
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BULETINI I PRAKTIKËS GJYQËSORE  

2011 
 

REPUBLIKA E KOSOVËS – РЕПУБЛИКА КОСОВO - REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA KUSHTETUESE 
УСТАВНИ СУД 

CONSTITUTIONAL COURT 



BULETINI I PRAKTIKËS GJYQËSORE | 2 
 

 

Botues: 
 
Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës 
 
 
 
Bordi redaktues:  
 
Prof. dr. Enver Hasani, Kryetar i Gjykatës Kushtetuese  
 
Almiro Rodrigues, Gjyqtar i Gjykatës Kushtetuese  
 
Prof. dr. Snezhana Botusharova, Gjyqtare e Gjykatës Kushtetuese 
 
Prof. dr. Ivan Čukalović, Gjyqtar i Gjykatës Kushtetuese 
 
Mr. sc. Arbëresha Raça-Shala, Sekretare e Përgjithshme e Gjykatës Kushtetuese  
 
 

 
 

Përgatitur nga:  
 
Ky buletin është përgatitur nga Sekretariati i Gjykatës Kushtetuese të Kosovës, sipas 
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East West Management Institute e të mbështetur nga Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar. 
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Asnjë pjesë e këtij botimi nuk lejohet të riprodhohet apo transmetohet në çfarëdo forme apo 
përmes çfarëdo mjetesh, elektronike apo mekanike, duke përfshirë fotokopjimin dhe 
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Kosovës botohen në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës, e cila është burim primar për 
vendimet e Gjykatës Kushtetuese. Ky Buletin nuk zëvendëson burimin primar për vendimet e 
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botuara në këtë Buletin dhe vendimeve të botuara në Gazetën Zyrtare të Republikës së 
Kosovës, mbizotëron versioni i botuar në Gazetën Zyrtare.  
 
Qëllimi i përmbledhjes së vendimeve është për të dhënë një pasqyrë të përgjithshme faktike 
dhe juridike të rasteve dhe një përmbledhje të shkurtër të vendimeve të Gjykatës Kushtetuese. 
Përmbledhja e vendimeve dhe aktgjykimeve është përpiluar nga  Programi për Sundimin 
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Kushtetuese.  
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Parathënie  
 

Gjykata Kushtetuese e Kosovës u themelua në vitin 2009, dhe ende është 
Gjykatë e re. Që nga fillimi, ajo i ka publikuar vendimet e veta në uebsajtin e 
vet, në Gazetën Zyrtare. Vendimet e nxjerra gjatë viteve 2009 – 2012 janë në 
botim e sipër, në Buletinin e praktikës gjyqësore, gjë që mundëson që 
vendimet më të fundit të jenë në dispozicion në një vëllim. Tani po i botojmë 
vendimet për vitin 2011. Këtu përfshihen çështje të rëndësishme në 
mbrojtjen e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut dhe gjithashtu në 
lidhje me kërkesat drejtuar Gjykatës në rastet që i janë parashtruar nga palët 
e autorizuara sipas Kushtetutës. 
 
Shumica e këtyre vendimeve janë aktvendime për papranueshmëri në të cilat 
Gjykata nuk gjen shkelje të të drejtave të njeriut të garantuara me 
Kushtetutë. Megjithatë, shumë prej tyre janë vendime të rëndësishme në të 
cilat Gjykata, si interpretues i fundit i Kushtetutës dhe përputhshmërisë së 
ligjeve me Kushtetutën, i ka mbrojtur të drejtat e qytetarëve  në rastet në të 
cilat autoritetet publike kanë vepruar përtej kompetencave që u janë dhënë 
me Kushtetutë. 
 
Prandaj, me nder të madh e botojmë Buletinin e dytë të praktikës gjyqësore 
të Gjykatës Kushtetuese të Kosovës për vitin 2011. 
 
Ky Buletin do t’u ndihmojë jo vetëm gjyqtarëve, ligjvënësve, avokatëve dhe 
juristëve të tjerë, por edhe akademikëve, studentëve dhe publikut që të kenë 
një burim të qasshëm të jurisprudencës së Gjykatës Kushtetuese. 
 
Gjykata zotohet t’u përmbahet standardeve më të larta të vendimmarrjes 
gjithnjë duke pasur parasysh parimet themelore të kushtetutshmërisë të cilat 
do t’u garantojnë të gjithë qytetarëve stabilitet, siguri juridike dhe zbatim të 
sundimit të ligjit, të gjitha këto tipare të demokracisë moderne. 
 
 
Prof. dr. Enver Hasani 
 
Kryetar i Gjykatës Kushtetuese 
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Teki Bokshi kundër Urdhëresës së ndryshuar dhe zëvendësuar 
Administrative të UNMIK-ut Nr. 2003/13,  
 
Rasti KI 45-2009, vendimi i datës 30 nëntor 2010 
 
Fjalët kyçe: actio popularis, palët e autorizuara, diskriminimi, barazia para 
ligjit, dinjiteti njerëzor, kërkesa individuale, çështjet gjuhësore, locus standi, 
e drejta në gjykim të drejtë dhe të paanshëm 
 
Parashtruesi e kishte dorëzuar Kërkesën në bazë të nenit 113.7 të 
Kushtetutës duke pretenduar se nenet 22.7 dhe 64.7 të Urdhëresës 
Administrative të UNMIK-ut nr. 2003/13, të ndryshuar dhe zëvendësuar,  
shkelnin të drejtat dhe liritë themelore të tij të garantuara me nenet 5, 23, 24 
dhe 31 të Kushtetutës, si dhe me nenet 6 dhe 14 të Konventës Evropiane për 
të Drejtat e Njeriut, pasi që ato përcaktonin se rastet e Agjencisë Kosovare të 
Mirëbesimit në Dhomën e Posaçme duhet të jenë të përkthyera në gjuhën 
angleze, megjithatë në rastet e tjera nga palët kërkohej që të mbulojnë 
shpenzimet e përkthimeve në gjuhën angleze, gjë që përbënte diskriminim. 
 
Gjykata vendosi se Kërkesa ishte e papranueshme sipas neneve 53 dhe 113.7 
të Kushtetutës, nenit 47.1 të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese dhe Rregullës 
69 të Rregullores së Punës sepse Parashtruesi nuk kishte qenë viktimë e 
drejtpërdrejtë e shkeljes së pretenduar të Kushtetutës, duke e privuar atë 
nga mundësia që të konsiderohet si palë e autorizuar. Gjykata theksoi se 
Kushtetuta nuk e mundëson parashtrimin një actio popularis nga një 
individ i cili nuk është drejtpërdrejt i prekur nga shkelja e pretenduar e 
Kushtetutës.  Për këto arsye, Gjykata vendosi që të hedhë poshtë Kërkesën si 
të papranueshme. 

Prishtinë, më 30 nëntor 2010 
Nr. ref.: RK  65/10 

 
 
 

AKTVENDIM PËR PAPRANUESHMËRI  
 

në 
 

Rastin nr. KI 45/09 
 

Parashtruesi 
 

Teki Bokshi 
 

Vlerësim i kushtetutshmërisë të Urdhëresës së ndryshuar dhe të 
zëvendësuar Administrative të UNMIK-ut nr. 2003/13 
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GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS  
 
 

e përbërë nga:  
 
Enver Hasani, Kryetar  
Kadri Kryeziu, Zëvendëskryetar  
Robert Carolan, gjyqtar  
Altay Suroy, gjyqtar 
Almiro Rodrigues, gjyqtar 
Snezhana Botusharova, gjyqtare 
Ivan Čukalović, gjyqtar 
Gjyljeta Mushkolaj, gjyqtare dhe  
Iliriana Islami, gjyqtare 

 
 

Parashtrues i kërkesës  
 
1. Parashtrues i kërkesës është z. Teki Bokshi, avokat me banim në 

Gjakovë, Kosovë.   
 
Urdhëresa Administrative e kontestuar 
 
2. Parashtruesi konteston Urdhëresën Administrative të Misionit të OKB-së 

në Kosovë (UNMIK) nr. 2003/13, e ndryshuar dhe zëvendësuar me 
Urdhëresën Administrative të UNMIK-ut nr. 2008/6, që ka hyrë në fuqi 
më 11 qershor 2003.  

 
Objekti i çështjes 
 
3. Parashtruesi i kërkesës pohon se fushëveprimi i neneve 22.7 dhe 64.7 të 

Urdhëresës Administrative të UNMIK-ut nr. 2003/13 dhe neneve 22 (7) 
dhe 25 (1) (b) të Urdhëresës së UNMIK-ut nr. 2006/17, që zëvendësoi 
Urdhëresën Administrative të UNMIK-ut nr. 2003/13 më 6 dhjetor 
2006, janë në kundërshtim me të drejtat dhe liritë themelore të njeriut të 
mbrojtura me Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Më tutje, 
parashtruesi pretendon se janë shkelur Neni 6 dhe Neni 14 i Konventës 
Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Neni 6 i konventave i referohet të 
drejtës në Gjykim të Drejtë dhe Neni 14 i referohet Ndalimit të 
Diskriminimit. 
 

Baza juridike 
 

4. Neni 113.1. dhe 7 i Kushtetutës së Kosovës (në tekstin e mëtutjeshëm - 
Kushtetuta); nenet 46 dhe 47 të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese të 
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Republikës së Kosovës të 16 dhjetorit 2009, (Nr. 03/L-121), (në tekstin e 
mëtutjeshëm -Ligji); dhe Neni 69 e Neni 54 i Rregullores së Punës së 
Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës (në tekstin e 
mëtutjeshëm - Rregullorja e punës).   

 
Procedura në Gjykatë  

 
5. Më 29 shtator 2009, parashtruesi parashtroi kërkesë pranë Gjykatës 

duke e kontestuar kushtetutshmërinë e Urdhëresës Administrative të 
UNMIK-ut nr. 2003/13.   

 
6. Kolegji shqyrtues, me 15 qershor 2010, në përbërje të gjyqtarit Robert 

Carolan (kryesues), gjyqtarit Ivan Čukalović, gjyqtares Snezhana 
Botusharova, shqyrtoi raportin e Gjyqtarit raportues Almiro Rodrigues 
dhe i rekomandoi Gjykatës në përbërje të plotë papranueshmërinë e 
kërkesës.  
 

Përmbledhja e fakteve 
 

7. Më 28 shtator 2009, z. Teki Bokshi, avokat me banim në Gjakovë, 
parashtroi kërkesën e cekur në paragrafin 3 më lart.  

 
8. Parashtruesi pohon se nenet 22 (7) dhe 64 (7) të Urdhëresës së 

ndryshuar dhe zëvendësuar Administrative të UNMIK-ut nr. 2003/13, 
janë në kundërshtim me nenet 5, 23, 24, 31 të Kushtetutës së Republikës 
së Kosovës dhe “në kundërshtim me politikën e përcaktuar në Nenin 6 – 
e drejta në gjykim të drejtë, dhe në veçanti me Nenin 14 për ndalimin e 
diskriminimit të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut.”  

 
9. Parashtruesi e mbështet kërkesën e tij vetëm në referencë në 

dokumentet e cekura në kërkesën e parashtruar në Gjykatë. 
 

Pretendimet e parashtruesit  
 

10. Parashtruesi pretendon se nenet 22.7 dhe 64.7 të Urdhëresës së 
ndryshuar dhe zëvendësuar Administrative të UNMIK-ut nr. 2003/13, 
janë në kundërshtim me të drejtat dhe liritë themelore të mbrojtura me 
Kushtetutën e Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtutjeshëm - 
Kushtetuta). Veçanërisht, parashtruesi saktëson se Neni 5 (Gjuhët), Neni 
23 (Dinjiteti njerëzor), Neni 24 (Barazia para ligjit) dhe Neni 31 (E drejta 
në gjykim të drejtë dhe të paanshëm) janë dispozita të shkelura të 
Kushtetutës.     

 
11. Neni 22.7 i Urdhëresës Administrative të UNMIK-ut nr. 2003/13 është 

ndryshuar dhe zëvendësuar fillimisht me Urdhëresën Administrative të 
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UNMIK-ut nr. 2006/17 dhe përfundimisht me Urdhëresën 
Administrative të UNMIK-ut nr. 2008/6. Neni i kundërshtuar i 
Urdhëresës Administrative është Neni 25.7, dhe saktëson së në cilën 
gjuhë duhet të dorëzohen rastet e dorëzuara para Dhomës së Posaçme të 
Gjykatës  Supreme të Kosovës, sipas kushteve si në vijim: 
 
25.7 Parashtresat dhe dokumentet përcjellëse mund të paraqiten në 
gjuhën shqipe, serbe ose angleze. Por, nëse paraqiten në gjuhën shqipe 
ose serbe, duhet të sigurohet edhe përkthimi i të gjitha parashtresave 
dhe dokumenteve përcjellëse edhe në gjuhën angleze. Shpenzimet e 
përkthimit i heq pala. 
 

12. Neni 64.7 i Urdhëresës fillestare Administrative të UNMIK-ut tani është 
zëvendësuar me Nenin 67.11 të Urdhëresës Administrative të UNMIK-ut 
nr. 2008/6, që përcakton përkthimin e dokumenteve në lidhje me 
kërkesat e parashtruara kundër Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit si në 
vijim: 
 
67.11 Dhoma e Posaçme, kur është e nevojshme, përkujdeset për 
përkthimin e ankesës në gjuhën angleze, të ndonjë parashtrese tjetër 
dhe të çdo dokumenti përcjellës. Këto përkthime duhet t’i dërgohen 
ankuesit(ve) dhe Agjencisë menjëherë pasi të jenë përkthyer, që do të 
thotë jo më vonë se shtatë ditë para seancës gojore. 

 
13. Kështu, parashtruesi pretendon se sipas Urdhëresës Administrative, në 

disa kërkesa të bëra kundër Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit, Dhoma e 
Posaçme i përkthen parashtresat e bëra nga Agjencia Kosovare e 
Mirëbesimit në gjuhën angleze, dhe se kjo përbën diskriminim. 

 
14. Veç kësaj, parashtruesi i kërkesës pretendon se janë shkelur nenet 6 dhe 

14 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut.  
 

Vlerësimi i pranueshmërisë të kërkesës  
 

15. Për ta gjykuar kërkesën e parashtruesit, Gjykata së pari duhet të 
shqyrtojë nëse parashtruesi ka përmbushur kërkesat e pranueshmërisë, 
të përcaktuara me Kushtetutë dhe më tutje të specifikuara në Ligj dhe 
Rregullore të Punës.  
 

16. Neni 113.7 i Kushtetutës përcakton se “Individët janë të autorizuar të 
ngrenë shkeljet nga autoritetet publike të të drejtave dhe lirive të tyre 
individuale, të garantuara me Kushtetutë.” Megjithatë, parashtruesi 
nuk ka demonstruar se ai vetë është viktimë e një shkeljeje nga ana e 
autoritetit publik.  
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17. Veç kësaj, Neni 47.1 i Ligjit përcakton se “[ç]do individ ka të drejtë të 
kërkojë nga Gjykata Kushtetuese mbrojtje juridike në rast se pretendon 
se të drejtat dhe liritë e tij individuale të garantuara me Kushtetutë janë 
shkelur nga ndonjë autoritet publik”. Përsëri, parashtruesi nuk 
demonstron se janë shkelur apo shkelen drejtpërsëdrejti të drejtat dhe 
liritë e tij nga ana e një autoriteti publik. Siç sqaron Neni 69 i Rregullores 
së punës, “[k]ur parashtrohet kërkesa sipas Nenit 113, paragrafi 7 i 
Kushtetutës, pala e autorizuar duhet të paraqes në mënyrë bindëse se të 
drejtat dhe liritë e tij/ saj të garantuara me Kushtetutë janë shkelur 
drejtpërdrejt dhe aktualisht”. 

 
18. Përfundimisht, sipas Nenit 53 të Kushtetutës, “Të drejtat e njeriut dhe 

liritë themelore të garantuara me këtë Kushtetutë, interpretohen në 
harmoni me vendimet gjyqësore të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e 
Njeriut Human”. Sipas të drejtës lëndore të Strasburgut “[s]istemi i 
peticioneve individuale …përjashton parashtrimet me anë të actio 
popularis. Prandaj, ankesat duhet të sillen nga apo në emër të personave 
që pretendojnë së janë viktima të një apo më shumë shkeljeje të 
dispozitave të Konventës. Këta persona duhet të jenë në gjendje të 
tregojnë se janë ‘prekur drejtpërsëdrejti’ nga masa e ankuar” (shih p.sh. 
Aktgjykimi në rastin İlhan kundër Turqisë, Nr. 22277/93, 27 qershor 
2000, paragrafi 52). Meqë pala referuese, në cilësi të parashtruesit 
individual, nuk ka demonstruar se është palë e autorizuar, Gjykata 
konstaton se kërkesa duhet të refuzohet si e papranueshme. 

  
 

PËR KËTO ARSYE 
 

Gjykata Kushtetuese, në pajtim të Nenin 113.7 të Kushtetutës, Nenin 47.1 të 
Ligjit për Gjykatën Kushtetuese dhe Rregullin 56 (2) të Rregullores së punës, 
njëzëri: 

 
VENDOS 

 
I. TA HEDHE POSHTË kërkesën si të papranueshme; 

 
 

Ky vendim do t’u komunikohet palëve dhe do të publikohet në Gazetën 
Zyrtare, në pajtim me Nenin 20 (4) të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese. 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 
 

Gjyqtari Raportues               Kryetari i Gjykatës Kushtetuese  
 
Almiro Rodrigues                                       Prof. Dr. Enver Hasani 
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Ruhan Berisha kundër Mosekzekutimit të Aktgjykimit të Gjykatës 
Komunale në Gjilan C. nr. 388/05 
 
Rasti KI 36-2009, vendimi i datës 20 janar 2011 
 
Fjalët kyçe: kontesti për kontratë, ekzekutimi i aktgjykimit, shterja e mjeteve 
juridike, kërkesa individuale 
 
Parashtruesi e kishte dorëzuar Kërkesën në bazë të nenit 113.7 të 
Kushtetutës, duke pretenduar, pa e specifikuar qartë ndonjë dispozitë të 
caktuar të Kushtetutës, se i janë shkelur të drejtat e tij me mosekzekutimin 
nga Gjykata Komunale e Gjilanit të aktgjykimit që ai e kishte fituar pas një 
kontesti lidhur me një kontratë. Debitori ekonomik ishte likuiduar pasi 
aktgjykimi ishte bërë final dhe i ekzekutueshëm.  

