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SHTYLLA III 

TË DREJTAT E NJERIUT 

 

“Efekti frenues”, drejt një standardi shtesë për mbrojtjen e lirisë së shprehjes 

Av. Xheni NDREKA  

Avokate pranë Avokaturës së Shtetit 

 

I. ABSTRAKT 

Në një shoqëri demokratike, askush nuk duhet të pengohet në ushtrimin e të drejtave të tij, 

përkundrazi duhet të inkurajohet, veçanërisht kur këto të drejta nuk janë thjesht individuale, por 

të lidhura me interesat e shoqërisë në tërësi. Ky është edhe synimi i këtij artikulli, të inkurajojë 

publikun të njohë një koncept pak të hasur në vendin tonë, si dhe të kontribuojë në literaturën 

juridike shqiptare mbi kuptimin dhe zbatimin e konceptit të efektit frenues, sipas standardit të 

GjEDNj. Në këtë linjë, artikulli pas prezantimit të terminologjsë, formës si shfaqet efekti frenues 

dhe subjektet që e ushtrojnë dhe “pësojnë” atë, trajton tendencat më të fundit të GjEDNj, duke u 

ndalur në vijim edhe në rastet e shfaqjes së efektit frenues në praktikën shqiptare.  

 

FJALËT KYÇE: efekti frenues, liria e shprehjes, GjEDNj, dispozitë ligjore, masë 

administrative, sjellje, veprime 

 

SHKURTIME: 

dt. datë 

GjEDNJ Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut 

k. kundër 

nr. numër 

QBZ Qendra e Botimeve Zyrtare 

 

I. HYRJE 

Termi efekt frenues (chilling effect) nuk është një krijesë evropiane, edhe pse sot Gjykata 

Evropiane për të Drejtat e Njeriut ka përpunuar një jurisprudencë të konsoliduar në lidhje me 

standardin e aplikimit të tij nga shtetet anëtare, por ai është importuar në Evropë nga 

jurisprudenca amerikane. Ai është përdorur në Shtetet e Bashkuara që në fillim të vitit 1950
1
, 

ndërsa Gjykata e Lartë e Shteteve të Bashkuara i referohet për herë të parë termit “efekt frenues” 

në kontekstin e Kushtetutës së Shteteve të Bashkuara në çështjen Wieman k. Updegraff, në vitin 

1952
2
. Sipas fjalorit të Oxfordit

3
, ai përkufizohet si “Një efekt dekurajues ose frenues mbi sjelljen 

e një individi ose grupi, veçanërisht ndalimi i ushtrimit të një të drejte kushtetuese, siç është liria 

e shprehjes, nëpërmjet frikës nga ndërmarrja e veprimeve ligjore”. Edhe sipas fjalorit ligjor të 

                                                           
1
P. A. Freund,“The Supreme Courtand Civil Liberties”, VanderbiltLawReview, vol. 4, 1950–1951, f. 533 

2
“The ChillingEffect in ConstitutionalLaw”, ColumbiaLawReview, vol. 69, nr. 5,  Maj 1969, f. 808–842 

3
https://en.oxforddictionaries.com/ (aksesuar më 20 Gusht 2017) 

http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/vanlr4&id=547&collection=journals
https://en.wikipedia.org/wiki/Columbia_Law_Review
https://en.oxforddictionaries.com/
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MerriamWebster
4
, termi përkufizohet thuajse në të njëjtën mënyrë, si “Një efekt ose ndikim i 

padëshirueshëm, zakonisht dekurajues”. 

 

Megjithatë, këto dhe të tjera përkufizime do të ishin të mangëta pa kuptimin që GjEDNj 

i ka dhënë termit dhe mënyrës së shfaqjes së tij. Ajo e ka përshtatur në varësi të 

karakteristikave të sistemit ligjor evropian dhe duke qenë se vetë Konventa është një “instrument 

i gjallë”, termi vazhdon të jetë në përditësim të vazhdueshëm.  

 

II. MËNYRAT/FORMAT E SHFAQJES SË EFEKTIT FRENUES 

Për të pasur një panoramë më konkrete rreth efektit frenues në lirinë e shprehjes, në vijm do të 

paraqiten disa konsiderata mbi mënyrën sesi shfaqet efekti frenues, shoqëruar me çështje 

ilustruese nga praktika e GjEDNj. Këto raste dhe kategorizimi i tyre nuk janë ezauruese, pasi 

efekti frenues mund të shfaqet në forma nga më të ndryshmet, nga ato më të thjeshtat deri te 

rastet për të cilat haset vështirësi që të perceptohen si të tilla. Kështu, efekti frenues mund të 

shfaqet përmes dispozitave ligjore, masave administrative, vendimeve gjyqësore, si dhe 

veprimeve e sjelljeve që kanë të njëjtin efekt me të. 

 

Efekti frenues mund të shfaqet nëpërmjet një dispozite ligjore, edhe nëse ajo ka efekt të 

përkohshëm, apo është dispozitë kushtetuese
5
, në rastet kur kjo e fundit operon si sanksion. Në 

lidhje me këtë, në çështjen Baka k. Hungarisë, Komisioni i Venecias në opinionin e tij është 

shprehur se “… ligji mund të veprojë si një lloj sanksioni ndaj ish-kryetarit të Gjykatës Supreme. 

Edhe nëse nuk është kështu, thjesht përshtypja se rasti mund të jetë i tillë, rrezikon të shkaktojë 

një “efekt frenues”, duke kërcënuar kështu pavarësinë e gjyqësorit
6
”. 

