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Gjetja dhe të kuptuarit e praktikës gjyqësore
të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut

Divizioni për informim dhe publikim të praktikës gjyqësore
Drejtoria Jurisconsult

1. Hyrje
Praktika gjyqësore e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut mbulon një gamë të gjerë temash që
dalin nga zbatimi i dispozitave të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe Protokollet e saj.
Regjistri i Gjykatës publikon një varg materialesh për të ndihmuar të kuptuarit e praktikës gjyqësore
dhe teksteve zyrtare të Gjykatës.
Ky udhëzues siguron informacione në lidhje me bazën e të dhënave të Gjykatës rreth praktikës
gjyqësore HUDOC dhe publikimet e ndryshme në dispozicion në uebsajtin e Gjykatës.
Në fund ofron sugjerime se si të shfrytëzoni sa më mirë materialet në dispozicion 15
Ju mund ta gjeni versionin më të fundit të këtij dokumenti në PDF:
www.echr.coe.int/Documents/CLIP_Finding_understanding_case_law_ENG.pdf. Ai
përmban lidhje me materiale të ndryshme të disponueshme në uebsajtin e Gjykatës.

Llogaria e publikimeve të ECHR në Twitter

Llogaria ECHRPublication në Twitter1 ju njofton me të rejat lidhur me përmbledhjet ligjore të
shënimit informues të praktikës gjyqësore ditën e shpalljes/publikimit të aktgjykimit/aktvendimit të
cilit i referohen, si dhe publikimeve më të fundit në gjuhë të ndryshme, përkthime të shtuara në
bazën e të dhënave të praktikës gjyqësore HUDOC dhe zhvillime të tjera në fushën e informimit dhe
publikimeve të praktikës gjyqësore. Shumica e postimeve në Twitter nga ECHRPublication do të
përmbajnë lidhje me përkthimet në gjuhë të ndryshme nga anglishtja dhe frëngjishtja.

1 twitter.com/ECHRPublication
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2. Baza e të dhënave HUDOC
http://hudoc.echr.coe.int/eng

Baza e të dhënave HUDOC siguron qasje në:
- Aktgjykimet, aktvendimet, komunikimet e rasteve, mendimet këshilluese, përmbledhjet
ligjore dhe komunikatat për shtyp të Dhomës së Madhe, Dhomave dhe Komitetit të Gjykatës
Evropiane të të Drejtave të Njeriut,
- Aktvendimet dhe raportet e ish Komisionit Evropian për të Drejtat e Njeriut.
- Rezolutat e Komitetit të Ministrave
Karakteristikat:
- Ndërfaqja në anglisht, frëngjisht, turqisht, rusisht dhe spanjisht (ndërfaqja gjeorgjiane së shpejti)
- Filtrat e kërkimit
- Mundësia e kërkimit të avancuar
- Fjalët kyçe i mundësojnë përdoruesit të gjejë një grup dokumentesh me përmbajtje të ngjashme ligjore
- Konkluzione të lidhura me Nene dhe fjalë kyçe2
- Rezultate të pakufishme, mundësi për t'i ruajtur dhe shtypur ato
- Rezultatet lidhen me përmbledhjen ligjore të rastit nëse ai ishte përzgjedhur për Shënimin
informues të praktikës gjyqësore
- Përkthime të aktgjykimeve dhe aktvendimeve në gjuhë jozyrtare të Këshillit të Evropës
Lista e fjalëve kyçe, Doracaku për përdorim dhe udhëzime në www.echr.coe.int nën praktikën
gjyqësore → Aktgjykime dhe aktvendime → HUDOC → Më shumë informacion HUDOC Help
Burimet RSS të aktgjykimeve dhe aktvendimeve HUDOC janë në dispozicion në ikonën RSS në fund të
uebsajtit www.echr.coe.int
2 Shembull i konkluzionit në një rast që përfshin dy gjetje sipas nenit 6 § 1 të Konventës:
Shkelja e nenit 6 - E drejta për një gjykim të drejtë (neni 6 - Procedura përmbarimore, neni 6-1 - Qasja në gjykatë)
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3. Përzgjedhja zyrtare e rasteve kryesore (aktgjykimet,
aktvendimet dhe mendimet këshilluese)
Në dispozicion në www.echr.coe.int nën praktikën gjyqësore → Aktgjykime dhe vendime → Përzgjedhja e rasteve
kryesore
-

