, ky parim vlen edhe duke pasur parasysh
shkeljet e konstatuara. Gjykata vendosë që shuma e borxhit të gjykimit të 9
tetorit 2001 duhet të paguhet atij në vlerën prej 6,795 EUR. Sa i përket dëmit
material, Gjykata pajtohet me Qeverinë se kërkuesi nuk kishte të paraqesë
veçoritë zbërthehen në lidhje me pretendimet e tij, ose për të treguar
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shumën e pretenduar. Gjykata më tej konsideron se kërkuesi vuante
shqetësim dhe frustrim, të rezultuar nga anulimi i vendimit gjyqësor në
favor të tij me anë të procedurave të rishikimit mbikëqyrës andaj cakton
shumën prej 2,000 EUR për dëmet jo-materiale.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se ka shkelje të Nenit 6 § 1 dhe Nenit 1 të Protokollit
1 të Konventës, dhe hedh poshtë pjesën tjetër të pretendimeve në bazë të
neneve në fjalë (unanimisht).
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Bendenoun kundër Francës - 12547/86
24.02.1994 [Dhoma]
Neni 6 § 1
Shkelje e së drejtës për proces të rregullt gjyqësor si pasojë e
mungesës së qasjes në parashtresat e lëndës dhe mosrespektimit të parimit
të barazisë së armëve / nuk ka shkelje
Neni 1 i Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e
detyrimit për t‟i paguar shtetit francez shuma të majme parash / e
panevojshme për shqyrtim
Fjalët kyçe: proces i rregullt gjyqësor/ parimi i barazisë së armëve/ gëzim
paqësor i pasurisë/ evazion fiskal
Faktet e rastit
Kërkuesi - z. Michael Bendenoun, shtetas francez, më 1973 në
Strasburg themeloi kompaninë “ARTSBY 1881”, veprimtaria e së cilës ishte
tregtia e monedhave të vjetra dhe gurëve të çmueshëm. Ai zotëronte pjesën
dërmuese të aksioneve të kompanisë. Lidhur me veprimtarinë e tij,
pothuajse në mënyrë paralele ishin zhvilluar tri lloje procedurash - për
kundërvajtje doganore, procedurë tatimore dhe procedurë penale.
Sa i përket procedurës doganore, në bazë të një hetimi të ndërmarrë
nga autoriteti përkatës, kishte rezultuar se kërkuesi kishte kryer
kundërvajtje doganore. Ishte dënuar në vlerë prej 300,000 FRF. Si pjesë e
procedurës, kërkuesi kishte pasur qasje në dosjen e plotë të çështjes, të
përbërë nga 24 raporte dhe 353 dokumente tjera.
Më 1976, inspektori nga autoriteti përgjegjës për kontrollin fiskal,
kishte ndërmarrë dy procedura hetimi dhe kontrolli. Njëra ishte zhvilluar
ndaj kërkuesit në cilësi personale lidhur me tatimin në të ardhurat e tij
personale, ndërsa hetimi tjetër ishte zhvilluar ndaj tij në cilësinë e drejtorit
menaxhues të kompanisë “ARTSBY 1881”, lidhur me tatimin në të ardhurat
e korporatës. Rezultoi se kërkuesi nuk kishte përmbushur detyrimet e tij
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ligjore, dhe si pasojë u detyrua të paguajë tatimet që kishte shmangur si
dhe të paguajë gjobë në vlerë prej 422,534 FRF. Kërkuesi apeloi këtë vendim
duke theksuar se atij i ishte mohuar qasja në dosjen e plotë të çështjes.
Çështja e njëjtë u mor në shqyrtim edhe nga prokurori, me ҫ‟rast u iniciua
procedurë penale. Gjykata Penale në Strasburg vlerësoi se kërkuesi kishte
shmangur tatimet duke kryer kështu veprën penale të evazionit fiskal,
duke mos deklaruar qarkullimin në librat e kompanisë. Kërkuesi apeloi
aktgjykimin e Gjykatës duke pretenduar se i ishin shkelur të drejtat e tij si
palë në procedurë duke mos iu mundësuar qasja në parashtresat e rastit.
Apeli e refuzoi ankesën e kërkuesit.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Kërkuesi pretendoi se autoritetet franceze kishin shkelur të drejtat e
tij të garantuara me Nenin 6 të Konventës dhe se i ishe shkelur edhe e
drejta në gëzimin paqësor të pasurisë përkitazi me Nenin 1 të Protokollit 1,
për shkak se sipas vendimeve të ndryshme nga autoritetet shtetërore, atij i
ishte dashur t‟i paguaj shtetit francez shuma të majme parash. Kërkesa së
pari iu drejtua Komisionit, e më tej ajo u referua në GjEDNj.
Në lidhje me Nenin 6, kërkuesi pretendoi se duke mos iu mundësuar
qasja në dosjen e plotë të rastit, atij i ishte shkelur e drejta në proces të
rregullt. Qeveria kundërshtoi aplikimin e Nenit 6 duke theksuar se
procedura e zhvilluar nuk ndërlidhej me akuzë të natyrës penale. Gjobat që
i ishin shqiptuar në procedurën doganore dhe atë lidhur me tatimet, ishin
masa të karakterit administrativ. Sipas Qeverisë, cilësuar kështu, Neni 6 § 1
i Konventës nuk gjente zbatim në rastin në fjalë. Gjykata vlerëson se
ndërlidhur me rrethanat e rastit, masa e shqiptuar në fakt kishte konotacion
penal, pavarësisht cilësimit që i bëhej me ligj të brendshëm. Gjykata merr
parasysh natyrën e gjobave në rast të mos-përmbushjes së detyrimeve
ligjore nga ana e tatimpaguesve. Këto gjoba nuk mëtonin vetëm
shpërblimin e dëmit, por në rend të parë kishin karakter ndëshkues. Në
këtë kontekst, Neni 6, përkatësisht paragrafi 1, ishte i zbatueshëm në rastin
në fjalë.
Krahas zbatueshmërisë së kësaj dispozite, Gjykata shqyrtoi çështjen
edhe në lidhje me meritat, me ç‟rast vlerëson se kërkuesi është dashur jo
vetëm të kërkojë qasjen në dokumente si të drejtë që i takon, por edhe të
dëshmojë peshën që do të kishin të njëjtat në vendosjen ndryshe të çështjes,
përkatësisht në dobi të tij. Në këtë kuptim, ndryshe nga ҫ‟kishte pretenduar
727