 

Legjislacioni mund të ketë efekt frenues edhe në rastet kur është i paqartë dhe lë vend për 

interpretime të shumë-fishta, apo i lë hapësirë të madhe vlerësimit për aplikim autoriteteve 

administrative, si në rastin e OrlovskayaIskra k. Rusisë
7
.  

 

Në lidhje me paqartësitë legjislative, GjEDNj ka një jurisprudencë të konsoliduar. Në çështjen  

Vajnai k. Hungarisë
8
, ajo u shpreh se “paqartësitë që rezultojnë nga një ndalesë e përgjithshme 

legjislative mbi një simbol të veçantë, në këtë rast yllin e Kuq, mund të sjellin një efekt frenues në 

lirinë e shprehjes dhe të çojnë në vetëcensurim të shtypit, duke pasur parasysh kuptimet e 

ndryshme mbi atë simbol”. Gjithashtu në çështjen Gawaeda k. Polonisë,autoritetet e brendshme, 

bazuar në Nenin 20 të ligjit polak “Për shtypin” refuzuan të regjistronin dy periodikë (periodikun 

e parë, për shkak të titullit të tij të pavërtetë dhe të gabuar, kurse të dytin, për shkak se titulli ishte 

                                                           
4
https://www.merriam-webster.com/legal  (aksesuar më 20 Gusht 2017) 

5
Shih efektineNenit 11(2)të Dispozitave Tranzitore të Ligjit Themeltar të Hungarisë në Baka k. Hungarisë, 

nr.20261/12, dt. 23 Qershor 2016 (vendimi) 
6
Çështja Baka k. Hungarisë, nr.20261/12, dt. 23 Qershor 2016 (vendimi), § 115 

7
Çështja OrlovskayaIskra k. Rusisë, nr. 42911/08, dt. 21.02.2017 (gjykimi) 

8
Çështja Vajnai k. Hungarisë, nr. 33629/06, dt. 8 Korrik 2008 (gjykimi), § 54 

https://www.merriam-webster.com/legal
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në konflikt me realitetin), ndërsa nga ana tjetër, GjEDNj u shpreh se “...Ndërsa termat e 

përdorur në këtë pjesë ishin të dykuptimta dhe nuk kishin qartësinë që kushdo pret nga një 

dispozitë ligjore e kësaj natyre, ato sugjeronin më së shumti që regjistrimi mund të refuzohej 

nëse kërkesa për regjistrim nuk përputhej me detajet teknike të specifikuara në Nenin 20 të Aktit 

për Shtypin
9
. ... Gjykata arrin në përfundimin se ligji i zbatueshëm në rastin aktual nuk është 

formuluar me saktësi të mjaftueshme për t’i mundësuar kërkuesit të rregullojë sjelljen e tij
10

”. 

 

Edhe në rastet në të cilat dispozita nuk ofron garanci të mjaftueshme për mbrojtjen e lirisë së 

shprehjes, efekti i saj mbi të mund të jetë frenues. Konkretisht, një efekt i tillë u krijua nga 

korniza e pamjaftueshme ligjore në Moldavi për mbrojtjen e pavarësisë së transmetimeve publike 

nga ndërhyrjet e Qeverisë, në çështjen Manole dhe të tjerë k. Moldavisë
11

 dhe nga mungesa e 

garancive për mbrojtjen e gazetarëve që publikojnë  materiale  të marra nga interneti
12

. 

Gjithashtu, edhe mungesa e garancive procedurale ndaj një mase ndalimi të përkohshme për 

raportim, mund të përbëjë një efekt frenues, në një situatë të debatit të theksuar politik lidhur me 

zgjedhjet presidenciale. Kështu në rastin e Cumhuriyet Vakfi dhe të tjerë k Turqisë
13

, pas dhënies 

së masës së përkoshme për ndalimin e kërkuesit që të raportonte mbi Z. Gül, u vërejt se jo vetëm 

ai, por edhe asnjë media tjetër nuk kishte raportuar. 

 

Shembujt e mësipërm dhe veçanërisht ky i fundit janë tregues tipikë sesi minohet liria e 

shprehjes dhe efekti që ka kjo masë edhe ndaj subjekteve të tjera të përfshirë. 

 

Ekekti frenues shfaqet edhe përmes një mase administrative, e cila në vetvete vepron njëlloj si 

legjislacioni i lartpërmendur. Si të tillë mund të përmendim Dekretin administrativ (urdhrin) e 

Ministrit të Brendshëm francez në çështjen Ekin k. Francës
14

, i cili ndaloi qarkullimin, 

shpërndarjen dhe shitjen e një materiali që pretendohej se nxiste separatizmin dhe përbënte rrezik 

potencial për rendin publik. Një masë e tillë konsiderohet me efekt frenues, pasi pengonte jo 

vetëm për kërkuesin, por edhe për personat e tjerë botimin e materialeve në gjuhë të huaj (jo 

franceze), ose me origjinë të huaj.  