Gjykata vendosi se Kërkesa ishte e papranueshme sipas nenit 113.7 sepse 
Parashtruesi nuk i kishte shteruar mjetet juridike përmes ankimimit në 
Dhomën e Posaçme të Gjykatës Kushtetuese, e cila kishte kompetencën e 
duhur, duke theksuar supozimin se sistemi ligjor i Kosovës ofron mjetet 
juridike efektive për shkeljet kushtetuese dhe duke cituar rastin Selmouni 
kundër Francës.  Gjykata shtoi se vetëm supozimi i palës se ankesa do të 
ishte e padobishme nuk është i mjaftueshëm për të arsyetuar mos 
parashtrimin e ankesës në autoritetin kompetent, duke cituar rastin 
Whiteside kundër Mbretërisë së Bashkuar.  Gjykata po ashtu theksoi se 
Parashtruesi nuk i kishte specifikuar të drejtat dhe liritë që pretendohej se i 
janë shkelur e as aktet e autoritetit publik që pretendohej ishin subjekt i 
kontestimit, duke cituar nenin 48 të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese. 

Prishtinë, më 20 janar 2011    
                                       Nr. ref.: RK 82/11 

 

AKTVENDIM PËR PAPRANUESHMËRI  

 në  

 Rastin nr. KI 36/09  

 Parashtruesi  

Ruhan Berisha  

Vlerësim i kushtetutshmërisë të mosekzekutimit të Aktgjykimit  
C. nr 388/05 të Gjykatës Komunale të Gjilanit  
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GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS 
 

e përbërë nga: 
 
Enver Hasani, Kryetar 
Kadri Kryeziu, Zëvendëskryetar 
Robert Carolan, gjyqtar 
Altay Suroy, gjyqtar  
Almiro Rodrigues, gjyqtar  
Snezhana Botusharova, gjyqtare 
Ivan Čukalović, gjyqtar  
Gjyljeta Mushkolaj, gjyqtare dhe  
Iliriana Islami, gjyqtare 
 

Parashtruesi i kërkesës 

1. Parashtruesi i kërkesës është z. Ruhan Berisha nga Gjilani. 

Vendimi i kontestuar 

2. Parashtruesi i kërkesës konteston mosekzekutimin e Aktgjykimit të 
Gjykatës Komunale të Gjilanit, të datës 20 tetor 2005. 

Objekti i çështjes 

3. Objekt i çështjes së shtruar për shqyrtim në Gjykatën Kushtetuese është 
mosekzekutimi i Aktgjykimit të formës së prerë të Gjykatës Komunale të 
Gjilanit, C. nr. 388/05, i datës 20 tetor 2005, me të cilin z. Berisha i 
është aprovuar në tërësi kërkesëpadia dhe është obliguar Konzorciumi 
“Iliria” nga Gjilani që atij, në cilësinë e paditësit, t`ia kthejë shumën e të 
hollave si në pikën II të Aktgjykimit. 

Baza juridike  

4. Neni 113.7 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: 
Kushtetuta); neni 20 i Ligjit 03/L-121 mbi Gjykatën Kushtetuese të 
Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: Ligji); dhe neni 54 (b) i 
Rregullores së Punës së Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës 
(në tekstin e mëtejmë: Rregullorja e punës).  
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Procedura në Gjykatë  

5. Parashtruesi i kërkesës paraqiti kërkesën e tij në Gjykatën Kushtetuese 
më 03 shtator 2009.  

6. Më 5 shkurt 2010, Gjykata Kushtetuese ia dërgoi Agjencisë Kosovare të 
Privatizimit njoftimin për regjistrimin e lëndës me kërkesën për 
përgjigjeje në përputhje me nenin 22.2 të Ligjit për Gjykatën 
Kushtetuese të Kosovës, dhe asnjëherë nuk mori përgjigje në këtë 
kërkesë. 

 
7. Më 15 qershor 2010, pas shqyrtimit të raportit të Gjyqtarit raportues, 

Iliriana Islami, Kolegji Shqyrtues i përbëre nga gjyqtarët Robert Carolan, 
Snezhana Botusharova dhe Ivan Čukalović, brenda të njëjtës ditë i 
paraqiti rekomandimet e veta për të refuzuar lëndën si të palejueshme 
para përbërjes së plotë të Gjykatës.  

Përmbledhja e fakteve 

8. Më 15 shkurt 2002, z. Ruhan Berisha, në cilësinë e bashkuesit të mjeteve, 
kishte lidhur kontratë për bashkimin e mjeteve për ndërtimin e objektit 
afaristo-banesor ”ILIRI-5/1” me Konzorciumin ’Iliria-5/1”, të cilën e 
përfaqësojnë; Kombinati i Tekstilit “INTEGJ” dhe NHIN “MORAVA E 
BINQES”, në cilësinë e bartësit të investimeve, nën kushtet e 
specifikuara në kontratë e me qëllim të fitimit të drejtës së pronësisë në 
banesën në lamelën I, hyrja e II-të, kati i parë, banesa nr. 23, në 
sipërfaqe prej 64,21 m² e që parashihej të jetë pjesë e objektit që duhej 
ndërtuar. 

 
9. Kjo kontratë ishte vërtetuar në Gjykatën Komunale në Gjilan, më 19. 02. 

2002, dhe mbanë nr. VR. nr. 357/02. 
 
10. Sipas kushteve të kontratës punët ndërtimore do të duhej të 

përfundonin, më së largu, deri në afatin e 18 muajve nga dita e lidhjes së 
kontratës. 

 
11. Pasi që kishte paguar dy këste të pagesës sipas afateve të parapara me 

kontratë, z. Berisha ishte informuar se objekti nuk po ndërtohet dhe i 
pakënaqur me këtë gjendje, më 13 maj 2005, ai paraqiti padi në Dhomën 
e Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës duke kërkuar zhdëmtimin në 
shumën prej 27, 611.00 €. 
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12. Më 9 qershor 2005, me Aktvendimin SCC-05-0148, Dhoma e Posaçme   
e Gjykatës Supreme të Kosovës lëndën ia kishte referuar Gjykatës 
Komunale të Gjilanit si Gjykatë kompetente për vendosje. 

 
13. Gjykata Komunale në Gjilan, më Aktgjykimin e datës 20. 10. 2005, ka 

aprovuar në tërësi kërkesëpadinë e paditësit z. Ruhan Berisha, dhe ka 
anuluar kontratën mbi bashkimin e mjeteve për ndërtimin e objektit 
afaristo – banesor ”Iliria 5/1” dhe ka obliguar të paditurin, Konzorciumin 
Iliria, që paditësit t’i paguajë vlerën prej 27.611 € dhe kompensimin për 
shpenzimet e procedurës në shumën prej 151 €. 

 
14. Më 15. 03. 2006, vendimi i Gjykatës Komunale është bërë i formës së 

prerë dhe i ekzekutueshëm. 
 
15. Më aktvendimin E. nr. 249/06, Gjykata Komunale në Gjilan ka refuzuar 

kundërshtimin  e debitorit Konzorciumit “Iliria”, ushtruar kundër 
aktvendimit të kësaj Gjykate për lejimin e ekzekutimit. 

 
16. Kombinati i tekstilit nga Gjilani, pra debitori, likuidohet më 01. 12. 2006.  
 
17. Ruhan  Berisha e plotëson formularin në AKP, mirëpo nuk merr asnjë 

përgjigje.  
 
18. Pas kësaj, paditësi, z. Berisha më nuk i drejtohet Dhomës së Posaçme 

edhe pse vendimi i Gjykatës Komunale të Gjilanit ka të bëjë me 
Konzorciumin “Iliria”, e ai është likuiduar në vitin 2006.   

  
Pretendimet e parashtruesit të kërkesës  

19. Parashtruesi i kërkesës, në kërkesën e tij nuk përcakton qartë se cila e 
drejtë e garantuar me Kushtetutë i ishte shkelur, por kërkon ekzekutimin 
e aktgjykimit të Gjykatës Komunale të Gjilanit.  

 
Vlerësimi i lejueshmërisë të kërkesës  

20. Për të gjykuar për kërkesën e parashtruesit, Gjykata së pari duhet të 
shqyrtojë nëse parashtruesi i ka përmbushur kriteret për pranueshmëri, 
të përcaktuara në Kushtetutë. Në lidhje me këtë, Gjykata i referohet 
nenit 113.7 të Kushtetutës, i cili përcakton:  

 
"Individët janë të autorizuar të ngrenë shkeljet nga autoritetet publike 
dhe të drejtave dhe lirive të tyre individuale, të garantuara me 
Kushtetutë, mirëpo vetëm pasi të kenë shteruar të gjitha mjetet juridike 
të përcaktuara me ligj.", dhe nenit 48 të Ligjit i cili përcakton: 
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“Parashtruesi i kërkesës ka për detyrë që në kërkesën e tij të qartësojë 
saktësisht se cilat të drejta dhe liri pretendon se i janë cenuar dhe cili 
është akti konkret i autoritetit publik të cilin parashtruesi dëshiron ta 
kontestoj”. 

 
21. Bazuar në dokumentacionin e paraqitur në lëndë, Gjykata konstaton 

qartë se pas aktgjykimit të marrë nga Gjykata Komunale në Gjilan 
(Aktgjykimi C. nr. 388/05),  parashtruesi i kërkesës duke e ditur faktin 
se debitori i tij Konzorciumi ’ILIRIA”, gjegjësisht përfaqësuesit tij, janë 
likuiduar, nuk iu ka drejtua Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme e 
cila në bazë të Rregullores 2002/13 të UNMIK-ut ka juridiksion për 
vendosje pasi z. Berisha tashmë e kishte aktgjykimin e gjykatës 
komunale e që nuk ishte ekzekutuar, ndërsa administrimin për 
Konzorciumin ”LIRIA”, gjegjësisht përbërësit e tij, e kishte marrë 
Agjencia Kosovare e Mirëbesimit.   

 
22. Gjykata gjithashtu, thekson me këtë rast se legjislacioni i brendshëm, e 

sidomos  Rregullorja e sipërpërmendur për Dhomën e Posaçme të 
Gjykatës Supreme, parasheh kompetencën për kontestet pronësore për 
paditësit që padisin kompanitë që janë nën administrimin e AKM, 
ndërsa në nenin 9.7 kjo rregullore shprehimisht përcakton se ”Vendimi i 
marrë lidhur me një kërkesë sipas nenit 4 ose zgjidhja e  ankesës 
konform nenit 4.3 është përfundimtar dhe i detyrueshëm për palët në 
fjalë, dhe duhet të ekzekutohet nga organet adekuate në pajtim me ligjin 
në fuqi. 

 
23. Duke marrë parasysh sa më sipër, Gjykata vlerëson se parashtruesi do të 

duhej t’i ishte drejtuar Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme para se 
ti drejtohej me kërkesë Gjykatës Kushtetuese. 

 
24. Gjykata dëshiron të theksojë se arsyetimi për rregullin e shterimit të 

mjeteve juridike është qe t'ua ofrojë autoriteteve në fjalë, përfshirë edhe 
gjykatat, mundësinë për ta parandaluar ose korrigjuar shkeljen e 
supozuar të Kushtetutës. Ky rregull bazohet në supozimin se rendi ligjor 
i Kosovës, do të sigurojë mjet efikas ligjor kundër shkeljes së të  drejtave 
kushtetuese (shih, mutatis mutandis, GJEDNJ, Selmouni v. France nr. 
25803/94, Vendim i 28 korrikut 1999).   

25. Gjykata përcakton gjithashtu se, thjeshtë një dyshim për sa i përket 
perspektivës së çështjes nuk është i mjaftueshëm për të përjashtuar një 
ankues nga detyrimi i tij për t’u ankuar në organet kompetente vendase 
(shih Whiteside v the United Kingdom, vendimi i datës 7 mars 1994, 
kërkesa nr. 20357/92, DR 76, f. 80). 
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26. Parashtruesi i kërkesës gjithashtu, nuk e ka qartësuar kërkesën, nuk e ka 
arsyetuar atë as në aspektin procedural e as substancial në mënyrë që të 
dëshmonte se një e drejtë kushtetuese i është cenuar. 

 
 

PËR KËTO ARSYE  

Gjykata, pas shqyrtimit të gjitha fakteve dhe dëshmive të ofruara, dhe pas 
shqyrtimit të çështjes, më 15 qershor 2010, përfundoi se parashtruesi i 
kërkesës NUK i ka shteruar të gjitha mjetet ligjore në dispozicion dhe 
njëzëri,  
 

VENDOS  

I. TA HEDHË POSHTË kërkesën si të papranueshme. 
 
 
Ky vendim do t'u komunikohet palëve dhe do të publikohet në Gazetën 
Zyrtare, në pajtim me nenin 20.4 të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese.  
 
Ky Vendim hyn ne fuqi menjëherë.  

 
 

Gjyqtarja Raportuese         Kryetari i Gjykatës Kushtetuese 
 

Iliriana Islami                      Prof. Dr. Enver Hasani 
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Feti Islami kundër Vendimit të Gjykatës Supreme të Kosovës Rev. 
395/2008 dhe vendimit të Gjykatës së Qarkut në Komunën e Pejës 
Ac. Nr. 306/06 
 
Rasti KI 11-2010, vendimi i datës 25 janar 2011 
 
Fjalët kyçe: çështja e afatit, barazia para ligjit, kërkesë individuale, çështje e 
trashëgimisë, kërkesë qartazi e pabazuar, kontest pronësor, mbrojtja e 
pronës, e drejta në mjet juridik efektiv, e drejta në pronë 
 
Parashtruesi e kishte dorëzuar Kërkesën në bazë të nenit 113.7 të 
Kushtetutës duke pohuar se janë shkelur të drejtat e tij sipas neneve 21, 22, 
24, 31, 41, 46, 53 dhe 54 të Kushtetutës nga vendimi i Gjykatës Supreme, i 
cili konfirmonte vendimin e Gjykatës së Qarkut të Pejës se Gjykata 
Komunale e Pejës në mënyrë të drejtë e kishte refuzuar pretendimin e 
Parashtruesit për të drejtat trashëgimore mbi pronën shoqërore, bazuar në 
atë se ish pronarët e pronës ishin kompensuar në mënyrë ligjore.  

Gjykata vendosi se Kërkesa ishte e papranueshme sepse ajo ishte 
parashtruar pas skadimit të afatit prej katër muajsh të përcaktuar në nenin 
49 të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese. Gjykata po ashtu konstatoi se kërkesa 
ishte qartazi e pabazuar dhe e papranueshme për shkak të mungesës së 
provave që do të demonstronin se procedurat e mëparshme kanë qenë të 
paanshme ose se kanë qenë të padrejta, duke cituar rastin Mezotur-
Tiszacugi Tarsulat kundër Hungarisë për të treguar se pakënaqësia me 
rezultatin nuk është bazë e mjaftueshme për kërkesën. Gjykata theksoi se 
roli i saj ishte i kufizuar në kontestet kushtetuese, që nuk përfshinin 
kundërthëniet faktike apo ato të së drejtës materiale, duke cituar rastin 
Akdivar kundër Turqisë.  Në fund, Gjykata në baza të njëjta konstatoi se 
Kërkesa ishte qartazi e pabazuar në lidhje me pretendimet e implikuara të 
Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, duke cituar rastin Mordechai 
Poznanski dhe të tjerët kundër Gjermanisë. 

Prishtinë, më 25  janar 2011   
Nr. ref.: RK 80/11 

 

AKTVENDIM PËR PAPRANUESHMËRI  

në  

Rastin nr. KI 11/10 
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 Parashtruesi  

Feti Islami 

Vlerësim i kushtetutshmërisë të vendimit të Gjykatës Supreme të 
Kosovës Rev.395/2008 dhe vendimit të Gjykatës së Qarkut në 

Komunën e Pejës Ac.Nr.306/06  

GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS 

 e përbërë nga: 
 
Enver Hasani, Kryetar 
Kadri Kryeziu, Zëvendëskryetar 
Robert Carolan, gjyqtar  
Altay Suroy, gjyqtar 
Almiro Rodrigues, gjyqtar 
Snezhana Botusharova, gjyqtare 
Ivan Čukalović, gjyqtar  
Gjyljeta Mushkolaj, gjyqtare  
lIiriana Islami, gjyqtare  

 
 

Parashtruesi i kërkesës 
 

1. Parashtrues i kërkesës është z. Feti Islami nga Peja.  
 
Vendimet e kontestuara 
 
2. Vendimet e kontestuara janë: vendimi i Gjykatës Supreme të Kosovës 

rev. 395/2008 i datës 2. 6. 2009 dhe  vendimi i Gjykatës së Qarkut në 
Komunën e Pejës Ac. Nr. 306/06 i datës 25. 5. 2008.  

 
Objekti i çështjes 
 
3. Subjekt i lëndës së parashtruar në Gjykatën Kushtetuese të Republikës së 

Kosovës më 26. 01. 2010 është vlerësimi i kushtetutshmërisë të 
aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës rev. 395/2008 me të cilin 
është refuzuar revizioni i paditësve: Feti Islami, Zyhdi Islami, 
Nexhmedin Islami, Belkize Shala, Muhamet Islami, Sehid Islami dhe 
Myzafere Dobroshi i paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut 
në Pejë Ac. nr. 306/06 dhe i vetë aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut Ac 
.nr. 3006/06 me të cilin është refuzuar ankesa e  të të njëjtëve paditës 
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dhe është vërtetuar aktgjykimi i Gjykatës Komunale në Pejë C. nr 195/05. 
i datës 26. 05. 2006 .  