Përzgjedhja zyrtare e aktgjykimeve, vendimeve dhe mendimeve këshilluese më të
rëndësishme të bëra nga Byroja3 pas një propozimi të Jurisconsult4 (afërsisht 30 raste në vit)
të cilat japin kontribut të rëndësishëm në zhvillimin, sqarimin ose modifikimin e praktikës
gjyqësore

 Deri në vitin 2015, rastet e publikuara në 'Raportet e aktgjykimeve dhe aktvendimeve' me
tekst të plotë ose ekstrakte, të klasifikuara sipas nenit, ndonjë fjale apo nocioni kyç dhe të
paraprira nga një nëntitull dhe një përmbledhje, indeks vjetor

•
•
•

Publikimi në dy gjuhë në anglisht dhe frëngjisht
e-raportet mund të shkarkohen në versionin PDF
Versioni i shtypur i botuar nga Wolf Legal Publishers

 Që nga viti 2016, rastet e publikuara në listën vjetore të rasteve kryesore, të klasifikuar sipas
neneve, rendit alfabetik nga aplikanti dhe nga shteti i paditur, linçe që dërgojnë te
përmbledhje ligjore

 Në HUDOC, rastet kryesore të përfaqësuara nga
Raportet e përfaqësuara nga
"Çështjet kryesore".

dhe çështjet e publikuara në
janë renditur në nivelin e rëndësisë

Gjykata do të ketë një Zyrë, të përbërë nga Kryetari i Gjykatës, Nënkryetarët e Gjykatës dhe Kryetarët e
Seksioneve (Rregulla 9A e Rregullores së Gjykatës).
4 Për qëllime të sigurimit të cilësisë dhe qëndrueshmërisë së praktikës gjyqësore të saj, Gjykata ndihmohet nga një konsulent
Jurisconsult. Ai ose ajo do të jetë një anëtar i Regjistrit. Juriconsult jep mendime dhe informata, në veçanti për
formimet gjyqësore dhe anëtarët e Gjykatës (Rregulli 18B i Rregullave të Gjykatës)
3
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4. Vështrim i përgjithshëm i praktikës aktuale gjyqësore të Gjykatës
Në dispozicion në www.echr.coe.int sipas praktikës gjyqësore → Analiza e praktikës gjyqësore →
Pasqyrë e praktikës aktuale gjyqësore të Gjykatës

- Kapitulli i Jurisconsult në Raportin Vjetor të Gjykatës; nxjerr në pah aktgjykimet dhe
aktvendimet që ngritin raste të reja ose raste të rëndësishme me interes të përgjithshëm,
vendosin parime të reja ose zhvillojnë ose sqarojnë praktikën gjyqësore të Gjykatës.
 Versioni i shtypur i botuar në anglisht nga Wolf Legal Publishers
 Raporti Vjetor i plotë në dispozicion në www.echr.coe.int nën Gjykatën → Raportet vjetore

5. Shënim informues për praktikën gjyqësore
Në dispozicion në Versione PDF, EPUB dhe MOBI përmeswww.echr.coe.int, faqja kryesore në
internet (Lidhje të Shpejta) te pjesa e Analizës së praktikës gjyqësore → Shënim informues për
praktikën gjyqësore

-

-

Përmbledhje të rasteve që konsiderohen me interes të veçantë: aktgjykimet, vendimet e
pranueshmërisë, rastet e komunikuara dhe rastet ë shqyrtim e sipër në Dhomën e Madhe;
prezantime të sakta të fakteve dhe ligjeve me theks në arsyetimin ligjor të Gjykatës
Përmbajnë informacione mbi zhvillimet dhe publikimet e fundit të Gjykatës, si dhe
përmbledhje të vendimeve të zgjedhura nga juridiksionet e tjera ndërkombëtare
Rastet e klasifikuara sipas nenit dhe fjalëve kyçe
Shënim përmbledhjes shpjegues