 

Në vijim të jurisprudencës së saj GjEDNj ka vlerësuar si pengesë administrative me efekt frenues 

edhe mbajtjen e monopolit të informacionit nga gjykatat, fakt i cili u kthye në një formë censure 

ndaj informimit të publikut dhe dhënies së kontributit në një debat publik lidhur me 

legjislacionin mbi krimet e drogës
15

. Gjithashtu, edhe refuzimi i Agjensisë serbe të inteligjencës 

                                                           
9
Çështja Gawaeda k. Polonisë, nr. 26229/95, dt. 4.03.2002 (gjykimi), §43 

10
Ibid, parag. 48 

11
Factsheetonotheractshavingchillingeffectson the media freedom of journalists, Këshilli i Evropës, Korrik 2017,  f. 

5 
12

Ibid, f. 3 dhe PravoyeDelo dhe Shtekel k. Ukrainës, nr. 33014/05, dt.05.05.2011 (gjykimi) 
13

 ÇështjaCumhuriyetVakfi dhe të tjerë k. Turqisë, nr. 28255/07, dt. 08 Tetor 2013 (gjykimi), § 63 
14

Factsheetonotheractshavingchillingeffectson the media freedom of journalists, Këshilli i Evropës, Korrik 2017,  f. 

2 dhe Ekin k. Francës, nr. 39288/98, dt. 17 Korrik 2001 (gjykimi) 
15

Ibid, f. 4 dhe Társaság A Szabadságjogokért k. Hungarisë, nr. 37374/05, dt. 14 Prill 2009 (gjykimi) 
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për t’i dhënë informacionin e kërkuar një shoqate në lidhje me faktin sesa persona ishin 

nënshtruar ndaj mbikëqyrjes elektronike nga kjo Agjenci në vitin 2005, pavarësisht vendimit të 

Komisionerit në favor të tij, përbënte një efekt frenues për veprimtarinë e saj dhe të shoqatave të 

tilla në përgjithësi.Sikurse u shpreh edhe vetë kërkuesi, aftësia për të ushtruar rolin e tij si një 

vëzhgues publik ishte minuar
16

. 

 

Në kuadrin e masave administrative me efekt frenues, GjEDNj në çështjen Bono k. Francës
17

 ka 

përfshirë dhe një masë disiplinore ndaj një avokati, në rast se autoriteti që ka dhënë masën nuk 

është siguruar që masa të mos ketë një efekt të tillë, pasi në të kundërt do të dekurajonte avokatët 

në mbrojtjen e interesave të klientëve të tyre. Në rastin në fjalë, kundër z. Bono u dha një 

vërejtje, e shoqëruar me heqjen e së drejtës për ushtrimin e profesionit për një periudhë prej 5 

vitesh, sepse deklaratat e tij pëpara gjykatave të brendshme franceze (ndërkohë që mbronte 

interesat e klientit të tij) përbënin një akuzë serioze dhe shkelin moralin dhe integritetin e 

magjistratëve. 

Përpos masave legjislative dhe atyre administrative, efekti frenues shfaqet edhe përmes 

veprimeve dhe masave të tjera të cilat kanë të njëjtin efekt. Në lidhje me to, GjEDNj ka 

elaboruar një jurisprudencë të gjerë dhe veçanërisht të lidhur me lirinë e shprehjes të gazetarëve. 

Kështu, sipas GjEDNj në Gözel dhe Özer k. Turqisë, edhe një vendim gjyqësor, i dhënë 

automatiksht, pa marrë në konsideratë kundërshtimet e gazetarëve, apo të drejtën e publikut për 

t’u informuar mbi një situatë konfliktore nga një tjetër këndvështrim, mund të konsiderohet si 

masë me efekt frenues
18

. Në rastin në fjalë, aplikantët ishin dënuar për botimin e tre teksteve që 

gjykatat e vendit i kishin karakterizuar si "deklarata të organizatave terroriste", por pa analizuar 

kontekstin ose përmbajtjen e tyre. Kjo mungesë arsyetimi vendimi vinte si rezultat i formulimit 

të legjislacionit të brendshëm, i cili nuk detyronte gjyqtarët të kryenin ekzaminimin tekstual ose 

kontekstual të shkrimeve, duke zbatuar kriteret e vendosura dhe aplikuara nga Gjykata sipas 

Nenit 10. Prandaj, vendimi i gjykatës përbënte një represion pothuajse automatik, i cili nuk mund 

të pajtohej me lirinë për të marrë ose për të dhënë informacion apo ide.
19

 

 

Gjithashtu, edhe një vendim gjyqësor që i detyron gazetarët të paraqesin dokumente që mund të 

çojnë në identifikimin e burimit konfidencial apo anonim nga i cili kanë marrë informacionin ka 

një efekt frenues mbi punën e tyre të përditshme
20

. E njëjta situatë identifikohet edhe në rastin e 

Goodwin
21

, ku një urdhër gjykate për zbulimin e burimit të informacionit mund të ketë efekt 

frenues në ushtrimin e lirisë së shprehjes.  

 

                                                           
16

 Çështja Youthinitiativefor Human Rights k. Serbisë, nr. 48135/06, dt. 25 Qershor 2013 (gjykimi), § 22  
17

Factsheet on protection of reputation, GjEDNj, Qershor 2017, f. 18 
18

Factsheet on other acts having chilling effectso n the media freedom of journalists, Këshilli i Evropës, Korrik 

2017,  f. 2 
19

Press release, GjEDNj, nr. 541, datë 06.07.2010, f. 3 
20

Ibid, f. 7 dhe Financial Times Ltd dhe të Tjerë k. Mbretërisë së Bashkuar, nr. 821/03, dt. 15 Dhjetor 2009 

(gjykimi) 
21

ÇështjaGoodwin k. Mbretërisë së Bashkuar, nr. 17488/90, dt. 27 Mars 1996 (gjykimi), § 39 
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Në jurisprudencën e saj mbi vendimet gjyqësore me efekt frenues, GjEDNj ka konsideruar si të 

tillë edhe cenimin e reputacionit të një personi përmes një vendimi gjyqësor, konkretisht të një 

historiani, duke u shprehur se “…masa e vendosur ndaj kërkuesit, domethënë, detyrimi për t’u 

tërhequr në një çështje që ndikon kredibilitetin e tij profesional si historian është e aftë të 

prodhojë një efekt frenues”
22

. 