 
Shkeljet e pretenduara të të drejtave të garantuara kushtetuese 
 
4. Parashtruesi i kërkesës ka pretenduar se me vendimet e sfiduara të 

gjykatave kompetente  i janë shkelur e drejtat e garantuara me 
Kushtetutën e Kosovës si në vijim:  
 

a)    Të drejtat dhe liritë themelore sipas nenit 21 par. 1,2,3 dhe 4; 
b)    Shkeljet e marrëveshjeve dhe konventave ndërkombëtare sipas 

nenit 22 par. 1,2.3 dhe par. 4; 
c)    Shkeljet e mos barazisë para ligjit sipas nenit 24 par. 1. 2 dhe 3;  
d) Shkeljet për gjykim të drejtë  dhe të paanshëm sipas nenit 31 par. 

1;  
e)    Shkeljet për mos transparencë dhe pengesat në të drejtën për 

qasje në   dokumente publike, neni 41 par 1 dhe 2;  
f)     Shkeljet e të drejtës për mbrojtje të pronës sipas nenit 46 par. 1 

dhe 3;  
g)    Shkeljet  në interpretimin  e dispozitave për të drejtat e njeriut në  

harmoni me vendimet gjyqësore të Gjykatës Evropiane, neni 53; 
dhe   

h) Shkeljet e të drejtës në mjete efektive ligjore sipas nenit 54. 
 
Baza juridike 
 
5. Neni 113. 7 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë 

- Kushtetuta), neni 47 i Ligjit Nr. 03/L-121 për Gjykatën Kushtetuese të 
Republikës së Kosovës i datës 16 dhjetor 2009 (në tekstin e mëtejmë - 
Ligji) dhe neni 29 i Rregullores së Punës së Gjykatës Kushtetuese të 
Republikës së Kosovës (në tekstin e  mëtejmë - Rregullorja). 

 
Procedura në Gjykatë  
 
6. Parashtruesi i kërkesës e paraqiti kërkesën e tij në Gjykatën Kushtetuese 

me 26 janar 2010.  
 
7. Më 25 mars 2010, Gjykata Kushtetuese ka njoftuar Gjykatën Supreme të 

Kosovës lidhur me kërkesën e parashtruar nga z. Feti Islami dhe më 26. 
03. 2010 Gjykata Supreme e Kosovës me shkresën  Agj. nr. 147/2010  i 
ka dërguar Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës përgjigje në 
parashtresën e saj lidhur me kërkesën KI 11/10, dhe me atë rast ka 
theksuar se ”Gjykata Supreme të gjitha faktet që kanë të bëjnë me rastin i 
ka dhënë në arsyetimin e Aktgjykimit Rev. nr. 395/08 dhe se nuk ka çka 
të shtojë më shumë për këtë rast”. 
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8. Më 31 gusht 2010, Gjykata Kushtetuese i dërgoi shkresë Gjykatës 

Komunale në Pejë dhe kërkoi nga kjo gjykatë aktgjykimin AC. nr. 54/01 
të datës 30. 3. 2001, që mungonte në shkresat e lëndës së parashtruar 
para saj, dhe nga kjo gjykatë mori kopjen e kërkuar të aktgjykimit me 
16.09.2010. 

 
9. Më 13 dhjetor 2010, pas shqyrtimit të raportit të Gjyqtarit raportues, 

Altay Suroy, Kolegji shqyrtues i përbëre nga gjyqtarët Snezhana 
Botusharova (kryesuese), Robert Carolan dhe Enver Hasani, brenda të 
njëjtës ditë i paraqiti rekomandimet e veta për të hedhë poshtë kërkesën 
si të papranueshme para përbërjes së plotë të Gjykatës. 

 
Ankesa e parashtruesit 
 
10. Parashtruesi  i kërkesës ankohet se Gjykata e Qarkut me aktgjykimin Ac. 

nr. 306/06, me të cilin refuzoi padinë e paditësve të përmendur më sipër 
dhe gjithashtu, Gjykata Supreme e Kosovës duke refuzuar revizionin 
lidhur me këtë aktgjykim, kanë shkelur të drejtën për vërtetimin e 
pronësisë në bazë të trashëgimisë në qytetin e Pejës, e që në Shërbimin 
Komunal të Kadastrës evidentohet si pronë shoqërore. Ankuesi ka 
kërkuar nga Gjykata Kushtetuese që në përputhje me nenin 50 të Ligjit 
për Gjykatën Kushtetuese të Kosovës –të kthejë gjendjen e mëparshme 
para aktgjykimeve për lejimin e përsëritjes së procedurës dhe lënien në 
fuqi të aktgjykimit të Gjykatës komunale të Pejës C. nr. 54/01 të datës 
28. 03. 2001 i cili ishte i favorshëm për parashtruesin e kërkesës. 

 
Përmbledhja e fakteve 
 
11. Më 30. 03. 2001, Gjykata Komunale në Pejë ka nxjerrë Aktgjykimin C. 

nr. 54/01, me të cilin ka aprovuar padinë e paditësve Feti Islami, Zyhdi 
Islami, Nexhmedin Islami, Belkize Shala,  Muhamet Islami, Sehid Islami 
dhe Myzafere Dobroshi dhe ua ka njohur të drejtën e pronës në 
paluajtshmërinë e evidentuar në ngastrat kadastrale 2774, në sipërfaqe 
prej 3007, 3021, 2976 ar të cilat evidentohen në fletat poseduese 2606 
dhe 313 KK-Pejë, dhe atë: dy paditësve të parë - Feti dhe Nexhmedin 
Islami, secilit në madhësinë prej 5/20 pjesë ideale, ndërsa paditësve tjerë 
Belkize, Muhamet, Zuhdi, Sahit dhe Muzafere, secilit nga 2/20 pjesë 
ideale. 

 
12. Ky aktgjykim është bërë i plotfuqishëm dhe i ekzekutueshëm më 28. 06. 

2001. 
  
13. Komuna e Pejës, në cilësinë e të paditurës, kishte bërë kërkesë për 

lejimin e përsëritjes së procedurës dhe Gjykata Komunale e Pejës, më 11. 
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04. 2003, me Aktvendimin C. nr. 54/01 ka APROVUAR propozimin  dhe 
ka LEJUAR përsëritjen e procedurës. 

 
14. Sipas ankesës së palëve paditëse, kundër këtij aktvendimi Gjykata e 

Qarkut e Pejës ka nxjerrë aktvendimin AC. nr. 262/03 të datës 25. 05. 
2004, me të cilin PRISHET aktvendimi i Gjykatës Komunale në Pejë C. 
nr. 54/01, me të cilin ishte lejuar përsëritja e procedurës dhe lënda i 
kthehet të njëjtës gjykatë në Rigjykim.  

 
15. Më 04. 11. 2004, Gjykata Komunale në Pejë duke vendosur përsëri sipas 

urdhëresës së  Gjykatës së Qarkut, në procedurën e rigjykimit të rastit 
PËRSËRI ka vendosur që të  APROVOJË  propozimin e të paditurës - 
Komuna e Pejës dhe ka lejuar  përsëritjen e procedurës së përfunduar me 
aktgjykim të plotfuqishëm në Gjykatën Komunale në Pejë, e me të cilin 
paditësve të sipërpërmendur në pikën 6 të këtij raporti iu është aprovuar 
padia për njohjen e të drejtës së pronësisë në paluajtshmërinë që  ishte 
objekt padie, ose kundërvlera në  shumë prej 114.000 €. 

 
16. Më 26. 05. 2006, Gjykata Komunale në Pejë duke vepruar sipas 

kërkesëpadisë së paditësve Feti Islami, Zyhdi Islami, Nexhmedin Islami, 
Belkize Shala, Muhamet Islami, Sehid Islami dhe Myzafere Dobroshi, 
tashmë sipas procedurës së përsëritur të lejuar, ka nxjerrë 
AKTGJYKIMIN C. nr. 195/05 me të cilin ka refuzuar në tërësi 
kërkesëpadinë e paditësve, duke vlerësuar se paditësit nuk kanë ofruar 
prova me të cilat do të vërtetonin të drejtën në pronësi në 
paluajtshmërinë e kontestuar, ndërsa pala e paditur - Komuna e Pejës 
kishte vërtetuar me prova bindëse se prona që është objekt padie është 
pronë shoqërore dhe se ish-pronarët ishin kompensuar me rastin e 
eksproprijimit të saj në mënyrë ligjore. 

 
17. Më 22. 05. 2008, Gjykata e Qarkut në Pejë me Aktgjykimin Ac .nr. 

306/06 ka refuzuar si të pabazuar ankesën e paditësve të parashtruar 
nëpërmjet të autorizuarit të tyre dhe ka VËRTETUAR aktgjykimin e 
Gjykatës Komunale në Pejë C. nr. 195/05 të datës 26. 05. 2006. 

 
18. Më 02. 06. 2009, Gjykata Supreme e Kosovës me Aktgjykimin Rev. nr. 

395/2008, ka refuzuar si të PABAZUAR  revizionin e paditësve paraqitur 
kundër aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut në Pejë, Ac. nr. 306/2006. 

 
19. Këtë aktgjykim, z. Feti Islami sipas pohimit të tij personal, të shkruar në 

kopjen e tij, e ka pranuar më 15. 07. 2009. 
 
20. Z. Feti Islami i pakënaqur me rrjedhën e lëndës, ka paraqitur parashtresë 

në Zyrën e Prokurorit Disiplinor kundër gjyqtarit Ymer Jahëmurataj, 
pastaj gjithashtu, kundër të njëjtit gjyqtar ka paraqitur edhe kallëzim 
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penal PP.nr. 1915-15/09 i cili është refuzuar pjesërisht dhe pala është 
udhëzuar të ngrejë padi private, nëse akoma  mendon se ka bazë për 
ndjekje penale. 

21. Z. Feti Islami ka paraqitur edhe kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë në  
Prokurorinë e Shtetit e cila është regjistruar me PCK. nr. 108/09, dhe 
nga kjo  Prokurori ka marrë përgjigjeje se kundër vendimeve të Gjykatës 
Supreme për revizion nuk mund të iniciohet procedura për mbrojtje të 
ligjshmërisë. 

 
22. Përfundimisht, më 26. 01. 2010, z. Feti Islami ka parashtruar kërkesë në 

Gjykatën Kushtetuese të republikës së Kosovës. 
 
Vlerësimi i pranueshmërisë 
 
23. Për të qenë në gjendje për të gjykuar mbi kërkesën e parashtruesit të 

kërkesës, Gjykata duhet paraprakisht të vlerësojë nëse parashtruesi i 
kërkesës i ka plotësuar kushtet e pranueshmërisë të cilat përcaktohen në 
Kushtetutë.  

 
24. Në lidhje me këtë, Gjykata i referohet nenit 113.7 të Kushtetutës që 

përcakton se:  
 

"Individët janë të autorizuar të ngrenë shkeljet nga autoritetet publike 
të  drejtave dhe  lirive të tyre individuale, të garantuara me Kushtetutë, 
mirëpo vetëm pasi të kenë shteruar të gjitha mjetet juridike të 
përcaktuara me ligj". 

             
25. Neni 47.2 i Ligjit për Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës  

përcakton:  
 

"Individi mund ta ngritë kërkesën në fjalë vetëm pasi që të ketë shteruar 
të gjitha mjetet juridike të përcaktuara me ligj".  

 
26. Neni 49  i Ligjit për Gjykatën Kushtetuese përcakton se: 
 

“Kërkesa parashtrohet brenda afatit prej katër (4) muajve. Afati fillon 
të ecë që nga dita kur parashtruesit i është dorëzuar vendimi gjyqësor. 
Në të gjitha rastet e tjera, afati fillon të ecë në ditën kur vendimi ose akti 
është shpallur publikisht. Nëse kërkesa është e drejtuar kundër një ligji, 
atëherë afati fillon të ecë që nga dita kur ligji ka hyrë në fuqi”. 

          
27. Nga dokumentacioni i paraqitur prej parashtruesit të kërkesës,  

konstatohet se z. Feti Islami kërkesën e ka paraqitur në Gj. Kushtetuese 
më 26. 01. 2010 ndërsa aktgjykimin e Gjykatës Supreme, si vendim të 
fundit, e ka pranuar më 15. 07. 2009 dhe nga ky fakt del se ai kërkesën 
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në Gjykatën Kushtetuese e ka dorëzuar pasi që kanë kaluar 6 muaj e 11 
ditë nga dita e pranimit të vendimit të fundit,  dhe duke iu referuar 
kritereve të pranueshmërisë, del se kjo kërkese është e papranueshme 
 sepse është  paraqitur në Gjykatë pas kalimit të afatit të paraparë me 
nenin 49 të    Ligjit për Gjykatën Kushtetuese. 

 
28. Gjykata konstaton se edhe sikur kërkesa të ishte paraqitur brenda afatit 

të paraparë prej 4 muajsh, ajo prapë se prapë do të duhej të deklarohej si 
e papranueshme sepse është haptazi e pabazuar. 

 
29. Në të vërtete, Gjykata Kushtetuese e Kosovës nuk e gëzon juridiksionin e 

apelit dhe nuk mund të ndërhyjë nga aspekti teorik nëse këto gjykata 
kanë marrë vendim të gabuar ose kanë bërë vlerësim të gabuar të 
fakteve. Roli i Gjykatës Kushtetuese është vetëm që ta sigurojë 
pajtueshmërinë me të drejtat që garantohen me Kushtetutë dhe 
instrumente të tjera ligjore, prandaj nuk mund të veprojë si "Gjykate e 
shkalles se katërt", (shih, mutatis mutandis, i.a., Akdivar kundër Turqisë, 
16 shtator 1996, R.J.D, 1996-IV, para. 65).  

 
30. Për më tepër, Gjykata konsideron se nuk ka asgjë në kërkesë që tregon se 

gjykatave të rregullta gjatë dëgjimeve të rastit, iu mungonte paanshmëria 
ose që procedura ishte e padrejtë. Fakti i thjeshtë se parashtruesit janë të 
pakënaqur me rezultatin e rastit nuk u jep atyre të drejtën që mund të 
ngrejnë një kërkese të argumentueshme për shkelje të nenit 31 të 
Kushtetutës (shih mutatis mutandis aktgjykim ECHR Appl. No. 
5503/02, Mezotur-Tiszazugi Tarsulat kundër Hungarisë, aktgjykim i 26 
korrikut 2005.  

 
31. Meqenëse me nenin 53 të Kushtetutës është paraparë  që “Të drejtat 

njeriut dhe liritë  themelore të garantuara me këtë Kushtetutë 
interpretohen në harmoni me vendimet gjyqësore të Gjykatës Evropiane 
për të Drejtat e Njeriut”, ndërsa sipas nenit 22 të Kushtetutës, Konventa 
Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut 
dhe protokolleve të sajë zbatohet drejtpërsëdrejti në Republikën e 
Kosovës, atëherë sikur që GJEDNJ e deklaron, sipas nenit 35.3 të saj, një 
kërkesë të papranueshme sepse është haptazi e pabazuar në raport me 
Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut (shih mutatis mutandis 
Application no. 25101/05 by Mordechai  Poznanski  and Others against 
Germany) edhe Gjykata Kushtetuese deklaron kërkesën si të 
papranueshme, si haptazi të pabazuar në raport me Kushtetutën e 
Kosovës kur deklarohet për pranueshmërinë e saj (neni 54 par .1 pika (b) 
e Rregullores së  punës së Gj. Kushtetuese.) 

 
32. Në këto rrethana, parashtruesi nuk i ka plotësuar kriteret për 

lejueshmërinë e kërkesës.  
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PËR KËTO ARSYE 
 
Gjykata, pas shqyrtimit të gjitha fakteve dhe dëshmive të ofruara dhe pas 
shqyrtimit të çështjes më 13 dhjetor 2010, përfundoi se parashtruesi i 
kërkesës e ka paraqitur kërkesën pas kalimit të afatit 4 mujor të  paraparë 
me nenin 49 të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese, dhe njëzëri, 
 

 
VENDOS 

 
I. TA HEDHË POSHTË kërkesën si të papranueshme; 

Ky vendim do t'u komunikohet palëve dhe do të publikohet në Gazetën 
Zyrtare, në pajtim me nenin 20.4 të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese.  

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 
 

 
Gjyqtari raportues           Kryetari i Gjykatës Kushtetuese 
 
Altay Suroy                           Prof. Dr. Enver Hasani 
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Bislim Kosumi kundër Gjykatës Komunale të Podujevës 
 

Rasti KI 34-2010, vendimi i datës 25 shkurt 2011 
 
Fjalët kyçe: çështja e afatit, ekzekutimi i aktgjykimit, kërkesa individuale, 
mbrojtja e pronës 
 
Parashtruesi e kishte dorëzuar Kërkesën në bazë të nenit 113.7 të 
Kushtetutës duke pretenduar se i është shkelur e drejta e tij kushtetuese me 
3 vendime të Gjykatës Supreme, të cilat konfirmonin vendimet e gjykatave 
më të ulëta të cilat hidhnin poshtë pretendimet pronësore të Parashtruesit. 
Parashtruesi argumentoi se procedurat kishin përfunduar, por se aktgjykimi 
nuk ishte ekzekutuar.  

Gjykata vendosi se Kërkesa nuk ishte “ratione temporis” në pajtim me 
dispozitat e Kushtetutës dhe të ligjit, prandaj, ishte e papranueshme sipas 
neneve 49, 56 dhe 58 të Ligjit, pasi që ajo kishte të bënte me vendimet e 
marra ndërmjet viteve 1986 dhe 1988, dhe të cilat është dashur të 
parashtrohen para datës 15 maj 2009, që është 4 muaj pas hyrjes në fuqi të 
Ligjit, duke cituar rastet Shefqet Haxhiu kundër Organizatës së Punëtorëve 
“Industria e akumulatorëve” dhe Blečić kundër Kroacisë. 