 Publikim mujor
 Indeksi vjetor azhurnohet çdo muaj
 Përmbajtja në anglisht dhe frëngjisht
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 Përdoruesit që dëshirojnë të kërkojnë përmbledhje individuale nga Shënimet informuese
nga viti 1998 deri më tani mund ta bëjnë këtë duke zgjedhur kutinë ‘Përmbledhje ligjore’ në
koleksionet e Dokumenteve në Baza e të dhënave HUDOC dhe duke përdorur të gjitha
kriteret dhe filtrat e kërkimit, ose duke klikuar në linkun 'Përmbledhje ligjore’ në listën e
rezultateve.
 Përmbledhje ligjore në gjuhë jozyrtare ka në dispozicion në HUDOC në linkun'NOL Ligjor
përmbledhjet' nën 'koleksionet e dokumenteve'
.
Ju mund të abonoheni në Burimin RSS për shënimin informativ të praktikës gjyqësore
për ta
kuptuar se kur publikohet shënimi i radhës. Një udhëzues praktik ju ndihmon të regjistroheni në
burime.

6. Udhëzues i pranueshmërisë
Në dispozicion në www.echr.coe.int sipas praktikës gjyqësore → Analiza e praktikës gjyqësore → Udhëzues i
pranueshmërisë

-

Përshkruan kushtet e pranueshmërisë të cilat duhet të përmbushë një kërkesë siç janë:
 Aplikimi individual (neni 34)
 Afati gjashtëmujor (neni 35 § 1)
 Shterimi i të gjitha mundësive juridike vendore (neni 35 § 1), ...

 Publikimet në anglisht dhe frëngjisht dhe përkthimin në mbi njëzet e pesë gjuhë jozyrtare të
Këshillit të Evropës.
 Versioni i shtypur i botuar në anglisht nga Wolf Legal Publishers
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7. Udhëzues i praktikës gjyqësore
Në dispozicion në www.echr.coe.int sipas praktikës gjyqësore → Analiza e praktikës gjyqësore → Udhëzues i
praktikës gjyqësore

-

Sipas nenit:
 Udhëzues për nenin 1 - Obligimi për respektimin e të drejtave të njeriut
 Udhëzues për Nenin 2– E drejta për jetë
 Udhëzues për Nenin 4 - Ndalimi i skllavërisë dhe punës së detyruar
 Udhëzues për Nenin 5 – E drejta për liri dhe siguri
 Udhëzues për nenin 6 - E drejta për një gjykim të drejtë (pjesa civile) dhe (pjesa penale)
 Udhëzues për Nenin 7 - Asnjë ndëshkim pa ligj
 Udhëzues për Nenin 8 – E drejta për respektimin e jetës private dhe familjare
 Udhëzues për Nenin 9 - Liria e mendimit, ndërgjegjes dhe fesë
 Udhëzues për nenin 15 - Derogimi në raste emergjente
 Udhëzues për nenin 18 - Kufizimi i përdorimit të kufizimeve të të drejtave
 Udhëzues për Nenin 2 të Protokollit Nr. 1 - E drejta për arsim
 Udhëzues për nenin 3 të Protokollit Nr. 1 - E drejta për zgjedhje të lira
 Udhëzues për nenin 4 të Protokollit Nr. 4 - Ndalimi i dëbimeve kolektive të të huajve
 Udhëzues për Nenin 4 të Protokollit Nr. 7 - E drejta për të mos u gjykuar dhe dënuar dy herë

 Janë në dispozicion në anglisht dhe / frëngjisht dhe përkthimin në mbi njëzet e pesë gjuhë
jozyrtare të Këshillit të Evropës.
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8. Raport hulumtues i praktikës gjyqësore
Në dispozicion në www.echr.coe.int sipas praktikës gjyqësore → Analiza e praktikës gjyqësore → Raporte
hulumtuese të praktikës gjyqësore