Bendenoun kundër Francës - 12547/86

kërkuesi, nuk është paraqitur bazë e mjaftueshme për të vërtetuar se mos
ofrimi i palës për të pasur qasje në të gjitha parashtresat e lëndës kishte
paraqitur shkelje të së drejtës së tij për t‟u mbrojtur efektivisht dhe shkelje
të parimit të barazisë së armëve. Kështu, Gjykata nuk gjen shkelje të Nenit
6 § 1 të Konventës.
Në lidhje me Nenin 1 të Protokollit 1, Komisioni kishte ardhur në
përfundim se ishte e panevojshme të diskutohej shkelja e Nenit 1 të
Protokollit 1 pas përfundimit që kishin arritur për Nenin 6. Meqenëse
kërkuesi nuk e parashtroi shkeljen e Nenit 1 të Protokollit 1 si pikë në
procedurën e zhvilluar pranë Gjykatës, Gjykata vlerëson se nuk ishte e
nevojshme të shqyrtojë këtë çështje me vetë-iniciativë.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se nuk ka shkelje të Nenit 6 § 1, ndërsa është i
panevojshëm shqyrtimi i kërkesës së bazuar në Nenin 1 të Protokollit 1 të
Konventës (unanimisht).
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Milosavljev kundër Serbisë - 15112/07
12.06.2012 [Seksioni i dytë]
Neni 6 § 2
Shkelje e së drejtës për proces të rregullt gjyqësor si pasojë e mosrespektimit të së drejtës për prezumim të pafajësisë / hedhet poshtë
Neni 1 i Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e
konfiskimit të makinës / ka shkelje
Fjalët kyçe: proces i rregullt gjyqësor/ prezumim i pafajësisë/ kërkesë
abuzive / shterim i mjeteve juridike/ konfiskim i makinës / baraspeshë e drejtë /
import joligjorë
Faktet e rastit
Kërkuesi - z. Zhivko Milosavljev, shtetas serb, në shtator 2000 bleu një
makinë në Gjermani me qëllimin që ta përdorte si taksi. Meqenëse makina
tashmë ishte më e vjetër se gjashtë vite, nuk ishte e lejuar që të regjistrohej
drejtpërdrejtë në Serbi. Prandaj, kërkuesi së pari e regjistroi makinën në
Bosne dhe Hercegovinë, në emër të të afërmit të tij, dhe pastaj vetëm në
dhjetor të vitit 2000 e kishte regjistruar atë në Serbi, pas miratimit të
legjislacionit që e mundësonte këtë. Më 21 janar 2003, Komuna e Kikindës
lëshoi një vendim me të cilin lejoi kërkuesin që të përdorë makinën në fjalë
si taksi. Më 6 maj 2004, policia e ndaloi makinën e kërkuesit për shkak të
një shkeljeje doganore. Zyra e Doganës nuk e vazhdoi procedurën e
kundërvajtjes kundër kërkuesit, por megjithatë vendosi të konfiskonte
makinën e tij. Zyra e Doganës shpjegoi se ishte e bindur që kërkuesi kishte
kryer shkeljen në fjalë, meqë ai kishe importuar një makinë e cila ligjërisht
nuk do të mund të importohej dhe nuk e ka njoftuar Zyrën e Doganës për
këtë çështje, por se procedurat e kundërvajtjes nuk do të mund të
vazhdohen për shkak të parashkrimit relativ. Megjithatë, konfiskimi i
makinës u urdhërua pasi që nuk kishte ndodhur një „parashkrim absolut‟.
Më pas, kërkuesi paraqiti ankesë kundër këtij vendimi, duke arsyetuar se
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Zyra e Doganës kishte ardhur në “përfundim të gabuar ligjor” që solli
konfiskimin e makinës së tij. Disa muaj më vonë, Ministria e Financave e
hodhi poshtë këtë ankesë, duke deklaruar se parashkrimi absolut nuk ishte
shfaqur dhe se konfiskimi ishte i ligjshëm. Në një datë të paspecifikuar,
Zyra e Doganës e shiti makinën e kërkuesit tek një person i tretë. Kërkuesi
paraqiti ankesë të re, duke rikujtuar argumentet e tij të mëparshme. Gjykata
Supreme hodhi poshtë ankesën e kërkuesit dhe mbështeti vendimin e
kontestuar të Ministrisë së Financave.
Duke pretenduar se kërkuesi kishte fshehur fakte të rëndësishme nga
Gjykata, Qeveria parashtroi fakte shtesë ku deklaroi se kërkuesi ka
përdorur dokumente të falsifikuara për të provuar se makina ishte
regjistruar në Bosne dhe Hercegovinë, në emër të një personi tjetër, për tre
vitet e fundit. Kështu, ai siguroi gëzimin e përfitimeve të parashikuara nga
dekreti, i cili bëri të mundur importimin e automjeteve nga një prej ishrepublikave jugosllave pa tatime dhe pavarësisht nga vjetërsia e automjetit
dhe arriti të regjistrojë veturën në Serbi në dhjetor të vitit 2000. Qeveria
potencoi faktin se në vitin 2005, Gjykata Komunale në Kikindë e gjeti
kërkuesin fajtor për kryerjen e veprës penale të sigurimit të certifikatës
zyrtare me informata të rreme. Në veçanti, Gjykata Komunale konstatoi se
kërkuesi kishte dorëzuar një dokument të falsifikuar, domethënë leje të
rreme të qarkullimit në Bosne, me qëllim që të tregonte se makina në fjalë
po importohej nga Bosne dhe Hercegovina, në vend të Gjermanisë, në bazë
të së cilës autoritetet serbe i kishin lëshuar atij lejen e qarkullimit. Kërkuesi,
i cili kishte paguar 5,000 marka gjermane për makinën, u dënua me tre
muaj burgim dhe u suspendua për një periudhë njëvjeçare. Më 1 qershor
2005, Gjykata e Qarkut në Zrenjanin e mbështeti këtë aktgjykim në apel, ku
edhe u bë aktgjykim i plotfuqishëm.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Kërkuesi pretendoi se Zyra e Doganës kishte shkelur të drejtën e tij
për t‟u prezumuar i pafajshëm, të garantuar me Nenin 6 § 2 të Konventës
dhe se konfiskimi i makinës së tij ishte në kundërshtim me Nenin 1 të
Protokollit 1.
Në kundërshtimet preliminare, Qeveria argumentoi se ankuesi nuk
kishte ofruar të gjitha faktet relevante për ankesat e tij. Në veçanti, Qeveria
parashtroi se kërkuesi nuk e informoi Gjykatën për dënimin e tij penal, me
qëllim devijimin dhe shtyrjen e suksesit të ankesës së tij. Qeveria sugjeroi
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që kërkesa të refuzohet në bazë të Nenit 35 § 3 të Konventës, si kërkesë
abuzive. Kërkuesi në anën tjetër deklaroi se, kërkesa e tij pranë kësaj
Gjykate kishte të bënte me procedurat që shkaktuan konfiskimin e
automjetit të tij e jo dënimin penal, dhe prandaj dënimi i tij ishte fakt jorelevant për rastin aktual. Gjykata vëren se një kërkesë mund të refuzohet
vetëm si abuzive në kuptim të Nenit 35 § 3 të Konventës në rrethana të
jashtëzakonshme, si në rastin kur një ankesë është e bazuar qëllimisht në
fakte që i lënë jashtë ose i shtrembërojnë ngjarjet më me rëndësi për rastin.
Gjykata konsideron se, nga njëra anë, kërkuesi, edhe nëse nuk ka paraqitur
ndonjë informacion të rremë, mund të ketë tentuar ta paraqesë rastin e tij si
një çështje e thjeshtë. Megjithatë, në kuadër të procedurës së kundërvajtjes
të përmendur nuk kishte asnjë referencë për dënimin penal të kërkuesit.
Vetë dënimi penal nuk urdhëroi konfiskim dhe automjeti i konfiskuar i
kërkuesit i ishte shitur edhe personave të tretë përpara dënimit në fjalë.
Vërehet se ankesat e kërkuesit në çështjen pranë Gjykatës kanë të bëjnë
vetëm me procedurën për kundërvajtje, prandaj kundërshtimi i Qeverisë në
këtë drejtim refuzohet.
Sa i përket ankesës në bazë të Nenit 6 § 2, Gjykata vëren se kërkuesi
nuk është ankuar për shkeljen e prezumimit të pafajësisë, qoftë në ankesën
e tij ose në apelin e tij të mëvonshëm të parashtruar në procedurën e
kundërvajtjes. Prandaj, kjo pjesë e ankesës është e papranueshme për shkak
të mos-shterimit të mjeteve juridike vendore dhe duhet të refuzohet sipas
Nenit 35 të Konventës.
Në lidhje me Nenin 1 të Protokollit 1, kërkuesi përsëriti ankesën e tij
duke pretenduar se konfiskimi i makinës ishte i pajustifikuar meqenëse ai
kurrë nuk ishte shpallur fajtor për shkelje doganore në procedurën e
kundërvajtjes, dhe se kjo masë ishte jo-proporcionale për shkak se ai kishte
përdorur makinën në fjalë për të siguruar jetesën si një shofer taksie. Duke
ritheksuar se ai e kishte importuar makinën e tij në Serbi në përputhje me
rregulloret në fuqi, kërkuesi gjithashtu vuri në dukje se ndërmjet viteve
2000 dhe 2004 ai e kishte regjistruar vazhdimisht makinën e tij në Serbi pa
pasur asnjë problem. Në anën tjetër, Qeveria argumentoi se makina e tij
ishte konfiskuar në përputhje me ligjin dhe pas një shkeljeje të qartë
doganore. Sipas tyre, është jo relevante që kërkuesi asnjëherë nuk është
shpallur fajtor për këtë vepër në kuadër të procedurës së kundërvajtjes,
pasi që Ligji i Doganës 1992 parashikonte që një mjet i përdorur për
kryerjen e një shkelje doganore mund të konfiskohet edhe kur, për arsye
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ligjore, nuk ngrihet procedurë kundër kryerësit, përveç rasteve të
parashkrimit absolut. Qeveria më tej vuri në dukje se konfiskimi i veturës
së kërkuesit kishte për qëllim sigurimin e pagesës së taksave/detyrimeve të
importit dhe zbatimin e gjobave, në kuptim të Nenit 1 § 2 të Protokollit 1.
Për fund, Qeveria argumentoi se konfiskimi i makinës së kërkuesit ishte
ndërmarrë në të mirë të interesit publik, pra në ndaljen e kontrabandës.
Gjykata thekson se „pasuria‟ në fjalë në këtë rast ishte vetura e
kërkuesit e cila u konfiskua me vendim të organeve administrative, e
mbështetur nga Gjykata Supreme. Nuk është e kontestueshme ndërmjet
palëve se konfiskimi i makinës përbënte një ndërhyrje në të drejtën e
pronës së kërkuesit dhe prandaj Neni 1 i Protokollit 1 është i zbatueshëm.
Gjykata përsërit qasjen e saj se një masë konfiskimi, megjithëse përfshin
privim të pasurisë, megjithatë përbën kontroll të përdorimit të pronës në
kuptim të paragrafit të dytë të Nenit 1 të Protokollit 1. Gjykata më tej vëren
se konfiskimi, megjithëse në mungesë të një dënimi në procedurën e
kundërvajtjes, ishte bazuar në Ligjin e Doganës 1992 të marrë në lidhje me
Ligjin për Kundërvajtje 1989. Për më tepër, Gjykata pranon se ndërhyrja ka
ndjekur një qëllim legjitim në interes të përgjithshëm, përkatësisht
parandalimin e regjistrimit të pakontrolluar të automjeteve të importuara
nga jashtë. Kështu, pra, sipas Gjykatës, kufizimi në gëzimin paqësor të
pasurisë së kërkuesit është bërë në përputhje me një ligj dhe se ai ligj ka
pasur një qëllim legjitim. Prandaj, dy pjesët e para të rregullit të dytë janë
përmbushur. E vetmja gjë që mbetet për t'u përcaktuar është nëse ekziston
një marrëdhënie e arsyeshme e proporcionalitetit mes mjeteve të përdorura
nga autoritetet për të arritur këtë qëllim dhe mbrojtjen e të drejtës së
kërkuesit për gëzimin paqësor të pasurisë së tij. Gjykata në këtë drejtim vë
në dukje se makina e kërkuesit u konfiskua brenda procedurës së
kundërvajtjes, edhe pse këto procedura u ndërprenë bazuar në periudhën e
parashkrimit të aplikueshëm dhe pa u shpallur kërkuesi fajtor për ndonjë
shkelje. Së dyti, vendimi për konfiskim u mbështet në apel dhe makina u
shit tek personat e tretë, para se kërkuesi të ishte dënuar në një seri
procedurash të ndara në të njëjtat fakte. Së treti, në asnjë fazë gjatë
procedurës së kundërvajtjes nuk kishte ndonjë referencë për paditë penale
kundër kërkuesit. Së katërti, vetë dënimi nuk përmbante ndonjë urdhër në
lidhje me konfiskimin e makinës së kërkuesit edhe pse gjykata penale
mund të kishte vendosur në këtë drejtim. Së pesti, nuk ka argumente se
qëllimi legjitim i shtetit nuk do te kishte mundur të arrihej përmes zbatimit
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të ndonjë mase tjetër. Së fundmi, fakte që kërkuesi kishte siguruar jetesën si
shofer taksie dhe se nuk kishte ndonjë shenjë se ai ishte dënuar ndonjëherë
për një tjetër shkelje doganore, duket se nuk janë marrë parasysh kur është
fjala për çështjen e konfiskimit, siç ishte edhe fakti se ai e kishte blerë
automjetin nga pronari i ligjshëm i saj në Gjermani. Në këto rrethana,
konfiskimi i kontestuar ishte, sipas këndvështrimit të Gjykatës, joproporcional, duke vënë barrë të tepërt mbi kërkuesin. Rrjedhimisht, ka
shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1.
Duke u mbështetur në Nenin 41 kërkuesi pretendoi dëme materiale.
Duke rikujtuar parimin se pala e dëmtuar duhet të vendoset në të njëjtën
pozitë sikurse të mos i ishte nënshtruar shkeljes, Gjykata vlerëson se
kërkuesi ka pësuar dëme si pasojë e humbjet së veturës andaj konsideron se
shteti i paditur duhet t‟i paguajë kërkuesit 8,200 EUR për dëmin material
dhe për kostot dhe shpenzimet.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se ka shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1 të Konventës
(unanimisht).
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Mrkić kundër Kroacisë - 7118/03
08.06.2006 [Seksioni i parë]
Neni 6 § 1
Shkelje e së drejtës për proces të rregullt gjyqësor si pasojë e tejzgjatjes së procedurave / palët arritën ujdi
Neni 8
Shkelje e së drejtës për respektimin e jetës private si pasojë e
ndërprerjes së të drejtës banesore / hedhet poshtë
Neni 13 ndërlidhur me Nenin 8
Shkelje e së drejtës për zgjidhje efektive si pasojë e zgjatjes së
procedurave për të realizuar të drejtën / hedhet poshtë
Fjalët kyçe: proces i rregullt gjyqësor/ tej-zgjatje e procedurave/ jeta
private/ e drejtë banesore/ zgjidhje efektive / ujdi mes palëve
Faktet e rastit
Kërkuesit - Milan dhe Katica Mrkiq, shtetas kroatë, më 1972, morën
me qira një banesë në Karlovc, në formë të qirasë me mbrojtje të veçantë (e
drejtë banesore). Ҫifti Mrikiq ishin pronarë edhe të një shtëpie verore në
Brebornica, 25 km larg Karlovcit, ku kalonin zakonisht verën.
Në fund të vitit 1990, znj. Mrkiq pësoi sulm dhe u shtrua në spital
deri në fillim të vitit 1991. Më pas ajo u trajtua në një qendër rehabilitimi.
Për të shmangur stresin dhe me rekomandimin e mjekut, në qershor të vitit
1991, kërkuesit vendosën që të kalojnë kohë në shtëpinë e tyre në fshat. Në
tetor 1991, lufta në Kroaci mori përmasa më të mëdha dhe lëvizja u
vështirësua. Kështu, kërkuesit mbetën të ngujuar në shtëpinë e tyre në fshat
deri në gusht të vitit 1995.
Më 1992, kompania C.O., njëherësh pronare e banesës, ngriti padi
ndaj çiftit Mrkiq duke kërkuar ndërprerjen e të drejtës banesore, bazuar në
kushtet e dhëna në aktet juridike përkatëse. Kompania pretendoi se
qiramarrësit nuk kishin paguar qiranë që nga shtatori i vitit 1991 dhe kishin
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munguar për më shumë se gjashtë muaj pa dhënë ndonjë arsye. Më 1996,
Gjykata Komunale vendosi për ndërprerjen e qiradhënies. Gjykata nuk i
mori parasysh argumentet e çiftit Mrkiq se mungesa kishte qenë për shkaqe
shëndetësore dhe se kthimi kishte qenë i pamundur për shkak të situatës së
krijuar. Gjykata vlerësoi se shkaqet shëndetësore nuk mund të kishin qenë
arsye për të kaluar kohë aq të gjatë në fshat, në një vend që nuk ofronte
qendra trajtimi. Sa i përket pamundësisë së kthimit në Karlovc, Gjykata e
Shkallës së Parë vlerësoi se qiramarrësit mund ta kishin parashikuar një
gjendje të tillë. Kështu, qëndrimi i kërkuesve në shtëpinë në fshat nga vitit
1991 deri më 1995, nuk kishte qenë i kushtëzuar nga rrethana të jashtme,
por kishte ndodhur me vullnetin e tyre.
Kërkuesit referuan rastin në shkallë të dytë por Gjykata e Apelit
refuzoi kërkesën dhe la në fuqi vendimin e shkallës së parë. Kërkuesit bënë
apel për zbatim të gabuar të të drejtës pranë Gjykatës së Shkallës së Tretë.
Kërkesa u refuzua sërish. Tutje, kërkuesit iu drejtuan Gjykatës Kushtetuese
të Kroacisë. Megjithëse sipas dokumenteve dhe dëshmive të ofruara më
vonë nga Qeveria, Gjykata kishte hedhur poshtë kërkesën si të
papranueshme dhe ekzistonte dëshmia se dokumentet u ishin shërbyer
kërkuesve më 2004, çifti Mrkiq pretendoi se dokumentet nuk u ishin
shërbyer kurrë.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Kërkuesit pretenduan se procedura civile lidhur me rastin ishte tejzgjatur dhe nuk ishte zhvilluar në kohë të arsyeshme, siç parashihet në
Nenin 6 § 1të Konventës. Gjykata vlerësoi se nuk e ka të mundur të
vendosë lidhur me pranueshmërinë e kërkesës përkitazi me këtë pretendim
bazuar në faktet e ofruara.
Në lidhje me Nenin 8, kërkuesit pretenduan se e drejta e tyre për
respektim të banesës sipas kësaj dispozite ishte shkelur me vendimin e
Gjykatës së Shkallës së Parë për t‟i dhënë fund qiramarrjes veçanërisht të
mbrojtur përkundër arsyeve që ata i konsideronin si të bazuara. Gjykata
konsideron se në shqyrtimin e shkeljes së pretenduar të së drejtës së
kërkuesve të banesës, fakt vendimtar ishte çasti i përfundimit të qiradhënies.
Gjykata vlerëson se momenti i tillë ishte 6 marsi i vitit 1997, kur vendimi i
Gjykatës Komunale u bë i formës së prerë, res judicata. Meqenëse Kroacia
ishte bërë palë kontraktuese e Konventës pas kësaj date, Gjykata vlerëson se
nuk ka ratione temporis për të shqyrtuar këtë pretendim. Si pasoj e hedh
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poshtë pretendimin në përputhje me Nenin 35 § 4.
Bazuar në Nenin 13, kërkuesit pretenduan se zgjidhjet e ofruara nga
autoritetet shtetërore nuk kishin qenë efektive. Duke zbatuar kriteret e
njëjta të vlerësimit sikurse edhe për Nenin 8, Gjykata vlerëson se nuk ka
juridiksion kohor as për trajtimin e kësaj çështjeje.
Në vendimin e pjesërishëm të 8 qershorit 2006, Gjykata vendosi të
pezullojë shqyrtimin e kërkesës së kërkuesve lidhur me zgjatjen e
procedurave, ndërsa pjesën tjetër të kërkesës e deklaroi të papranueshme.
Më 20 nëntor 2006, trupi gjykues u mblodh sërish për të shqyrtuar
pretendimin e kërkuesve përkitazi me Nenin 6 § 1. Më 12 shtator 2006,
Gjykata ka pranuar një letër nga kërkuesit me anë të së cilës ata e njoftuan
Gjykatën se kishin rënë në ujdi me Qeverinë dhe hiqnin dorë nga kërkesa e
tyre. Sipas ujdisë së arritur, Qeveria pranoi t‟i paguajë kërkuesve dëme në
vlerë prej 7,000 eurosh. Gjykata mirëpret aktpajtimin e palëve. Kështu,
Konventa nuk duhet të gjejë më zbatim në këtë rast dhe i njëjti duhet të
fshihet nga regjistri i lëndëve.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë ta ç‟regjistroj kërkesën nga regjistri i lëndëve
(unanimisht).
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20.11. 2007 [Seksioni i dytë]
Neni 6 § 1 i Konventës
Shkelje e së drejtës për proces të rregullt gjyqësor si pasojë e tejzgjatjes së procedurave: ka shkelje
Fjalët kyçe: proces i rregullt gjyqësor/ tej-zgjatje e procedurave / mos prani
në procedura /sëmundje /pagim i huasë
Faktet e rastit
Kërkuesi - z. Milovan Popoviq, shtetas i Bosne dhe Hercegovinës, më
9 prill të vitit 1984 kishte iniciuar procedurë gjyqësore pranë Gjykatës së
Tretë Komunale të Beogradit kundër N.D (i Padituri), duke kërkuar nga ky
i fundit ripagimin e një huaje. Gjykata e Tretë Komunale e Beogradit pas
dëgjimit të kërkuesit në seancën dëgjimore, nxori vendim për pranimin e
kërkesës së kërkuesit. Ky vendim u prish nga Gjykata e Qarkut në Beograd
me arsyetimin se vendimi në fjalë kishte mungesa faktike dhe e ktheu
çështjen mbrapa duke udhëzuar Gjykatën e Tretë Komunale të Beogradit
për t‟i dëgjuar dhe përballur palët dhe dëshmitarët e tjerë të propozuar nga
kërkuesi, me qëllim të vërtetimit ndër tjerash nëse huaja është marrë nga i
Padituri ose i ati i tij, nëse pjesët e huasë ishin paguar ndërkohë dhe nëse
kërkesa ishte e pas-afatshme.
Duke i përcjellë udhëzimet e Gjykatës së Qarkut në Beograd, Gjykata
e Tretë Komunale e Beogradit rifilloi procedurën dhe zhvilloi seancë
dëgjimore në të cilën nuk kërkuesi mori pjesë për shkak të gjendjes së tij
kritike shëndetësore. Megjithatë, në seancë mori pjesë përfaqësuesi i palës, i
cili e njoftoi gjykatën se kërkuesi qëndronte pas kërkesës së tij. Më pas,
kërkuesi kishte depozituar një raport mjekësor me të cilin dëshmohej se i
njëjti vuan nga psikoza paranojake me shenja të hipokondrisë dhe për këtë
arsye ai nuk do të mund të merrte pjesë në seanca. Në seancat që u mbajtën
pas kësaj, kërkuesi u përfaqësua nga avokati i tij. Megjithatë, përkundër
kërkesës së gjykatës, gjykata nuk kishte marrë përgjigje se kur do të
trajtohej kërkuesi dhe cila ishte gjendja e tij shëndetësore më pas. Kështu, i
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Padituri kishte kërkuar nga Gjykata e Tretë Komunale e Beogradit
ndërprerjen e procedurës me arsyetimin se nëse kërkuesi është i sëmurë,
atëherë gjykata nuk mund të vazhdojë procedurën në fjalë. Procedura e
lartpërmendur gjyqësore vazhdoi të jetë ende në pritje para Gjykatës së
Tretë Komunale të Beogradit në kohën kur Gjykata Evropiane për të Drejtat
e Njeriut mori këtë vendim.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Kërkuesi pretendoi se tej-zgjatja e paarsyeshme e procedurës
gjyqësore ishte në kundërshtim me standardin e arsyeshmërisë së theksuar
në Nenin 6 § 1 të Konventës, duke përbërë kështu shkelje të të njëjtit nen.
Në lidhje me pranueshmërinë e kërkesës, Qeveria Serbe pretendoi se
kërkuesi nuk i ka shteruar të gjitha mjetet juridike në nivel të vendit meqë
ky i fundit nuk ishte ankuar për zgjatjen e procedurës pranë kryetarit të
gjykatës kompetente, presidentit apo Bordit Mbikëqyrës të Gjykatës
Supreme, nuk kishte ngritur padi të veçantë në harmoni me legjislacionin
në fuqi, nuk kishte paraqitur ankesë penale në përputhje me Kodin Penal,
nuk i ishte drejtuar Gjykatës së Serbisë dhe Malit të Zi dhe së fundi Qeveria
kujtoi se kërkuesi nuk ka parashtruar ankesë individuale kushtetuese e cila
parashihej me kushtetutën e re të Serbisë. Duke kundërshtuar pretendimet
e Qeverisë Serbe, kërkuesi kontestoi efektivitetin e mjeteve juridike të
përmendura nga ana e Qeverisë. Gjykata vëren se përkundër faktit që
Kushtetuta e re e Serbisë parasheh mundësinë e parashtrimit të ankesës
individuale kushtetuese kundër akteve të subjekteve publike që shkelin të
drejtat e njeriut, megjithatë një dispozitë e tillë kushtetuese për nga natyra e
saj është shumë e përgjithshme, për zbatimin e së cilës duhet ndërmarrë një
sërë veprimesh të tilla si zgjedhja e gjyqtarëve, themelimi i Gjykatës
Kushtetuese dhe miratimi i legjislacionit që rregullon strukturën dhe
rregullat e procedurës. Meqë asnjë nga këto kushte nuk është plotësuar nga
ana e Qeverisë Serbe, Gjykata vlerëson se ankesa kushtetuese nuk mund të
konsiderohet si mjet i cili ka qenë në dispozicion të kërkuesit, respektivisht
si mjet i cili është dashur të shteret në rrethanat e rastit aktual. Në anën
tjetër, mjetet e tjera të përmendura nga Qeveria Serbe, Gjykata i konsideron
si jo efektive, siç kishte vendosur në disa raste paraprake,1 si rezultat rrëzon
1
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kundërshtimet e ngritura nga Qeveria dhe kërkesën e deklaron të
pranueshme.
Në lidhje me Nenin 6 § 1, ku kërkuesi pretendoi shkelje për shkak të
tej-zgjatjes së procedurës gjyqësore për plotë 23 vite e shtatë muaj pranë së
njëjtës gjykatë, nga koha kur kërkuesi i është drejtuar Gjykatës së Tretë
Komunale të Beogradit e deri në kohën kur GjEDNj ka pranuar kërkesën,
Qeveria Serbe theksoi se vetë kërkuesi kishte kontribuar në zgjatjen e
procedurës meqë nuk ishte paraqitur në shumicën e seancave dhe jetonte
në një vend ku shërbimi diplomatik i letrave të gjykatës kërkonte kohë
shtesë. Kërkuesi në anën tjetër vazhdonte të theksonte se shëndeti i tij e
kishte pamundësuar pjesëmarrjen në seancat gjyqësore, megjithatë,
përfaqësuesi i kërkuesit ishte pjesëmarrës në seancat në fjalë dhe e kishte
njoftuar gjykatën në lidhje me të gjitha informatat relevante sa i përket
kërkesës.
Gjykata thekson se llogaritja e periudhës kohore së lënies pezull të
rastit të kërkuesit duhet të bëhet nga 3 marsi i vitit 2004, koha kur
Konventa ka hyrë në fuqi në Serbi. Megjithatë, Gjykata vlerëson se për të
pasur një pasqyrë të qartë në lidhje me kohëzgjatjen e procedurës në rastin
konkret, rëndësi duhet t‟i kushtohet edhe kohës së lënies pezull të rastit
deri në hyrjen në fuqi të Konventës. Si rezultat, Gjykata vëren se rasti i
kërkuesit është lënë pezull për pothuajse 20 vite, nga viti 1984 kur kërkuesi
ka depozituar kërkesën e tij pranë Gjykatës së Tretë Komunale të Beogradit
deri në vitin 2003 kur Konventa ka hyrë në fuqi. Gjykata vlerëson se
arsyeshmëria e kohëzgjatjes së procedurës duhet të vlerësohet sipas
rrethanave të rastit veçanërisht duke marrë parasysh kompleksitetin e
çështjes, sjelljen e kërkuesit dhe sjelljen e autoriteteve përkatëse. Prandaj,
Gjykata konsideron se pretendimet e Qeverisë Serbe nuk mund të
pranohen meqë prania e përfaqësuesit të kërkuesit në seancat e zhvilluara
ishte e mjaftueshme për të evituar çfarëdo pengese e cila do të mund të
stagnonte zhvillimin normal të seancës gjyqësore. Meqenëse edhe
përkundër këtij fakti, procedura e zhvilluar nga autoritetet vendase ishte
tejzgjatur dhe për më tepër ende është në pritje në shkallën e parë pa gjasa
për një përfundim të shpejtë, Gjykata vlerëson se e drejta e kërkuesit për një
proces të rregullt e paraparë me Nenin 6 § 1 të Konventës është shkelur.
Lidhur me pretendimet për dëme materiale të ngritura në bazë të
Nenit 41, Gjykata nuk gjen ndonjë lidhje kauzale në mes të shkeljet së
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konstatuar dhe dëmit të pretenduar, sidoqoftë cakton 1,200 EUR dëme jomateriale.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se ka shkelje të Nenit 6 § 1 të Konventës (unanimisht).