Prishtinë, 25 shkurt 2011 
Nr. ref.: RK 86/11 

 
 
 

AKTVENDIM PËR PAPRANUESHMËRI 
 

  në 
 

Rastin Nr. KI 34/10 
 

    Parashtruesi  
 

Bislim Kosumi 
 

    vs. 
 

Gjykatës Komunale në Podujevë 
 

 
 

GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS 
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e përbërë nga: 
 
Enver Hasani, Kryetar 
Kadri Kryeziu, Zëvendëskryetar 
Robert Carolan, gjyqtar  
Altay Suroy, gjyqtar 
Almiro Rodrigues, gjyqtar 
Snezhana Botusharova, gjyqtare 
Ivan Čukalović, gjyqtar 
Gjylieta Mushkolaj, gjyqtare dhe 
Iliriana Islami, gjyqtare  

 
 

Parashtruesi i kërkesës 
 

1. Parashtrues i kërkesës është z. Bislim Kosumi, me banim në Podujevë. 
 

Vendimet e kontestuara 
 

2. Parashtruesi i kërkesës i konteston këto vendime: 
 

a. Vendimin e Gjykatës Komunale në Podujevë, C. nr. 186/86, të 17 
prillit 1986; 

b. Vendimin e Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, Ac. nr. 444/1986, të 11 
korrikut 1986; 

c. Vendimin e Sekretariatit Krahinor të Ekonomisë në Prishtinë, 05 
nr. 313-500/87, të 8 tetorit 1987; 

d. Vendimin e Gjykatës Supreme të Kosovës, A. nr. 1234/86, të 13 
shkurtit 1987; 

e. Vendimin e Gjykatës Supreme të Kosovës, Gz. nr. 350/1987, të 6 
tetorit 1987; dhe 

f. Vendimin e Gjykatës Supreme të Kosovës, A. nr. 1393/1987, të 15 
marsit 1988. 

 
Objekti i çështjes 

 
3. Parashtruesi i kërkesës kërkon “rishikimin e (...) akteve gjyqësore dhe 

një urdhër-rekomandim nga kjo Gjykatë që bazuar në aktet e 
sipërpërmendura gjyqësore të konfirmohet e drejta ime e pronësisë dhe 
kjo e drejtë të ekzekutohet nga organet kompetente komunale në 
Podujevë, dmth. nga shërbimet për kadastër dhe çështje urbane”. Ai 
pretendon se i është shkelur e drejta e tij e pronësisë. 
 

 
 



BULETINI I PRAKTIKËS GJYQËSORE | 34 
 

 

 
Baza juridike 

 
4. Neni 113.7 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: 

Kushtetuta), neni 22 i Ligjit Nr. 03/L-121 për Gjykatën Kushtetuese të 
Republikës së Kosovës, i 16 dhjetorit 2008 (në tekstin e mëtejmë: Ligji), 
dhe rregulli 56 (2) i Rregullores së punës së Gjykatës Kushtetuese të 
Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: Rregullorja e punës). 
 

Procedura në Gjykatë 
 

5. Parashtruesi i kërkesës dorëzoi një kërkesë më 29 janar 2010. 
Megjithatë, ajo u regjistrua nga Sekretariati i Gjykatës vetëm më 22 
mars. 

 
6. Kërkesa iu komunikua Gjykatës Komunale në Podujevë më 22 mars 

2010, e cila u përgjigj më 7 shtator duke thënë se Gjykata nuk i posedon 
vendimet të cilave u referohet parashtruesi i kërkesës pasi serbët i kanë 
marrë të gjitha dokumentet me vete pas luftës. 

 
7. Kolegji shqyrtues, i përbërë nga gjyqtarët Altay Suroy (Kryesues), Kadri 

Kryeziu dhe Gjyljeta Mushkolaj, e shqyrtoi raportin e Gjyqtarit raportues 
Almiro Rodrigues më 21 janar 2011, dhe i rekomandoi Gjykatës për 
papranueshmëri të kërkesës. 
 

Përmbledhja e fakteve 
 

8. Parashtruesi i kërkesës bleu një foto-studio në Podujevë më 3 korrik 
1985. 
 

9. Më 11 prill 1986, parashtruesi i kërkesës ngriti padi pranë Gjykatës 
Komunale në Podujevë për vërtetimin e kontratës për blerjen e foto-
studios. Më 17 prill 1986, Gjykata Komunale në Podujevë deklaroi se nuk 
ishte kompetente ta trajtonte këtë rast. 

 
10. Parashtruesi i kërkesës e ngriti të njëjtën padi pranë Gjykatës së Qarkut 

në Prishtinë, e cila më 11 korrik 1986 vendosi që zyra komunale e 
gjeodezisë në Podujevë duhet ta kryejë bartjen e titullit të pronësisë tek 
parashtruesi i kërkesës. 

 
11. Avokati publik, në cilësi të palës ndërhyrëse dhe duke përfaqësuar 

interesat e komunës së Podujevës, kërkoi nga Gjykata e Qarkut në 
Prishtinë ta rishikonte vendimin e vet të 11 korrikut 1986. Megjithatë, më 
30 mars 1987, Gjykata e Qarkut e hodhi poshtë si të papranueshme 
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kërkesën e avokatit publik. Edhe ankesa kundër këtij vendimi pranë 
Gjykatës Supreme u hodh poshtë. 

 
Pretendimet e parashtruesit 

 
12. Parashtruesi i kërkesës pretendon se i është shkelur e drejta e tij e 

garantuar me nenin 46 të Kushtetutës [Mbrojtja e Pronës] nga aktet e 
sipërpërmendura gjyqësore. 

 
13. Ai më tej pretendon që “këto akte nuk janë pranuar apo ekzekutuar nga 

Gjykata Komunale dhe organet e saj në Podujevë” dhe se “procedurat 
janë ndërprerë, por aktgjykimi nuk është ekzekutuar”. 
 

Vlerësimi i pranueshmërisë së kërkesës  
 

14. Për të gjykuar për kërkesën e parashtruesit, Gjykata së pari duhet të 
shqyrtojë nëse parashtruesi i kërkesës i ka përmbushur kriteret për 
pranueshmëri, të përcaktuara në Kushtetutë, dhe të specifikuara më tej 
në Ligj dhe në Rregullore të punës. 

 
15. Të gjitha vendimet e sipërpërmendura, që pretendohet se ia kanë shkelur 

të drejtën e pronësisë, datojnë ndërmjet 17 prillit 1986 dhe 15 marsit 
1988. 

 
16. Prandaj, kërkesa e parashtruesit të kërkesës ka të bëjë me një çështje që 

ka ndodhur para 15 janarit 2009, që është data e hyrjes në fuqi e Ligjit 
për Gjykatën Kushtetuese. 

 
17. Kërkesa është dashur të parashtrohej para 15 majit 2009 [Në pajtim me 

dispozitat e kombinuara ligjore të nenit 49, 56 dhe 58 të Ligjit për 
Gjykatën.]; megjithatë, kërkesa u parashtrua më 29 janar 2010. 

 
18. Prandaj, rezulton që kërkesa është e paafatshme dhe, si e tillë, nuk është 

“ratione temporis” në pajtim me dispozitat e Kushtetutës dhe të Ligjit 
[Shih Aktvendimin për papranueshmëri, Rasti KI 25/09 Shefqet Haxhiu 
kundër Organizatës së punës “Industria e akumulatorëve", të 21 
qershorit 2010, dhe Blečić kundër Kroacisë, Kërkesa nr. 59532/00, 
Aktgjykimi i GJEDNJ-së i 29 korrikut 2004.]. 

 
19. Prandaj, kërkesa e parashtruesit hidhet poshtë si e papranueshme. 
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PËR KËTË ARSYE 
 

Gjykata Kushtetuese, në pajtim me nenin 113.7 të Kushtetutës, nenin 49 të 
Ligjit për Gjykatën Kushtetuese, dhe rregullin 56 (2) të Rregullores së punës, 
njëzëri 

 
VENDOS 

 
I. TA HEDHË POSHTË kërkesën si të papranueshme. 

 
 

Ky Vendim do t’u komunikohet palëve dhe do të publikohet në Gazetën 
Zyrtare, në pajtim me nenin 20.4 të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese. 
 
Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 
 
 

Gjyqtari raportues                     Kryetari i Gjykatës Kushtetuese 
 
Almiro Rodrigues                                         Prof. Dr. Enver Hasani 
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Hamide Osaj kundër Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, 
Pkl. No. 43/2010 

 
Rasti KI 55-2010, vendimi i datës 3 mars 2011 
 
Fjalët kyçe: çështje penale, barazia para ligjit, shterja e mjeteve juridike, 
kërkesa individuale, e drejta në mjete juridike efektive, e drejta në gjykim të 
drejtë dhe të paanshme 
 
Parashtruesja, e cila ishte akuzuar për ushtrimin e paligjshëm të 
veprimtarisë mjekësore, e kishte dorëzuar Kërkesën në bazë nenit 113.7 të 
Kushtetutës, duke pretenduar se janë shkelur të drejtat e saj sipas neneve 
24, 31 dhe 32 të Kushtetutës dhe nenit 6 të Konventës Evropiane për të 
Drejtat  e Njeriut sepse të drejtat e saj për mjete juridike ishin më të 
kufizuara se ato të dy të pandehurve të tjerë në ketë rast, pasi që ata ishin të 
akuzuar për vepra shumë më të rënda, dhe argumentonte se ky ishte  trajtim 
i pabarabartë dhe i padrejtë. 

Gjykata vendosi se Kërkesa ishte e parakohshme dhe e papranueshme, sipas 
nenit 113.7, sepse ajo nuk i kishte shteruar të gjitha mjetet juridike, siç e 
dëshmon mungesa e aktgjykimit përfundimtar nga gjykata. Gjykata theksoi 
se rregulla për shterjen e mjeteve juridike supozon se sistemi ligjor i Kosovës 
do të parandalojë, ose do të sigurojë mjete juridike efektive për shkeljet 
kushtetuese, duke cituar rastet Selmouni kundër Francës, Azinas kundër 
Qipros, Universiteti AAB-RIINVEST SHPK, kundër Qeverisë së Kosovës dhe 
Mimoza Kusari-Lila kundër Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. 

Prishtinë, më 3 mars 2011 
 Nr. ref.:  RK 84/11 

 
 
 

AKTVENDIM PËR PAPRANUESHMËRI 
 

në 
 

Rastin Nr. KI 55/10 
 

Parashtruesja 
 

Hamide Osaj  
 
 

Vlerësim i kushtetutshmërisë të Aktgjykimit të Gjykatës Supreme 
të Kosovës, Pkl. nr. 43/2010, i datës 4 qershor 2010 
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GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS 
 

e përbërë nga: 
 
Enver Hasani, Kryetar 
Kadri Kryeziu, Zëvendëskryetar 
Robert Carolan, gjyqtar 
Altay Suroy, gjyqtar  
Almiro Rodrigues, gjyqtar  
Snezhana Botusharova, gjyqtare 
Ivan Čukalović, gjyqtar  
Gjyljeta Mushkolaj, gjyqtare, dhe  
Iliriana Islami, gjyqtare 
 

 
Parashtruesja e kërkesës 
 
1. Parashtruesja është Znj. Hamide Osaj, me banim në Klinë, përfaqësuar 

nga Gafurr Elshani, avokat me praktikë në Prishtinë. 
 

Vendimi i kontestuar 
 
2. Vendimi i kontestuar është aktgjykimi i Gjykatës Supreme të Kosovës 

(më tutje në tekst: Gjykata Supreme) Pkl. nr. 43/2010, i cili i është 
dorëzuar parashtrueses më 11 qershor 2010. 

 
Objekti i çështjes  
 
3. Parashtruesja pretendon se është shkelur neni 6, Barazia e palëve, 

Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe protokollet shtesë (më 
tutje në tekst: KEDNj) dhe nenet 24 [Barazia para ligjit], 31 [E drejta për 
gjykim të drejtë dhe të paanshëm] dhe 32 [E drejta në mjete juridike] të 
Kushtetutës së Republikës së Kosovës (më tutje në tekst: Kushtetuta).   

 
Baza juridike 
 
4. Neni 113.7 i Kushtetutës, neni 22 i Ligjit nr. 03/L-121 për Gjykatën 

Kushtetuese të Republikës së Kosovës, i 16 dhjetorit 2008 (më tutje në 
tekst: Ligji) dhe neni 54(b) i Rregullores së Punës së Gjykatës 
Kushtetuese të Republikës së Kosovës (më tutje në tekst: Rregullorja). 

 
Procedura në Gjykatë 
 
5. Më 1 korrik 2010 parashtruesja ka dorëzuar kërkesën në Gjykatën 

Kushtetuese të Republikës së Kosovës (më tutje në tekst: Gjykata). 
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6. Më 25 gusht 2010 kërkesa i është komunikuar Gjykatës Supreme. 
 

7. Më 26 tetor 2010 kërkesa për dokumente shtesë dhe plotësime i është 
dorëzuar parashtruesit, i cili ka dorëzuar plotësimet e tij më 22 tetor 
2010. 

 
8. Më 4 nëntor 2010 në Gjykatën e Qarkut në Prishtinë është dorëzuar 

kërkesa për dokumente shtesë e cila deri tani nuk ka dorëzuar ndonjë 
koment. 

 
9. Më 20 janar 2011 pas shqyrtimit të raportit të Gjyqtarit raportuese, 

Robert Carolan, Kolegji shqyrtues, i përbërë nga gjyqtarja Snezhana 
Botusharova (kryesuesja), Kryetari Enver Hasani dhe gjyqtarja Iliriana 
Islami, ia rekomanduan atë Gjykatës në përbërje të plotë. 

 
Përmbledhja e fakteve 
 
10. Më 22 dhjetor 2008 Prokurori Publik i Qarkut ia dorëzoi Gjykatës së 

Qarkut në Prishtinë një aktakuzë, i cili e kishte pranuar atë nga Gjykata 
më 29 shtator 2008, ku mes tjerësh, parashtruesja ngarkohej për 
kryerjen e veprës penale sipas nenit 221 [Ushtrim i paligjshëm i 
veprimtarisë mjekësore] të Kodit të Përkohshëm Penal të Kosovës (më 
tutje në tekst: KPPK). 
 

11. Më 25 mars 2010 Gjykata e Qarkut në Prishtinë mori aktvendimin KA. 
Nr. 767/08, me të cilin nuk konfirmoi aktakuzën kundër parashtrueses, 
për shkak se vepra penale sipas nenit 221.1 të KPPK-së dënohet me gjobë 
apo deri në një vit burgim. Kështu, sipas nenit 461 të Kodit të 
Përkohshëm të Procedurës Penale të Kosovës (më tutje në tekst: KPPPK) 
parashikohet që procedura e përshpejtuar zbatohet për vepra penale për 
të cilat dënimi bazë është gjoba apo burgimi deri në tri vjet. Më tutje, 
sipas nenit 462.4 të KPPPK-së, nuk ka procedurë për konfirmimin e 
aktakuzës në procedurë të përshpejtuar.  

 
12. Parashtruesja ka parashtruar ankesën në Gjykatën e Qarkut në Prishtinë 

më 28 prill 2010, kundër aktvendimit KA. nr. 767/2008 në bazë të 
shkeljes së ligjit, nenit 125 dhe nenit 127.1 të KPPPK-së, duke mos ftuar 
parashtruesin. Seanca e konfirmimit të aktakuzës ishte mbajtur më 2 
mars 2010, derisa parashtruesja ka marrë ftesën më 23 prill 2010. Sipas 
parashtrueses, ftesa ishte marrë nga fqinji i parashtrueses. Megjithatë, 
në kërkesën e Gjykatës që të dorëzojë prova për këtë, parashtruesja nuk 
mund të vërtetonte këtë fakt.  

 
13. Gjykata e Qarkut në Prishtinë hodhi poshtë ankesën e parashtrueses si të 

palejueshme, me arsyetimin që “aktakuza ndaj parashtrueses nuk është 
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konfirmuar për veprën penale të ushtrimit të paligjshëm të veprimtarisë 
mjekësore, sipas nenit 221.1 të KPPK-së, pasi që vepra penale në fjalë 
parashikohet të dënohet me gjobë apo me burgim deri në tri vjet, si dhe 
kjo vepër ka të bëjë me procedurën e përshpejtuar” (aktvendimi Ka. nr. 
767/2008 i 13 majit 2010).  

 
14. Parashtruesja ka kërkuar mbrojtjen e ligjshmërisë në Gjykatën Supreme, 

në bazë të shkeljes substanciale të Ligjit të procedurës penale dhe 
zbatimin e gabueshëm të të drejtës substanciale.   

 
15. Gjykata Supreme hodhi poshtë kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë si 

të palejueshme, pasi që kërkesa nuk ka të bëjë me vendim të prerë apo 
gjykim përfundimtar që i ka paraprirë atij vendimi (aktvendimi PkL. nr. 
43/2010, i datës 4 qershor 2010). 

 
Pretendimet e parashtrueses 
 
16. Parashtruesja pretendon që Gjykata ka shkelur parimin e barazisë së 

palëve, të garantuar me Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut, 
duke marrë parasysh që procedurat gjyqësore duhet të jenë në pajtim me 
Kushtetutën, ligjin e zbatueshëm në Kosovë dhe standardet 
ndërkombëtare.  
 

17. Interpretimi i gabueshëm i KPPPK-së e vendos parashtruesen në pozitë 
të pabarabartë, gjë që është në kundërshtim me Kushtetutën, sipas të 
cilës “gjithë njerëzit janë të barabartë para ligjit”. Duke lënë anash llojin 
e dënimit që parashikohet me ligj për veprën penale më të cilën 
ngarkohet parashtruesja, vepra penale në fjalë ka të bëjë me vepër penale 
me të cilën ngarkohen dy të pandehurit tjerë dhe nuk mund të ndahet në 
asnjërën prej fazave të procedurës penale, kështu që konfirmimi i 
aktakuzës duhet të jetë e përbashkët për gjithë të pandehurit si dhe 
gjykimi duhet të jetë i përbashkët për të gjithë. Në këtë mënyrë, personat 
e akuzuar do të kenë mundësi të barabarta që të mbrojnë vetveten në të 
gjitha fazat e procedurës penale. 