-

Tema të caktuara transversale të shqetësimit, dispozita të veçanta të Konventës dhe
shfrytëzimi i instrumenteve të tjera ndërkombëtarë në praktikën gjyqësore të Gjykatës.
 Bioetika dhe praktika gjyqësore e Gjykatës
 Praktika gjyqësore e Gjykatës për të rinjtë
 Abuzimi i fëmijëve
 Të drejtat kulturore
 Juridiksion ekstraterritorial
 Liria e fesë
 Çështjet e lidhura me shëndetin në praktikën gjyqësore të Gjykatës Evropiane të të Drejtave të
Njeriut
 Interneti
 Siguria kombëtare dhe praktika gjyqësore evropiane
 Kriteret e reja të pranueshmërisë
 OJQ-të në praktikën gjyqësore të Gjykatës
 Detyrimet pozitive sipas nenit 10
 Referenca e Gjykatës Ndëramerikane për të Drejtat e Njeriut në praktikën gjyqësore të
Gjykatës Evropiane
 Roli i prokurorit publik
 Sjellja e asambleve publike në praktikën gjyqësore të Gjykatës
 Përdorimi i traktateve të Këshillit të Evropës në praktikën gjyqësore të Gjykatës

 Janë në dispozicion në anglisht dhe/ose frëngjisht dhe gjuhë të ndryshme jozyrtare të
Këshillit të Evropës
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9. Doracakë të së drejtës evropiane
Në dispozicion në www.echr.coe.int nën praktikën gjyqësore → Publikime të tjera → Publikime të
përbashkëta nga KEDNJ dhe FRA → Doracakë për të drejtën evropiane
 Publikuar bashkërisht nga Gjykata, Agjencia e Bashkimit Evropian për të Drejtat Themelore
(FRA) dhe Këshilli i Evropës
 Në dispozicion në shumë gjuhë

Doracaku për të drejtën evropiane për mosdiskriminim zhvillon praktikën e
ndërlidhur gjyqësore evropiane dhe mbulon kontekstin dhe historikun e
kategorive të diskriminimit dhe mbrojtjen kundër tij, fushëveprimin e ligjit
(përfshirë kush është i mbrojtur) dhe bazat e mbrojtura, si gjinia, aftësia e
kufizuar, mosha, raca dhe kombësia.

Doracaku për të drejtën evropiane në lidhje me azilin, kufijtë dhe
imigracionin përqendrohet në ligjin që mbulon situatën e shtetasve të
vendeve të treta në Evropë dhe mbulon një gamë të gjerë temash, duke
përfshirë qasjen në procedurat e azilit, kthimet e detyruara, ndalimin dhe
kufizimet e lirisë së lëvizjes.

Doracaku për të drejtën evropiane për mbrojtjen e të dhënave ishte
dizajnuar për familjarizimin e profesionistëve ligjorë të cilët nuk janë të
specializuar në fushën e mbrojtjes së të dhënave me këtë fushë të ligjit.

Doracaku për të drejtën evropiane në lidhje me të drejtat e fëmijës është
një pikë referimi si në ligjin e Këshillit të Evropës ashtu edhe të Bashkimit
Evropian që lidhet me mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të fëmijëve në
Evropë.

Doracaku për qasjen në drejtësi në Evropë nxjerr në pah dhe përmbledh
parimet kryesore ligjore dhe të jurisprudencës, veçanërisht ato të zhvilluara
në bazë të nenit 47 të Kartës së të Drejtave Themelore të Bashkimit Evropian
dhe neneve 6 dhe 13 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut.
Doracaku mbulon fushën e qasjes në drejtësi në kuptimin më të gjerë,
përfshirë aspektet gjyqësore, por edhe ato jogjyqësore, duke mbuluar edhe
çështje përmbajtësore, procedurale dhe institucionale.
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10. Dialogu përtej Atlantikut: praktikë e përzgjedhur gjyqësore e
gjykatave evropiane dhe ndëramerikane të të drejtave të njeriut
Në dispozicion në www.echr.coe.int nën praktikën gjyqësore → Publikime të tjera → Publikime të
përbashkëta nga KEDNJ dhe Gjykata Ndëramerikane e të Drejtave të Njeriut

-

Ky libër paraqet një përzgjedhje të vendimeve më kryesore të marra nga secila gjykatë në vitin 2014.