740

Teteriny kundër Rusisë - 11931/03

Teteriny kundër Rusisë - 11931/03
30.06.2005 [Seksioni i parë]
Neni 6 § 1 dhe Neni 1 i Protokollit 1
Shkelje e së drejtës për proces të rregullt gjyqësor dhe ndërhyrje në të
drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e mos-ekzekutimit të
vendimit të formës së prerë mbi ofrimin e një shtëpie ose banese / ka shkelje
(në raport me një nga kërkuesit)
Fjalët kyçe: ndarje e banesave/ proces i rregullt gjyqësor/ mos-ekzekutim
vendimit gjyqësor/ shterrim i mjeteve juridike/ / gëzim paqësor i pasurisë/ pritje
legjitime
Faktet e rastit
Kërkuesit - z. Anatoliy Grigoryevich Teterin dhe znj. Tamara
Vasilyevna Teterina, shtetas rusë, janë gjyqtarë të pensionuar të cilët jetojnë
në Syktyvkar të Republikës Komi. Më 26 Shtator të vitit 1994, Gjykata e
Qarkut në Ezhvinskiy të Republikës Komi në bazë të kërkesës së ngritur
nga kërkuesi i parë urdhëroi Këshillin e Qytetit t‟ia japë ose blejë atij një
shtëpi ose banesë me sipërfaqe 65 m2. Meqë nuk pati apel kundër këtij
vendimi, ai u bë i plotfuqishëm dhe i ekzekutueshëm pas dhjetë ditëve. Në
tetor të po atij viti, u nis procedura e ekzekutimit, por rezultoi pa sukses si
pasojë e mungesës së banesave në dispozicion dhe mjeteve financiare të
autoriteteve. Kërkuesit u ankuan në Departamentin Administrativ të
Gjykatës Supreme të Federatës Ruse, në Departamentin e Përmbaruesve
Gjyqësor të Ministrisë së Drejtësisë dhe në Departamentin e Përmbaruesve
Gjyqësorë të Gjykatës së Republikës Komi. Përgjigjet e marra nga këto
institucione në vitin 2001 dhe 2002 i referoheshin mungesës së banesave në
dispozicion. Në vitin 2002, kërkuesi i parë aplikoi në Gjykatën e Qarkut
Ezhvinskiy me një kërkesë për të ndryshuar mënyrën e ekzekutimit të
aktgjykimit të 26 shtatorit 1994. Ai kërkoi që vlera e banesës t'i paguhej atij
në para të gatshme. Më 24 prill 2002, Gjykata e Qarkut Ezhvinskiy mbylli
procedurat për ndryshimin e aktgjykimit, pasi që kërkuesi i parë kishte
tërhequr kërkesën e tij.
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Në vitin 2002, një përmbarues gjyqësor rihapi procedurën e
ekzekutimit duke urdhëruar Këshillin lokal të Knyazhpogostskiy ta
ekzekutojë vendimin. Kjo procedurë u përmbyll më 30 janar 2003, pasi që
ekzekutimi ishte i pamundur dhe urdhri për ekzekutim iu kthye mbrapa
kërkuesit të parë. Më 3 mars 2003, Këshilli lokal i Knyazhpogostskiy prishi
vendimin e përmbaruesit për mbylljen e procedurës së ekzekutimit dhe si
rezultat procedura rifilloi dy muaj më vonë. Përsëri, si pasojë e mungesës
së fondeve procedura u ndërpre nga përmbaruesi dhe urdhri për
ekzekutim iu kthye mbrapa Gjykatës së Qarkut të Ezhvinskiy-t, ndërsa
kërkuesi u ankua se ai nuk kishte pranuar kopje të këtij vendimi dhe u vu
në dijeni për të vetëm pas pranimit të Memorandumit të Qeverisë në
procedurën në fjalë. Më 17 dhjetor 2004, procedura e ekzekutimit u rihap
përsëri për të mbetur pezull deri në kohën e zgjidhjes së rastit pranë
GjEDNj.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Kërkuesit pretenduan se dështimi i vazhdueshëm i autoriteteve
vendore në ekzekutimin e vendimit të marrë më 26 shtator 1994, ua shkeli
atyre të drejtën në gjykim të drejtë sipas Nenit 6 të Konventës dhe të drejtën
për gëzim paqësor të pasurisë të paraparë me Nenin 1 i Protokollit 1. Në
anën tjetër, Qeveria kundërshtoi statusin e kërkuesit të dytë si viktimë, nën
arsyetimin se vendimi i 26 shtatorit 1994 ishte nxjerrë në favor vetëm të
kërkuesit të parë. Gjykata gjen se kërkesa për strehim ishte bërë nga
kërkuesi i parë dhe vendimi i nxjerrë në favor të tij nuk përcaktonte ndonjë
të drejtë apo detyrim mbi kërkuesin e dytë. Si rrjedhojë, kërkesat e
kërkuesit të dytë nuk janë në pajtueshmëri ratione personae me dispozitat e
Konventës dhe më tej Gjykata do t‟i trajtojë vetëm kërkesat e kërkuesit të
parë.
Tutje Qeveria pretendoi se kërkuesi i parë kishte dështuar në
shterimin e mjeteve juridike vendore në tri raste. Së pari, në apelimin ndaj
vendimit të përmbaruesit të gjykatës për t‟i dhënë fund procedurës së
ekzekutimit. Së dyti, në kërkimin e kredisë me interes për blerjen apo
konstruktimin e banesës e cila u takonte gjyqtarëve me mbi dhjetë vjet
përvojë dhe së fundmi, në paraqitjen e kërkesës për t‟u pozicionuar në
listën pritëse të personave të cilët kërkonin strehim. Sipas kërkuesit të parë,
atij nuk i ishte dhënë mundësia për të apeluar vendimin e përmbaruesit,
meqë i ishte dorëzuar gjykatës dhe jo atij; kredia e cila do të shërbente si
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zëvendësim i banesës duhej të jepej me iniciativë të autoriteteve, gjë e cila
nuk ishte ndërmarrë; dhe propozimi i bërë atij për të aplikuar për listën
pritëse ishte në shpërfillje të vendimit ekzistues të atëhershëm, i cili veçse i
kishte njohur të drejtën për strehim. Në lidhje më këtë, Gjykata ndan
mendimin se mjetet juridike duhet të jenë “efektive” në kuptimin që ato të
parandalojnë shkeljen e pretenduar dhe vazhdimësinë e saj apo të ofrojnë
kompensim nëse shkelja tashmë ka ndodhur. Sipas Gjykatës, Qeveria ka
dështuar të provojë se si ngritja e apelit, aplikimi për kredi apo për tu futur
në listën pritëse do t‟i kontribuonte ekzekutimit të vendimit dhe
përfundimit të shkeljeve. Kësisoj, Gjykata vlerëson se padia e kërkuesit nuk
është qartësisht e pabazuar dhe duke qenë e tillë, e shpallë atë të
pranueshme. Sa i përket pretendimit të Qeverisë që kërkuesi duhet të ketë
aplikuar për një hua pa interes ose për vendosje në listën e pritjes për
strehim, Gjykata nuk arrin të shohë se si një kërkesë e tillë mund të ketë
kontribuar në ekzekutimin e aktgjykimit. Në fakt, ndjekja e këtij "mjeti
juridik" do të kishte kërkuar nga kërkuesi ose të blinte një banesë me
shpenzime të konsiderueshme personale, megjithëse me para të huazuara,
ose të priste pafundësisht kthimin e tij në listën e banesave. Kjo nuk mund
të kishte përmirësuar situatën e kërkuesit, i cili kishte marrë një aktgjykim
të plotfuqishëm si rezultat i procesit gjyqësor të suksesshëm, me kushtet në
të cilat një autoritet i Shtetit do t'i jepte atij një banesë pa akuza shtesë ose
vonesa të panevojshme. Për më tepër, vendimi për dhënien e një huaje ose
vendosja e një personi në listën e pritjes varet nga kompetencat
diskrecionale që i janë dhënë Departamentit të Administratës së Gjykatave.
Gjykata nuk e konsideron të domosdoshme që kërkuesit të shterojnë edhe
këto mjete juridike për të përmbushur kërkesat e Nenit 35 § 1 të Konventës.
Gjykata vëren se ankesa, nuk është qartazi e pabazuar në kuptim të Nenit
35 § 3 të Konventës dhe prandaj duhet shpallur e pranueshme.
Në lidhje me shkeljen e pretenduar të Nenit 6 § 1, Gjykata ndan
mendimin se ekzekutimi i një vendimi të nxjerrë nga gjykatat vendore
është pjesë përbërëse e “gjykimit” brenda kuptimit të Nenit 6. Për më tepër,
shtetet nuk mund të thirren në mungesën e fondeve si arsyetim për mosekzekutimin e një vendimi. Në rastin në fjalë, Gjykata thekson se me
dështimin për ta ekzekutuar vendimin e 26 shtatorit 1994 të nxjerrë në
favor të kërkuesit, autoritetet ruse zhveshën dispozitat e Nenit 6 § 1 nga të
gjitha efektet e tyre të dobishme. Kështu, Gjykata vlerëson se ka shkelje të
Nenit 6 § 1 të Konventës.
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Në lidhje me shkeljen e pretenduar të Nenit 1 të Protokollit 1, Gjykata
gjen se që nga koha e nxjerrjes së vendimit të 26 shtatorit 1994, kërkuesi
kishte pasur pritshmëri legjitime për ta fituar një pasuri. Për më tepër
vendimi ishte i plotfuqishëm, asnjë apel nuk ishte ngritur ndaj tij dhe
procedura e ekzekutimit ishte inicuar. Kështu, për faktin se për më tepër se
dhjetë vjet vendimi i nxjerrë nuk arriti të ekzekutohet dhe Qeveria kishte
dështuar në dhënien e justifikimeve të bazuara në lidhje me këtë, Gjykata
gjen se ka pasur shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1.
Kërkuesi pretendoi shumën prej 40,000 eurosh si kompensim për
dëmin jo-material, përderisa nuk bën fare kërkesë kompensimi për dëmin
material. Gjykata vendosë se obligimi i Qeverisë për ta ekzekutuar
vendimin e 26 shtatorit 1994 është i pakontestueshëm, kështu që Qeveria
duhet të gjejë mënyrën më të përshtatshme për ta përmbushur obligimin e
saj dhe në bazë të vlerësimit të bërë në baza të drejta, Gjykata urdhëron
Qeverinë t‟i paguajë kërkuesit shumën 3,000 EUR për dëmin jo-material.
Ajo urdhëron Qeverinë që brenda afatit tre mujor nga dita kur ky vendim
merr formën e prerë, ta ekzekutojë vendimin e marrë nga gjykatat vendore
më 26 shtator 1994.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se ka shkelje të Nenit 6 § 1 dhe Nenit 1 të Protokollit
1 të Konventës (unanimisht).
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Đukić kundër Bosne dhe Hercegovinës - 4543/09
19.09.2012 [Seksioni i katërt]
Neni 6
Shkelje e së drejtës për proces të rregullt gjyqësor si pasojë e mosekzekutimit të vendimit gjyqësor për dhënie të banesës zëvendësuese / ka
shkelje
Neni 1 i Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e mosekzekutimit të vendimit gjyqësor për dhënie të banesës zëvendësuese / ka
shkelje
Neni 8
Shkelje e së drejtës për respektimin e shtëpisë si pasojë e dështimit të
autoriteteve për të dhënë një banesë zëvendësuese / hedhet poshtë
Fjalët kyçe: banesa sociale / dëme luftë / banesë zëvendësuese / proces i
rregullt gjyqësor/ mos-ekzekutim i vendimit gjyqësor/ / gëzim paqësor i pasurisë/
pasuri / pritje legjitime / e drejta për respektim të shtëpisë
Faktet e rastit
Kërkuesi - z. Miroslav Gjukiq, shtetas i Bosne dhe Hercegovinës, në
periudhën e paraluftës, përkatësisht 1992-95 jetoi në Bosanka Krupa në një
banesë me pronësi shoqërore ndaj së cilës gëzonte të drejtë uzurpimi. Më 14
tetor 2002, autoriteti kompetent administrativ ia konfirmoi kërkuesit këtë të
drejtë, megjithatë theksoi se banesa ishte shkatërruar gjatë luftës. Një muaj
më vonë, kërkuesi kërkoi nga autoritetet lokale një banesë si zëvendësim të
asaj që i ishte shkatërruar, por nuk mori përgjigje. Më tej, më 13 dhjetor
2004, kërkuesi inicioj procedurë civile pranë Gjykatës Komunale të Bosanka
Krupas kundër autoritetit lokal duke përsëritur kërkesën për banesë. Meqë,
edhe pas thirrjes së kësaj gjykate, autoriteti lokal nuk iu përgjigj kërkuesit,
më 5 mars 2005, Gjykata Komunale nxori një vendim me të cilin ia njihte
kërkuesit të drejtën për t‟iu siguruar një banesë në Bosanka Krupa si
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zëvendësim të asaj që kishte pasur. Gjykata mori këtë vendim bazuar në
konfirmimin e të drejtës së uzurpimit të kërkuesit nga autoriteti kompetent
administrativ. Vendimi mori formën përfundimtare në po atë ditë, ndërsa
më 32 mars 2006, kërkuesi inicioj procedurën e ekzekutimit. Gjykata
Komunale refuzoi t‟ia lëshojë urdhrin për ekzekutim nën arsyetimin se
vendimi ende nuk ishte bërë i ekzekutueshëm, pasi që nuk përmbante të
dhëna mbi lokacionin dhe sipërfaqen e banesës. Lidhur me këtë, Ligji për
Procedurën e Ekzekutimit të vitit 2003, parashihte se një vendim nuk merr
formën e ekzekutueshme përderisa nuk përmban të dhëna lidhur më
objektin e ekzekutimit. Ky vendim u mbështet nga gjykata më 20 dhjetor
2006. Një vit më vonë, kërkuesi ngriti ankesë pranë Gjykatës Kushtetuese, e
cila mbështeti vendimet e gjykatave më të ulëta dhe udhëzoi kërkuesin që
të iniciojë procedura të tjera civile kundër autoritetit lokal me qëllim që të
precizohen obligimet e këtij të fundit ndaj sigurimit të banesës kërkuesit.
Ky vendim iu dorëzua kërkuesit më 11 Gusht 2008. Në bazë të fakteve
konstatohet se vendimi ende mbeti i pa ekzekutuar dhe kërkuesi nuk inicioj
procedura të reja civile.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Kërkuesi pretendoi shkelje të Nenit 6 § 1 dhe Nenit 1 të Protokollit 1,
për shkak të mos-ekzekutimit të vendimit të formës së prerë të nxjerrë në
favor të tij më 5 mars 2005.
Në lidhje me pranueshmërinë e kërkesës së kërkuesit të bërë nën
Nenin 6 § 1, Qeveria pretendoi se ky nen nuk mund të zbatohet në këtë rast
pasi që e drejta të cilën kërkuesi pretendoi ta realizonte nuk kishte bazë në
ligjin vendor. Për më tepër, kërkuesi kishte dështuar në kërkimin e
ndihmës financiare për rikonstruktimin e banesës së tij të shkatërruar gjatë
luftës, përmes fondit të krijuar nga Asambleja Parlamentare e Bosne dhe
Hercegovinës pikërisht për këtë qëllim. Po ashtu, sipas Qeverisë, Gjykata
Komunale në marrjen e vendimit të 25 marsit 2005 nuk e kishte zbatuar
drejtë ligjin civil vendor dhe kishte urdhëruar autoritetet lokale t‟ia
siguronin kërkuesit banesën vetëm duke u bazuar në e vendimit të këtyre
të fundit për t‟ia njohur kërkuesit të drejtën e banimit. Në anën tjetër,
kërkuesi pretendoi se të drejtat e tij civile u vendosën nga gjykatat vendore
në vendimin e nxjerrë më 5 mars 2005, i cili mbeti i pa ekzekutuar. Gjykata
deklaron se përkundër faktit se e drejta e kërkuar nga kërkuesi nuk ishte
përcaktuar në mënyrë eksplicite në ligjin vendor dhe ai kishte mbetur pa
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kërkuar ndihmën financiare nga fondi special për rikonstruktimin e
banesës së tij, e drejta për t‟iu ndarë një banesë si zëvendësim për atë të
shkatërruarën iu kishte njohur nga gjykatat vendore në vendimin e 5 marsit
2005. Së fundmi në lidhje me pretendimin e Qeverisë se Gjykata Komunale
gjatë nxjerrjes së vendimit relevant nuk e kishte aplikuar drejtë ligjin,
Gjykata thekson se kërkesa ishte shqyrtuar edhe në Gjykatën Kushtetuese e
cila nuk ndau mendimin se kjo kërkesë nuk kishte bazë ligjore por theksoi
se obligimet e autoriteteve lokale kundrejt kërkuesit duhet të precizoheshin
në procedurat e mëtutjeshme civile. Bazuar në këto gjetje, Gjykata
përfundon se Neni 6 § 1 është i zbatueshëm në rastin në fjalë.
Më tej, Qeveria atakoi zbatueshmërinë e Nenit 6 § 1edhe për sa i
përket kufizimit kohor prej 6 muajsh, duke pretenduar se kërkesa ishte
paraqitur jashtë afatit kohor. Sipas Qeverisë, apeli i ngritur pranë Gjykatës
Kushtetuese nuk përbën mjet efektiv juridik, i cili do të duhet të ishte
shteruar, ndërsa vendimi relevant për afatin 6 mujor ishte vendimi i nxjerrë
nga Gjykata e Kantonit më 20 dhjetor 2006, gjë që e bën kërkesën të ngritur
jashtë kohe. Kërkuesi kundërshtoi këto pretendime, ndërsa Gjykata
thekson se një apel i ngritur në Gjykatën Kushtetuese përben mjet efektiv
juridik për paraqitjen e një ankese lidhur me mos-ekzekutimin e
vendimeve. Në rastin në fjalë, kërkuesi nuk kishte mundur ta dijë se ky
mjet do të rezultonte joefektiv. Kështu, Gjykata deklaron kërkesën sipas
Nenit 6 § 1 të pranueshme. Në shqyrtimin e meritave të kërkesës së bërë
nën Nenin 6 § 1, Qeveria pretendoi se kërkuesi nuk kishte pasur
dokumentin e nevojshëm për qëllime të ekzekutimit e as nuk kishte
ndërmarrë hapat e nevojshëm për ta siguruar një dokument të tillë përmes
inicimit të procedurave të mëtutjeshme civile, në të cilat gjykata
kompetente do ta kishte nxjerrë një vendim të ekzekutueshëm. Në lidhje
me këto pretendime, Gjykata thekson se të kërkuarit nga kërkuesi që të
iniciojë procedura të mëtejme civile pasi që ky veçse e kishte të siguruar një
vendim gjyqësor në favor të tijin, përbën barrë tejet të rëndë për të. Edhe
pas gjashtë vjetësh nga marrja e vendimit në fjalë, kërkuesit ende nuk i
është siguruar një banesë. Kështu, Gjykata gjen se ka shkelje të Nenit 6.
Në lidhje me Nenin 1 të Protokollit 1, Qeveria parashtroi se kërkesa
nuk duhet gjetur e pranueshme meqenëse kërkuesi nuk ka pasur
“pritshmëri legjitime” nën të drejtën vendore për ta fituar një banesë si
zëvendësim i asaj që kishte pasur. Gjykata gjen se për dallim nga rasti
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Kopecky kundër Sllovakisë1 në të cilin Qeveria e bazoi argumentimin e saj, ku
padia e kërkuesit të atij rasti nuk ishte mjaftueshëm e përforcuar për t‟u
konsideruar “pasuri” brenda kuptimit të Nenit 1 të Protokollit 1, në këtë
rast “pasuria” e kërkuesit ishte vendosur me vendim të plotfuqishëm nga
gjykatat vendore. Gjykata hedh poshtë argumentet e Qeverisë dhe deklaron
të pranueshme kërkesën e paraqitur nën këtë nen.
Lidhur me meritat e kërkesës, Gjykata deklaron se pamundësia e
kërkuesit që ta sigurojë ekzekutimin e vendimit të nxjerrë në favor të tij dhe
fakti se ky vendim kishte krijuar “pritshmëri legjitime” te kërkuesi se i njëjti
do të ekzekutohej, përbëjnë ndërhyrje brenda kuptimit të Nenit 1 të
Protokollit 1, ndërhyrje e cila nuk ka qenë e arsyeshme. Duke u bazuar në
këto gjetje, Gjykata deklaron se ka shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1.
Kërkuesi po ashtu pretendoi shkelje të Nenit 8, për faktin se atij nuk i
ishte dhënë një banesë në zëvendësim të asaj që iu kishte shkatërruar gjatë
luftës. Gjykata gjen se kjo kërkesë nuk është në pajtueshmëri ratione
materiae meqë Neni 8 nuk garanton të drejtë për t‟u pajisur me shtëpi, por
vetëm gëzimin paqësor të shtëpisë ekzistuese.
Së fundmi, lidhur më dëmin, bazuar në Nenin 41, kërkuesi kërkon
ekzekutimin e vendimit të 5 marsit 2005, apo si alternativë 29,250 EUR për
dëmin material dhe 5,000 EUR për dëmin jo-material, ndërsa nuk bën
kërkesë për kompensim lidhur me shpenzimet. Gjykata nuk e vë në dyshim
faktin se bazuar në këtë gjykim, Qeveria do t‟i sigurojë kërkuesit banesë të
duhur dhe në kohën e duhur apo në të kundërtën t‟i ofroj kompensimin e
duhur. Kështu, Gjykata nuk e sheh të nevojshme ta trajtoj kërkesën
alternative të kërkuesit për dëmin material, ndërsa për dëmin jo-material
cakton shumën prej 3,600 EUR të cilat duhet t‟i paguhen kërkuesit brenda 3
muajve.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se ka shkelje të Nenit 6 dhe Nenit 1 të Protokollit 1
të Konventës (unanimisht).