 
18. Nuk ka kuptim që të pandehurit që ngarkohen me vepra më të rënda 

penale të kenë mundësi të vërtetojnë pafajësinë e tyre, derisa i pandehuri 
që ngarkohet me vepër më të lehtë ka mundësi të kufizuar të paraqesë 
mbrojtjen e tij/saj.  

 
19. Sipas Kushtetutës, në procedurë gjyqësore “secilit i garantohet mbrojtje e 

barabartë e të drejtave në procedurë në gjykatë, organe tjera shtetërore 
dhe bartës të detyrave publike”.   
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20. Tutje, sa i përket të drejtës për mjete juridike sipas Kushtetutës, “secili 
person ka të drejtë të përdorë mjetet juridike kundër vendimeve 
gjyqësore dhe administrative të cilat prekin të drejtat apo interesat e atij 
personi në mënyrën e përshkruar me ligji". 

 
Vlerësimi i pranueshmërisë të kërkesës 
 
21. Në mënyrë që kërkesa të jetë e pranueshme, Gjykata së pari duhet të 

shqyrtojë se a i ka përmbushur parashtruesi i kërkesës të gjitha kriteret 
për pranueshmëri të përcaktuara me Kushtetutë, Ligj dhe me Rregullore 
të Punës së Gjykatës Kushtetuese. 
 

22. Gjykata dëshiron të theksojë që arsyeshmëria e rregullit të shterimit 
është që t’i ofrojë autoriteteve në fjalë, duke përfshirë gjykatat, 
mundësinë që të parandalojnë apo të korrigjojnë shkeljen e pohuar të 
Kushtetutës. Rregulli bazohet në supozimin që rendi juridik i Kosovës do 
të ofrojë një mjet efektiv juridik për shkeljen e të drejtave kushtetuese 
(shih, mutatis mutandis, GjEDNj, Selmouni kundër Francës, nr. 
25803/94, vendimi i 28 korrikut 1999). Megjithatë, nuk është e 
domosdoshme që të drejtat kushtetuese të përmenden shprehimisht në 
procedurat konkrete. Derisa çështja është ngritur në mënyrë implicite 
apo në substancë, shterimi i mjeteve është përmbushur (shih, mutatis 
mutandis, GjEDNj, Azinas kundër Qipros, nr. 56679/00, vendim i 28 
prillit 2004). 

 
23. Kjo Gjykatë ka aplikuar të njëjtin arsyetim kur ka lëshuar Vendimin për 

Papranueshmëri më 27 janar 2010 në bazë të mos-shterimit të mjeteve 
juridike në rastin nr. KI-41/09, AAB-RIINVEST University SHPK 
Prishtinë, kundër Qeverisë së Republikës së Kosovës, si dhe në vendimin 
e saj të 23 marsit 2010 në rastin nr. KI. 73/09, Mimoza Kusari-Lila 
kundër Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. 

 
24. Duke pasur këtë parasysh, nga dokumentacioni i parashtruar nga 

parashtruesja është e qartë që rasti është ende në trajtim në gjykata të 
rregullta. Nga kjo rrjedh  që parashtruesja nuk ka shteruar të gjitha 
mjetet juridike në dispozicionin e saj sipas ligjit në fuqi, siç kërkohet nga 
ajo për të parashtruar padi në Gjykatë. Gjykata më tutje thekson që nuk 
ka vendim përfundimtar që mund të atakohet para kësaj Gjykate. 

 
25. Rrjedhimisht, parashtruesja nuk ka shteruar të gjitha mjetet juridike në 

dispozicion sipas ligjit në fuqi. 
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PËR KËTO ARSYE 
 
Gjykata Kushtetuese, në bazë të nenit 113.7 të Kushtetutës, nenit 20 të Ligjit 
për Gjykatën Kushtetuese, si dhe Rregullit 56 (2) të Rregullores së Punës, 
njëzëri  
 

VENDOS 
 

I. TA HEDHË POSHTË kërkesën si të papranueshme. 
 
 
Ky vendim do t'u komunikohet palëve dhe do të botohet në Gazetën Zyrtare, 
në pajtim me nenin 20 (4) të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese. 
 
Ky vendimi hyn në fuqi menjëherë.  
 
 
Gjyqtari Raportues                Kryetari i Gjykatës Kushtetuese 
 
Robert Carolan                                             Prof. Dr. Enver Hasani 
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Feti (Hamëz) Gashi kundër Aktgjykimit Rev. Nr. 184/2008 të 
Gjykatës Supreme 

 
Rasti KI 74-2009, vendimi i datës 3 mars 2011 
 
Fjalët kyçe: çështje e afatit, kërkesa individuale, e drejta në punë, ndërprerja 
e marëdhënies së punës 
 
Parashtruesi e kishte dorëzuar Kërkesën në bazë të nenit 113.7 të 
Kushtetutës duke pretenduar se i është shkelur e drejta e tij kushtetuese për 
të punuar, me aktgjykimin e Gjykatës Supreme i cili e kishte mbështetur 
përjashtimin e tij nga puna pas një veprimi disiplinor. 

Gjykata vendosi se Kërkesa ishte e papranueshme sepse ajo ishte dorëzuar 
pothuajse  njëmbëdhjetë muaj pasi Parashtruesi kishte pranuar vendimin 
përfundimtar të Gjykatës Supreme, që do të thotë pas skadimit të afatit katër 
mujor të përcaktuar në nenin 49 të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese. 

Prishtinë, më 3 mars 2011 
Nr. ref.: RK 81/11 

 
 
 

AKTVENDIM PËR PAPRANUESHMËRI 
 

në 
 

Rastin nr. KI 74/09 
 

Parashtruesi  
 

Feti (Hamëz) Gashi 
 
 

Vlerësim i kushtetutshmërisë të Aktgjykimit Rev. nr. 184/2008 të 
datës 27 janar 2009 të Gjykatës Supreme të Republikës së 

Kosovës 
 

 
GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS  

  
 

e përbërë nga: 
 

Enver Hasani, Kryetar  
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Kadri Kryeziu, Zëvendëskryetar  
Robert Carolan, gjyqtar  
Altay Suroy, gjyqtar 
Almiro Rodrigues, gjyqtar  
Snezhana Botusharova, gjyqtare 
Ivan Čukalović, gjyqtar 
Gjyljeta Mushkolaj, gjyqtare dhe 
Iliriana Islami, gjyqtare 
 
Parashtruesi i kërkesës 
 
1. Parashtruesi i kërkesës është Feti (Hamëz) Gashi me banim në Mramur, 

Hajvali. 
 
Vendimi i kontestuar  
 
2. Parashtruesi konteston aktgjykimin Rev. nr. 184/2008 të datës 27 janar 

2009 të Gjykatës Supreme të Republikës Kosovës. 
 
Objekti i çështjes  
 
3. Parashtruesi pretendon që e drejta e tij në punë e mbrojtur me 

Kushtetutë,  është shkelur nga aktgjykimi i Gjykatës Supreme të 
Republikës së Kosovës dhe vendimi i Korporatës Energjetike të Kosovës 
(KEK).  

 
Baza juridike 
 
4. Neni 113.7 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës (në tekstin e 

mëtutjeshëm - Kushtetuta), neni 20 i Ligjit nr. 03L-121 për Gjykatën 
Kushtetuese të Republikës së Kosovës i datës 16 dhjetor 2008 (në tekstin 
e mëtutjeshëm - Ligji) dhe neni 54 (b) i Rregullores së Punës së Gjykatës 
Kushtetuese të Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtutjeshëm - 
Rregullorja e Punës).   

 
Procedura në Gjykatë 
 
5. Më 19 dhjetor 2009 parashtruesi ka parashtruar kërkesë në Gjykatën 

Kushtetuese. 
 
6. Kërkesa iu komunikua Gjykatës Supreme dhe Zyrës ligjore të KEK-ut, 

dhe Gjykata Kushtetuese nuk ka pranuar asnjë koment substancial deri 
më tani. 
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7. Më 15 dhjetor 2010, pas shqyrtimit të raportit të Gjyqtares raportuese 
Snezhana Botusharova, Kolegji shqyrtues në përbërje të gjyqtarit Altay 
Surroy (kryetar i kolegjit), Kadri Kryeziu dhe Gjylieta Mushkolaj i 
rekomandoi Gjykatës në përbërje të plotë papranueshmërinë e kërkesës. 

 
Përmbledhja e fakteve 
 
8. Parashtruesi ka qenë i punësuar, si elektroinstalues, në Korporatën 

Energjetike të Kosovës (KEK) në Prishtinë. KEK-u ka ndërmarrë 
procedurë disiplinore kundër parashtruesit për shkak të marrjes së 
paautorizuar të një transformatori elektrik, pronë e KEK-ut.  

 
9. Në mbrojtje të tij, parashtruesi e ka mohuar marrjen e transformatorit 

pa leje dhe ka argumentuar që puna e kryer ka qenë jashtë orarit të 
punës dhe me pëlqimin e zyrtarëve të KEK-ut.  

 
10. Më 28 prill 2004, Komisioni disiplinor i KEK-ut mori vendim dhe 

vlerësoi që parashtruesi i kishte shkelur detyrat e tij të punës dhe si 
rrjedhojë ia ndërpreu kontratën e punës.  

 
11. Parashtruesi e kontestoi vendimin e sfiduar të Komisionit disiplinor të 

KEK-ut në Gjykatën Komunale në Prishtinë. Më 24 nëntor 2006, Gjykata 
Komunale shpalli aktgjykimin e saj (Cl. nr. 166/2006) dhe dha urdhër 
për kthimin e parashtruesit në punë.   

 
12. Aktgjykimi i Gjykatës Komunale u apelua nga KEK-u në Gjykatën e 

Qarkut në Prishtinë, e cila më aktgjykimin AC. nr. 173/2006, të datës 6 
qershor 2007 e hodhi poshtë ankesën e KEK-ut, si dhe miratoi 
aktgjykimin e Gjykatës Komunale. 

 
13. KEK-u apeloi këtë aktgjykim në Gjykatën Supreme të Kosovës, e cila me 

aktgjykimin e saj Rev. nr. 184/2008, të datës 27 janar 2009, pranoi 
revizionin e KEK-ut dhe rrëzoi aktgjykimet e Gjykatës së Qarkut dhe të 
Gjykatës Komunale, duke mbështetur shkarkimin e parashtruesit nga 
punësimi në KEK. Gjykata Supreme konstatoi që Gjykata Komunale 
kishte zbatuar gabimisht të drejtën materiale kur e kishte vlerësuar 
padinë e parashtruesit si të bazuar.  

 
14. Pas aktgjykimit të Gjykatës Supreme, më 11 mars 2009, KEK-u ndërpreu 

kontratën e punës së parashtruesit për shkak të “miratimit të mjetit të 
jashtëzakonshëm juridik – revizionin e të paditurit KEK nga Gjykata 
Supreme”.    
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Vlerësimi i pranueshmërisë të kërkesës 
 
15. Për të qenë në gjendje të gjykojë kërkesën e parashtruesit, Gjykata së 

pari duhet të vlerësojë nëse parashtruesi ka plotësuar kërkesat e 
lejueshmërisë të përcaktuara me Kushtetutë, si dhe më tutje të 
specifikuara në ligj dhe rregullore.  

 
16. Sa i përket kërkesës së parashtruesit, Gjykata i referohet nenit 49 të ligjit 

i cili parashikon si në vijim: 
 

"“Kërkesa parashtrohet brenda afatit prej katër (4) muajve. Afati fillon 
të ecë që nga dita kur parashtruesit i është dorëzuar vendimi gjyqësor. 
Në të gjitha rastet e tjera, afati fillon të ecë në ditën kur vendimi ose akti 
është shpallur publikisht». 

 
17. Nga dokumentet e parashtruara, duket që kërkesa nuk është parashtruar 

brenda afatit kohor sipas nenit 49 të ligjit. 
 

18. Gjykata vëren që vendimi përfundimtar, pra aktgjykimi i Gjykatës 
Supreme, është marrë më 27 janar 2010 si dhe është zbatuar nga KEK-u 
më 11 mars 2009. Gjykata, gjithashtu vëren që parashtruesi ka 
parashtruar kërkesën tek Sekretariati i Gjykatës Kushtetuese më 19 
dhjetor 2010. 

 
19. Kështu, Gjykata konkludon që kërkesa duhet hedhur poshtë si e 

palejueshme, në bazë të nenit 49 të Ligjit.   
 

PËR KËTO ARSYE 
 
Gjykata Kushtetuese, në bazë të nenit 49 të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese 
dhe Rregullin 56 (2) të Rregullores së Punës, njëzëri, 

 
VENDOS 

 
I. TA HEDHË kërkesën si të papranueshme; 

 
Ky vendim i komunikohet palëve dhe publikohet në Gazetën Zyrtare, në 
përputhje me nenin 20 (4) të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese. 
 
Vendimi hyn në fuqi menjëherë.  
 
 
Gjyqtarja Raportuese            Kryetari i Gjykatës Kushtetuese  

 

 
Snezhana Botusharova                              Prof. Dr. Enver Hasani 
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Aziz Sefedini kundër Vendimit Nr. 03-V-165 të Kuvendit të 
Republikës së Kosovës 
 
Rasti KI 33-2010, vendimi i datës 10 mars 2011 
 
Fjalët kyçe: statut i dykuptimësisë, çështje e afatit, kërkesa individuale, 
çështje gjuhësore, kuorum (Kuvendi) 
 
Parashtruesi e kishte dorëzuar Kërkesën në bazë të nenit 113.7 të 
Kushtetutës, duke pretenduar se emërimi nga Kuvendi i dy personave në 
Bordin e Autoritetit Rregullativ të Telekomunikacionit kishte shkelur 
kushtin për kuorum sipas nenit 80.1 të Kushtetutës. Ai po ashtu pretendonte 
se versionet në gjuhën shqipe, angleze dhe serbe të nenit 80 nuk 
përputheshin prandaj ishin jokushtetutshmërisht të dykuptueshme, siç ishte 
edhe Rregulli 31 i Rregullores së Punës së Kuvendit, duke i shfuqizuar 
kështu emërimet në Bord. 

Gjykata vendosi se Kërkesa ishte e papranueshme sipas nenit 49 të Ligjit për 
Gjykatën Kushtetuese sepse Kërkesa ishte e parashtruar më shumë se katër 
muaj pas shkeljes së pretenduar dhe pasi që Parashtruesi nuk ka mundur të 
mbështesë me fakte pretendimin se ishin shkelur të drejtat dhe liritë e tij 
individuale sipas Kushtetutës, duke cituar rastin Sadik Sheme Bislimi.  
Gjykata po ashtu vendosi se pretendimi i Parashtruesit rreth dykuptimësisë 
së nenit 31 ishte i papranueshëm sepse asaj i mungonte kompetenca për 
zgjidhjen e pretendimeve abstrakte të shkeljeve kushtetuese të ngritura si 
actio popularis nga individët që nuk janë prekur nga shkelja, duke cituar 
rastin Dudgeon kundër Mbretërisë së Bashkuar. 

Prishtinë, më 10 mars 2011 
Nr. ref.: RK 83/11 

 
 
 

AKTVENDIM PËR PAPRANUESHMËRI 
 

në 
 

Rastin nr. KI 33/10 
 

Parashtrues 
 

Aziz Sefedini 
 

Vlerësim i kushtetutshmërisë të Vendimit Nr. 03.V-165 të 
17.09.2009 të Kuvendit të Republikës së Kosovës 
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GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS 
 

e përbërë nga: 
 
Enver Hasani, Kryetar 
Kadri Kryeziu, Zëvendëskryetar 
Robert Carolan, gjyqtar  
Altay Suroy, gjyqtar 
Almiro Rodrigues, gjyqtar 
Snezhana Botusharova, gjyqtare 
Ivan Čukalović, gjyqtar 
Gjylieta Mushkolaj, gjyqtar dhe 
Iliriana Islami, gjyqtare  
 
 
Parashtruesi i kërkesës 
 
1. Parashtrues i kërkesës është z. Aziz Sefedini, me banim në Prishtinë. 
 
Vendimi i sfiduar  
 
2. Vendimi i sfiduar nga parashtruesi i kërkesës është Vendimi Nr. 03.V-

165, i nxjerrë nga Kuvendi i Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë 
Kuvendi) më 17 shtator 2009, i publikuar në uebfaqen e Kuvendit në po 
të njëjtën ditë. 

 
Objekti i çështjes   
 
3. Parashtruesi i kërkesës kërkon vlerësimin e kushtetutshmërisë së 

Vendimit Nr. 03.V-165 të Kuvendit për emërimin e dy anëtarëve të 
Bordit të Autoritetit Rregullativ të Telekomunikacionit (në tekstin e 
mëtejmë ART), në bazë të nenit 80 të Kushtetutës së Republikës së 
Kosovës (në tekstin e mëtejmë Kushtetuta). 

 
4. Përveç kësaj, parashtruesi i kërkesës ankohet që versionet në gjuhën 

shqipe, angleze dhe serbe të Nenit 80 të Kushtetutës nuk janë identike 
dhe lejojnë interpretim të dykuptimshëm lidhur me formulimin “....dhe 
që votojnë”. Sipas mendimit të tij, e njëjta dykuptimësi ekziston edhe 
lidhur me Nenin 31 të Rregullores së punës së Kuvendit. 

 
5. Neni 80 i Kushtetutës parashikon që: “Ligjet, vendimet dhe aktet tjera 

miratohen nga Kuvendi me shumicën e votave të deputetëve të 
pranishëm dhe që votojnë, përveç në rastet kur është ndryshe e 
përcaktuar me këtë Kushtetutë.” 
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Baza juridike 
 
6. Neni 113.7 i Kushtetutës, Neni 22 i Ligjit Nr. 03/L-121 për Gjykatën 

Kushtetuese të Republikës së Kosovës, i 16 dhjetorit 2008 (në tekstin e 
mëtejmë Ligji), dhe Rregulli 56 (2) i Rregullores së punës së Gjykatës 
Kushtetuese të Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë Rregullorja 
e punës). 