 

Të njëjtin efekt frenues mund të kenë edhe veprime, apo sjellje të caktuara të Prokurorisë, apo 

organeve hetimore, si dhe të organeve apo personave të veshur me pushtet publik. Në lidhje me 

këtë, veprime të Prokurorisë ose organeve hetimore me efekt frenues konsiderohen një urdhër 

urgjent i Prokurorit për kontrollin e banesës së një gazetari, i cili shoqërohet me konfiskimin e 

pajisjeve ku ai mban burimin e informacioneve
23

; ndalimi i gazetarëve investigativë për gati një 

vit si rezultat i procedimeve penale për krime serioze ndaj tyre
24

; si dhe periudha e gjatë dhe e 

pajustifikueshme e ndjekjes penale. Në lidhje me këtë të fundit, GjEDNj ka gjetur se ndjekjet 

penale të gazetarëve të iniciuara në bazë të ankimeve penale që kanë sjellë një procedim tre 

vjeçar, edhe nëse procedimet penale përfundojnë pa u dhënë një dënim, ato përsëri konsiderohen 

se përbëjnë ndërhyrje për shkak të efektit frenues ndaj gazetarëve
25

. 

 

Në vijim të jurisprudencës së saj, edhe në gjetjet më të fundit, si ato në çështjen Dilipak k. 

Turqisë, GjEDNj vazhdon të konfirmojë të njëjtin standard dhe konsolidojë më tej 

jurisprudencën. Kështu, GjEDNj është shprehur se “…vlerëson se gjashtë vjet e gjysmë 

procedime penale kundër kërkuesit, pjesërisht përpara gjykatave ushtarake, për krime shumë 

serioze, në këndvështrim të efektit frenues që këto procedime mund të kenë shkaktuar, nuk mund 

të konsiderohet se përfshijnë vetëm rreziqe thjesht hipotetike, por se përbënin kufizime të vërteta 

dhe efektive per se
26

. ... Gjykata gjithashtu vlerëson se duke e ndjekur penalisht kërkuesin (Z. 

Dilipak) për krime të rënda gjatë një periudhe të konsiderueshme kohore, autoritetet gjyqësore 

shkaktuan një efekt frenues ndaj dëshirës së kërkuesit për të shprehur pikëpamjet e tij për çështje 

me interes publik. Ajo pranon parashtrimin e kërkuesit se fillimi i procedurave të tilla mund të 

krijojë një klimë të vetëcensurës që ndikon në vetë atë dhe në të gjithë gazetarët e tjerë që janë 

duke konsideruar mundësinë që të komentojnë mbi veprimet dhe deklaratat e pjesëtarëve të 

forcave të armatosura në lidhje me politikën e përgjithshme në vend
27

.” 

 

Veprime të tjera të kryera nga ana e autoriteteve të veshura me pushtet që shkaktojnë efekt 

frenues mbi lirinë e shprehjes janë edhe largimet me forcë të gazetarëve nga hapësira e rezervuar 

në Kuvend për shtypin. Në çështjen e Selmani dhe të tjerët k. ish Republikës Jugosllave të 

                                                           
22

 Çështja Karsai k. Hungarisë, nr. 5380/07, dt. 01.12.2009 (gjykimi), § 36 
23

Factsheetonotheractshavingchillingeffectson the media freedom of journalists, Këshilli i Evropës, Korrik 2017, f. 7 

dhe Nagla k. Letonisë, nr. 73469/10, dt. 16 Korrik 2013 (gjykimi) 
24

Shih Nedim Şener k. Turqisë, nr. 38270/11, dt. 8 Korrik 2014 (gjykimi), §§ 94-96 dhe Şık k. Turqisë, nr. 53413/11, 

dt. 8 Korrik 2014 (gjykimi), § 83‑85 
25

Shih YaşarKaplan k. Tuqisë, nr. 56566/00, dt. 24 Janar 2006 (gjykimi), § 35  
26

Shih Dilipakk. Tuqisë, nr. 29680/05, dt. 15 Shtator 2015 (gjykimi), § 50 
27

Ibid, § 72 
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Maqedonisë
28

, gazetarët u larguan me forcë gjatë një trazire në Parlament. Në këtë mënyrë ata jo 

vetëm që u penguan nga ushtrimi i funksionit të tyre, paraqitjes së publikut të ngjarjeve nga 

eksperienca personale, por një masë e tillë, sipas kërkuesve përbënte një efekt frenues për 

raportimin e rasteve të ngjashme. 

 

Përveç rasteve ndaluese të mësipërme, GjEDNj ka konsideruar si sjellje me efekt frenues edhe 

një njoftim të bërë nga kreu i një shteti mbi qëllimin e tij për të mos e emëruar kërkuesin 

magjistrat në ndonjë detyrë tjetër publike, me arsyetimin se ky i fundit kishte shprehur një 

mendim mbi një çështje kushtetuese, mendim i cili pretendohej të ishte në kontradiktë me atë të 

kreut të shtetit
29

. 