1
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Solomun kundër Kroacisë - 679/11
19.04.2015 [Seksioni i dytë]
Neni 6 § 1
Shkelje e së drejtës për proces të rregullt gjyqësor si pasojë e anulimit
të vendimit të Gjykatës Komunale për kompensim / ka shkelje
Neni 1 i Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e
anulimit përmes procedurës së shqyrtimit të ligjshmërisë të vendimit të
Gjykatës Komunale për kompensim / ka shkelje
Fjalët kyçe: rritje e pagave / proces i rregullt gjyqësor / anulim i vendimit
gjyqësor/ parimi i ligjshmërisë/ gëzim paqësor i pasurisë/ kompensim/ baraspeshë e
drejtë
Faktet e rastit
Kërkuesi - z. Ivica Solomun, shtetas kroat, pesë vite pasi ishte
punësuar si zyrtar policor në Departamentin e Policisë së Sisak-Moslavinës,
u caktua në një post tjetër në Stacionin e Policisë në Dvor. Dvor është një
komunë që merrte mbështetje të veçantë shtetërore siç përcaktohet nga
legjislacioni në fuqi në atë kohë, përkatësisht Ligji mbi Hapësirat për
Mbështetje të Posaçme Shtetërore. Ndër të tjera, ky akt u garanton të
punësuarve në sektorin publik një ngritje të veçantë të pagave, e cila në
rastin e komunës së Dvorit arriti në 50%. Ndryshimet në Ligjin për
Mbështetjen e Hapësirave të Posaçme Shtetërore, i cili hyri në fuqi më 29
korrik 2000, garantuan të drejtën për një shpërblim të veçantë pagash
vetëm për ata punonjës të sektorit publik që punonin në zonat që marrin
mbështetje të veçantë shtetërore, të cilët kishin të regjistruar vendbanimin
në territorin e hapësirave të mbrojtura. Në maj të vitit 2001, kërkuesi u
caktua në një post tjetër në Departamentin e Policisë Sisak-Moslavina, ku
vendi i tij i punës ishte Sisak. Më 29 shtator 2000, kërkuesi paraqiti një padi
kundër shtetit në Gjykatën Komunale të Kutinës, duke kërkuar pagesën e
një bonusi në përputhje me ligjin në fuqi. Menjëherë më pas, Gjykata
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Komunale e Kutinës vendosi që nuk ishte kompetente për ta dëgjuar
çështjen dhe ta transferonte atë në Gjykatën Komunale të Kostajnica
Kroacisë. 3 vite më vonë, Gjykata në fjalë pranoi padinë civile të kërkuesit,
duke urdhëruar Shtetin të paguante kompensim për shpërblimin e veçantë
të pagës së bashku me interesin e vonuar ligjor për periudhën 3 vjeçare dhe
t'i rimbursojë shpenzimet e procedurës.
Më 20 maj 2004, Prokuroria e Shtetit të Republikës së Kroacisë
parashtroi kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë në Gjykatën Supreme
kundër pjesës së aktgjykimit të formës së prerë të Gjykatës Komunale të
Kostajnicës Kroate, me të cilën kërkuesit i ishte dhënë 19,238.59 Kruna për
periudhën ndërmjet 11 gushtit 2000 dhe 5 majit 2001 për shkak të ngritjes së
veçantë të pagave. Ajo përsëriti se shpenzimet e udhëtimit, të cilat kërkuesi
kishte marrë, sugjeronin se ai kishte banuar në Sisak në periudhën në fjalë.
Kështu, sapo të hynin në fuqi ndryshimet e vitit 2000 për ligjin në fjalë,
kërkuesi nuk kishte më të drejtë për shpërblimin e veçantë të pagës pasi që
nuk kishte banuar më në një zonë që merr përkrahje të veçantë shtetërore i
cili ishte parakusht, siç shpjegohet në aktgjykimin e Gjykatës Supreme nr.
Gzz-190/03. Një vit më vonë, Gjykata Supreme miratoi kërkesën për
mbrojtjen e ligjshmërisë, anuloi aktgjykimin e shkallës së dytë në pjesën e
kundërshtuar dhe ia ktheu rastin Gjykatës së Rrethit të Sisakut me
arsyetimin se ata të cilët kanë aplikuar për një shpërblim të posaçëm të
pagave, gjithashtu duhet të kenë vendbanimin e tyre në atë zonë. Më 7
dhjetor 2006, Gjykata e Rrethit Sisak anuloi aktgjykimin e shkallës së parë
të Gjykatës Komunale të Kroacisë Kostajnica në pjesën e dëmshpërblimit
për periudhën ndërmjet 11 gushtit 2000 dhe 5 majit 2001. Një vit më vonë,
kërkuesi paraqiti ankesë para Gjykatës Kushtetuese, duke kundërshtuar
përdorimin e një kërkese për mbrojtjen e ligjshmërisë në rastin e tij, e cila u
hodh poshtë pas vendimit se gjykatat e shkallës më të ulët kanë vepruar në
përputhje me ligjin. Kërkuesi më pas i ktheu shtetit shumën e caktuar nga
paga e tij.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Kërkuesi pretendoi shkelje të Nenit 6 § 1 të Konventës dhe Nenit 1 të
Protokollit 1, për shkak të shfuqizimit të aktgjykimit të vitit 2003 për
kërkesën për shqyrtim të ligjshmërisë.
Në lidhje me pranueshmerinë e kërkesës, Qeveria parashtroi se
kërkuesi kishte dështuar të ngrejë në mënyrë të duhur kërkesat pranë
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Gjykatës Supreme, lidhur me parimin e ligjshmërisë dhe mbrojtjen e të
drejtave të tij pronësore. Kërkuesi argumentoi se i kishte shteruar si duhet
mjetet juridike vendore, duke sjellë kërkesat e tij në Gjykatën Supreme dhe
në Gjykatën Kushtetuese. Gjykata vëren se pas shuarjes së aktgjykimit të
shkallës së dytë në favor të kërkuesit, me të cilën aktgjykimi ishte bërë i
formës së prerë, Gjykata e Qarkut në Sisak, miratoi një vendim të ri mbi
bazueshmërinë e rastit të kërkuesit. Kërkuesi më pas ishte i lirë dhe i
detyruar të paraqiste kërkesat e tij pranë Gjykatës Kushtetuese, gjë të cilën
e kishte bërë. Ai në këtë mënyrë ka përdorur në mënyrë të duhur mjetet e
brendshme në dispozicion dhe u ka dhënë autoriteteve kombëtare
mundësinë e cila në parim ka për qëllim t'u jepet shteteve kontraktuese nga
Neni 35 § 1 i Konventës, përkatësisht të vendosjes së shkeljeve të
pretenduara kundër tyre.1 Prandaj, Gjykata hedh poshtë kundërshtimin e
Qeverisë dhe vëren se kërkesat nuk janë qartazi të pabazuara në kuptim të
Nenit 35 § 3 (a) të Konventës dhe nuk janë të papranueshme për asnjë arsye
tjetër, prandaj duhet të shpallen të pranueshme.
Në lidhje me Nenin 6 të Konventës, kërkuesi pretendoi se përdorimi i
kërkesës për shqyrtimin e ligjshmërisë në rastin e tij duhej të parashikohej
duke pas parasysh faktin se pas miratimit të Ligjit për Mbështetjen e
Posaçme të Shtetit, shteti kishte paraqitur masa që i bënin të drejtat, sipas
këtij ligji, të paefektshme për kategori të caktuara të personave të cilët
fillimisht kishin fituar disa të drejta. Situata ishte zgjidhur megjithatë, me
miratimin e pozitës së përgjithshme të Divizionit Civil të Gjykatës Supreme
në vitin 2003, i cili - sipas mendimit të kërkuesit - duhej interpretuar në
favor të tij. Në veçanti, pyetja përkatëse kishte qenë nëse një individ, i cili
ishte i punësuar në një zonë që merr mbështetje të veçantë shtetërore,
kishte pasur vendbanimin e tij në një zonë të tillë dhe kishte qëndruar atje.
Gjatë procedurës në këtë rast, kërkuesi kishte ofruar dëshmi të
mjaftueshme për të demonstruar se të gjitha këto kushte ishin përmbushur,
por shteti kishte vazhduar t'i kundërshtonte ato pa arsyetimin përkatës.
Qeveria vuri në dukje se në rastin e kërkuesit, përdorimi i kërkesës për
mbrojtjen e ligjshmërisë ishte i domosdoshëm për parandalimin e
praktikave gjyqësore jokonsistente. Qeveria gjithashtu theksoi se Zyra e
Prokurorit të Shtetit, kishte përdorur kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë
brenda afatit relevant. Ajo ishte përdorur në lidhje me gabimet thelbësore
në procedurë, veçanërisht gabimi në vlerësimin e të drejtës materiale nga
1

Jaćimović kundër Kroacisë, nr. 22688/09, § 41, 31 Tetor 2013
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gjykata e shkallës së dytë dhe të metat në lidhje me vlerësimin e fakteve
nga kjo gjykatë.
Gjykata thekson se një nga aspektet themelore të sundimit të ligjit
është parimi i ligjshmërisë, i cili kërkon, ndër të tjera, që aty ku gjykatat më
në fund kanë vendosur një çështje, vendimi i tyre nuk duhet të vihet në
dyshim.2 Ky parim parasheh që asnjë palë nuk mund të kërkojë rihapjen e
procedurave vetëm për qëllim të një rishqyrtimi dhe një vendimi të ri të
çështjes. Fuqia e gjykatave të larta për të anuluar ose ndryshuar vendimet
gjyqësore të detyrueshme dhe të ekzekutueshme duhet të ushtrohet për
korrigjimin e defekteve themelore. Largimet nga ky parim, justifikohen
vetëm kur bëhen të nevojshme nga rrethanat me karakter të
konsiderueshëm dhe bindës.3 Në raste të tilla, Gjykata duhet të vlerësojë, në
veçanti, nëse është arritur një baraspeshë e drejtë ndërmjet interesave të
kërkuesve dhe nevojës për të siguruar administrimin e duhur të drejtësisë,
që përfshin rëndësinë e respektimit të parimit të ligjshmërisë. Parimi, sipas
të cilit një aktgjykim i formës së prerë është res judicata dhe zgjidh
mosmarrëveshjen midis palëve me efekt përfundimtar, është një element
themelor i së drejtës për një gjykim të drejtë të garantuar me Nenin 6 të
Konventës në çështjet civile.4 Gjykata vëren se aktgjykimi i Gjykatës
Komunale të Kostajnicës Kroate, e mbështetur nga Gjykata e Rrethit Sisak,
ishte vendosur në procedurën e shqyrtimit të ligjshmërisë me arsyetimin se
Gjykata e Rrethit Sisak duhet të kishte rivlerësuar argumentet e Prokurorisë
Komunale të Sisakut lidhur me atë nëse kërkuesi ka përmbushur
parakushtet për një shpërblim të veçantë pagash në përputhje me ligjin, për
një periudhë të caktuar të mandatit të tij në një zonë që merr mbështetje të
veçantë shtetërore. Në procedurën pasuese, Gjykata e Rrethit Sisak
rivlerësoi provat relevante dhe argumentet e palëve dhe hodhi poshtë
padinë civile të kërkuesit në pjesën që kishte të bënte me një kërkesë
pasurore, që i ishte dhënë me aktgjykimin e plotfuqishëm dhe të
ekzekutueshëm të 2 tetorit 2003. Gjykata vëren se në një numër çështjesh që
kanë të bëjnë me shfuqizimin e vendimeve të formës së prerë me anë të
procedurës së shqyrtimit mbikëqyrës, ka konstatuar shkelje të parimit të
ligjshmërisë sipas Nenit 6 § 1 të Konventës, kur ky mjet juridik është

2

3
4

752
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përdorur me qëllim të marrjes së një vendimi të ndryshëm në çështjen e
caktuar sepse gjetjet e gjykatave të shkallës së parë dhe të apelit nuk ishin
mbështetur mjaftueshëm nga prova dhe e kishin keqinterpretuar ligjin.5
Andaj fakti i vetëm se gjykata e shkallës më të lartë nuk pajtohet me
vendimin e shkallës së parë dhe apelit nuk paraqet një rrethanë të
jashtëzakonshme. Në rastin e kërkuesit, Gjykata Komunale e Kostajnicës
Kroate shqyrtoi në mënyrë të rregullt argumentet e palëve lidhur me
vendbanimin e kërkuesit dhe vendbanimin e tij aktual dhe konstatoi se
Prokuroria e Shtetit të Sisak nuk kishte ofruar as prova për të sfiduar
vërtetësinë e deklaratës së kërkuesit lidhur me vendbanimin e tij aktual në
zonën që merr mbështetje të veçantë shtetërore. Për më shumë duke pas
parasysh se shkalla e dytë hodhi poshtë kundërshtimet e Avokatit
Shtetëror, mendimi i kundërt i Gjykatës Supreme nuk mund të
konsiderohet si rrethanë e jashtëzakonshme, që dikton prishjen e një
vendimi final dhe të formës së prerë.
Sa i përket argumentit të Qeverisë se shfuqizimi i aktgjykimit të
formës së prerë dhe të ekzekutueshëm ishte i nevojshëm në interes të
ligjshmërisë në rast të gjykimeve jo konsistente nga gjykatat më të ulëta,
Gjykata vëren se këto argumente lidhen me mospërputhjen e pretenduar
ndërmjet aktgjykimit të rastit në fjalë dhe aktgjykimit të Gjykatës Supreme
nr. Gzz-190/03, me të cilin kjo gjykatë konstatoi se një shpërblim i posaçëm
i rrogës mund t‟iu jepej vetëm atyre që kishin vendbanimin dhe që
aktualisht banonin në zonën që merr përkrahje të veçantë shtetërore.
Megjithatë, siç është vërejtur më sipër, këto fakte ishin padyshim çështje
për shqyrtim para Gjykatës Komunale të Kostajnicës Kroate dhe Gjykatës
së Rrethit Sisak dhe kështu kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë ishte në të
vërtetë më shumë një kërkesë e fshehur nga Zyra e Prokurorit të Shtetit për
të siguruar një rishikim shtesë të këtyre fakteve të njëjta sesa një përpjekje
për të siguruar parimin e ligjshmërisë duke parandaluar mospërputhjen në
gjykimet e gjykatave civile. Për më tepër, Gjykata vëren se legjislacioni
përkatës i brendshëm në mënyrë të qartë përjashtoi çdo mundësi të
përdorimit të kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë në lidhje me pohimin e
dyshuar të gabuar ose jo të plotë të fakteve. Kështu, Gjykata Supreme

5

Nelyubin; Kondrashova kundër Rusisë, nr. 14502/04, § 27, 2 Nëntor 2006; Seregina kundër
Rusisë, nr. 12793/02, § 83, 30 Nëntor 2006; Sitkov kundër Rusisë, nr. 55531/00, § 32, 18
Janar 2007
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shkeli parimin e ligjshmërisë dhe rrjedhimisht ka pasur shkelje të Nenit 6 §
1 të Konventës.
Në lidhje me Nenin 1 të Protokollit 1, kërkuesi argumentoi se me
vendimin e plotfuqishëm të gjykatave kompetente, me të cilin i është dhënë
një kërkesë monetare të cilën e kishte zbatuar në mënyrë të rregullt, ai
kishte fituar një pasuri, nga e cila ishte privuar pa arsye, si rezultat i
përdorimit të procedurës së shqyrtimit të ligjshmërisë. Në mënyrë të
veçantë, ai ishte detyruar të paguante shumën e dhënë atij nga gjykimi
përfundimtar i gjykatave civile. Kështu, kërkuesi konsideroi ai mbante
barrë të tepërt individuale.
Qeveria pretendoi se kërkuesi nuk kishte asnjë arsye të besonte se
vendimet e gjykatave civile i kishin dhënë atij të drejta pasurore në lidhje
me shumën e plotë të pretenduar në procedurën civile. Gjykata rithekson se
kërkesa e parë dhe më e rëndësishme e Nenit 1 të Protokollit 1 është se çdo
ndërhyrje e një autoriteti publik në gëzimin paqësor të pasurisë duhet të
jetë e ligjshme. Prandaj, në rastin në fjalë, Gjykata gjen se duke privuar një
efekt ligjor, përkatësisht aktgjykimin e formës së prerë të vitit 2003,
autoritetet vepruan në kundërshtim me parimin e ligjshmërisë. Pra, privimi
i pasurisë nuk mund të thuhet se ishte i ligjshëm dhe rasti në fjalë, ka të
bëjë me dështimin për të njohur efektin res judicata të një vendimi të
plotfuqishëm të nxjerrë në procedurën kontestimore. Rrjedhimisht, Gjykata
konstaton se ka pasur shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1 dhe se Shteti i
paditur duhet të paguajë kërkuesin 3,871.69 euro për dëme materiale, 5,000
euro për dëme jo-materiale.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se ka shkelje të Nenit 6 § 1 dhe Nenit 1 të Protokollit
1 të Konventës (unanimisht).
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Koka Hybro Komerc doo Broyler kundër Serbisë - 59341/09
14.03.2017 [Seksioni i tretë]
Neni 6 § 1
Shkelje e së drejtës për proces të rregullt gjyqësor si pasojë e mosekzekutimit të aktgjykimit të formës së prerë për kompensim të dëmit / ka
shkelje
Neni 1 i Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e mosekzekutimit të aktgjykimit të formës së prerë për kompensim të dëmit / ka
shkelje
Neni 13
Shkelje e së drejtës për zgjidhje efektive si pasojë e mungesës së
mjeteve efektive juridike / e panevojshme për shqyrtim ndaras
Fjalët kyçe: proces i rregullt gjyqësor/ mos-ekzekutim i aktgjykimit të
formës së prerë/ kompensim i dëmit/ zgjidhje efektive
Faktet e rastit
Kërkuesi - Kompania Koka Hybro Komrc DOO Brojler, është
kompani me përgjegjësi të kufizuar e vendosur në Serbi. Në qershor 2006,
Gjykata Tregtare e Leskovcit detyroi AD Perper-Agrar, një kompani në
pronësi shoqërore me seli në Boshnjace (“debitori”), t‟i paguaj kërkuesit një
shumë të caktuar si dëmshpërblim. Më 31 tetor 2006, me kërkesë të
kërkuesit, Gjykata Tregtare e Leskovcit urdhëroi ekzekutimin e këtij
aktgjykimi dhe më tej ka kërkuar nga debitori që i njëjti t‟i paguaj kërkuesit
shpenzimet e ekzekutimit.
Në vitin 2011, Gjykata Tregtare e Leskovcit filloi procedurat e
falimentimit të debitorit. Kërkuesi në mënyrën e paraparë dhe me kohë
paraqiti kërkesën e vet, e cila më pas u pranua nga gjykata. Procedurat e
falimentimit të debitorit janë ende në vazhdim.
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Në parashtresat shtesë, Qeveria e ka informuar Gjykatën se kërkuesi i
ka transferuar kërkesat e veta të dala nga aktgjykimi, tek një person i tretë
në tetor 2015. Si përgjigje ndaj kësaj parashtrese, kërkuesi deklaroi se
kontrata për transferimin e kërkesave në fjalë është ndërprerë në dhjetor
2015.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Duke u mbështetur në Nenin 6 § 1 dhe 13 të Konventës dhe në Nenin
1 të Protokollit 1, kërkuesi u ankua se Shteti ka dështuar të ekzekutojë
aktgjykimin e formës së prerë të gjykatës dhe se ka pasur mungesë të
mjeteve efektive për ekzekutimin e aktgjykimit në fjalë.
Qeveria argumentoi se debitori ka qenë ligjërisht dhe financiarisht i
pavarur nga Shteti si dhe fakti që debitori kishte kaluar nëpër procedura të
falimentimit nuk mund t‟i atribuohet përgjegjësisë së Shtetit. Për këtë arsye,
Qeveria theksoi se shteti si palë kundërshtare në këtë rast nuk mund të
ishte përgjegjës për borxhin e kompanisë kërkuese. Mirëpo, në të njëjtën
kohë, Qeveria pranoi të jetë përgjegjëse për dëmet jo-materiale të
shkaktuara si pasojë e zgjatjes të tepruar të procedurave të ekzekutimit të
aktgjykimit të formës së prerë në dobi të kërkuesit. Në parashtresat shtesë,
Qeveria paraqiti se kërkuesi ka humbur statusin e vet si viktimë për shkak
se i ka transferuar kërkesat e veta te një person i tretë. Në fund, Qeveria
argumentoi se kërkuesi ka abuzuar me të drejtën e vet për kërkesë pasi që
ka dështuar të informojë Gjykatën për transferimin e lartcekur të kërkesave
të fituara me aktgjykim të formës së prerë. Kërkuesi në anën tjetër, duke i
kundërshtuar argumentet e Qeverisë në lidhje me statusin e viktimës,
rikujtoi se kontrata për transferimin e kërkesave tashmë kishte përfunduar
dhe prandaj akoma gëzonte statusin e viktimës sipas kuptimit të
Konventës.
Në lidhje me përgjegjësinë e Shtetit për borxhin e debitorit, Gjykata
rikujton se tashmë e ka sqaruar këtë çështje në shumë raste të
krahasueshme kundër Serbisë, në të cilat Shteti është përgjegjës për t‟i
respektuar borxhet e kompanive në pronësi shoqërore/shtetërore të cilat
janë krijuar përmes aktgjykimeve vendore të formës së prerë. Rrjedhimisht,
kundërshtimi i Qeverisë refuzohet. Në lidhje me statusin e viktimës të
kërkuesit, si dhe lidhur me abuzimin e të drejtës të saj për të parashtruar
një peticion, Gjykata njofton se kërkuesi me të vërtetë kishte dështuar të
informojë Gjykatën për transferimin e kërkesave të veta te një person i tretë.
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Mirëpo, marrë parasysh se kontrata është ndërprerë pas më pak se dy muaj
dhe se asnjëherë nuk është zbatuar, Gjykata gjen se kërkuesi nuk e ka
humbur statusin prej viktime dhe se dështimi për të informuar Gjykatën
nuk është abuzim i së drejtës për të parashtruar kërkesë. Prandaj, Gjykata
refuzon këto kundërshtime të Qeverisë.
Në lidhje me meritat e rastit, Gjykata njofton se aktgjykimet vendore
që janë shqyrtuar në këtë rast kanë ngelur pa u ekzekutuar deri në ditën
kur kjo Gjykatë po vendoste për këtë rast. Gjykata vëren se shumë shpesh
ka gjetur shkelje të Nenit 6 të Konventës dhe Nenit 1 të Protokollit 1 në
raste përafërsisht të njëjta sikur rasti në fjalë.1 Pas shqyrtimit të të gjitha
materialeve të paraqitura, Gjykata konsideron se Qeveria nuk ka paraqitur
ndonjë fakt apo argument bindës që do ta bindte atë për të arritur deri te
ndonjë përfundim tjetër në rastin në fjalë. Në përputhje me këtë, ka pasur
shkelje të Nenit 6 të Konventës dhe Nenit 1 të Protokollit 1. Pasi që arrin në
këtë përfundim, Gjykata nuk e sheh të nevojshme për të shqyrtuar të
njëjtën ankesë sipas Nenit 13 të Konventës.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se ka shkelje të Nenit 6 dhe Nenit 1 të Protokollit 1
të Konventës, ndërsa kërkesën nën Nenin 13 e konsideron të panevojshme
për shqyrtim (unanimisht).