 
Procedura në Gjykatë 
 
7. Parashtruesi e dorëzoi formularin e kërkesës në Gjykatë më 2 prill 2010,.  
 
8. Më 24 gusht 2010, kërkesa iu komunikua Kuvendit, i cili deri më tani, 

nuk ka dorëzuar asnjë koment. 
 
9. Më 21 janar 2011, Kolegji shqyrtues, i përbërë nga gjyqtarët Kadri 

Kryeziu (kryesues), Enver Hasani dhe Iliriana Islami, e shqyrtoi raportin 
e Gjyqtares raportuese Gjyljeta Mushkolaj dhe i rekomandoi Gjykatës 
papranuehmërinë e kërkesës. 

 
Përmbledhja e fakteve 
 
10. Më 17 shtator 2009, Kuvendi votoi në seancën plenare për emërimin e dy 

anëtarëve të Bordit të ART-së.  Prej 68 deputetëve të Kuvendit të 
pranishëm në seancë, 32 votuan për, 28 votuan kundër, dhe 8 
abstenuan. 

 
Pretendimet e parashtruesit të kërkesës 
 
11. Parashtruesi i kërkesës pohon që Neni 6 (5) i Ligjit (2002/7) për 

Telekomunikacionin nuk është respektuar sa i përket mandatit të dy 
anëtarëve të Bordit të mëparshëm të ART-së. 

 
12.  Sipas mendimit të parashtruesit të kërkesës, numri prej 32 deputetëve të 

Kuvendit që votuan për është më i vogël se gjysma e numrit të 
përgjithshëm prej 68 deputetëve të Kuvendit të pranishëm në momentin 
e votimit në seancën plenare, siç kërkohet me Nenin 80 të Kushtetutës.  

 
13. Prandaj, parashtruesi i kërkesës i kërkon Gjykatës interpretim 

kushtetues të Vendimit Nr. 03.V-165 të Kuvendit, në bazë të Kapitullit 
IV, Neni 80 i Kushtetutës. 

 
14. Përveç kësaj, parashtruesi i kërkesës ankohet se versionet në gjuhën 

shqipe, angleze dhe serbe të Nenit 80 të Kushtetutës nuk janë identikë 
dhe lejojnë interpretim të dykuptimshëm lidhur me formulimin “....dhe 
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që votojnë”. Sipas mendimit të tij, Kushtetuta, e hartuar dhe e miratuar 
në përputhje me pakon Ahtisaari, nuk njeh interpretim të dykuptimshëm 
të tekstit në gjuhët zyrtare të Kosovës. Në lidhje me këtë, Kushtetuta 
ndalon formalizimin e shkeljeve të ligjeve në fuqi, paqartësinë dhe 
dykuptimësinë në vendimmarrje dhe gjatë zbatimit të ligjeve. 

 
15. Parashtruesi i kërkesës pohon që e njëjta dykuptimësi ekziston edhe 

lidhur me Nenin 31 të Rregullores së punës së Kuvendit. 
 
Vlerësimi i pranueshmërisë të kërkesës 
 
16. Për të qenë kërkesa e pranueshme, Gjykata së pari duhet të vlerësojë 

nëse parashtruesi i kërkesës i ka përmbushur të gjitha kriteret për 
pranueshmëri të përcaktuara në Kushtetutë, në Ligj dhe në Rregulloren e 
punës së Gjykatës.  
 

17. Në këtë kuptim, Gjykata i referohet Nenit 113.7 të Kushtetutës, i cili 
thotë, “Individët janë të autorizuar të ngrenë shkeljet nga autoritetet 
publike të të drejtave dhe lirive të tyre individuale, të garantuara me 
Kushtetutë, mirëpo vetëm pasi të kenë shteruar të gjitha mjetet juridike 
të përcaktuara me ligj.” 

 
18. Është e vërtetë që vendimet e Kuvendit lidhur me emërimet dhe 

shkarkimet e individëve janë vendime të autoriteteve publike. Ato kanë 
të bëjnë me një apo më tepër të adresuar specifikë dhe duhet të 
konsiderohen si vendime që ndikojnë në të drejtat dhe liritë e individëve 
të garantuara me Kushtetutë. Si rrjedhojë, ato janë objekt i vlerësimit 
kushtetues, d.m.th. ankesa ndaj tyre mund të parashtrohet në Gjykatën 
Kushtetuese. 

 
19. Megjithatë, parashtruesi i kërkesës nuk ka ofruar asnjë dëshmi, apo nuk  

e ka mbështetur me prova pretendimin e tij se të drejtat dhe liritë e tij 
individuale janë shkelur me vendimin e Kuvendit (shih Aktvendimin për 
papranueshmëri të Gjykatës Kushtetuese, të 18 tetorit 2010, KI 62/09, 
Sadik Sheme Bislimi). 

 
20. Megjithatë, edhe nëse supozojmë se parashtruesi i kërkesës ka qenë 

objekt i vendimit të Kuvendit, Gjykata vëren se Neni 49 i Ligjit 
parashikon që kërkesa është dashur të dorëzohej brenda afatit prej (4) 
muajsh pas vendimit përfundimtar për këtë rast.  

 
21. Neni 49 thotë me sa vijon: 
 

“Afati fillon të ecë që nga dita kur parashtruesit i është dorëzuar 
vendimi gjyqësor. Në të gjitha rastet e tjera, afati fillon të ecë në ditën 
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kur vendimi ose akti është shpallur publikisht. Nëse kërkesa është e 
drejtuar kundër një ligji, atëherë afati fillon të ecë që nga dita kur ligji 
ka hyrë në fuqi.” 

 
22. Vendimi i sfiduar i Kuvendit është votuar në seancën plenare të Kuvendit 

më 17 shtator 2009, dhe është bërë publik në të njëjtën ditë. Si rrjedhojë, 
afati për parashtrimin e kërkesës në Gjykatë ka mbaruar më 18 janar 
2010, kurse parashtruesi e parashtroi kërkesën më 2 prill 2010. Prandaj, 
kërkesa nuk është parashtruar me kohë, në përputhje me nenin e 
sipërpërmendur të Ligjit. 
 

23. Sa i përket ankesës së parashtruesit të kërkesës se versionet në gjuhë të 
ndryshme të Nenit 80 nuk janë identike, Gjykata rithekson që 
Kushtetuta nuk parashikon “aktio popularis”, d.m.th. individët nuk 
mund të ankohen në abstrakt për legjislacionin ose aktet e Qeverisë që 
nuk janë zbatuar personalisht në ta përmes një mase të zbatimit 
(Dudgeon kundër Mbretërisë së Bashkuar, Nr. 7525/76, i 22 tetorit 
1981). 

 
24. Prandaj, kërkesa duhet të konsiderohet e papranueshme. 

 
 

PËR KËTË ARSYE 
 

Gjykata Kushtetuese, në pajtim me Nenin 113.7 të Kushtetutës, Nenin 49 të 
Ligjit për Gjykatën Kushtetuese, dhe Rregullin 56 (2) të Rregullores së 
punës, njëzëri 

 
 

VENDOS 
 

I. TA HEDHË POSHTË kërkesën si të papranueshme. 
 
 

Ky vendim do t’u komunikohet palëve dhe do të publikohet në Gazetën 
Zyrtare, në pajtim me nenin 20.4 të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese. 
 
Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 
 
 

Gjyqtarja raportuese           Kryetari i Gjykatës Kushtetuese 
 
Dr.Gjyljeta Mushkolaj                                Prof. Dr. Enver Hasani 
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Miftar Sejdiu kundër Mosekzekutimit të Aktgjykimit A. no. 
1428/2005 të Gjykatës Supreme 
 
Rasti KI 46-2009, vendimi i datës 10 mars 2011 
 
Fjalët kyçe: çështje e afatit kohor, pensioni i aftësisë së kufizuar, ekzekutimi 
i aktgjykimit, të drejtat e njeriut, kërkesa individuale 
 
Parashtruesi e kishte dorëzuar Kërkesën në bazë të nenit 113.7 të 
Kushtetutës duke pretenduar se i janë shkelur të drejtat e tij kushtetuese si 
pasojë e dështimit të Gjykatës Supreme që të ekzekutojë aktgjykimin në të 
mirë të tij që i siguronte atij pensionin e aftësisë së kufizuar, i cili ishte 
nxjerrë në vitin 2006. Në vitin 2007, përkundër aktgjykimit, Ministria e 
Punës dhe Mirëqenies Sociale sërish e refuzoi kërkesën e tij për pension 
duke e këshilluar Parashtruesin se i kishte 30 ditë brenda të cilave ai mund 
të ankohej për ketë refuzim në Gjykatën Supreme. Në vend se ta bëj ketë, në 
vitin 2009, Parashtruesi u ankua drejtpërdrejt në Gjykatën Kushtetuese. 

Gjykata vendosi se Kërkesa ishte e papranueshme sipas nenit 49 të Ligjit për 
Gjykatën Kushtetuese (“Ligji”) dhe Rregullës 17.1(b) të Rregullores së Punës 
pasi që vendimi i kontestuar ishte nxjerrë para hyrjes në fuqi të Ligjit dhe 
Kërkesa nuk ishte parashtruar brenda 4 muajsh nga hyrja në fuqi e Ligjit, 
duke cituar nenet 56 dhe 58 të Ligjit. 

Prishtinë, më 10 mars 2011 
Nr. ref.: 98/11 

 

VENDIM PËR PAPRANUSHMËRI  

 në  

 Rasti nr. KI 46/09  

 Parashtruesi i kërkesës z. Miftar Sejdiu  

 kundër  

Gjykatës Supreme të Kosovës-mosekzekutimi i Aktgjykimit A 
nr. 1428/2005,  i datës 13 qershor 2006 

GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS 
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 e përbërë nga: 
 
Enver Hasani, Kryetar 
Kadri Kryeziu, Zëvendëskryetar 
Robert Carolan, gjyqtar  
Altay Suroy, gjyqtar 
Almiro Rodrigues, gjyqtar 
Snezhana Botusharova, gjyqtare 
Ivan Cukalovic, gjyqtar  
Gjyljeta Mushkolaj, gjyqtare dhe  
lIiriana Islami, gjyqtare  

Njëzëri miraton Vendimin mbi papranueshmërinë, që ka të bëjë me 
kërkesën. 

Parashtruesi i kërkesës 

1. Parashtruesi i kërkesës është z. Miftar Sejdiu nga fshati Mirenë, Komuna 
e Lypjanit. 

Vendimet e kundërshtuara  

2. Parashtruesi i kërkesës kundërshton mosekzekutimin e Aktgjykimit të  
Gjykatës Supreme të Kosovës, të datës 13 qershor 2006. 

Objekti i çështjes 
 
3. Objekt i çështjes që është shtruar për shqyrtim në Gjykatën Kushtetuese 

është mosekzekutimi i Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës A nr. 
1428/2005, i datës 13 qershor 2006, me të cilin z. Sejdiu i është aprovuar 
padia si e bazuar dhe është anuluar Aktvendimi nr. 5053897, i datës 
31.05.2006 i Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale - Këshillit të 
ankesave për pensionet e personave me aftësi të kufizuara në Prishtinë. 

 
Baza juridike  
 
4. Neni 113.7 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: 

Kushtetuta), neni 20 i Ligjit 03/L-121 mbi Gjykatën Kushtetuese të 
Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: Ligji), dhe neni 54 (b) i 
Rregullores së Punës së Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës 
(në tekstin e mëtejmë: Rregullorja e Punës).  
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Përmbledhje e procedurës para Gjykatës  
 
5. Parashtruesi i kërkesës e paraqiti kërkesën e tij në Gjykatën Kushtetuese 

më 1 tetor 2009.  
6. Më 18 shkurt 2010, Gjykata Kushtetuese ia dërgoi Ministrisë së Punës 

dhe Mirëqenies Sociale njoftimin nr. ref. DRLSA-226/10 për regjistrimin 
e lëndës, me kërkesën për përgjigje në përputhje me nenin 22.2 të Ligjit 
për Gjykatën Kushtetuese të Kosovës.  

 
7. Më 2 prill 2010, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale i ka dërguar 

përgjigje me shkrim Gjykatës Kushtetuese duke shpjeguar ecurinë e 
lëndës. 

 
8. Më 16 korrik 2010, pas shqyrtimit të raportit të Gjyqtarit raportues, 

Gjyljeta Mushkolaj, Kolegji shqyrtues i përbëre nga gjyqtarët Kadri 
Kryeziu, Enver Hasani dhe Iliriana Islami, brenda të njëjtës ditë, i 
paraqiti rekomandimet e veta për të refuzuar lëndën si të palejueshme 
para Gjykatës në përbërje të plotë.  

 
Faktet 
 
9. Më 1 tetor 2009, Miftar Sejdiu, i ka parashtruar kërkesë Gjykatës 

Kushtetuese me të cilën pretendon se me mosekzekutimin e Aktgjykimit 
të Gjykatës Supreme të Kosovës A nr. 1428/2005, të datës 13 qershor 
2006, i janë shkelur të drejtat e njeriut. Me 2 prill 2010, Ministria e 
Punës dhe Mirëqenies Sociale i ka dërguar përgjigje me shkrim Gjykatës 
Kushtetuese duke shpjeguar ecurinë e lëndës. 
 

10. Miftar Sejdiu i kishte parashtruar ankesë Këshillit të Ankesave të 
Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale më 9 gusht 2005, me të cilën 
e kishte kundërshtuar vendimin e organit të shkallës së parë të kësaj 
Ministrie i cili nuk ia njihte të drejtën për të qenë shfrytëzues i pensionit 
të aftësisë së kufizuar. Këshilli i Ankesave të Ministrisë së Punës dhe 
Mirëqenies Sociale, me aktvendim të datës 31 tetor 2005 e kishte 
refuzuar ankesën duke theksuar se Miftar Sejdiu nuk kishte ofruar 
dëshmi se i plotësonte kriteret e parashikuara me nenin 3 të Ligjit për 
Pensionet e Aftësisë së Kufizuar në Kosovë. Aktvendimi përmbante 
këshillën juridike në të cilën theksohej se pala e pakënaqur në afat prej 
15 ditësh, përmes padisë, mund të inicionte kontest administrativ në 
Gjykatën Supreme të Kosovës.  

 
11. Duke vepruar konform këshillës juridike, brenda afatit të paraparë, 

Miftar Sejdiu i ishte drejtuar me padi Gjykatës Supreme të Kosovës, duke 
e kontestuar ligjshmërinë e Aktvendimit të Këshillit të Ankesave të 
Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, të datës 9 gusht 2005.   
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12. Gjykata Supreme e Kosovës me Aktgjykimin A. nr. 82/2006, të datës 5 

prill 2006, e kishte: 
 

 pranuar padinë si të bazuar;  
 anuluar Aktvendimin e Ministrisë për Punë dhe Çështje Sociale 

nr. 5053897, për shkak të mungesës së të dhënave të nevojshme në 
arsyetim të Aktvendimit, konform nenit 209 para. 2 të Ligjit të 
Procedurës së Përgjithshme Administrative; dhe  

 kishte obliguar Ministrinë e Punës dhe të Mirëqenies Sociale që në 
RIPROCEDURË të veprojë sipas vërejtjeve të dhëna në aktgjykim. 

 
13. Megjithatë, duke vendosur në procedurë të re, Ministria e Punës dhe 

Mirëqenies Sociale me datën 31 maj 2006 përsëri kishte nxjerrë 
aktvendim me të cilin e refuzonte ankesën e Miftar Sejdiut me të njëjtin 
arsyetim të mangët se, “në bazë të ligjit nuk i plotëson kushtet për 
njohjen e të drejtës për pension të personave me aftësi të kufizuar”. 
Aktvendimi, sipas rregullit, gjithashtu përmbante këshillën juridike në të 
cilën theksohej se pala e pakënaqur në afat prej 15 ditësh, përmes padisë, 
mund të inicionte kontest administrativ në Gjykatën Supreme të 
Kosovës.    
   

14. Miftar Sejdiu përsëri i është drejtuar me padi Gjykatës Supreme duke e 
kontestuar ligjshmërinë e aktvendimit të Këshillit të Ankesave të 
Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, të datës 31 maj.  

 
15. Gjykata Supreme, njësoj si herën e parë, me Aktgjykimin A nr. 

1428/2005, të datës 13 Qershor 2006, e pranon padinë si të bazuar duke 
theksuar se pala e paditur, respektivisht Ministria e Punës dhe 
Mirëqenies Sociale, nuk ka vepruar sipas vërejtjeve të Gjykatës Supreme, 
si dhe bazuar në autorizimet nga neni 62 i Ligjit për Konflikt 
Administrativ e detyron palën e paditur, respektivisht Ministrinë, që në 
procedurë të sërishme të veprojë sipas vërejtjeve të theksuara në 
Aktgjykimin A nr. 1428/2005, të datës 13 qershor 2006.   

 
16. Në kundërshtim me Aktgjykimin A nr. 1428/2005, të datës 13 qershor 

2006, Këshilli i Ankesave të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale 
me Aktvendimin e datës 07 shtator 2007, nr. 5053897, e kishte refuzuar 
përsëri ankesën e Miftar Sejdiut. Përsëri, konform legjislacionit në fuqi, 
aktvendimi e përfshinte edhe këshillën juridike me të cilën palës, 
eventualisht të pakënaqur, i jep afat prej 30 ditësh që më padi të iniciojë 
kontest administrativ në Gjykatën Supreme të Kosovës.  
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17. Përfundimisht i pakënaqur me ketë gjendje, parashtruesi i kërkesës, 
Miftar Sejdiu, nuk e përfillë këshillën juridike për ta sfiduar Aktvendimin 
e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale në Gjykatën Supreme 
brenda afatit prej 30 ditësh, por më 1 tetor 2009 i drejtohet 
drejtpërdrejtë Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës.  