 

III. TENDENCAT E FUNDIT TË JURISPRUDENCËS SË GJEDNJ MBI EFEKTIN 

FRENUES 

Nga shembujt e përmendur më lart krijohet përshtypja se liria e shprehjes dhe veçanërisht 

aplikimi i standardit të efektit frenues në vlerësimin e kësaj lirie është domain i shtypit dhe 

veprimtarisë gazetareske, duke qenë se pjesa dominuese e jurisprudencës i referohet këtyre të 

fundit. Megjithatë, GjEDNj në vendimmarrjen e saj të fundit ka vazhduar ta shtrijë këtë standard 

edhe në drejtim të lirisë së shprehjes për gjyqtarët, avokatët dhe praktikantët e së drejtës. Në këtë 

linjë, edhe pse, sikurse u përmend më lart, efekti frenues lindi për të garantuar lirinë e shprehjes, 

ai i vjen në ndihmë edhe ndarjes e balancimit të pushteteve, duke mbrojtur më së shumti 

pavarësinë e pushtetit gjyqësor. Për ilustrimin e këtyre konsideratave do t’i referohemi në vijim 

gjetjeve të GjEDNj në çështjet Baka k. Hungarisë dhe Morice k. Francës, si çështje tipike në 

këtë drejtim. Të dyja çështjet lidhen me lirinë e shprehjes përkatësisht të gjyqtarëve dhe 

avokatëve. 

 

Në çështjen Baka k. Hungarisë, GjEDNj është shprehur se “frika e sanksionit kishte një efekt 

frenues në ushtrimin e lirisë së shprehjes dhe në veçanti rrezikonte të dekurajonte gjyqtarët të 

bënin vërejtje kritike rreth institucioneve apo politikave publike.”
30

… “Për më tepër, ndërprerja 

e parakohshme e mandatit të kërkuesit (mandati si kryetar i Gjykatës Supreme të Hungarisë) pa 

dyshim kishte një “efekt frenues”, pasi dekurajoi jo vetëm kërkuesin, por edhe gjyqtarët dhe 

kryetarët e tjerë të gjykatave që në të ardhmen të merrnin pjesë në debatin publik mbi reformat 

legjislative që ndikonin në gjyqësor
31

.” 

 

Ndërsa, më herët, në çështjen Morice k. Francës, kur ka vlerësuar natyrën e sanksioneve, 

GjEDNj është shprehur se “...Natyra relativisht e moderuar e gjobave nuk mjafton për të mohuar 

rrezikun e një efekti negativ mbi ushtrimin e lirisë së shprehjes, kjo duke qenë tërësisht e 

                                                           
28

Shih Selmanidhe të Tjerët k. ish Republikës Jugosllave të Maqedonisë, nr. 67259/14, dt. 09 Shkurt 2017 (gjykimi), 

§ 57 
29

 Shih Wille k. Litenshtejnit [GC], nr. 28396/95,GjEDNj,1999-VII, § 50 
30

Çështja Baka k. Hungarisë, nr.20261/12, dt. 23 Qershor 2016 (vendimi), §125 
31

Ibid, § 173 
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papranueshme në rastin e një avokati që kërkon të sigurojë mbrojtjen efektive të klientëve të 

tij”.
32

... “Gjykata ka theksuar në shumë raste se ndërhyrja në lirinë e shprehjes mund të ketë një 

efekt frenues mbi ushtrimin e kësaj lirie (shih, mutatis mutandis, Cumpănă dhe Mazare k. 

Rumanisë [GC], nr. 33348/96, § 114, KEDNJ 2004 XI, dhe Mor, cituar më lart), si dhe rreziku 

se natyra relativisht e moderuar e dënimit me gjobë nuk do të mjaftonte për të parandaluar këtë 

efekt (shih Dupuis dhe të tjerë, cituar më lart, § 48). Gjithashtu duhet të theksohet se një 

sanksion, te një avokat mund të ketë pasoja të cilat janë (procedura disiplinore) direkte ose 

indirekte (në terma, për shembull, për imazhin e tyre apo besimin që u është dhënë nga ana e 

publikut dhe klientëve të tyre).
33

 ...”  

 

Nga ekstraktet e mësipërme del qartë qasja e GjEDNj mbi efektin frenues, si një standard i cili 

duhet domosdoshmërish të merret në konsideratë në momentin që vlerësohet proporcionalieti i 

ndërhyrjes në lirinë e shprehjes. Për më tepër, ajo edhe njëherë ka theksuar se efekti frenues ndaj 

profesionistëve të së drejtës, detyra e të cilëve është të kontribuojnë në shprehjen e mendimeve 

profesionale, përbën një efekt që vepron në dëm të të gjithë shoqërisë. 

 

IV. MBI DISA ASPEKTE TË EFEKTIT FRENUES NË SHQIPËRI 

Në lidhje me efektin frenues mbi lirinë e shprehjes, në Shqipëri mungojnë monitorimet e 

mirfillta dhe statistikat janë të pakta. Për këtë arsye, kjo pjesë e punimit referohet kryesisht në 

gjetjet e Këshillit të Evropës dhe monitorimet e organizatës Human Rights Watch. 