 Versioni i shtypur i publikuar në anglisht dhe spanjollisht nga Wolf Legal Publishers

11.

COURTalks-disCOURS

Në dispozicion në www.echr.coe.int sipas praktikës gjyqësore → Analiza e praktikës gjyqësore → COURTalksdisCOURs

Videot nga COURTalks-disCOURs u ofrojnë gjyqtarëve, avokatëve dhe profesionistëve të tjerë
juridikë, si dhe përfaqësuesve të shoqërisë civile, një përmbledhje të temave të ndryshme si kritere
të pranueshmërisë, azilit dhe terrorizmit.
Versionet në gjuhë të ndryshme të videove po vihen në dispozicion në mënyrë progresive në Kanalin
YouTube5, të Gjykatës, uebsajtin e saj dhe Platformën HELP6, së bashku me transkriptimin e videove
dhe një listë të precedentëve të rëndësishëm të praktikës gjyqësore.

5 www.youtube.com/user/EuropeanCourt
6 http://helpcoe.org/
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12.

Divizioni për informim dhe publikim të praktikës gjyqësore
Drejtoria Jurisconsult

Fletë të fakteve

Në dispozicion në www.echr.coe.int nën pjesën Press → Factsheets
-

Mund të përmbledhë si praktikën gjyqësore ashtu edhe rastet e hapura
Shembuj të temave:
 Fëmijët dhe prindërit (të miturit migrantë të shoqëruar në mbajtje, të drejtat e
fëmijëve, shtatzëninë surrogate, rrëmbimet ndërkombëtare të fëmijëve, të drejtat
prindërore, mbrojtja e të miturve, të drejtat riprodhuese, të miturit e pashoqëruar
migrantë në mbajtje)
 Fusha Kriminale (Dhuna në familje, Arrestimi i policisë dhe ndihma e një avokati,
Mbrojtja e të miturve, E drejta për të mos u gjykuar ose ndëshkuar dy herë, Vendet e
fshehta të paraburgimit, Terrorizmi, Trafikimi i Qenieve Njerëzore, Dhuna ndaj grave)
 Paraburgimi (Të mitur migrantë të shoqëruar në paraburgim, Paraburgimi dhe
shëndeti mendor, Kushtet e paraburgimit dhe trajtimi i të burgosurve, ekstradimi
dhe burgimi i përjetshëm, Greva e urisë në paraburgim, burgimi i përjetshëm,
migrantë në paraburgim, e drejta e të burgosurve për të votuar, të drejtat e të
burgosurve për kujdes shëndetësor, Vendet e ndalimit sekret, të drejtat riprodhuese,
të miturit migrantë të pashoqëruar në paraburgim)
 Ndalimi i diskriminimit (Barazia gjinore, identiteti gjinor, homoseksualiteti: aspektet
kriminale, romët dhe udhëtarët, çështje të orientimit seksual)
 Bashkimi Evropian (Praktika gjyqësore që ka të bëjë me Bashkimin Evropian, rastet
"Dublin")
 Dëbimi/ekstradimi (Të mitur migrantë të shoqëruar në paraburgim, dëbime kolektive
të të huajve, raste "Dublin", masa të përkohshme, të mitur migrantë të pashoqëruar
në paraburgim)
 Liria e mbledhjes dhe e shoqërimi (Qasja në internet, partitë politike dhe shoqatat,
të drejtat e sindikatave)
 Liria e shprehjes (Gjuha e urrejtjes, Mbrojtja e burimeve gazetareske, Mbrojtja e
reputacionit)
 Liria e mendimit, ndërgjegjes dhe fesë (kundërshtimi i vetëdijshëm, Liria e fesë,
simbolet fetare dhe veshja)
 Shëndeti (Paraburgimi dhe shëndeti mendor, Mjedisi, Përfundimi i jetës dhe KEDNJ,
Shëndetësia, Grevat e urisë në paraburgim, Personat me aftësi të kufizuara dhe
KEDNJ, të drejtat e lidhura me shëndetin e të burgosurve, të drejtat riprodhuese)
 Jeta private (privimi i shtetësisë, privilegji profesional ligjor, vëzhgimi masiv, mbrojtja
e të dhënave personale, mbrojtja e reputacionit, e drejta për mbrojtje të imazhit,
vëzhgimi në vend të punës)
 E drejta për zgjedhje të lira (E drejta e të burgosurve për të votuar, E drejta e votës)
 E drejta për jetën (heqja e dënimit me vdekje, Përfundimi i jetës dhe KEDNJ, E drejta
për jetën)
 Puna dhe biznesi (privilegji profesional ligjor, skllavëria, servilizmi dhe puna e
detyruar, vëzhgimi në vendin e punës, taksat, të drejtat e sindikatave, të drejtat e
lidhura me punën)
 Fletë të tjera faktesh (konflikte të armatosura, masa shtrënguese, Derogim në kohë
urgjente, të moshuarit dhe KEDNJ, juridiksioni ekstraterritorial, masa të përkohshme,
teknologji të reja, gjykime pilotuese, Sporti dhe KEDNJ)