 
Vlerësimi i pranueshmërisë së kërkesës  
 
18. Që të jetë në gjendje të gjykojë për kërkesën e parashtruesit, Gjykata së 

pari duhet të kontrollojë nëse parashtruesi i ka përmbushur kushtet e 
pranueshmërisë të përcaktuara me Kushtetutë dhe më tutje të 
specifikuara me Ligjin për Gjykatën Kushtetuese dhe Rregulloren e 
Punës.   

 
19. Lidhur me këtë, Gjykata i referohet nenit 49 (Afatet) të Ligjit, që 

përcakton se: 
 

“Kërkesa parashtrohet brenda afatit prej katër (4) muajve. Afati fillon 
të ecë që nga dita kur parashtruesit i është dorëzuar vendimi gjyqësor. 
Në të gjitha rastet e tjera, afati fillon të ecë në ditën kur vendimi ose akti 
është shpallur publikisht. Nëse kërkesa është e drejtuar kundër një ligji, 
atëherë afati fillon të ecë që nga dita kur ligji ka hyrë në fuqi”. 

 
20. Megjithatë, kur afati prej katër (4) muajsh ka filluar të rrjedhë para se të 

hyjë në fuqi Ligji për Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës, ai 
do të fillojë të llogaritet nga dita e hyrjes në fuqi të Ligjit për Gjykatën 
Kushtetuese (shih nenin 56 të Ligjit). Ligji ka hyrë në fuqi “pas 
publikimit në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës (shih nenin 58 të 
Ligjit). Ligji është publikuar në Gazetën Zyrtare të Republikës së 
Kosovës, numër 46, të datës 15 janar 2009, faqe 20.  
 

21. Vendimi i sfiduar i është dorëzuar parashtruesit të kërkesës më 7 shtator 
2007. Meqenëse Ligji për Gjykatën Kushtetuese ka hyrë në fuqi më 15 
janar 2009, afati i përcaktuar ligjor prej katër (4) muajsh ka filluar të 
rrjedhë që nga dita e hyrjes në fuqi të Ligjit, pra nga data 15 janar 2009. 

 
22. Rrjedhimisht, sipas nenit 17 1 b) të Rregullores së Punës së Gjykatës 

Kushtetuese të Republikës së Kosovës, afati prej katër (4) muajsh brenda 
të cilit kërkesa do të mund të parashtrohej, ka përfunduar më 15 maj 
2009. Siç është theksuar më sipër, kërkesa është parashtruar më 1 tetor 
2009. Si rrjedhoje, kërkesa nuk është parashtruar në Gjykatë brenda 
afatit kohor të përcaktuar me nenin 49 të Ligjit.  

 
23. Prandaj, kërkesa duhet të refuzohet si e papranueshme.    
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PËR KËTO ARSYE 
 

Në mbështetje të nenit 49 të Ligjit dhe të nenit 54 (b) të Rregullores së 
Punës, Gjykata Kushtetuese njëzëri:  

 
VENDOS 

 
I. TA REFUZOJË kërkesën si të papranueshme.  

 
II. Në pajtim me nenin 20 (4) të Ligjit, ky Vendim do t’u 

komunikohet palëve dhe do të shpallet në Gazetën Zyrtare.  
 

III. Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 
 
 

Gjyqtari Raportues                 Kryetari i Gjykatës Kushtetuese  
 
Dr.Gjyljeta Mushkolaj                                 Prof. Dr. Enver Hasani 
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Abdullah Shkodra kundër Aktgjykimit AC Nr. 70/2010 të Gjykatës 
së Qarkut të Gjilanit 

 
Rasti KI 49-2010, vendimi i datës 10 mars 2011 
 
Fjalët kyçe: kontest për kontratë, përmbarimi i marrëveshjes së huas mbi 
pronën, kërkesë individuale, kërkesë qartazi e pabazuar, specifikimi i të 
drejtave të shkelura 
 
Parashtruesi e kishte dorëzuar Kërkesën në bazë të nenit 113.7 të 
Kushtetutës duke pretenduar janë shkelur të drejtat e tij kushtetuese nga 
aktgjykimi i Gjykatës Komunale të Gjilanit, e cila kishte konfirmuar urdhrin 
për përmbarimin e huas mbi patundshmërinë e hipotekuar. Ai argumentoi 
se gjykata kishte dështuar që të pranojë marrëveshjen e tij gojore me 
kreditorin për ri-aranzhimin e pagesës, se kreditori kishte dështuar që të 
regjistrojë të gjitha pagesat e tij dhe kreditori kishte dështuar që t’i 
mundësojë atij shtyrjen e afatit për pagesën e huas.  

Gjykata vendosi se Kërkesa ishte qartazi e pabazuar dhe e papranueshme 
sipas nenit 48 të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese dhe Rregullës 36.1(c) të 
Rregullores së Punës sepse Parashtruesi nuk kishte mundur të ofrojë prova 
prima facie se i janë shkelur të drejtat dhe liritë e caktuara kushtetuese dhe 
që të specifikojë veprimet konkrete të autoritetit publik që kishte bërë ato 
shkelje, duke cituar rastin Vanek kundër Republikës së Sllovakisë.  Gjykata 
theksoi se kompetenca e saj është e kufizuar në zgjidhjen kontesteve 
kushtetuese, si p.sh., se a kanë qenë të drejta procedurat gjyqësore e jo edhe 
kontestet rreth fakteve ose të drejtës materiale, duke cituar rastin Garcia 
Ruiz kundër Spanjës dhe Edwards kundër Mbretërisë së Bashkuar. 

Prishtinë, më 10 mars 2011 
Nr. ref.: RK95/11 

 
 

AKTVENDIM PËR PAPRANUESHMËRI 
 

në 
 

Rastin nr. KI 49/10 
 

Parashtruesi i kërkesës 
 

Abdullah Shkodra 
  
Shqyrtim kushtetues i Aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut të 

Gjilanit, AC. nr. 70/2010, të datës 15 prill 2010 



BULETINI I PRAKTIKËS GJYQËSORE | 59 
 

 

GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS  
 

e përbërë nga:  
 
Enver Hasani, Kryetar 
Kadri Kryeziu, Zëvendëskryetar  
Robert Carolan, gjyqtar 
Altay Suroy, gjyqtar  
Almiro Rodrigues, gjyqtar   
Snezhana Botusharova, gjyqtare  
Ivan Čukalović, gjyqtar  
Gjyljeta Mushkolaj, gjyqtare dhe 
Iliriana Islami, gjyqtare  

 
 

Parashtruesi i kërkesës    
 
1. Parashtruesi i kërkesës është z. Abdullah Shkodra, me banim në Gjilan.  
 
Vendimi i kontestuar 
 
2. Vendimi i kontestuar nga parashtruesi i kërkesës është Aktgjykimi i 

Gjykatës së Qarkut të Gjilanit, Ac. nr. 70/2010, i datës 15 prill 2010. 
 
Objekti i çështjes 
 
3. Parashtruesi i kërkesës pohon se me rastin e përmbarimit të 

marrëveshjes së huas, të lidhur mes tij dhe kreditorit, gjykatat e rregullta 
nuk e kanë marrë parasysh faktin se (1) ai ka bërë marrëveshje gojore me 
kreditorin që të mos e paguajë huan në tërësi për shkak të problemeve 
financiare, dhe (2) se kreditori nuk i ka regjistruar pagesat tanimë të 
bëra nga ai. Parashtruesi i kërkesës e bazon pretendimin e tij me faktin 
se kreditori nuk ia ka mundësuar shtyrjen e afatit të pagesës së huas.   

 
Baza juridike 
 
4. Neni 113.7 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: 

Kushtetuta), neni 22 i Ligjit nr. 03/L-121 për Gjykatën Kushtetuese të 
Republikës së Kosovës i datës 16 dhjetor 2008 (në tekstin e mëtejmë: 
Ligji) dhe rregulli 56 (2) i Rregullores së Punës së Gjykatës Kushtetuese 
të Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: Rregullorja e punës).     
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Procedura para Gjykatës  
 
5. Më 28 qershor 2010, parashtruesi i kërkesës e parashtroi kërkesën në 

Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: 
Gjykata). 

 
6. Më 26 korrik 2010, parashtruesi i kërkesës e njoftoi Gjykatën se ai kishte 

marrë një shkresë nga Gjykata Komunale e Gjilanit të datës 20 korrik 
2010, në lidhje me rastin E. nr. 764/2009, me të cilën ai njoftohej se 
ishte emëruar një ekspert për të rivlerësuar vlerën e patundshmërisë së 
tij të vënë në hipotekë. Mirëpo, parashtruesi i kërkesës e vë në pikëpyetje 
objektivitetin e ekspertit, pasi që ai jeton në të njëjtën lagje ku jeton edhe 
gjyqtari në rastin e tij. Prandaj, ai kërkon emërimin e një eksperti që do 
ta rivlerësojë patundshmërinë e hipotekuar në mënyrë të drejtë dhe 
objektive.   

 
7. Më 25 gusht 2010, kërkesa i është dërguar Gjykatës së Qarkut të Gjilanit. 
 
8. Më 22 tetor 2010, parashtruesit të kërkesës iu kërkuan dokumente dhe 

sqarime shtesë, të cilat ai i ka paraqitur më 1 nëntor 2010. 
 
9. Më 5 nëntor 2010, dokumente shtesë iu kërkuan Gjykatës Komunale dhe 

Gjykatës së Qarkut të Gjilanit, të cilat deri më tani nuk janë dorëzuar. 
 
10. Më 20 janar 2011, Kolegji shqyrtues, në përbërje të gjyqtarëve Snezhana 

Botusharova (kryesuese), Ivan Čukalovič dhe Enver Hasani, e shqyrtuan 
raportin e Gjyqtares raportuese, Iliriana Islami, dhe i rekomanduan 
Gjykatës papranueshmërinë e kërkesës. 

 
Përmbledhje e fakteve  
 
11. Më 31 mars 2004, kompania e parashtruesit të kërkesës, “Mimoza-

Commerce” (në tekstin e mëtejmë: Parashtruesi i kërkesës), bëri 
marrëveshje për hua në shumë prej 50.000 € me një bankë komerciale 
(në tekstin e mëtejmë: Kreditori) për një periudhë dymbëdhjetë mujore.   

 
12. Më 17 maj 2005, Gjykata Komunale e Gjilanit e lejoi kreditorin që të 

zbatonte pikën e përmbarimit, pasi që parashtruesi i kërkesës nuk e 
kishte respektuar atë marrëveshje, dhe më 31 korrik 2007 e emëroi një 
ekspert për të vlerësuar vlerën e patundshmërisë së hipotekuar të 
parashtruesit të kërkesës.      

 
13. Më 16 maj 2008, Gjykata Komunale e Gjilanit e caktoi çmimin e tregut të 

patundshmërisë së hipotekuar të parashtruesit të kërkesës në bazë të 
vlerësimit të ekspertit.  
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14. Parashtruesi i kërkesës u ankua në lidhje me çmimin e tregut në 
Gjykatën e Qarkut të Gjilanit, e cila me vendimin e datës 11 shtator 2008 
e hodhi poshtë ankesën e parashtruesit të kërkesës, duke theksuar se 
gjykata e shkallës së parë e kishte zbatuar në mënyrë korrekte të drejtën 
materiale dhe procedurale.       

 
15. Më 16 nëntor 2009, parashtruesi i kërkesës parashtroi një kërkesë në 

Gjykatën Komunale të Gjilanit për kthim në gjendjen e mëparshme , e 
cila më 15 dhjetor vendosi që kërkesa e parashtruesit nuk mund të 
miratohet, pasi që neni 14.2 i Ligjit për procedurën përmbarimore 
parasheh që kthimi në gjendjen e mëparshme të jetë i mundur vetëm në 
rast të (1) mosrespektimit të afatit kohor për parashtrimin e 
kundërshtimit dhe në rast të (2) ankesës ndaj vendimit të 
ekzekutueshëm për përmbarim obligativ, gjë që nuk ka ndodhur me këtë 
çështje.  

 
16. Më tutje, Gjykata Komunale theksoi se “debitori e parashtroi kërkesën 

për kthim në gjendjen e mëparshme më 16 nëntor 2009, pra, në një 
periudhë kur seanca për përmbarimin e konkluzave në ankandin e parë 
publik u mbajt me kërkesë të kreditorit për përmbarim më 13 nëntor 
2009, dhe sipas vendimit procedural të nxjerrë më 13 nëntor 2009, pasi 
që nuk ka pasur ofertues për blerjen e hipotekës, në pajtim me dispozitat 
e Ligjit për procedurën përmbarimore u vendos që të mbahet ankandi i 
dytë publik”. 

 
17. Parashtruesi i kërkesës u ankua ndaj vendimit të Gjykatës Komunale të 

datës 15 dhjetor 2009, në Gjykatën e Qarkut në Gjilan, e cila më 15 prill 
2010 e hodhi poshtë ankesën si të pabazuar duke përsëritur të gjeturat e 
Gjykatës Komunale. Më tutje, Gjykata e Qarkut theksoi se parashtruesi i 
kërkesës nuk kishte paraqitur dëshmi se kishte arritur marrëveshje 
gojore me kreditorin për kthimin e huas.       

 
18. Më 16 korrik 2010, Gjykata e Qarkut në Gjilan e emëroi ekspertin për 

vlerësimin e vlerës së patundshmërisë së hipotekuar. 
  
Pretendimet e parashtruesit të kërkesës  
 
19. Parashtruesi i kërkesës pretendon të ketë arritur marrëveshje gojore me 

kreditorin se nuk do të ketë nevojë ta paguajë huan në tërësi për shkak të 
problemeve të tij financiare. Për më tepër, ai pohon se kreditori nuk i ka 
regjistruar pagesat e bëra nga ai.    

 
20. Parashtruesi i kërkesës, po ashtu i referohet faktit se kreditori është 

dashur t’ia mundësojë shtyrjen e afatit të pagesës së huas.    
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21. Përveç kësaj, parashtruesi i kërkesës pretendon se gjykatat dhe kreditori 
nuk e kanë marrë parasysh interesin e tij kur kanë bërë përllogaritjen e 
vlerës së pronës së hipotekuar dhe të marrëveshjes gojore që ai e kishte 
arritur me kreditorin. 
 

Vlerësimi i pranueshmërisë së kërkesës  
 
22. Për të gjykuar për kërkesën e parashtruesit, Gjykata së pari duhet të 

shqyrtojë nëse parashtruesi i kërkesës i ka përmbushur kriteret për 
pranueshmëri, të përcaktuara në Kushtetutë dhe të specifikuara më tej 
në Ligj dhe në Rregullore të punës.  

 
23. Në lidhje me këtë, Gjykata i referohet nenit 48 të Ligjit: 
 

“Parashtruesi i kërkesës ka për detyrë që në kërkesën e tij të qartësojë 
saktësisht se cilat të drejta dhe liri pretendon se i janë cenuar dhe cili 
është akti konkret i autoritetit publik të cilin parashtruesi dëshiron ta 
kontestojë”. 

 
24. Sipas kushtetutës, Gjykata nuk vepron si gjykatë e shkallës së katërt me 

rastin e shqyrtimit të vendimeve të gjykatave të rregullta.  Është detyrë e 
gjykatave të rregullta të interpretojnë dhe zbatojnë rregullat përkatëse të 
së drejtës procedurale dhe materiale  (shih, mutatis mutandis, García 
Ruiz kundër Spanjës [GC], nr. 30544/96, para. 28, Gjykata Evropiane 
për të Drejtat e Njeriut [GJEDNJ] 1999-I). 

 
25. Gjykata vetëm mund të shqyrtojë nëse dëshmitë janë paraqitur në atë 

mënyrë, dhe nëse procedurat në përgjithësi, shikuar në tërësinë e tyre, 
janë zhvilluar në atë mënyrë që parashtruesit të kërkesës i është bërë 
gjykim i drejtë (shih, mutatis mutandis, Raport i Komisionit Evr. për të 
drejtat e njeriut në rastin Edwards kundër Mbretërisë së Bashkuar, App. 
nr. 13071/87, miratuar më 10 korrik 1991).   

 
26. Në lidhje me këtë, Gjykata vëren se parashtruesi i kërkesës nuk ka 

dorëzuar dëshmi, prima facie, që do tregonin se cilat të drejta dhe liri ai 
pretendon t’i jenë shkelur dhe cili akt konkret i autoriteteve publike 
sfidohet, siç kërkohet me nenin 113.7 të Kushtetutës dhe nenin 48 të 
Ligjit (shih Vanek kundër Republikës Sllovake, Vendimi i GJEDNJ-së në 
lidhje me pranueshmërinë e kërkesës nr. 53363/99, të datës 31 maj 
2005).   

 
27. Rrjedhimisht, kërkesa është qartazi e pabazuar në përputhje me rregullin 

36 (1. c) të Rregullores së punës, e cila parasheh: 
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“Gjykata mund t’i shqyrtojë kërkesat vetëm nëse: c)kërkesa është 
qartazi e bazuar”. 
 