 

Liria e shprehjes në Shqipëri është pjesë e të drejtave themelore të individit dhe gëzon mbrojtje 

në nivel kushtetues, në Nenin 22 të Kushtetutës së Republikës të Shqipërisë. Megjithatë, jo pak 

herë ka pasur raste në të cilat individët dhe më së shumti gazetarët i janë nënshtruar sanksioneve 

dhe masave me efekt frenues. 

 

Si të tilla, referuar praktikës së mësipërme të GjEDNJ mbi normat legjislative që kanë efekt 

frenues mund të përmendim parashikimet e Kodit Penal mbi fyerjen
34

 dhe shpifjen
35

. Edhe pse 

me ndryshimet e njëpasnjëshme në Kodin Penal këto vepra u dekriminalizuan, në rast akordimi 

ndaj individëve dhe veçanërisht gazetarëve, të gjobave të parashikuara nga dispozitat, një dënim 

i tillë mund të përbëjë një efekt frenues në punën e tyre, referuar jurisprudencës së GjEDNj në 

Kasabova k. Bullgarisë
36

, Romanenko dhe të Tjerët k. Rusisë
37

, Dlugolecki k. Polanisë
38

.Kjo për 

dy arsye, së pari se këto gjoba jepen në kuadër të Kodit Penal dhe si të tilla bëhen pjesë e dosjes 

                                                           
32

Çështja Morice k. Francës, nr. 29369/10, dt. 23 Prill 2015 (vendimi), § 127 
33

Ibid, § 176 
34

 Neni 119 i Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë (i përditësuar), QBZ, Tiranë, Maj 2017 
35

 Neni 120, ibid. 
36

Shih Kasabova k. Bullgarisë, nr. 22385/03, dt. 19 Prill 2011 (gjykimi) 
37

Shih Romanenko dhe të Tjerët k. Rusisë, nr. 11751/03, dt. 8 Tetor 2009 (gjykimi) 
38

 Shih Dlugolecki k. Polonisë, nr. 23806/03, dt. 24 Shkurt 2009 (gjykimi)
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penale të një personi
39

 dhe së dyti se gjoba në një masë të tillë konsiderohen të larta për nivelin e 

pagave të gazetarëve në Shqipëri (Sipas Bashkimit Shqiptar të Gazetarëve, paga bruto mujore e 

gazetarëve është rreth 320 euro)
40

.  

 

Ndërsa në lidhje me të pasurit e një kornize ligjore të qartë dhe të mjaftueshme do t’i referohemi 

si shembull rregullimeve mbi gazetarinë investigative. Në Shqipëri, të tilla rregullime janë të 

mangëta dhe nuk ofrojnë garanci të mjaftueshme për ruajtjen e burimit të informacionit,  ndërsa 

mjafton t’i referohemi Kosovës e cila është më e avancuar në këtë process, pasi ka një ligj
41

 

specifik për mbrojtjen e burimeve të gazetarisë. Edhe Neni 159 i Kodit të Procedurës Penale, i 

cili mund të përdoret në mbrojtje të sekretit profesional, është shumë i gjerë dhe i lë në dorë 

gjykatave një marzh të lartë interpretimi.  

 

Referuar këtyre të fundit, në Shqipëri ka pasur raste në të cilat vendimet e gjykatave dhe 

mosrespektimi i garancive procedurale të jenë vlerësuar se kanë krijuar efekt frenues në 

ushtrimin e lirisë së shprehjes. Përsa i përket vendimeve të gjykatave të brendshme dhe 

veprimeve apo sjelljeve të tjera me efekt frenues janë përzgjedhur të evidentohen si raste tipike 

ato vendime që kanë pasur bujë mediatike, ndërsa si sjellje me efekt frenues, disa kërcënime dhe 

sulme të dhunshme ndaj gazetarëve, të kryera nga forcat policore gjatë periudhës 1997 dhe në 

vijim, si dhe asaj të zgjedhjeve të përgjithshme të Qershorit 2001. 

 

Sipas Human Rights Watch, në 5 nga 6 gjyqet e zhvilluara ndaj disa gazetarëve të paditur
42

 (edhe 

pse raste të hershme janë ilustruese tipike për format e shfaqjes së efektit frenues) në lidhje me 

shpifjen, ata u gjetën fajtorë dhe u dënuan, pasi nuk mundën të provonin vërtetësinë e 

deklaratave të botuara prej tyre, apo faktin se kishin qenë në mirëbesim. Në secilin prej këtyre 

rasteve, prezumimi i pafajësisë, u kthye në një prezumim fajësie dhe shkelja e garancisë për një 

gjykim të drejtë çoi në vendime që dëmtonin të drejtën e lirisë së shprehjes. Gjykatat shqiptare, 

gjithashtu nuk arritën të njihin të drejtën e të pandehurve gazetarë për të mbajtur të fshehtë 

identitetin e burimeve të tyre konfidenciale
43

, duke krijuar në këtë mënyrë një efekt frenues. 

Gjithashtu, gjyqet e padrejta për shpifje frenuan të gjithë mjedisin mediatik, duke nxitur 

vetëcensurimin dhe përhapur pasiguri rreth kufijve të kritikave legjitime. Duke e zvogëluar 

                                                           
39 

Shih D. Matlija dhe Th. Alexandridis, “Decriminalisingdefamation-Internationaltrendsand legal developments in 

Albania”, përgatitur në kuadër të South East European Media Observatory (SEEMO) project “Promoting 

responsible investigative journalism
, 
f. 3 

40
Ibid, f. 3

 

41
 Ligji nr. 04/L-137 “Për mbrojetjen e burimeve të gazetarisë”, Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës, nr. 30, dt. 