1

R. Kačapor dhe të tjerët kundër Serbisë, nr. 2269/06 et al., §§ 57-64 dhe 71-76, 15 Janar 2008;
Crnišanin dhe të tjerët kundër Serbisë, nr. 35835/05, 43548/05, 43569/05 dhe 36986/06, §
124, 13 Janar 2009
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Nikolić dhe të tjerët kundër Serbisë - 9235/11
24.01.2017 [Seksioni i tretë]
Neni 6 § 1 dhe Neni 1 i Protokollit 1
Shkelje e së drejtës për proces të rregullt gjyqësor dhe ndërhyrje në të
drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e mos-ekzekutimit të
aktgjykimit të formës së prerë mbi kompensimin e tokës / ka shkelje
Neni 13
Shkelje e së drejtës për zgjidhje efektive si pasojë e mungesës së
mjeteve efektive juridike për ekzekutimin e aktgjykimit të formës së prerë /
e panevojshme për shqyrtim
Fjalët kyçe: gëzim paqësor i pasurisë/ mos-ekzekutim i aktgjykimit të
formës së prerë/ kompensim i tokës / zgjidhje efektive / kompani publike
Faktet e rastit
Kërkuesit - katërmbëdhjetë shtetas serbë, paraardhësit e të cilëve, në
vitin 1961, u privuan nga toka në favor të shtetit. Më 26 janar 2006, Gjykata
Komunale e Nishit e urdhëroi kompaninë IPK në Nish (debitori) t‟u paguajë
kërkuesve shumat e specifikuara në llogari të kompensimit për tokën në
fjalë, pasi qe kjo kompani ishte përdoruesi i fundit i asaj toke. Më 25 tetor
2006 dhe 1 shkurt 2007, me kërkesë të kërkuesve Gjykata Komunale e
Nishit urdhëroi ekzekutimin e aktgjykimit të lartpërmendur. Vendimi i
Gjykatës Komunale të Nishit u bë i plotfuqishëm dhe i ekzekutueshëm më
16 gusht 2006. Vetëm njëri nga kërkuesit (kërkuesi i shtatë) asnjëherë nuk
paraqiti një kërkesë për ekzekutimin e vendimit. Më 3 qershor 2009,
Gjykata Ekonomike e Nishit hapi procedurat në lidhje me falimentimin e
debitorit (St. 10/09). Vetëm njëra kërkuese (kërkuesja e dhjetë), dorëzoi
pretendimet e saj në procedurat e falimentimit në mënyrë të rregullt. Këto
procedura të falimentimit janë ende në vazhdim. Më pas më 2 mars 2009,
31 gusht 2009 dhe 9 qershor 2010, të gjithë kërkuesit parashtruan ankesat e
tyre kushtetuese. Më 17 mars 2011, 4 prill 2012 dhe 23 maj 2012, Gjykata
Kushtetuese konstatoi shkelje të së drejtës për gjykim brenda një kohe të
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arsyeshme në lidhje me të gjithë kërkuesit, me përjashtim të kërkuesit të
shtatë. Megjithatë, gjykata nuk i dha kërkueseve asnjë dëm, thjesht duke
deklaruar se kërkuesit "nuk kishin kërkuar dëmshpërblim jo-material”.
Gjykata Kushtetuese e hodhi poshtë ankesën në lidhje me kërkuesin e
shtatë, pasi ai nuk kishte kërkuar ekzekutimin e aktgjykimit në fjalë.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Kërkuesit u ankuan për dështimin e shtetit në ekzekutimin e një
vendimi gjyqësor të formës së prerë të dhënë në favor të tyre dhe të
mungesës së një mjeti efektiv në lidhje me këtë. Gjykata konsideron se kjo
ankesë duhet të shqyrtohet sipas Neneve 6 § 1 dhe 13 të Konventës dhe
Neni 1 i Protokollit 1.
Në lidhje me pranueshmërinë e rastit, Qeveria parashtroi se kërkesat
e shtatë prej kërkuesve duhet të shpallen të papranueshme, për shkak të
dështimit të tyre për të shteruar mjetet juridike vendore. Sipas Qeverisë,
këta kërkues as nuk kishin filluar procedurat e ekzekutimit, as nuk kishin
regjistruar pretendimet e tyre në procedurat e falimentimit, bazuar në
aktgjykimin në fjalë. Në lidhje me shtatë kërkuesit e tjerë, Qeveria pohoi se
ata kishin humbur statusin e viktimave, pasi që Gjykata Kushtetuese e
kishte pranuar se kishte shkelje të së drejtës së tyre për një gjykim të drejtë
brenda një kohe të arsyeshme. Gjykata Kushtetuese, megjithatë, nuk i
kishte dhënë asnjë kompensim për dëmin jo-material që pësuan për shkak
se ata nuk kishin parashtruar kërkesë për këtë qëllim. Kërkuesit bënë
komente të vonuara, të cilat nuk u pranuan në dosje.
Në lidhje me parashtresat e Qeverisë, fillimisht në rastin e kërkuesit
të shtatë, Gjykata vëren se rregulli i shterimit të mjeteve të brendshme
juridike të përcaktuar në Nenin 35 § 1 të Konventës, kërkon përdorimin e
atyre mjeteve juridike të cilat janë të disponueshme dhe të mjaftueshme për
të siguruar dëmshpërblim në lidhje me shkeljet e pretenduara. Gjykata ka
konsideruar vazhdimisht se kur një kërkues fiton në gjykimin
përfundimtar kundër një kompanie shoqërore, ai ose ajo kërkohet vetëm të
paraqesë një kërkesë për ekzekutimin e atij aktgjykimi pranë organit
kompetent, pranë një gjykate ose, në rast të likuidimit ose procedurës së
falimentimit ndaj debitorit, dhe vetëm të raportojë pretendimet e tij/saj
ndaj administratës së debitorit.1 Pasi që kërkuesi në fjalë dështoi të
1

Lolić kundër Serbisë, nr. 44095/06, § 26, 22 Tetor 2013, dhe Nikolić-Krstić kundër Serbisë, nr.
54195/07, § 29, 14 Tetor 2014
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paraqiste një kërkesë për ekzekutimin e aktgjykimit të lartpërmendur në
gjykatën kompetente ose të raportojnë pretendimet në procedurat e
falimentimit kundër debitorit, ankesat duhet të refuzohen sipas Nenit 35 §§
1 dhe 4 të Konventës për mospërdorimin e mjeteve të brendshme juridike.
Sa i përket të gjithë kërkueseve të tjerë, Gjykata vë në dukje se nga materiali
në posedim shtatë nga kërkuesit kanë paraqitur kërkesat e tyre për
përmbarim dhe se Gjykata Komunale e Nishit urdhëroi ekzekutimin e
aktgjykimit të lartpërmendur më 25 tetor 2006. Rrjedhimisht, kundërshtimi
i Qeverisë në këtë aspekt duhet të refuzohet. Lidhur me statusin e viktimës
së shtatë kërkuesve të tjerë, Gjykata rikujton se një ankesë pranë Gjykatës
Kushtetuese duhet të konsiderohet të jetë mjet juridik efektiv vendor
brenda kuptimit të Nenit 35 § 1 të Konventës, por vetëm në lidhje me
kërkesat e paraqitura kundër Serbisë pas 21 qershor 2012.2 Prandaj,
kërkuesit të cilët paraqitën kërkesën e tyre më 15 dhjetor 2010, nuk ishin të
detyruar të përdorin ankesën në Gjykatën Kushtetuese. Këta kërkues duhet
ende të konsiderohen si viktima brenda kuptimit të Nenit 34 të Konventës.
Për këto arsye, kërkesat duhet të shpallen të pranueshme.
Sa i përket shqyrtimit meritor te rastit, Gjykata vëren se aktgjykimi i
brendshëm në shqyrtim i rastit aktual ka mbetur i pa ekzekutuar deri më
tani. Gjykata vëren se shpesh ka gjetur shkelje të Nenit 6 të Konventës
dhe/ose Nenit 1 të Protokollit 1 të Konventës në rastet që ngritin çështje të
ngjashme me ato të ngritura në rastin aktual.3 Duke shqyrtuar të gjithë
materialin e paraqitur, Gjykata konsideron se Qeveria nuk ka paraqitur
asnjë fakt apo argument bindës për ta bindur atë për të arritur një
përfundim tjetër në rastin aktual. Rrjedhimisht, ka pasur shkelje të Nenit 6
§ 1 të Konventës dhe të Nenit 1 të Protokollit 1.
Në lidhje me pretendimet sipas Nenit 13 të Konventës, Gjykata nuk e
konsideron të nevojshëm shqyrtimin ndaras të kësaj pjese të kërkesës.
Në lidhje me zbatimin e Nenit 41 dhe 46 të Konventës, trembëdhjetë
kërkues, paraqitën kërkesë për kompensim të drejtë më 15 dhjetor 2010, por
nuk kanë arritur të zbatojnë Rregullën 60 të Rregullores së Gjykatës dhe më
pas t'i paraqesin ato kërkesa në kohën e duhur. Prandaj, Gjykata
konsideron se nuk ka bazë për t'i dhënë atyre ndonjë shume monetare.

2
3
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Megjithatë, duhet të vihet në dukje se një aktgjykim, në të cilin Gjykata gjen
shkelje të Konventës ose Protokolleve të saj, i imponon Shtetit të paditur një
detyrim ligjor, jo vetëm për të paguar ato mjete që kanë të bëjnë me shumat
e dhëna për kompensim, por edhe shpenzimet që kanë të bëjnë me
gjykimin.4 Duke marrë parasysh vendimin e saj në rastin në fjalë, Gjykata
konsideron se Shteti duhet të sigurojë, me mjete të përshtatshme,
ekzekutimin e vendimit të formës së prerë të Gjykatës Komunale të Nishit
të datës 26 janar 2006 duke u paguar kërkuesve shumat e caktuara në atë
aktgjykim.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se ka shkelje të Nenit 6 § 1 dhe Nenit 1 të Protokollit
1 të Konventës, ndërkaq kërkesa sipas Nenit 13 të Konventës është e
panevojshme për shqyrtim (unanimisht).

4

Marčić dhe të tjerët kundër Serbisë nr. 17556/05, §§ 63, 30 Tetor 2007; Pralica kundër Bosne
dhe Hercegovinës nr. 38945/05, § 18, 27 Janar 2009;
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Molla kundër Shqipërisë - 29680/07
08.12.2016 [Seksioni i parë]
Neni 6 § 1 dhe Neni 1 i Protokollit 1
Shkelje e së drejtës për proces të rregullt gjyqësor dhe ndërhyrje në të
drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e mos-ekzekutimit të
aktgjykimeve të brendshme për ndërprerjen e punëve ndërtimore: ka shkelje
Fjalët kyçe: proces i rregullt gjyqësor/ mos-ekzekutim i aktgjykimit të
formës së prerë/ gëzim paqësor i pasurisë/ punë ndërtimore/ linjë me tension të
lartë
Faktet e rastit
Kërkueses - znj. Frida Molla, shtetase shqiptare, në vitin 1995 dhe
1996, Komisioni i Kthimit dhe Kompensimit të Pronave në Korçë i njohu të
drejtën e pronësisë mbi pronën e trashëguar që përfshinte dy parcela toke
në madhësi prej 118 m2. Në një datë të panjohur, ndërmarrja zonale e
shpërndarjes së energjisë elektrike kishte filluar ndërtimin e një linje me
tension të lartë në parcelat e kërkueses, për të cilën kjo e fundi kërkoi
urdhër për pezullim të punëve ndërtimore. Më 13 janar 2006, Gjykata e
Qarkut në Korçë lëshoi urdhër për pezullimin e ndërtimit e që më vonë u
mbështet nga Gjykata e Apelit dhe Gjykata Supreme në Korçë. Më 26 janar
2006, kërkuesja paditi të pandehurin duke kërkuar ndalimin e
menjëhershëm të punëve, largimin e linjës me tension të lartë dhe kthimin e
asaj hapësire në gjendjen e mëparshme. Më 30 janar 2006, përmbaruesi
ndërpreu procedurat e ekzekutimit lidhur me vendimin e datës 13 janar
2006 me arsyetimin se punimet ishin pezulluar. Mirëpo, më 7 prill 2006,
Gjykata e Qarkut pranoi kërkesën e kërkueses duke marrë parasysh
ndërtimin e paligjshëm të linjës në pronën e saj. Ky vendim më vonë u
mbështet edhe nga Gjykata e Apelit, ndërsa në një datë të panjohur i
pandehuri ishte ankuar në Gjykatën Supreme kundër vendimeve të
gjykatave të shkallës më të ulët. Kërkuesja kërkoi që përmbaruesi të
ekzekutojë vendimin e 7 prillit 2006 të Gjykatës së Qarkut, mbështetur nga
Gjykata e Apelit, mirëpo Gjykata Supreme vendosi të pezullojë
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përkohësisht procedurën e përmbarimit për arsye se procedura në çështjen
e meritave të rastit ishte ende e pazgjidhur. Andaj, kërkuesja parashtroi
ankesë pranë Gjykatës Kushtetuese kundër këtij vendimi të Gjykatës
Supreme, ankesë e cila u hodh poshtë me arsyetimin se procedura në
çështjen e meritave të rastit ishte ende e pazgjidhur pranë Gjykatës
Supreme.
Më 11 janar 2008, Gjykata Supreme me aktgjykim të formës së prerë
mbështeti vendimin e Gjykatës së Qarkut të 7 prillit 2006, e të mbështetur
nga Gjykata e Apelit. Pas marrjes së këtij vendimi, më 22 shkurt, kërkuesja
kërkoi përsëri ekzekutimin e vendimit nga përmbaruesi, gjë të cilën nuk e
arriti gjatë viteve 2008-2011. Më 20 maj 2008, kërkuesja kishte parashtruar
padi penale kundër përmbaruesit dhe Operatorit të Shpërndarjes së
Energjisë Elektrike për dështim të ekzekutimit të vendimit të 7 prillit 2006,
mirëpo Gjykata e Apelit ndërpreu procedurën në bazë të një aktgjykimi të
formës së prerë. Në shtator të vitit 2011 i pandehuri informoi përmbaruesin
se kërkuesja ishte e gatshme ta zgjidhë mosmarrëveshjen në mënyrë
miqësore. Sidoqoftë, në nëntor të atij viti, kërkuesja informoi përmbaruesin
se përpjekjet për zgjidhje miqësore kishin dështuar dhe kërkoi vazhdimin e
procedurave përmbaruese. Kërkuesja gjithashtu ngriti padi kundër C.E.Z
Shpërndarje sh.a. që kishte privatizuar Operatorin e Shpërndarjes se
Energjisë Elektrike për kompensim të dëmit dhe fitimit të humbur,
procedura të cilat janë në pritje në Gjykatën e Apelit. Ndërkaq, paditë e
bëra ndaras kundër kërkueses nga Korporata Energjetike Shqiptare dhe
Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike për anulimin e vendimeve
administrative të viteve 1995-1996, u ndalën së shqyrtuari nga Gjykata e
Qarkut për shkak të mospjesëmarrjes së tyre në seanca. Për më shumë, nuk
pati ankesa ndaj asnjërit vendim duke marrë kështu formën e prerë.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Kërkuesja pretendoi shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1 dhe Nenit 6 § 1
si pasojë e mos-ekzekutimit të vendimeve të brendshme që urdhëronin
ndërprerjen e menjëhershme të punëve ndërtimore.
Duke marrë parasysh se kërkuesja kishte parashtruar dy kërkesa të
ndryshme në data të ndryshme para Gjykatës, kjo e fundit e konsideron
kërkesën e fundit për mos-ekzekutim të vendimit të Gjykatës Supreme të
11 janarit 2008, si kërkesë e cila duhet të shqyrtohet.
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Qeveria argumentoi se kërkesat e ndryshme të kërkueses paraqitnin
problem në lidhje me afatin kohor gjashtë mujor për pranueshmërinë e
kërkesës. Mirëpo, Gjykata vlerëson se kërkesat në këtë rast kanë të bëjnë
me mos-ekzekutim të një aktgjykimi final që paraqesin situatë të
vazhdueshme edhe sot. Për më shumë, Gjykata konsideron se kërkesa ishte
bërë brenda afatit kohor prej gjashtë muajsh dhe e konsideron atë si të
pranueshme.
Kërkuesja pretendoi se uzurpimi i paligjshëm i pronës së saj dhe mosekzekutimi i aktgjykimit të formës së prerë të 11 janarit 2006 paraqet shkelje
të së drejtës për gëzimin paqësor të pasurisë. Qeveria në anën tjetër e
kundërshtoi këtë argument me arsyetimin se ekzekutimi i aktgjykimit të
formës së prerë kishte qenë i pamundur për faktin se linja me tension të
lartë ishte përdorur në interes të publikut dhe kërkuesja duhej të kishte
gjetur mënyrë tjetër për ekzekutim. Qeveria gjithashtu argumentoi se
procedurat për kompensim vazhdonin ende para autoriteteve nacionale,
ndërsa punët ndërtimore kishin përfunduar para se vendimi të merrte
formën e prerë.
Gjykata nuk i pranon argumentet e Qeverisë në lidhje me mosekzekutimin e aktgjykimit të formës së prerë. Gjykata vëren se pasi
kërkuesja kishte vërejtur ndërhyrjen e autoriteteve në pronën e saj,
menjëherë kishte kërkuar urdhër pezullimi që ishte lëshuar më vonë nga
gjykatat nacionale. Në favor të kërkueses në çështjet meritore kishte
vendosur Gjykata e Qarkut, mbështetur nga Gjykata e Apelit më 27
Qershor 2006. Ndërkaq, më 11 janar 2008 Gjykata Supreme mbështeti
vendimin e këtyre gjykatave për ndalimin e menjëhershëm të punëve
ndërtimore, largimin e linjës me tension të lartë dhe kthimin e asaj hapësire
në gjendjen e mëparshme. Mirëpo, para se të bëhej i formës së prerë
vendimi i 27 qershorit 2006, punët ndërtimore kishin përfunduar, duke
bërë kështu që kjo pjesë e vendimit të bëhet joefektive. Sidoqoftë, Gjykata
vlerëson se pjesa tjetër e vendimit për largimin e linjës me tension të lartë
dhe kthimin e hapësirës në gjendjen e mëparshme mbeti e pa ekzekutuar.
Andaj, Gjykata përsëritë se mos-veprimet apo gabimet në ekzekutime
barten nga Shteti dhe nuk korrigjohen në kurriz të individit në fjalë.
Prandaj, Gjykata nuk pranon argumentin e Qeverisë për gjetje të një
mënyrë alternative të ekzekutimit të aktgjykimit të formës së prerë. Gjykata
në rastin në fjalë, vlerëson se autoritetet shtetërore kanë dështuar në
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ekzekutimin e aktgjykimit, pavarësisht kërkesave të përsëritura nga
përmbaruesi për tetë vite radhazi.
Prandaj, Gjykata gjen shkelje të Nenit 6 § 1dhe Nenit 1 të Protokollit 1
të Konventës për mos-ekzekutim të vendimit të Gjykatës së Apelit të 27
qershorit 2006, të mbështetur nga Gjykata Supreme më 11 janar 2008.
Sa i përket zbatimit të Nenit 41 të Konventës, Gjykata nuk jep ndonjë
vendim në lidhje me dëme materiale dhe jo- materiale pasi që procedurat
për kompensim dhe fitim të humbur janë në pritje e sipër tek gjykatat
nacionale.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se ka shkelje të Nenit 6 § 1 dhe Nenit 1 të Protokollit
1 të Konventës (unanimisht).
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19.06.2012 [Seksioni i katërt]
Neni 1 i Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë dhe shkelje e së
drejtës për proces të rregullt gjyqësor si pasojë e mos-ekzekutimit të
vendimit të Odës për të Drejtat e Njeriut për njohje si bartës të aksioneve /
ka shkelje
Neni 13
Shkelje e së drejtës për zgjidhje efektive si pasojë e mungesës së
mjeteve efektive të brendshme për ekzekutimin e vendimit të Odës për të
Drejtat e Njeriut / e panevojshme për shqyrtim
Fjalët kyçe: gëzim paqësor i pasurisë/ proces i rregullt gjyqësor/
(mos)ekzekutim i vendimit/ aksione në kompani / të drejta të punëtorëve / riorganizim i kompanisë
Faktet e rastit
Kërkuesit - z. Fikret Murtiq and znj. Raska Qerimoviq, shtetas
boshnjakë, kanë qenë të punësuar nga Agrokomerc, një kompani bujqësore
në Velika Kladusha. Më 1991, këshilli i punëtorëve të kompanisë mori
vendim për ndarjen e aksioneve të brendshme për punonjësit e kompanisë
si pjesë e riorganizimit të saj nga një shoqëri në pronësi shoqërore në një
shoqëri aksionare. U vendos që një e treta e pagave të punonjësve të
ndaheshin për pagesa me këste në mënyrë që aksionet e brendshme t'u
jepeshin atyre. Më 30 mars 1993 bordi drejtues i kompanisë nxori një sërë
rezolutash, të cilat autorizonin ndaljen e të ardhurave që rezultuan në një
rritje të kapitalit të brendshëm të kompanisë. Si rezultat i këtyre rezolutave
që autorizonin mbajtjen e të ardhurave, kapitali i brendshëm aksionar arriti
në 80.9% të kapitalit të përgjithshëm të kompanisë. Ky proces i riorganizimit vazhdoi deri në vitin 1994 kur pas konfliktit në pjesën veriperëndimore të Bosne dhe Hercegovinës, shteti mori kontrollin mbi
kompaninë që pastaj i pamundësoi kërkuesve ushtrimin e të drejtës së tyre
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si aksionarë, edhe pse kompania vazhdonte t‟i listonte punëtorët si
aksionarë në raportet vjetore financiare. Një vit më vonë kërkuesit u
pezulluan nga puna dhe u vunë në listë pritëse për punësim të ardhshëm të
mundshëm nga menaxhmenti i kompanisë, gjë e cila nuk ndodhi asnjëherë.
Prandaj, në vitin 2000, kërkuesit bënë ankesë ndaras pranë Odës për të
Drejtat e Njeriut. Paralel me këtë, një vit më vonë, kompania e auditimit
dhe këshillimit bëri auditimin e kompanisë dhe erdhi në përfundim se të
gjitha masat e ndërmarra mes viteve 1991-1994 për ndarje të aksioneve
ishin të jashtëligjshme. Ndër të tjera auditori konkludoi se, kompania është
100% në pronësi të Shtetit dhe me dekret të Federatës së Bosne dhe
Hercegovinës kompania u fut në listë të kompanive të kontrolluara nga
Shteti.
Në anën tjetër, pasi që Oda për të Drejtat e Njeriut i bashkoi kërkesat
e kërkuesve, më 8 Mars 2002, vendosi se kërkuesit kishin fituar pasuri në
formën e aksioneve të tyre të brendshme të paguara në kompani, të cilat
ishin të mbrojtura me ligj dhe gjeti shkelje të Nenit 6 të Konventës dhe
Nenit 1 të Protokollit 1 të Konventës. Gjithashtu, Oda për të Drejtat e
Njeriut urdhëroi Federatën e Bosne dhe Hercegovinës të ndërmarrë të
gjitha hapat e nevojshëm për të njohur Kërkuesit si bartës të aksioneve të
brendshme në lidhje me shumën e aksioneve të tyre të brendshme të
paguara dhe për t'u mundësuar atyre të ushtrojnë të drejtën e tyre si
aksionarë për të marrë pjesë në menaxhimin e kompanisë. Pasi që Federata
u urdhërua që të punësojë auditorët e njohur ndërkombëtarisht për të
përcaktuar strukturën e plotë të pronësisë së kompanisë, në bazë të raportit
të Deloitte & Touche, dega Pragë, u gjet se vetëm 9.67% e kapitalit ishte në
pronësi individuale, gjersa 90.33 % në pronësi të Shtetit. Për më shumë,
6.33% e kapitalit individual nuk iu ishte caktuar aksionarëve individualë
dhe vlera e kapitalit të kërkuesve nuk ishte caktuar. Kërkuesit u pajisën me
certifikata individuale të aksioneve me 29 Tetor 2007 dhe aksionet e tyre u
regjistruan zyrtarisht në Komisionin e Letrave me Vlerë. Ata gjithashtu
ishin të lejuar të merrnin pjesë në mbledhjet e përgjithshme të aksionarëve
të kompanisë.
Më 15 Janar 2009, Gjykata Kushtetuese e Bosne dhe Hercegovinës
erdhi në përfundim se vendimi i Odës për të Drejtat e Njeriut të vitit 2002 u
ekzekutua në mënyrë të plotë.
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Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Kërkuesit pretendojnë shkelje të Nenit 6 dhe Nenit 1 të Protokollit 1
të Konventës si pasojë e mos-ekzekutimit të vendimit të Odës për të Drejtat
e Njeriut më 8 Mars 2002.
Në lidhje me pranueshmërinë e kërkesës, Qeveria argumentoi se
kërkuesit nuk mund të pretendonin të ishin viktimë në kuptimin e Nenit 34
të Konventës, pasi që vendimi në fjalë ishte ekzekutuar plotësisht,
argument ky i kundërshtuar nga kërkuesit. Gjykata i referohet praktikës së
saj gjyqësore, ku kishte konstatuar se një vendim apo masë në të mirë të
kërkuesit nuk është parimisht e mjaftueshme për t‟i hequr statusin e
viktimës, përveç nëse autoritetet kombëtare pranojnë se ka pasur shkelje të
Konventës dhe ofrojnë zhdëmtim për atë shkelje. Gjykata ka parasysh
faktin se vendimi i Odës së të Drejtave të Njeriut u ekzekutua plotësisht më
29 Tetor 2007, siç është konfirmuar edhe nga Gjykata Kushtetuese, mirëpo
nuk ka pasë pranim të shkeljeve të bëra apo ndonjë dëmshpërblim të duhur
për kërkuesit nga ana e Qeverisë. Prandaj, ata ende mund të pretendojnë të
jenë viktimë sipas Nenit 34 të Konventës për kohën gjatë së cilës vendimi
nuk është ekzekutuar. Pasi që kërkesa nuk është qartazi e pabazë, Gjykata e
deklaron si të pranueshme.
Qeveria pretendoi se të gjithë hapat e nevojshëm për ekzekutimin e
vendimit të Odës për të Drejtat e Njeriut ishin marrë me kujdes dhe
menjëherë. Sipas Qeverisë zgjatja e kohës për ekzekutimin e vendimit, nuk
është e tepruar pasi duhet marrë në konsideratë edhe procedurat e
komplikuara ligjore dhe financiare që kërkoheshin me këtë vendim. Në
lidhje me shkeljen e pretenduar të Nenit 6 të Konventës, Gjykata përsëritë
gjetjet e bëra në rastin Hornsby kundër Greqisë,1 sipas të cilit ekzekutimi i një
vendimi të gjykatës duhet të konsiderohet si pjesë përbërëse e një „gjykimi‟.
Gjithashtu, Gjykata vëren se vendimi i lartpërmendur urdhëroi autoritetet
që të përcaktojnë vlerën e aksioneve të kërkuesve, të lëshojnë certifikata
individuale të aksioneve dhe t‟i regjistrojnë ato në Komisionin e Letrave me
Vlerë, në mënyrë që ata t‟i ushtrojnë të drejtat e tyre si aksionarë për të
marrë pjesë në menaxhimin e kompanisë dhe shpërndarjen e fitimeve. Në
lidhje me këtë, Gjykata vëren se aksionet e mbajtura nga kërkuesit
padyshim që kanë pasur vlerë ekonomike dhe përbëjnë “pasuri” brenda
kuptimit të Nenit 1 të Protokollit 1 të Konventës. Gjykata ka parasysh se
ekzekutimi i vendimit të Odës kërkonte procedura të komplikuara ligjore
1
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dhe financiare dhe se një sërë dokumentesh të rëndësishme lidhur me
privatizimin mungonin apo ishin shkatërruar gjatë luftës. Megjithatë,
Gjykata konsideron se këto nuk janë arsyetim për një vonesë prej më
shumë se pesë viteve gjatë së cilës kohë vendimi nuk është zbatuar. Vonesa
të tilla në të kaluarën janë konsideruar të paarsyeshme nga Gjykata2 andaj
nuk sheh ndonjë arsye të devijojë nga kjo praktikë. Rrjedhimisht, Gjykata
gjen shkelje të Nenit 6 të Konventës dhe Nenit 1 të Protokollit 1 të
Konventës.
Në lidhje me Nenin 13, kërkuesit pretenduan për mungesë të mjeteve
efektive të brendshme për ekzekutim të vendimit, argument i cili u
kundërshtua nga Qeveria. Pasi që kjo çështje lidhet me çështjen e shqyrtuar
më parë dhe duke pasur parasysh gjetjet e bëra në lidhje me Nenin 6 dhe
Nenin 1 të Protokollit 1 të Konventës, Gjykata konsideron të panevojshëm
shqyrtimin se a ka shkelje apo jo të Nenit 13 të Konventës.
Në pajtim me Nenin 41 të Konventës për shpërblim të drejtë, Gjykata
cakton për secilin kërkues një shumë prej 3,600 eurosh për dëmet jomateriale, së bashku me ndonjë taksë që mund të ngarkohet me to.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se ka shkelje të Nenit 6 dhe Nenit 1 të Protokollit 1
të Konventës, ndërkaq e konsideron të panevojshëm shqyrtimin e kërkesës
sipas Nenin 13 të Konventës (gjashtë vota pro dhe një kundër/ unanimisht).
Mendimi mospajtues i Gjyqtarit Kalaydjieva
Gjyqtari Kalaydjieva nuk pajtohet me gjetjet e bëra për Nenin 6 dhe
Nenin 1 të Protokollit 1 të Konventës pasi që nuk është i bindur se
kërkuesit mund të konsideroheshin ende viktimë në kohën e komunikimit
të ankesave të tyre pranë Gjykatës. Në procedurat vendore pranë Gjykatës
Kushtetuese kjo e fundit kishte gjetur se vendimi i Odës për të Drejtat e
Njeriut ishte ekzekutuar në tërësi, andaj kjo do të duhej të merrej si fakt i
mjaftueshëm për të konkluduar se çështja është përmbyllur. Gjyqtari
Kalaydjieva gjithashtu nuk pajtohet me zbatimin automatik të rasteve
kundër Bosne dhe Hercegovinës siç janë: Kudiq kundër Bosne dhe
Hercegovinës dhe Pralica kundër Bosne dhe Hercegovinës. Kjo për arsye se,
2
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dhe Hercegovinës nr. 38945/05, § 16, 27 Janar 2009
769