 Rreth gjashtëdhjetë fletë faktesh janë të disponueshme
 Ato gjenden në anglisht, frëngjisht dhe gjuhë të ndryshme jozyrtare të Këshillit të Evropës
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13.

Profilet e vendit

Në dispozicion në www.echr.coe.int nën Press → Profilet e vendit
-

Statistikat dhe rastet e rëndësishme të gjykuara ose të hapura në lidhje me secilin nga 47
shtetet anëtare

14. Publikime të Drejtorisë së Përgjithshme të të Drejtave të Njeriut dhe
Sundimit të Ligjit të Këshillit të Evropës
14.1. Doracakët për të drejtat e njeriut
Në dispozicion në www.echr.coe.int nën praktikën gjyqësore → Publikime të tjera → Botime të
Këshillit të Evropës → Doracakët për të drejtat e njeriut
- Shkruar nga ekspertë të fushës, secili doracak ka të bëjë me një aspekt të Konventës Evropiane
për të Drejtat e Njeriut ose Protokollet e saj. Ato janë shkruar me profesionistë ligjorë dhe
veçanërisht duke pasur në mendje gjyqtarët, por janë të arritshme edhe për lexuesit e tjerë
të interesuar.
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15.

Sugjerime se si të shfrytëzoni sa më mirë materialet në dispozicion

15.1. Kërkoni një rast të caktuar

 Baza e të dhënave HUDOC, duke përdorur Titullin e Rastit ose Numrin e Aplikimit

15.2. Kërkoni për raste sipas nenit, fjalës ose temës

 HUDOC database
 Shënim informues për praktikën gjyqësore, Indeksi i saj vjetor dhe të gjitha përmbledhjet
ligjore të ngarkuara në bazën e të dhënave HUDOC
 Udhëzues i praktikës gjyqësore
 Raport hulumtues i praktikës gjyqësore
 Doracakë të së drejtës evropiane
 Fletë të fakteve
 Doracakë për të drejtat e njeriut
 COURTalks-disCOURs

15.3. Njihni rastet më të rëndësishme që shqyrtohen çdo muaj
 Shënim informues për praktikën gjyqësore

15.4. Njihni rastet më të rëndësishme të dorëzuara për çdo vit
 Përzgjedhja e rasteve kryesore
 Vështrim i përgjithshëm i praktikës aktuale gjyqësore të Gjykatës
 Indeksi Vjetor i Shënimeve Informuese të Praktikës Gjyqësore

15.5. Njihni kriteret e pranueshmërisë
 Udhëzues i pranueshmërisë
 COURTalks-disCOURs
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