23 Gusht 2013 
42

 Gjyqet e Petro Koçi k. Astrit Patozit; Ndre Legisi k. Artan Hoxha; Monika Kryemadhi k. Astrit Patozi; Monika 

Kryemadhi k. Redin Hafizi; Monika Kryemadhi k. Shemsi Peposhi; Skënder Gjinushi k. Pandi Gjata 
43

 Referuar Raportit “The cost of speech: Violation of media freedom in Albania”, Human Rights Watch vol.14, nr.5 

(D), Qershor 2002, f. 4 
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fushëveprimin e mbrojtur të lirisë së shprehjes, trajtimi i këtyre çështjeve nga gjyqësori shqiptar 

minon debatin demokratik dhe qeverisjen e mirë në përgjithësi
44

. 

 

Po sipas monitorimit të Human Rights Watch, si veprime dhe sjellje që ilustrojnë efektin frenues 

në Shqipëri mund të përmendim veprime që konsistojnë në rrëmbim
45

, sulme fizike
46

, sulme me 

armë
47

, fyerje verbale
48

, mbajtje në paraburgim
49

, si dhe pengim aksesi në institucionet 

qeveritare
50

.Veprime të tilla, patjetër që përbëjnë efekt frenues dhe vetë-censurues në lirinë e 

shprehjes, pasi pengojnë gazetarët të raportojnë raste të ngjashme duke iu druajtur kërcënimeve 

dhe përshkallëzimit të dhunës, madje në raste ekstreme i kanë detyruar ata të heqin dorë nga 

profesioni i tyre dhe të largohen jashtë Shqipërisë. 

 

Duke qenë se rastet e mësipërme janë përzgjedhur midis atyre që mendohen më ilustruese përsa i 

përket efektit frenues dhe përbëjnë një diversiteti në shfaqjen e tij, ndoshta sot ka gjasa që raste 

të tilla të jenë minimizuar dhe të shfaqen të izoluara dhe sporadike. Megjithatë, efekti frenues në 

Shqipëri vazhdon të jetë i pranishëm dhe pengon rrjedhjen normale të informacionit drejt 

publikut, në mënyrë që dhe ai të jetë pjesëmarrës në çështje që kanë të bëjnë me interesat e tij.  

Sipas Raportit të Rrjetit Ballkanik të Gazetarisë Investigativë për Shqipërinë, “... sot, gazetarët 

nuk e perceptojnë gazetarinë në Shqipëri si të pavarur dhe objektive, për shkak të censurimit dhe 

vetëcensurimit që adresohet ndaj tyre, si rezultat i presioneve politike dhe ekonomike, 

pamjaftueshmërisë financiare, mungesës së profesionalizmit dhe etikës, si dhe mungesës së 

respektit për të drejtat e gazetarëve.
51

” Për më tepër, në këtë drejtim edhe Komisioni Evropian 

ka evidentuar se “... gazetaria në Shqipëri është një profesion që nuk ofron siguri, me paga të 

ulëta dhe me siguri të vogël në lidhje me vendin e punës. Zbatimi i dobët i Kodit të Punës mbetet 

një shqetësim i madh dhe shumica e gazetarëve punojnë pa kontratë, ose kanë kontrata që mund 

të ndërpriten në mënyrë arbitrare. Vonesat në pagimin e pagave dhe mungesa e kontributeve 

shoqërore janë një fenomen i përhapur, shpesh që çon në vetëcensurim.”
52

 

 

Referuar rasteve të mësipërme, përballja më e madhe me efektin frenues ndodh jashtë dyerve të 

gjykatave, apo administratës, ndoshta shfaqet dita-ditës me veprime konkrete, të cilat, me 

kompleksitetin që e karakterizon efektin frenues mund të kalohen edhe pa u vënë re nga 

subjektet e prekura. Jo të gjithë mund ta evidentojnë një efekt të tillë, apo ta kuptojnë atë, pasi ka 

                                                           
44

Ibid, f. 46 
45

Ibid, rrëmbimi i gazetarit Fatmir Terziu, f. 12-13 
46

Ibid, sulme fizike ndaj gazetarit Fatmir Terziu, f. 12-13 dhe kameramanit Flamur Hasbergu, f. 15-16 
47

Ibid, sulm me armë ndaj gazetarit Artan Hoxha, f. 15 
48

Ibid, fyerje verbale ndaj gazetarit Fatmir Terziu, f. 12-13 
49

Ibid, mbajtje në paraburgim e kameramanit Flamur Hasbergu, f. 15-16, gazetarit Kujtim Boriçi, f. 17 dhe 

kameramanit Eni Fani, f. 19 
50

Ibid, pengim aksesi në institucionet qeveritare për gazetarët MatildaTërpollari dhe Redin Hafizi, f. 21 
51

Balkan Investigative Reporting Network, Albania, “A blind eye on news: Self-censorship in the Albania Media”, 

Tiranë 2015, f. 5 
52

Komisioni Evropian, “Albania 2016 Report”, Bruksel, 09.11.2016, f. 23 
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të bëjë shumë me mënyrën sesi perceptohet. Matja e tij është e vështirë, pasi lidhet interalia edhe 

me konsiderata perceptuese dhe emotive. 