Murtić dhe Ćerimović kundër Bosne dhe Hercegovinës - 6495/09

sipas tij në rastin e tanishëm për dallim nga rastet e përmendura më lart,
kërkoheshin hapa më kompleks për ekzekutim siç janë auditimi
ndërkombëtar për përcaktimin e aksioneve të kërkuesve në kompani, që
edhe përbën proces të komplikuar financiar dhe ligjor. Po ashtu,
vështirësitë u lidhën edhe me dokumentet e humbura dhe të shkatërruara
gjatë luftës. Për këto arsye, të gjitha këto vështirësi ishin të mjaftueshme për
të arsyetuar vonesën pesë vjeçare për ekzekutim të vendimit të Odës për të
Drejtat e Njeriut dhe mos-gjetje të shkeljes së Nenit 6 dhe Nenit 1 të
Protokollit 1 të Konventës.
Më tej, në lidhje me Nenin 13 të Konventës, sipas gjyqtarit
Kalaydjieva, kërkuesit kanë dështuar që të shpjegojnë nëse kanë kërkuar
më parë kompensim për dëmet jo-materiale të shkaktuara nga vonesa e
pretenduar. Kjo edhe i rritë dyshimet në pranueshmërinë e ankesës së tyre
për mungesën e mjeteve të brendshme të duhura për të dhënë
dëmshpërblim për shkeljet e të drejtave të tyre. Prandaj, duke pasur
parasysh se në rastin e tanishëm nuk ka pasur shkelje në rastin e mosekzekutimit të vendimit të formës së prerë dhe nuk ka pasur vonesë të
paarsyeshme, gjyqtari Kalaydjieva pajtohet me vendimin e shumicës për
Nenin 13 të Konventës.
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25.07.2002 [Seksioni i katërt]
Neni 6 § 1
Shkelje e të drejtës për një proces të rregullt gjyqësor pranë një
gjykatë të paanshme dhe të pavarur si pasojë e presionit dhe kontrollit të
vazhdueshëm nga autoritetet / ka shkelje
Neni 1 i Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e
ndryshimeve ligjore që çuan në zvogëlimin e vlerës së aksioneve dhe
humbjen e kontrollit të aktivitetit dhe aseteve të kompanisë / ka shkelje
Neni 14
Trajtim diskriminues nga autoritetet ukrainase në raport me
kompanitë vendore / e panevojshme për shqyrtim
Fjalët kyçe: gëzim paqësor i pasurisë/ diskriminim / shoqëri aksionare /
arbitrazh / pavarësia e tribunalit /rishikim i vendimit të formës së prerë
Faktet e rastit
Kompania kërkuese - Sovtransavto Holding, ndërmarrje ruse e
transportit ndërkombëtar, gjatë viteve ‟93 dhe ‟97 kishte në zotërim 49% të
aksioneve në kompaninë publike ukrainase Sovtransavto-Lugansk. Pas një
mbledhje të aksionareve, u vendos që kompania në fjalë të transformohet
nga një kompani publike në kompani private. Organi komunal kompetent,
Këshilli Ekzekutiv në Lugansk e aprovoi këtë vendim. Duke u mbështetur në
këtë vendim drejtori menaxhues rriti kapitalin aksionar të kompanisë, çdo
herë për një të tretën dhe ndryshoi memorandumet dhe nenet e shoqërisë
aksionare. Këto vendime u aprovuan nga Këshilli Ekzekutiv në Lugansk.
Rritjet e tilla, i mundësuan drejtorëve të kompanisë që të marrin kontrollin e
kompanisë dhe aseteve të saj, derisa pjesëmarrja me aksione e kompanisë së
kërkuese nga 49% u zvogëlua në 20.7%. Në përputhje me ngjarjet e
lartshënuara më 1997 kompania e kërkuese paraqet ankesën në Tribunalin
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Rajonal të Arbitrazhit në Lugansk kundër Sovtransavto-Lugansk dhe
Këshillit Ekzekutiv të Luganskit, duke pretenduar që ndryshimet në
memorandum si dhe ratifikimi i tyre nga Këshilli Ekzekutiv janë të
jashtëligjshme dhe se këto ndryshime ishin bërë pa prezencën e kompanisë
kërkuese. Tribunali i Arbitrazhit hodhi poshtë ankesën e kompanisë
kërkuese. Më vonë në po të njejtin vit, kompania kërkuese paraqiti kërkesën
për procedurën e „rishikimit mbikëqyrës‟ (mjet juridik që i lejon palëve të
kërkojnë rishikimin e një vendimi të plotfuqishëm). Kjo kërkesë u hodh
poshtë nga zv. Presidenti i Tribunalit të Arbitrazhit. Kompania kërkuese
vazhdoi procedurën në Tribunalin Suprem të Arbitrazhit në Ukrainë, duke
kërkuar „rishikim mbikëqyrës‟, për dy vendimet e mëhershme. Tribunali
Suprem i Arbitrazhit i la mënjanë dy vendimet e mëhershme me arsyetimin
se tribunalet në fjalë nuk kanë marrë në konsideratë të gjitha faktet dhe
argumentet e kompanisë kërkuese dhe me këtë rast ktheu çështjen mbrapa
për rishqyrtim në Tribunalin Rajonal të Kievit, duke kërkuar nga ky i fundit
shqyrtim dhe ekzaminim të detajuar të provave dhe fakteve të rastit. Më
1998, Bordi i Sovtransavto-Lugansk i dërgoi letër presidentit ukrainas, duke i
kërkuar që personalisht të kujdeset për këtë çështje, në mënyrë që t‟i mbrojë
interesat e qytetarëve ukrainas andaj Presidenti i Ukrainës i tërhoqi
vëmendjen Tribunalit Suprem të Arbitrazhit që të mbrojë interesat
shtetërore. Tutje ankesat e kërkuesit u hodhën poshtë edhe nga Tribunali i
Kievit. Kompania e kërkuesit paraqiti kërkesën pranë Zyrës së Prokurorit të
Përgjithshëm për të lëshuar një kundërshtim, duke u mbështetur në
procedurën e “rishikimit mbikëqyrës”, për të vërtetuar ligjshmërinë e
vendimeve të mëparshme. Kjo kërkesë u refuzua mbi bazën se intervenimi i
shtetit në këtë çështje nuk ishte i nevojshëm.
Në ndërkohë, në mbledhjen e përgjithshme të Sovtransavto-Lugansk
aksionaret, sipas kompanisë kërkuese, vendosën të fillojnë procedurat e
mbylljes pa pjesëmarrjen e saj. Rihapja e procedurave ndodhi me një
kundërshtim të Tribunalit Suprem të Arbitrazhit, i cili me një vendim te
vitit 2000, prishi vendimet e mëhershme me arsyetimin se vendimet e
tribunaleve të arbitrazhit ishin nxjerrë pa një ekzaminim dhe vërtetim të
duhur të fakteve dhe mbi të gjitha nuk kishte asnjë vërtetim se
memorandumet dhe nenet e Sovtransavto-Lugansk kanë përkuar me
legjislacionin në fuqi. Edhe pse Tribunali Rajonal i Kievit tërhoqi vërejtjen
se njëherë ka vendosur mbi këtë çështje, ai mbi bazën e “rishikimit
mbikëqyrës” pranoi kërkesën e kompanisë kërkuese. Në një vendim të vitit
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2001, urdhëroi suksesorin e Sovtransavto-Lugansk, Trans King, që t‟i kthej
kompanisë kërkuese asetet që kishte në pronësi para procedurave të
mbylljes, por hodhi poshtë ankesën kundrejt Këshillit Ekzekutiv të
Lungansk. Gjithashtu vendimet e menaxhmentit të kompanisë për të rritur
pjesëmarrjen në kapital dhe ndryshimet e memorandumeve ishin të
paligjshme sepse këto veprime ishin në kompetencë të bordit. Gjithsesi,
ekzekutimi i këtij vendimi u ndërpre si pasojë e paraqitjes së kërkesës nga
pala tjetër për “rishikimit mbikëqyrës”. Gjykata ekonomike e Apelit në
Kiev1, nisur nga një kundërshtim i Prokurorit të Përgjithshëm, la mënjanë
vendimet e Tribunalit Rajonal të Kievit dhe hodhi poshtë të gjitha kërkesat
e kompanisë kërkuese. Po ashtu edhe Gjykata Supreme Ekonomike, hodhi
poshtë kërkesën e kompanisë mbi bazën e kalimit të afateve ligjore dhe
mos pagesës së taksës gjyqësore dhe se nuk ishte bërë asnjë kërkesë sa i
përket zgjatjes së afateve.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Në kundërshtimet preliminare të Qeverisë se Gjykata nuk ka
juridiksion për të shqyrtuar çështjen e kompanisë kërkuese, pasi që
procedurat u zhvilluan para hyrjes në fuqi të Konventës (11 shtator 1997),
kompania kërkuese pohoi se vetëm dy fazat e procedurës ishin zhvilluar në
atë kohë, kurse faza e tretë ishte zhvilluar në nëntor të po atij viti, ku edhe
aksionet e kompanisë kërkuese pësuan rënie. Gjykata thekson se në pajtim
me parimet e përgjithshme ndërkombëtare të pranuara, pala detyrohet nga
Konventa vetëm pas hyrjes së saj në fuqi. Në pajtim me këtë fakt, Gjykata
thekson se procedurat kanë filluar në qershor të vitit 1997 dhe ajo pjesë e
procedurave qëndron jashtë juridiksionit të Gjykatës ratione temporis.
Gjykata vendosë se do të ekzaminojë të gjitha procedurat pas 14 tetorit,
kurse procedurat e mëhershme do të merren në konsideratë gjatë analizës
së kërkesave si tërësi.
Duke u mbështetur në Nenin 6 të Konventës, kompania kërkuese u
ankua se i është privuar e drejta për një gjykim të drejtë nga një gjykatë e
paanshme dhe e pavarur, si pasojë e presionit të madh dhe kontrollit të
vazhdueshëm të autoriteteve ukrainase, duke përfshirë edhe vet presidentin
e Ukrainës. Qeveria kundërshtoi këtë argument, duke pohuar se e drejta
ukrainase përmban një seri garancionesh për paanshmërinë dhe pavarësinë e
1

Si rrjedhojë e ndryshimeve ne sistemin gjyqësor, tribunalet e arbitrazhit tanimë njihen si
Gjykata ekonomike.
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gjykatave. Kompania kërkuese nuk e kundërshtoi legjislacionin, por
veprimin i cili në pajtim me këto rregulla nuk ishte gjithmonë prezent në
praktikën gjyqësore, për vetë faktin se tribunalet financoheshin nga buxheti
lokal dhe një varësi e tillë padyshim se ishte kërcënim për pavarësinë e
gjyqësorit të garantuar me Kushtetutë. Gjykata thekson se në këtë ankesë
paraqiten tri çështje: pavarësia dhe paanshmëria e tribunaleve, mungesa e
dëgjimit në procedurë si dhe kohëzgjatja e procedurave.
Sa i përket çështjes së parë, sipas praktikës së Gjykatës, njëri ndër
parimet themelore të sundimit të ligjit është siguria juridike, e cila mbi të
gjitha do të thotë se kur gjykatat përfundimisht kanë vendosur mbi një
çështje vendimet e tyre nuk duhen vënë në pyetje, standard ky i vendosur
në Brumarescu kundër Rumanisë2 ku gjykata kishte gjetur shkelje si pasojë e
prishjes së vendimit përfundimtar nga gjykata më e lartë. Duke marrë
parasysh procedurat vendore, Gjykata thekson se kompania kërkuese
kishte fituar vetëm përkohësisht të drejtën e saj nëpërmjet rihapjes së
procedurave dhe vendimit të vitit 2001 nga Tribunali i Kievit, si dhe këto të
drejta nuk u njohën nga gjykatat vendore. Kompania kërkuese në mënyrë
definitive u privua nga e drejta për gjykim të drejtë kundër SavtransavtoLugansk. Gjykata gjithashtu thekson se Tribunali Suprem i Arbitrazhit dy
herë ka kthyer mbrapa vendimet e tribunaleve më të ulëta mbi bazën se
kanë dështuar të aplikojnë ligjin në mënyrën e duhur. Gjykata thekson se,
tribunalet e arbitrazhit nuk duket të kenë vepruar në pajtim me udhëzimet
e Tribunalit Suprem. Tutje vë në pah intervenimin e autoriteteve ukrainase
dhe gjen se ankesat e kërkuesit mbi paanshmërinë dhe pavarësinë e
tribunaleve nuk janë të paarsyeshme dhe se një ndërhyrje e tillë paraqet
mungesë të respektit për vetë sistemin gjyqësor. Në pajtim me rrethanat,
Gjykata përfundon se ka pasur shkelje të Nenit 6 sa i përket të drejtës për
një gjykim të drejtë nga një tribunal i pavarur dhe paanshëm.
Në lidhje me pretendimet për shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1,
Gjykata thekson se e drejta aksionare në kompani nënkupton edhe të
drejtën e votës dhe vendimmarrjes. Duke u nisur nga fakti se kompania
kërkuese posedonte në fillim 49% te aksioneve dhe më pas kjo pjesëmarrje
u zvogëlua, si dhe duke marrë në konsideratë vet kompleksitetin e çështjes,
Gjykata konsideron se çështja në fjalë nuk bie specifikisht në ndonjë
kategori të këtij neni prandaj vendos ta analizojë sipas rregullës së
përgjithshme të përcaktuar në këtë nen. Gjykata thekson se nuk është në
2
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juridiksionin e saj të vërë në dyshim vendimet e gjykatave dhe tribunaleve
ukrainase, por roli i saj është të konstatoj se mënyra e interpretimit dhe
aplikimit të ligjit nga këto gjykata është apo jo në pajtim me Konventën.
Lidhur me këtë Gjykata konsideron se, mënyra e padrejtë e zhvillimit të
procedurës ka ndikuar direkt në të drejtën e kompanisë kërkuese sa i
përket gëzimit paqësor të pasurisë. Së fundmi, mënyra e përfundimit të
procedurave gjyqësore, si dhe pasiguria në të cilën kompania kërkuese
ishte lënë, cenojnë baraspeshën e drejtë cila duhet të ekzistojë ndërmjet
interesave publike dhe të drejtës për gëzimin paqësor të pasurisë. Si pasojë,
Shteti ka dështuar t‟i garantojë të drejtën në pasuri kompanisë kërkuese,
ashtu siç garantohet në Nenin 1 të Protokollit 1. Bazuar në rrethanat e rastit,
Gjykata gjen se ka shkelje të kësaj dispozite.
Në lidhje me Nenin 14, kompania kërkuese pretendoi se ka pësuar
trajtim diskriminues nga ana e autoriteteve. Megjithatë, Gjykata konsideron
se, nën dritën e gjetjeve të saj nuk është e nevojshme të analizojë se a është
diskriminuar kompania kërkuese në bazë të nacionalitetit të saj.
Në bazë të Nenit 41, kompania kërkuese pretendoi dëme materiale në
vlerë 14,921,674$ sa i përket pagesës nga procedura e mbylljes. Gjithashtu
kërkoi 1,388,000$ si rimbursim të dividendëve për të cilat do të kishte të
drejtë në bazë të pjesëmarrjes me 49% të aksioneve. Kompania kërkuese
pretendoi gjithashtu 300,000$ si pasojë e shkeljes së Nenit 6 të Konventës
dhe pohoi se si pasojë e akteve të paligjshme të Sovtransavto-Lugansk, ka
humbur tregun dhe në kompensim të kësaj pretendoi 1 milion dollarë
amerikan sa i përket dëmit jo material. Qeveria kundërshtoi këto kërkesa
duke pohuar se metoda e përdorur për të kalkuluar këto shifra nuk ishte e
saktë dhe kompania kërkuese ka fituar kompensim në procedurën e
mbylljes të Sovtransavto-Lugansk. Gjykata konsideron se kjo çështje ende
nuk është gati për vendim. Si pasojë, vendosë ta rezervojë këtë çështje për
një procedurë të mëvonshme duke u bazuar edhe në një marrëveshje të
mundshme ndërmjet shtetit të Ukrainës dhe kompanisë kërkuese. Gjykata
u jep palëve gjashtë muaj për këtë qëllim.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se ka shkelje të Nenit 6 § 1dhe Nenit 1 të Protokollit
1, ndërkaq kërkesën sipas Nenit 14 të Konventës e vlerëson të panevojshme
për shqyrtim (unanimisht).
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24.10.1995 [Dhoma]
Neni 1 i Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e
rënies së vlerës së aksioneve: Kërkuesit nuk kanë locus standi (të drejtë të sjellin
ankesë)
Neni 6 dhe Neni 13
Shkelje e së drejtës për proces të rregullt gjyqësor dhe zgjidhje
efektive si pasojë e mos-lejimit të pjesëmarrjes në procedurat gjyqësore dhe
sigurimin e mbrojtjes ligjore të të drejtave të tyre /e panevojshme për shqyrtim
Fjalët kyçe: persona juridik / locus standi i aksionarëve / statusi i viktimës /
zgjidhje efektive/ mbrojtje ligjore/ mbyllje e kompnaisë / pronë në interes publik
Faktet e rastit
Kërkuesit - Agrotexim, Viotex, Hymofix, Kykladiki, Mepex dhe
Texema - gjashtë kompani të limituara Greke, janë aksionarë të 51.35% të
Birrarisë Fix („kompania‟), e cila u shndërrua në një kompani me përgjegjësi
të kufizuar në vitin 1927. Që nga 1975, Birraria Fix kishte përjetuar një rënie
të biznesit dhe kishte akumuluar borxhe të konsiderueshme me Bankën
Kombëtare të Greqisë, kreditorin e vet kryesor. Një vit më vonë Birraria Fix
kishte vendosur të transferonte dy fabrikat më të mëdha nga ambientet e
tyre ekzistuese në Athinë, përkatësisht nga Avenuja Syngrou dhe rruga
Patission, në zona jashtë qendrës së qytetit dhe t‟i transformonte këto zona
në një qendër tregtare dhe biznesore, projekt për të cilin Banka Kombëtare
e Greqisë dha pëlqimin. Si rezultat, në vitin 1976 Fabrika Syngrou Avenue
dhe Fabrika e rrugës Patission, pushuan së funksionuari.
Në vitin 1979 kompania kishte marrë nga autoritetet një leje ndërtimi
dhe një vit më vonë lidhi kontratë me Prokopiou Ltd, një kompani
ndërtimi. Po të njëjtin vit Këshilli Komunal i Athinës, me urdhrin i cili
konfirmua me urdhër të mëtejshëm, përcaktoi pronën në Rrugën Patission
si zonë që duhej të zhvillohej në një qendër rinore dhe një park publik. Por
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ky urdhër nuk ishte konfirmuar nga ministri përkatës. Një vit më vonë
Këshilli Komunal i Athinës në ndryshoi planin zhvillimor i cili tani siguroi
transformimin e zonës në një park dhe hodhi poshtë kërkesën e kompanisë
ndaj planit të ri dhe konfirmoi urdhrin e mëparshëm. Këshilli Komunal i
Athinës filloi mbjelljen e drunjëve dhe vendosjen e stolave në Syngrou
Avenue, pronësia e së cilës është kontestuar nga shteti. Pas një kërkese nga
kompania, Avokati i Shtetit pranë Gjykatës së Apelit të Athinës kishte
urdhëruar Këshillin Komunal të Athinës dhe çfarëdo pale të tretë të
ndërpresin uzurpimin e pronës. Si pasoj e mos zbatimin të këtij urdhri,
kompania, në 1982 nisi procedura pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të
Athinës për të njohur pronësinë kontestuar, por kjo e fundit e hodhi poshtë
kërkesën mbi bazën e një defekti procedural. Në anën tjetër në gusht të vitit
1982, Banka Kombëtare e Greqisë pushoi së financuari Birrarinë Fix. Pasi
afarizmi i kompanisë vazhdoi të bjerë, më 1983 aksionarët morën vendim
për të mbyllur kompaninë dhe emëruan dy likuidues, e që pas nëntë vitesh
do të zëvendësoheshin në vetëm me një. Po këtë vit kompania solli dy padi
në Gjykatën e Shkallës së Parë të Athinës kundër shtetit grek, qytetit të
Athinës dhe Kryetarit të Athinës personalisht, ku kërkonte dëmshpërblime
për të zvogëluar dëmet e shkaktuara si rezultat i aktiviteteve dhe
deklaratave të Këshilli Bashkiak dhe Kryetari i Bashkisë. Në korrik 1984,
Gjykata hodhi poshtë dy paditë, vuri në dukje se as vendimi i Këshillit
Komunal të Athinës dhe as zbulimi i tij ndaj publikut nuk ishin akte që
paraqesin përgjegjësinë e këtij të fundit që të mund të krijojë të drejtën për
kompensim. Tutje, në nëntor 1983, Ministri për Çështje Ekonomike nxori
urdhëresë që kompania të mbyllet sipas procedurën speciale të përcaktuar
në Ligjin për Bizneset në Vështirësi. Vendim ky që u apelua në Gjykatën e
Lartë Administrative nga Birraria Fix - përmes likuiduesve të saj dhe
Kompanitë kërkuese Kykladiki dhe Texema. Gjykata hodhi poshtë pa
shqyrtuar meritat e rastit, duke konkluduar se as Birraria Fix dhe Texema
nuk ishin të përfaqësuar ligjërisht dhe që Kykladiki ishte tërhequr nga
procedurat në seancë. Ndërsa po këtë vit, Këshilli Bashkiak i Athinës kishte
konfirmuar planet e saj për të shpronësuar zonat Syngrou Avenue dhe
rrugën Patission. Me kërkesën e Ministrit për Çështjet Ekonomike, Gjykata
e Apelit e Athinës emëroi një likuidues të vetëm, pas kundërshtimeve të
Bankës Kombëtare, dhe ri procedimit të kërkesës, Gjykata emëroi dy
likuidues që përfaqësonin interesat e Bankës dhe të kompanisë.
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Në korrik 1986 dy nga kompanitë kërkuese i bënë thirrje likuiduesve
të marrin masa në mënyrë që të ruhet vlera e dy pronave në fjalë dhe
interesat jetike të kreditorëve dhe aksionarëve të kompanive. Si pasojë
likuiduesit kërkuan nga Kryetari i Athinës t‟i largojë shenjat e vendosura
më parë nga shteti. Kërkesa u ri përsërit në qershor 1988, por pa përgjigje
pozitive me arsyetimin e vetëm se Komuna kishte tentuar t‟i blej këto prona
dhe t‟i vë në dispozicion të publikut. Po të njëjtin vit, departamenti i
planifikimit të Qytetit të Athinës propozoi një ndryshim të planit
zhvillimor në lidhje me zonën e Syngrou Avenue, e cila ishte përcaktuar si
një "qendër tregtare, kulturore dhe ekspozuese". Një vit më vonë, Këshilli
Komunal i Athinës vendosi të shpronësoj zonën e Syngrou Avenue me
qëllim që të ndërtojnë qendër tregtare dhe kulturore si dhe parking për
automjete. Vendim ky që u kundërshtua nga likuiduesit e Kompanisë, dhe i
njëjti u refuzua nga Departamenti i planifikimit. Pas marrjes së aprovimit
edhe nga Prefektura e Athinës dhe refuzimit të serishëm të kundërshtimit
të kompanisë, më 8 Prill 1989, departamenti i punëve publike të qytetit të
Athinës filloj rrënimin e mureve rreth fabrikës.
Me kërkesën e likuiduesve, Gjykata e Shkallës së Parë të Athinës,
urdhëroi restaurimin e pronës dhe ndalimin e marrjes së hapave të
mëtutjeshëm nga palët. Ky urdhër u konfirmua nga Avokati Shtetëror në
Gjykatën e Apelit. Pas publikimit të vendimit për shpronësim në Gazetën
Zyrtare, likuiduesit sollën një kërkesë për rishikim pranë Gjykatës Supreme
Administrative, deri në datën e shqyrtimit të rastit nga Gjykata Evropiane,
kjo e fundit nuk ka dhënë ndonjë vendim.
Pas kërkesës së Bankës Kombëtare dhe ndryshimeve ligjore
përkatëse, Gjykata e Apelit e Athinës zëvendësoi dy likuidatorët me një
likuidator të vetëm. Në anën tjetër, me një vendim të përbashkët të
Ministrit të Financave, atë të Punëve Publike dhe të Ambientit, më 2 mars
1993, Avenua Syngrou, u shpronësua. Si pasojë, Banka Kombëtare e
Greqisë i morri të gjitha pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme të
birrarisë, të vendosura në Athinë dhe në qytete të tjera greke.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Kërkuesit u ankuan për ndërhyrje të paligjshme të Komunës së
Athinës në të drejtën e tyre për gëzim paqësor të pasurisë, të garantuar me
Nenin 1 të Protokollit 1, si dhe pretenduan shkelje të Nenit 6 dhe 13 të
Konventës, për shkak se, ligji grek ia pamundësonte atyre, si aksionarë të
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Birrarisë Fix, të marrin pjesë në procedurat gjyqësore dhe të sigurojnë
mbrojtjen ligjore të të drejtave të tyre.
Në lidhje me Nenin 1 të Protokollit 1, Qeveria greke, në
kundërshtimet preliminare, pretendoi se kërkesa ishte e papranueshme
sepse ishte në papajtueshmëri ratione temporis dhe ratione personae me
dispozitat e Konventës dhe për shkak se kompanitë kërkuese kishin
dështuar në shterimin e mjeteve juridike vendore dhe në pajtim me afatin
kohor gjashtëmujor. Qeveria argumentoi se shumica e masave të
ndërmarra nga ana e autoriteteve publike, të cilat pretendohen se janë në
kundërshtim me Konventën, janë ndërmarrë para datës 20 nëntor 1985, që
ishte data kur Konventa ka hyrë në fuqi në Greqi dhe fakti se disa nga këto
veprime kishin vazhduar edhe pas hyrjes në fuqi, nuk është i mjaftueshëm.
Sipas Gjykatës, duke u bazuar në një studim paraprak, veprimet e
njëpasnjëshme të Këshillit të Athinës mund të merren si një seri hapash që
shkaktojnë një shkelje të vazhdueshme. Megjithatë, Gjykata nuk e
konsideron të nevojshme të japë një vendim përfundimtar mbi këtë çështje,
sepse duhet së pari të shqyrtojë argumentet e Qeverisë në lidhje me
mungesën e statusit të "viktimës" për kompanitë kërkuese, e që është më e
rëndësishme sesa kundërshtimi i mungesës së juridiksionit ratione temporis.
Qeveria pretendoi se Kërkuesve u mungon statusi i viktimës sipas
Nenit 25, meqenëse sipas këtij neni vetëm një person, interesat personale të
të cilit janë prekur, mund të gëzojë statusin e viktimës. Në këtë rast,
veprimet lidhur me kompaninë nuk prekin direkt interesat e aksionarëve
dhe fakti se këto interesa preken në mënyrë indirekte, nuk është i
mjaftueshëm që kompanitë kërkuese të gëzojnë „statusin e viktimës‟. Tutje,
Qeveria argumentoi se shoqëria e limituar ka personalitetin e vet juridik
dhe organet dhe asetet e veta që dallojnë nga ato të aksionarëve, andaj
lejimi i këtyre të fundit për të zëvendësuar organet menaxhuese do të
krijonte një pasiguri në transaksionet komerciale. Shkelja e parimit të
„mbulesës së korporatës‟ në favor të shumicës së aksionarëve, nuk është e
arsyeshme, duke pasur parasysh që likuiduesit e emëruar kishin kryer
punën e tyre në mënyrë të duhur në interes të kompanisë. Kompanitë
kërkuese, në anën tjetër, pretenduan se likuiduesit e emëruar kishin fuqi
ekskluzive për të menaxhuar dhe mbrojtur kompaninë në procedurat e
mbylljes dhe se vetë kompanitë ishin të privuar nga çfarëdo mase në
gjykatë kundër veprimeve të likuiduesve. Për më tepër, kompanitë
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kërkuese pretenduan se likuiduesit nuk kishin mbrojtur interesat e
Kompanisë.
Gjykata vëren se ankesa e aksionarëve të kompanisë ishte e bazuar
ekskluzivisht në propozimin se, shkelja e pretenduar e të drejtës së kësaj
kompanie për gëzim paqësor të pasurisë së saj kishte ndikuar negativisht
direkt në interesat financiare të tyre, për shkak të rënies së vlerës së
aksioneve dhe prandaj humbjet e kompanisë duhej të konsiderohen si
humbje personale të tyre. Duke u bazuar në këtë, ata argumentuan se
gëzonin statusin e viktimave. Në vlerësimin e vet Gjykata i referohet
opinionit të Komisionit, ku ky i fundit kishte konkluduar se “kur shkelja e
të drejtave të një kompanie që bien në fushëveprimin e Nenit 1 të
Protokollit 1, rezulton në rënie të vlerës së aksioneve të aksionarëve,
atëherë ka automatikisht një shkelje të të drejtës së aksionarëve në kuadër
të Nenit 1 të Protokollit 1”. Gjykata vëren se një afirmim i tillë, dërgon tek
krijimi i një kriteri që u garanton aksionarëve Locus Standi, që sipas
Gjykatës është i papranueshëm. Një qëndrim i tillë mund të krijojë
vështirësi në përcaktimin se kush ka të drejtë të aplikojë në institucionet e
Strasburgut. Ajo gjithashtu mund të shkaktojë probleme thelbësore në
lidhje me kërkesën e shterimit të mjeteve juridike vendore. Gjykata vë në
dukje se, në shumicën e sistemeve ligjore aksionarët normalisht nuk kanë të
drejtë të paraqesin një padi për dëmet në lidhje me një veprim apo një
lëshim që dëmton kompaninë e tyre. Andaj, është e paarsyeshme t‟u njihet
një e drejtë e tillë në kuadër të Konventës. Për me shumë, tejkalimi i
"mbulesës së korporatës" ose mosrespektimi i personalitetit juridik të një
kompanie, është i arsyeshëm vetëm në rrethana të jashtëzakonshme,
veçanërisht në rastet kur vërtetohet se ishte e pamundur që kompania
bënte kërkesë pranë institucioneve të Konventës nëpërmjet organeve të saj
apo likuiduesve të saj. Gjykata gjithashtu gjen se ky parim ishte konfirmuar
në rastin Barcelona Traction në lidhje me mbrojtjen diplomatike të
kompanive nga Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë1. Në rastin në fjalë,
nuk ishte vërtetuar qartë se ishte e pamundur që kompanitë kërkuese të
parashtrojnë një kërkesë përmes likuiduesve të kompanisë. Gjykata
gjithashtu vëren se nuk kishte fakte që sugjeronin që likuiduesit nuk kanë
kryer detyrat e tyre në mënyrën e duhur. Edhe sikurse ky të ishte rasti,
Gjykata duke u bazuar në vendimin e Gjykatës së Apelit të Athinës, vëren
1
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se kompania mund të kishte kërkuar zëvendësimin e likuiduesve. Por,
përkundrazi, në bazë të provave, vërehet se aksionarët u kishin dhënë
udhëzime likuiduesve për masat që duhet të ndërmerren. Si rezultat, nuk
mund të konkludohet qartazi nëse në kohën e parashtrimit të kërkesës
pranë Gjykatës, do të ishte e mundur për Birrarinë Fix të paraqiste kërkesën
përmes likuiduesve. Si pasojë, nuk mund të konsiderohet se kompanitë
kërkuese nuk gëzojnë të drejtën të sjellin kërkesa pranë institucioneve të
Konventës. Ky konkludim e bën të paarsyeshëm vlerësimin e mëtejshëm të
Gjykatës në lidhje me kundërshtimet tjera të Qeverisë në raport me shkeljet
e pretenduara.
Në lidhje me Nenin 6 dhe Nenin 13, Gjykata konstaton se asnjëri nga
këto nene nuk nënkuptojnë se, sipas ligjit kombëtar të shteteve
kontraktuese aksionarët në një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar kanë të
drejtë të paraqesin padi duke kërkuar urdhër ose dëmshpërblim në lidhje
me veprimin ose mosveprimin që dëmton kompaninë e tyre. Gjykata hedh
poshtë këtë kërkesë si të papranueshme.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se nuk ka juridiksion për të vlerësuar meritat e rastit
(tetë vota pro dhe një kundër).
Mendimi mospajtues i gjyqtarit Walsh
Gjyqtari Walsh shpreh pikëpamje të kundërta sa i përket të drejtës së
aksionarëve për të parashtruar ankesë. Sipas tij kompanitë e mëdha janë
mjete komerciale për ngritje të kapitalit. Sidoqoftë në rastet kur kompanitë
e tilla dështojnë, humbës janë aksionarët individual. Ata janë pronarët e
aseteve edhe pse pronësia primare mbetet mbi kompaninë. Ekzistenca e
entitetit të kompanisë nuk u jep aksionarëve asnjë lloj garancioni mbi
humbjet e vlerës së aksioneve të tyre. Sipas tij duket anomalistike që
mbrojtja e të drejtave të njeriut në fushën e pronave duhet t‟i nënshtrohet
parimit të „mbulesës së korporatës‟. Aksionarët duhet të lejohen që të
ankohen për shkeljet e të drejtave të tyre individuale në kuadër të
shoqërive aksionare. Trupat kërkuese duhet të shikohen si një grup i
viktimave individuale.
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Marčić dhe të tjerët kundër Serbisë - 17556/05
30.10.2007 [Seksioni i dytë]
Neni 1 i Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e mosekzekutimit të vendimit të Gjykatës Tregtare për kompensim të pagave si
pasojë e insolvencës / ka shkelje
Neni 6 § 1
Shkelje e së drejtës për proces të rregullt gjyqësor si pasojë e mosekzekutimit të vendimit të Gjykatës Tregtare për kompensim të pagave /
panevojshme për shqyrtim ndaras
Fjalët kyçe: gëzim paqësor i pasurisë/ mos-ekzekutim i vendimit/
falimentim/ kompensim i pagave
Faktet e rastit
Kërkuesit: z. Srbislav Marčić (kërkuesi i parë) z. Stevan Kostić (kërkuesi i
dytë) z. Slavko Pešić (kërkuesi i tretë), z. Radoslav Pesić (kërkuesi i katërt) z.
Časlav Stošić (kërkuesi i pestë) z.Sreten Stojanović (kërkuesi i gjashtë), z.
Budimir Stajić (kërkuesi i shtatë), z. Petar Pesić (kërkuesi i tetë) z. Slađan
Stanisavljević (kërkuesi i nëntë), z. Branko Dinić (kërkuesi i dhjetë), z. Saćip
Demić (kërkuesi i njëmbëdhjetë), z. Dragan Ţivković (kërkuesi i dymbëdhjetë), z.
Dragan Nikolić (kërkuesi i trembëdhjetë), z. Zoran Stanojević (kërkuesi i
katërmbëdhjetë), z. Mile Milenković (kërkuesi i pesëmbëdhjetë), znj Branka
Mirčić (the kërkuesja e gjashtëmbëdhjetë) dhe znj. Ljiljana Petrović
(kërkuesja e shtatëmbëdhjetë) janë shtetas të Bashkimit Shtetëror të Serbisë dhe
Malit të Zi. Me përjashtim të kërkuesit të dymbëdhjetë, gjashtëmbëdhjetë
dhe shtatëmbëdhjetë, të gjithë kanë qenë të punësuar në “Mehanizacija”,
njësi organizative e kompanisë shtetërore “Erozija” në Serbi. Tre kërkuesit
e lartpërmendur janë fëmijët e punëtorëve që kanë ndërruar jetë e që nga
Gjykata Komunale në Vladiçin Han deklarohen trashëgimtarë të tyre
ligjorë.
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Në një datë të panjohur, kërkuesit kishin ngritur padi kundër
“Mehanizacija” pranë Gjykatës së Punës në Vranjë për pagesë të pagave
për punën e bërë në një projekt në Irak. Më 1988, Gjykata Tregtare në
Leskovc kishte hapur procedurë për paaftësi për të paguar për
“Mehanizacija”. Ky vendim ishte publikuar në Gazetën Zyrtare të
Republikës Socialiste Federale të Jugosllavisë, ndërsa disa ditë para kësaj
date po e njëjta gjykatë kishte hapur procedurë të ndarë për falimentim të
“Erozija”. Më pas, Gjykata Tregtare u informua nga Gjykata e Punës mbi
kërkesat monetare të kërkuesve, të specifikuara në dollarë amerikanë.
Më 27 Dhjetor 1990, Gjykata Tregtare duke pas në konsideratë kursin
e këmbimit valutor dhe asetet në dispozicion të shndërruara në para, mori
vendimin formal duke specifikuar shumën e saktë për t‟u paguar nga
debitori në dinarë jugosllavë për secilin kërkues, paraprakisht, me një
vendim kishte njohur kërkesat e punëtorëve në dollarë amerikanë. Këto
shuma të parave caktohen të paguhen brenda pesëmbëdhjetë ditëve nga
marrja e formës së prerë të vendimit. Më 12 Shkurt 1991, vendimi i
Gjykatës Tregtare u mbështetet nga Gjykata e Lartë Tregtare dhe
rrjedhimisht merr formën e prerë. Nga çka është e ditur, kërkuesit
informuan Gjykatën Tregtare për pranim të 40% të kërkesave në dollarë
amerikanë. Kërkuesit më 13 dhjetor 2004 parashtruan kërkesë tek Gjykata
Tregtare për qasje në dosje të rastit, vendimin final të gjykatës si dëshmi
nëse vendimi mbi procedurat për falimentim është publikuar në Gazetën
Zyrtare dhe një kopje shtesë të faqes së ballinës së dosjes së rastit që
specifikon se procedurat kanë përfunduar. Por, ata pranuan vetëm një
kopje të certifikuar të faqes së ballinës, pa përshkrim se procedurat kanë
përfunduar.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Kërkuesit pretenduan shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1, si pasojë e
mos pagesës së paraparë me vendimin përfundimtar të Gjykatës Tregtare
më 27 dhjetor 1990. Në anën tjetër, Qeveria konsideroi se nuk ka shkelje të
Nenit 1 të Protokollit 1 dhe se pretendimet e kërkuesve nuk ishin në
përputhje ratione temporis, ratione personae dhe nuk kishin plotësuar kushtin
për shterim të mjeteve juridike të brendshme. Qeveria pretendoi se
procedurat e falimentimit kanë përfunduar më 27 dhjetor 1990 dhe se shteti
ka ratifikuar Protokollin 1 në mars 2004. Për më shumë, argumentoi se nuk
ka dëshmi që vendimi për përfundim të procedurave të falimentim nuk
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është publikuar në Gazetën Zyrtare dhe se e drejta e kërkuesve për zbatim
të vendimit të Gjykatës Tregtare është parashkruar më 2001 me Aktin e
Detyrimeve. Andaj, Qeveria konsideroi se kërkesa në tërësi është jo në
përputhje ratione temporis me Konventën, gjë e cila kundërshtohet nga
kërkuesit.
Gjykata hedh poshtë argumentin e Qeverisë për të deklaruar
kërkesën jo në përputhje ratione temporis mbi bazën se vendimi për
përmbylljen e procedurave të falimentimit nuk ishte publikuar në Gazetën
zyrtare, dhe nuk kishte dëshmi nëse kishte pasur ndonjëherë vendim të
tillë. Gjithashtu argumentet e Qeverisë në lidhje me standardin e rubrikës
së shtypur dhe datës nuk janë të qarta dhe se kërkesat e kërkuesve për
zbatim të vendimit të vitit 1990 nuk mund të parashkruhen ngase ajo
gjykatë është ende në obligim ex officio për të ekzekutuar vendimet e saj.
Sa i përket pretendimeve të Qeverisë se kërkesat e kërkuesve të parë,
të dymbëdhjetë dhe të shtatëmbëdhjetë nuk janë në përputhje ratione
personae për arsye se nuk janë njohur si kreditorë në procedurat e paaftësisë
për të paguar, argumente këto të kundërshtuara nga kërkuesit në bazë të
Nenit 36 të Ligjit mbi Pronën, Gjykata i hedh poshtë këto argumente dhe
gjen se legjislacioni i brendshëm përcakton se pasuria e të vdekurit
transferohet ex lege te trashëgimtari. Për më shumë, Qeveria argumentoi se
kërkuesit nuk kanë shteruar mjetet juridike efektive të brendshme pasi që
nuk kanë kërkuar ekzekutim të vendimit përfundimtar të Gjykatës Tregtare
sipas Ligjit të Procedurës së Ekzekutimit. Gjithashtu, sipas Qeverisë ata nuk
kanë bërë ankesë në Bordin Mbikëqyrës të Gjykatës Supreme apo ankesë në
Gjykatën e Serbisë dhe Malit të Zi. Kërkuesit kundërshtuan efikasitetetin e
këtyre mjeteve dhe u thirrën në parimin “iura novit curia”. Gjykata hedh
poshtë argumentet e Qeverisë dhe konsideron se ankesat tek Gjykata e
Serbisë dhe Malit të Zi dhe Bordit Mbikëqyrës të Gjykatës Supreme nuk
janë efektive,1 siç edhe ishte tanimë e elaboruar mirë në praktikën e
Gjykatës, andaj nuk sheh arsye të ndërroj këtë praktikë. Gjithashtu,
argumenti rreth Ligjit mbi Procedurën e Ekzekutimit nuk qëndron pasi
është Gjykata ajo që i ekzekuton vendimet e veta. Si pasojë Gjykata
konsideron se kundërshtimet e Qeverisë duhet të refuzohen dhe shpall
kërkesën të pranueshme.
Lidhur me Nenin 1 të Protokollit 1, Qeveria pretendoi se nuk ka
shkelje për shkak të mungesës së veprimit nga kërkuesit të cilët kishin bërë
1
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vetëm tri ankesë, para hyrjes në fuqi të konventës në raport me shtetin e
Serbisë periudhë kjo katërmbëdhjetë vjeçare, dhe se këto procedura ishin
komplekse për arsye se përfshinin numër të madh të kreditorëve. Qeveria
tutje argumentoi se edhe në rast se pretendohet se kërkuesit kanë “pasuri”
sipas Nenit 1 të Protokollit 1, ata nuk mund të konsiderohet se janë privuar
nga e drejta në pasuri sepse ky privim në vetvete nuk është definitiv.
Kërkuesit argumentojnë se nuk kanë qenë të obliguar të bëjnë kërkesa të
përsëritura, pasi që Gjykata ka obligim ex officio për ekzekutim të
vendimeve të veta dhe se ata janë privuar nga pasuria e tyre që nga
momenti kur vendimi i gjykatës tregtare është bërë final.
Gjykata në vlerësimin e saj i referohet praktikës së saj gjyqësore,
përkatësisht rastit Burdov kundër Rusisë2 duke theksuar se një “pretendim”
mund të themelojë “pasuri” në kuptimin e Nenit 1 të Protokollit 1 nëse
është mjaftueshëm i bazuar për ekzekutim. Gjithashtu, konsideron se është
në përgjegjësinë e shtetit për të vendosur në gatishmëri të gjitha mjetet e
duhura për ekzekutim të vendimeve të gjykatave. Gjykata vëren se
vendimi i Gjykatës Tregtare i datës 27 dhjetor 1990 ende nuk ishte
ekzekutuar dhe se nga hyrja në fuqi e Konventës tanimë kishin kaluar tre
vite e shtatë muaj, periudhë kjo që bie nën juridiksionin ratione tempore. Për
më shumë kërkesa ishte në pritje për gati trembëdhjetë vite, periudhë gjatë
së cilës nuk ka pasur përpjekje për ekzekutim të vendimit të Gjykatës
Tregtare, gjë që ka ndikuar në privimin e marrjes së parave që në mënyrë
legjitime ishin pritur nga kërkuesit. Andaj, Gjykata gjen se ka shkelje të
Nenit 1 të Protokollit 1 të Konventës.
Duke pas parasysh gjetjet e bëra në lidhje me Nenin 1 të Protokollit 1,
Gjykata i deklaron kërkesat e bëra nën Nenin 6 § 1 të pranueshme por nuk
e sheh të arsyeshme që t‟i shqyrtojë ndaras në merita të rastit.
Në lidhje me shpërblimin e drejtë, të paraparë në Nenin 41 të
Konventës, Gjykata gjen se për shkak të dështimit të kërkuesve për të
vepruar në përputhje me Rregullat e Gjykatës, nuk mund t‟u jepet
shpërblimi i drejtë i kërkuar nga ta. Megjithatë, Gjykata deklaron se Shteti
duhet të sigurojë ekzekutimin e vendimit të Gjykatës Tregtare të 27
Dhjetorit 1990.