 

Përsa i përket zhvillimeve të fundit të jurisprudencës së GjEDNj, e cila e ka shtrirë analizimin e 

efektit frenues edhe në rastet që kanë të bëjnë me lirinë e shprehjes së gjyqtarëve, avokatëve, 

praktikantëve të tjerë të ligjit, si dhe reputacionin e profesionistëve të lirë, në bazë të njohurive të 

mia, mund të themi se në Shqipëri një praktikë e tillë mungon. Për mbrojtjen e të drejtave dhe 

pavarësisë së tyre, efektit frenues nuk i referohet jo vetëm ky grup subjektesh, por edhe 

institucionet përgjegjëse, të cilat dështojnë në marrjen në konsideratë të efektit frenues që mund 

të kenë vendimet apo sjelljet e tyre. 

 

V. PËRFUNDIME DHE REKOMANDIME 

Koncepti i efektit frenues, nga një argument emotiv
53

 në fillimet e tij, sot ka evoluar në një 

standard shtesë për mbrojtjen e lirisë së shprehjes. Edhe format e shfaqjes së tij janë nga më të 

ndryshmet, por duke qenë se Konventa konsiderohet si një “instrument i gjallë”, ato do të vijojnë 

të jenë në ndryshim të vazhdueshëm. Megjithatë, nga konsideratat e mësipërme vërehet se filli që 

bashkon format e shfaqes së efektit frenues është nga njëra anë, një veprim ligjor, administrativ, 

apo qoftë edhe sjellje e organeve të cilat janë të veshura me pushtet shtetëror dhe nga ana tjetër, 

pavarësisht se cili është subjekti konkret i cënuar nga efekti frenues, në fund të fundit, është 

shoqëria si një e tërë që “vuan” pasojat afatgjata të tij. Kështu, pavarësisht subjektit konkret, çdo 

akt i kundërdrejtohet pjesëmarrjes dhe përfshirjes së publikut të gjerë në çështje që prekin 

interesat e tij. 

 

Për këtë arsye, subjektet e interesuara duhet ta përdorin këtë standard në kundërshtimin e masave 

që kanë efekt frenues, si një garanci më shumë në duart e tyre për mbrojtjen e lirisë së shprehjes, 

ndërsa subjektet shtetërore të veshura me pushtet, duke qenë se gëzojnë pozitë “dominuese” ndaj 

subjekteve të tjera, duhet të tregohen të kujdesshme në vendimmarrje, duke analizuar edhe 

efektin frenues që mund të kenë aktet, apo veprimet e tyre. 

 

Legjislatori, administrata, gjykatat e brendshme nuk janë thjesht të ngarkuara me detyrën e 

zgjidhjes së situatave konkrete dhe afatshkurtra, por si mbajtëse të pushtetit shtetëror duhet të 

kenë një qasje më afatgjatë, e cila ndikon shoqërinë në tërësi. Veçanërisht, rol aktiv në këtë 

proces, referuar edhe tendencave të fundit të jurisprudencës së GjEDNj duhet të luajë pushteti 

gjyqësor, si garant i të drejtave dhe lirive të shoqërisë. Në këtë kuptim, në Shqipëri jemi ende 

larg arritjes së këtij standardi, pasi gjyqësori nuk bën vërejtje rreth politikave të cilat nuk i 

konsideron ngushtësisht të lidhura me të, sikurse janë politikat publike dhe ndryshimet në 

legjislacion që GjEDNj i konsideron pjesë e së mirës publike dhe që i përkasin të gjithë 

qytetarëve. 

                                                           
53

F.Schauer, “Fear, Risk and the FirstAmendment: Unraveling the ChillingEffect”, Facultypublications, College of 

William&MaryLawSchoolWilliam&MaryLawSchoolScholarshipRepository, 1978, f. 685 
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Gjyqësori ka detyrë ta thotë fjalën e tij jo vetëm përmes vendimeve, por edhe të luajë rol 

parandalues gjatë miratimit të ligjeve që shkelin interesat e shoqërisë në tërësi dhe minojnë 

funksionimin e demokracisë në veçanti.  

 

Konkretisht, gjetjet e GjEDNj në Baka k. Hungarisë mund t’i përkthejmë në realietin shqiptar si 

një garanci më shumë për të gjithë ata gjyqtarë që dëshirojnë të përfshihen në debate në 

përgjithësi, dhe veçanërisht në ato debate të reformave legjislative që prekin gjyqësorin. Një rast 

i tillë, u pasqyrua në debatin për reformën në drejtësi, si një çështje që afekton jo vetëm 

gjyqësorin, por edhe interesat e shoqërisë në tërësi, në të cilën Unioni i Gjyqtarëve kontribuoi 

aktivisht. 

 

Në përfundim, për të sintetizuar rëndësinë e madhe që ka efekti frenues në një shoqëri do të 

dëshiroja t’ju ftoja të përfytyronim një shoqëri ku efekti frenues do të ishte i pranishëm në çdo 

profesion dhe kushdo të ndihej i frikësuar të shprehte lirshëm atë që do të konstatonte apo 

mendonte. Për pasojë do të krijohej një shoqëri “gojëmbyllur”, e paaftë të bënte prezente 

problemet e saj dhe t’u jepte zgjidhje atyre. Në këtë kontekst frenimi do të depërtonte thellë e më 

thellë në nënvetëdijen e shoqërisë dhe do ta çonte atë drejt shfaqjes së një realiteti imagjinar dhe 

të paqenë. Në këtë kontekst, mendoni sa e rrezikshme është kjo për zhvillimin e përgjithshëm të 

shoqërisë dhe demokracisë. 
 