2

nr. 59498/00, § 40, GjEDNj 2002-III
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Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se ka shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1 të Konventës
dhe se kërkesa e bazuar në Nenin 6 § 1 është e panevojshme për shqyrtim
ndaras (unanimisht).
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19.04.2005 [Seksioni i dytë]
Neni 6 § 1
Shkelje e së drejtës për proces të rregullt gjyqësor si pasojë e mosekzekutimit të vendimit të gjykatës për kompensim / ka shkelje
Neni 1 i Protokollit 1
Ndërhyrje në të drejtën e gëzimit paqësor të pasurisë si pasojë e
vonesës në pagimin e borxhit / ka shkelje
Fjalët kyçe: proces i rregullt gjyqësor/ mos-ekzekutim vendimit gjyqësor/
shterim i mjeteve juridike/ gëzim paqësor i pasurisë/ kompensim i pagave
Faktet e rastit
Kërkuesi - z. Anatoliy Aleksandrovich Shcherbakov, shtetas ukrainas,
më 1997-1998 ka punuar si minator për kompaninë shtetërore të ndërtimit
të minierave Shakhtobudivel’ne Upravlinnia; “LSU”. Qeveria parashtroi se që
nga ai vit e tutje kompania e minierave përjetoi vështirësi financiare dhe
për këtë arsye pagat u paguan punonjësve të saj në mënyrë të parregullt.
Në tetor të vitit 2000, kërkuesi filloi procedurën në Gjykatën e Qytetit të
Lysychansk kundër kompanisë duke kërkuar të rimarrë pagën që i ishte
borxh atij. Një vit më vonë, Shërbimi i Përmbarimit të Qytetit të
Lysychansk informoi kërkuesin se gjykimi i tij nuk mund të ekzekutohej
për shkak të mungesës së fondeve të kompanisë në fjalë. Në vitin 2003,
kompania i pagoi kërkuesit vlerën e parave që kishte borxh.
Një vit më vonë, kërkuesi njoftoi Gjykatën se ishte paguar shuma në
kompensim për borxhet e pagave, ku shuma përfshinte edhe borxhin e
gjykimit të 2 nëntorit 2000.
Baza ligjore - arsyeshmëria e Gjykatës
Kërkuesi pretendoi shkelje të Nenit 6 § 1 të Konventës dhe Nenit 1 të
Protokollit 1 të Konventës, për shkak të mos-ekzekutimit të aktgjykimit të
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Gjykatës së Rrethit Lysychansk të datës 2 nëntor 2000, të dhënë në favor të
tij.
Në lidhje me pranueshmërinë e kërkesës, Qeveria theksoi se meqë
aktgjykimi i 2 nëntorit 2000 ishte ekzekutuar plotësisht nga autoritetet
kombëtare, kërkuesi nuk mund të konsiderohej më viktimë e shkeljes së të
drejtave të tij sipas Nenit 6 § 1. Prandaj, ata propozuan që kërkesa të
deklarohej e papranueshme ose ç „regjistrohej nga lista e rasteve të
Gjykatës. Në lidhje me këtë qëndrim të Qeverisë, Gjykata vëren se kjo
çështje tashmë është shqyrtuar më herët në gjykime të tjera,1 ku kishte
konstatuar se kërkuesi mund të pretendojë të jetë viktimë e shkeljes të të
drejtave të garantuara me Nenin 6 § 1 në lidhje me periudhën gjatë së cilës
vendimi nuk është në fuqi, si pasojë hedh poshtë kundërshtimin e
Qeverisë.
Më tej, Qeveria pretendoi se kërkuesi nuk kishte shteruar mjetet
juridike vendore pasi që nuk kishte paraqitur një kërkesë në gjykatat e
brendshme duke kundërshtuar pasivitetin e Shërbimit të Përmbarimit
Shtetëror ose duke kërkuar të përshpejtojë procedurat e ekzekutimit në
rastin e tij. Gjykata rikujtoi rastet e përmendura më lartë, prandaj Gjykata
nuk gjen asnjë arsye për të dalluar edhe rastin në fjalë nga vendimet e
mëparshme. Prandaj, Gjykata përfundon se kërkuesi ishte liruar nga
shterimi i mjeteve juridike dhe se kërkesa është në pajtim me Nenin 35 § 1
të Konventës. Në të njëjtën bazë, Gjykata konstaton se ankesa e kërkuesit
sipas Nenit 1 të Protokollit 1 nuk mund të refuzohet.
Në lidhje me Nenin 6 të Konventës, Gjykata vëren se Shteti është
përgjegjës për borxhet e ndërmarrjes së ndërtimit të minierave në fjalë.2
Gjykata vëren se vendimi i 2 nëntorit 2000 mbeti i pa ekzekutuar për një
periudhë të gjatë kohore (mbi tre vjet). Prandaj, Gjykata konsideron se duke
dështuar për më shumë se tre vjet të marrë masat e nevojshme për të
përmbushur vendimin e lartpërmendur, autoritetet privuan implementimin
e dispozitave të Nenit 6 § 1 të Konventës për pjesën më të madhe të saj.
Gjykata gjithashtu konstaton se ka pasur një vonesë në ekzekutimin e
aktgjykimit që nga nëntori i vitit 2000 deri në datën e komunikimit të
kërkesës drejtuar Qeverisë së paditur. Më tej konsideron se Qeveria nuk ka

Voytenko kundër Ukrainës nr. 18966/02, aktgjykimi i dt. 6 Qershor 2004, § 35; Shmalko kundër
Ukrainës) nr. 60750/00, aktgjykimi i dt. 20 Korrik 2004, § 34
2
Romashov kundër Ukrainës, nr. 67534/01, § 41, aktgjykimi i dt. 27 Korrik 2004
1

788

Shcherbakov kundër Ukrainës - 75786/01

bërë ndonjë justifikim për këtë vonesë. Rrjedhimisht, Gjykata gjen se ka
shkelje të Nenit 6 § 1 të Konventës.
Në lidhje me Nenin 1 të Protokollit 1, kërkuesi pretendoi se kishte
pasur një ndërhyrje të pajustifikuar në të drejtat e tij pronësore, për shkak
se vonesa në pagimin e borxhit e kishte privuar atë nga posedimi aktual i
pasurisë së tij. Qeveria pranoi se borxhi përbënte pasuri në kuptimin e
Nenit 1 të Protokollit 1. Megjithatë, ata pohonin se nuk ishte shkelur pasi që
e drejta e kërkuesit për dhënien e kontratës nuk ishte kontestuese dhe nuk
u privua nga pasuria e tij. Qeveria më tej vuri në dukje se vonesa në pagesë
ishte për shkak të fondeve të pamjaftueshme të kompanisë së paditur. Sipas
Gjykatës, vonesa substanciale prej më shumë se tre vjetësh për t‟i paguar
kërkuesit borxhin për gjykim, vonesë për të cilën Qeveria nuk ka dhënë
ndonjë shpjegim të kënaqshëm dhe mungesa e pretenduar e fondeve të një
ndërmarrjeje shtetërore nuk mund të justifikojë një lëshim të tillë, përbën
shkelje të Nenit 1 të Protokollit 1.
Në bazë të Nenit 41 të Konventës, Gjykata i jep kërkuesit shumën prej
1.500 EUR në lidhje me të gjitha pretendimet dhe shpenzimet e tij në
ndjekjen e kërkesës pranë Gjykatës.
Vendimi i Gjykatës
Gjykata vendosë se ka shkelje të Nenit 6 § 1 dhe Nenit 1 të Protokollit
1 të Konventës (unanimisht).
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