 
PËR KËTË ARSYE 

 
Gjykata Kushtetuese, në pajtim me nenin 113.7 të Kushtetutës, nenin 48 të 
Ligjit, dhe rregullin 36 (1.c) të Rregullores së punës, njëzëri  

 
 

VENDOS 
 

I. TA HEDHË POSHTË kërkesën si të papranueshme. 
 

II. Ky Vendim do t’u komunikohet palëve dhe do të botohet në 
Gazetën Zyrtare, në pajtim me nenin 20.4 të Ligjit.   

 
III. Vendimi hyn në fuqi menjëherë.  
 
 
 

Gjyqtarja Raportuese            Kryetari i Gjykatës Kushtetuese 
 
Dr.Iliriana Islami                                         Prof. Dr. Enver Hasani 
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Faik Azemi kundër Vendimit të Gjykatës së Qarkut në Prishtinë 
Ac Nr 5/2010 dhe Vendimit të Gjykatës Komunale në Prishtinë E. 
nr. 67/2008 
 
Rasti KI 28-2010, vendimi i datës 10 mars 2011 
 
Fjalët kyçe: ekzekutimi i aktgjykimit, shterja mjeteve juridike, kërkesa 
individuale, specifikimi i të drejtave të shkelura, ndërprerja e marëdhënjes 
së punës  
 
Parashtruesi e kishte dorëzuar Kërkesën në bazë të nenit 113.7 të 
Kushtetutës duke pretenduar se të drejtat e tij kushtetuese janë shkelur nga 
vendimi i Gjykatës së Qarkut të Prishtinës, i cili e konfirmonte refuzimin e 
Gjykatës Komunale të Prishtinës për të ekzekutuar aktgjykimin e favorshëm 
në çështjen e ndërprerjes së marrëdhënies së punës, me arsyetimin se  me 
këtë aktgjykim nuk ishte marr qëndrim lidhur me ekzekutimin e 
kompenzimit monetar. Gjykata e Qarkut e këshilloi Parashtruesin që të 
ndërmarrë hapa të tjerë ligjorë për realizimin e procesit të pagesës. 

Gjykata vendosi se Kërkesa ishte e papranueshme sipas nenit 113.7 sepse 
Parashtruesi nuk e kishte plotësuar kushtin e shterjes së të gjitha mjeteve 
juridike duke iniciuar veprimin për pagesën të rekomanduar nga Gjykata e 
Qarkut. Gjykata theksoi se arsyeja e rregullit për shterjen e mjeteve juridike 
është që t’i mundësojë sistemit ligjor të Kosovës të parandalojë ose korrigjojë 
një shkelje kushtetuese, duke cituar rastet Universiteti AAB-RIINVEST 
SH.P.K kundër Qeverisë së Kosovës dhe Selmouni kundër Francës. 

Prishtinë, më 10 mars 2011 
Nr. ref.: RK92/11 

 
 

AKTVENDIM PËR PAPRANUESHMËRI 
 

në 
 

Rastin nr. KI 28/10 
 

Parashtruesi 
 

FAIK AZEMI 
 
 

Vlerësim i kushtetutshmërisë të Vendimit të Gjykatës së Qarkut 
në Prishtinë, Ac. Nr. 5/2010, i 4 marsit 2010, 
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dhe të 
 

Vendimit të Gjykatës Komunale në Prishtinë, E. nr. 67/2008, i 23 
dhjetorit 2009 

 
 

GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS 
 

 
e përbërë nga: 
 
Enver Hasani, Kryetar 
Kadri Kryeziu, Zëvendëskryetar 
Robert Carolan, gjyqtar  
Altay Suroy, gjyqtar 
Almiro Rodrigues, gjyqtar 
Snezhana Botusharova, gjyqtare 
Ivan Čukalović, gjyqtar 
Gjylieta Mushkolaj, gjyqtare dhe 
Iliriana Islami, gjyqtare  
 
Parashtruesi i kërkesës 
 
1. Parashtrues i kërkesës është z. Faik Azemi, me banim në Prishtinë. 

 
Objekti i çështjes 
 
2. Çështje e lëndës së kërkesës së parashtruar në Gjykatën Kushtetuese 

është mosekzekutimi i supozuar i Aktgjykimit të Gjykatës Komunale të 
Prishtinës, CI. nr. 515/2007, i 29 dhjetorit 2008, që u bë i plotfuqishëm 
dhe detyrues më 18 qershor 2009. 

 
Shkeljet e supozuara të garancive kushtetuese 
 
3. Parashtruesi i kërkesës nuk ka specifikuar në mënyrë eksplicite cilat të 

drejta kushtetuese i janë shkelur, por ka theksuar se janë shkelur 
dispozitat e Ligjit për Procedurën Përmbarimore dhe dispozitat ligjore të 
res judicata. 

 
Baza juridike 
 
4. Neni 113(7) i Kushtetutës së Republikës së Kosovës (në tekstin e 

mëtejmë: Kushtetuta), neni 47 i Ligjit Nr. 03/L-121 për Gjykatën 
Kushtetuese të Republikës së Kosovës, i 16 dhjetorit 2008 (në tekstin e 
mëtejmë: Ligji), dhe neni 29 i Rregullores së punës së Gjykatës 
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Kushtetuese të Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: Rregullorja 
e punës). 

 
Procedurat në Gjykatë 
 
5. Parashtruesi e dorëzoi kërkesën në Gjykatën Kushtetuese më 18 janar 

2010. Ajo u regjistrua më 28 prill 2010, pasi parashtruesi i kërkesës i 
dorëzoi dokumentet relevante. 

 
6. Më 16 dhjetor 2010, pas shqyrtimit të raportit të Gjyqtares raportuese 

Snezhana Botusharova, Kolegji shqyrtues, i përbërë nga Almiro 
Rodrigues (kryesues), Gjyljeta Mushkolaj dhe Kadri Kryeziu, i 
rekomandoi Gjykatës në përbërje të plotë për papranueshmëri të 
kërkesës. 

 
Ankesa e parashtruesit të kërkesës 
 
7. Parashtruesi i kërkesës ankohet se Gjykata Komunale në Prishtinë 

padrejtësisht refuzoi ta ekzekutonte Aktgjykimin e vet CI. Nr. 515/2007, 
të 29 dhjetorit 2008, pavarësisht që ishte i plotfuqishëm dhe “i 
ekzekutueshëm”. 

 
Përmbledhja e fakteve 
 
8. Më 29 dhjetor 2008, Gjykata Komunale në Prishtinë nxori Aktgjykimin 

CI. Nr. 515/2007, me ç’rast e miratoi kërkesëpadinë e... [parashtruesit të 
kërkesës] dhe konfirmoi se e paditura, Drejtoria për Arsim dhe Shkencë 
e Komunës së Prishtinës, në mënyrë të paligjshme ndërpreu kontratën e 
punës gjatë periudhës në fjalë, respektivisht prej 1 tetorit 2003 deri më 
31 dhjetor 2007, ...., dhe e obligoi të paditurën e njëjtë t’i njihte të gjitha 
të drejtat [e parashtruesit të kërkesës] nga marrëdhënia e punës... nën 
kërcënimin për ekzekutim të dhunshëm. 

 
9. Më 18 qershor 2009, aktgjykimi i sipërpërmendur u bë i plotfuqishëm 

dhe detyrues. 
 
10. Më 17 korrik 2009, parashtruesi i kërkesës i dorëzoi një propozim me 

shkrim Gjykatës Komunale të Prishtinës, si gjykatë kompetente për 
ekzekutimin e aktgjykimit të sipërpërmendur. Kërkesa e tij kishte të 
bënte në veçanti me pagesën prej 11,475 eurove në emër të rrogave të 
papaguara. 

 
11. Më 23 dhjetor 2009, Gjykata Komunale në Prishtinë nxori Vendimin E. 

nr. 67/2008 dhe e hodhi poshtë propozimin e parashtruesit të kërkesës 
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për ekzekutim, duke sqaruar ndër të tjera se “aktgjykimi në fjalë nuk e 
gjykon shumën e kërkuar.” ... 

 
12. I pakënaqur me këtë vendim, parashtruesi i kërkesës parashtroi ankesë 

në Gjykatën e Qarkut në Prishtinë. 
 
13. Më 4 mars 2010, Gjykata e Qarkut nxori Vendimin Ac. Nr. 5/2010 dhe e 

hodhi poshtë ankesën e parashtruesit të kërkesës si të pabazë, duke 
theksuar ndër të tjera se “kreditori [d.m.th. parashtruesi i kërkesës] ka të 
drejtë t’i ushtrojë të drejtat e tij për periudhën e sfiduar kohore 
nëpërmjet procedurës kontestimore për të ardhura personale ose rroga. 

 
Vlerësimi pranueshmërisë të kërkesës 
 
14. Duhet të theksohet që në fillim se ankesa e parashtruesit të kërkesës 

kufizohet në mospajtimin e tij me vendimin e Gjykatës së Qarkut, me të 
cilin konfirmohej vendimi i mëhershëm i Gjykatës Komunale të 
Prishtinës për refuzimin e propozimit të tij për ekzekutimin e pagesës në 
shumë prej 11,475 eurove. 

 
15. Në të vërtetë, parashtruesi i kërkesës i ankohet Gjykatës Kushtetuese se 

Gjykata Komunale padrejtësisht refuzoi ta ekzekutonte Aktgjykimin CI. 
Nr. 515/2007, pavarësisht që, sipas tij, aktgjykimi ishte i plotfuqishëm 
dhe “i ekzekutueshëm”. 

 
16. Megjithatë, Gjykata Kushtetuese vëren që ekzekutimi i aktgjykimit, siç u 

kërkua nga parashtruesi i kërkesës më 17 korrik 2009, kurrë nuk është 
lejuar. 

 
17. Gjykata Kushtetuese vëren që më 4 mars 2010, Gjykata e Qarkut nxori 

Vendimin Ac. Nr. 5/2010, në të cilin theksohej ndër të tjera se “kreditori 
[d.m.th. parashtruesi i kërkesës] ka të drejtë t’i ushtrojë të drejtat e tij 
për periudhën e sfiduar kohore nëpërmjet procedurës kontestimore për 
të ardhura personale ose rroga.” 

 
18. Në këtë kuptim, Gjykata i referohet nenit 113(7) të Kushtetutës, i cili 

thotë: 
 

“Individët janë të autorizuar të ngrenë shkeljet nga autoritetet publike 
të të drejtave dhe lirive të tyre individuale, të garantuara me 
Kushtetutë, mirëpo vetëm pasi të kenë shteruar të gjitha mjetet juridike 
të përcaktuara me ligj”. 
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19. Parashtruesi i kërkesës nuk ka ofruar asnjë dëshmi se ka iniciuar 
procedurë kontestimore para gjykatës kompetente në Kosovë, siç 
sugjerohet nga Gjykata e Qarkut në Prishtinë. 

 
20. Arsyetimi për shterimin e mjeteve ligjore është që t’ua ofrojë autoriteteve 

në fjalë, duke përfshirë gjykatat, mundësinë për ta parandaluar ose 
korrigjuar shkeljen e supozuar të Kushtetutës. Rregulli është bazuar në 
supozimin se rendi ligjor i Kosovës do të sigurojë mjet efikas ligjor për 
shkeljen e të drejtave kushtetuese. (shih: Aktvendim për 
papranueshmëri, Universiteti AAB-RIINVEST shpk, Prishtinë, kundër 
Qeverisë së Republikës së Kosovës, i 27 janarit 2010, dhe mutatis 
mutandis, GJEDNJ, Selmouni kundër Francës, nr. 25803/94, Vendim i 
28 korrikut 1999). 

 
21. Prandaj, kërkesa është e papranueshme. 

 
 

PËR KËTË ARSYE 
 
Gjykata Kushtetuese, në pajtim me nenin 113.4 të Kushtetutës, nenin 20 të 
Ligjit për Gjykatën Kushtetuese, dhe Rregullin 56 (2) të Rregullores së 
punës, njëzëri 

 
VENDOS 

 
I. TA HEDHË POSHTË kërkesën si të papranueshme; 

 
 
Ky Vendim do t’u komunikohet palëve dhe do të publikohet në Gazetën 
Zyrtare, në pajtim me nenin 20.4 të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese. 
 
Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 

 
 
Gjyqtarja Raportuese              Kryetari i Gjykatës Kushtetuese 
 
Snezhana Botusharova                             Prof. Dr. Enver Hasani 
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Teki Bokshi, Avdi Rizvanolli dhe Qaush Smajlaj kundër 
Udhëzimit të ndryshuar dhe zëvendësuar Administrativ të 
UNMIK-ut Nr. 2003/13,  
 
Rasti KI 29-2009, 32-2009, 47-2009, vendimi i datës 17 mars 2011 
 
Fjalët kyçe: actio popularis, palët e autorizuara, të drejtat e njeriut, kërkesa 
individuale, locus standi 
 
Parashtruesit, tre avokatët, e kishin dorëzuar Kërkesën në bazë neneve 113.1 
dhe 113.7 të Kushtetutës dhe neneve 6 dhe 14 të Konventës Evropiane për të 
Drejtat e Njeriut, duke pohuar se dy dispozita kundërthënëse të një 
Udhëzimi Administrativ të UNMIK-ut ishin diskriminuese dhe shkelnin 
nenet 5, 23, 24 dhe 31 të Kushtetutës, sepse në disa raste palëve u kërkohej 
të bartnin shpenzimeve të përkthimit të dokumenteve në gjuhën angleze e në 
disa raste të tjera përkthimet përgatiteshin nga Dhoma e Posaçme. 

Gjykata vendosi se Kërkesa ishte papranueshme sipas neneve 53 dhe 113.7 të 
Kushtetutës, nenit 47.1 të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese dhe Rregullës 69 
të Rregullores së Punës sepse asnjë nga Parashtruesit nuk kishte 
demonstruar se ishte palë e autorizuar për parashtrimin e Kërkesës duke u 
bazuar në shkeljen e të drejtave ose lirive të tij kushtetuese individuale. 
Gjykata theksoi se ankesa për shkelje kushtetuese e paraqitur si një actio 
popularis nga dikush që nuk ka qenë drejtpërdrejtë i prekur është e 
papranueshme, duke cituar rastin Ilhan v. Turkey. 

Prishtinë, më 17 mars 2011 
Nr. ref.: RK99/11 

 
 
 

AKTVENDIM PËR PAPRANUESHMËRI 
 

në rastet 
 

KI 29/09, KI 32/09 dhe KI 47/09 
 

Parashtruesit 
 

Teki Bokshi, Avdi Rizvanolli dhe Qaush Smajlaj 
 
 

Vlerësim i kushtetutshmërisë të Urdhëresës Administrative të 
UNMIK-ut Nr. 2003/13, të ndryshuar dhe zëvendësuar 
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GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS 
 

e përbërë nga: 
 
Enver Hasani, Kryetar 
Kadri Kryeziu, Zëvendëskryetar 
Robert Carolan, gjyqtar  
Altay Suroy, gjyqtar 
Almiro Rodrigues, gjyqtar 
Snezhana Botusharova, gjyqtare 
Ivan Čukalović, gjyqtar 
Gjylieta Mushkolaj, gjyqtare dhe 
Iliriana Islami, gjyqtare  
 
Parashtruesit e kërkesës 
 
1. Parashtrues të kërkesës janë z. Teki Bokshi, z. Avdi Rizvanolli, avokatë 

nga Gjakova, dhe z. Qaush Smajlaj, nga fshati Dujakë, që përfaqësohet 
nga z. Teki Bokshi, avokat nga Gjakova. 

  
Urdhëresa Administrative e kontestuar 
 
2. Parashtruesit e kërkesës e kontestojnë Urdhëresën Administrative të 

Misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK) Nr. 2003/13, të 
ndryshuar dhe zëvendësuar me Urdhëresën Administrative të UNMIK-ut 
Nr. 2008/6, që hyri në fuqi më 11 qershor 2003. 

 
Objekti i çështjes 
 
3. Parashtruesit e kërkesës pohojnë që përdorimi i neneve 22.7 dhe 64.7 të 

Urdhëresës Administrative të UNMIK-ut Nr. 2003/13 dhe i neneve 22 
(7) dhe 25 (1) (b) të Urdhëresës Administrative të UNMIK-ut Nr. 
2006/17, që e zëvendësoi Urdhëresën Administrative të UNMIK-ut Nr. 
2003/13, të 6 dhjetorit 2006, janë në kundërshtim me të drejtat dhe 
liritë themelore të mbrojtura me Kushtetutën e Republikës së Kosovës. 
Parashtruesit e kërkesës më tej pohojnë se janë shkelur neni 6 dhe neni 
14 i Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Neni 6 i Konventës i 
referohet të drejtës për proces të rregullt dhe neni 14 i referohet ndalimit 
të diskriminimit. 

 
Baza juridike 
 
4. Nenet 113.1 dhe 7 të Kushtetutës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: 

Kushtetuta), nenet 46 dhe 47 të Ligjit Nr. 03/L-121 për Gjykatën 
Kushtetuese të Republikës së Kosovës, i 16 dhjetorit 2009 (në tekstin e 
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mëtejmë: Ligji), dhe neni 69 dhe neni 54 i Rregullores së punës së 
Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: 
Rregullorja e punës). 

 
Procedura në Gjykatë 
 
5. Parashtruesit e kërkesës i parashtruan kërkesat e tyre në Gjykatë 

ndërmjet prillit dhe tetorit 2010, me të cilat e kontestonin 
kushtetutshmërinë e Urdhëresës Administrative të UNMIK-ut Nr. 
2003/13. 
 

6. Më 17 mars 2010, Kryetari nxori Vendimin Nr. Ur. 47-09-bk/10 për t’i 
bashkuar kërkesat KI 19/10, KI 29/09, KI 32/09 dhe KI 47/09. 

 
7. Më 17 dhjetor 2010, pas shqyrtimit të raportit të Gjyqtarit raportues 

Kadri Kryeziu, Kolegji shqyrtues, i përbërë nga Almiro Rodrigues 
(kryesues), Gjyljeta Mushkolaj dhe Iliriana Islami, i rekomandoi 
Gjykatës në përbërje të plotë për pranueshmëri vetëm për kërkesat Nos. 
KI 29/09, KI 32/09 dhe KI 47/09. 

 
8. Të njëjtën ditë, Gjykata vendosi që për kërkesën KI 19/10 të vendosej 

veçmas.  
 
Përmbledhja e fakteve 
 
9. Parashtruesit e kërkesës pohojnë që nenet 22 (7) dhe 64 (7) i Urdhëresës 

Administrative të UNMIK-ut Nr. 2003/13, të ndryshuar dhe 
zëvendësuar, janë “në kundërshtim me nenet 5, 23, 24 dhe 31 të 
Kushtetutës së Republikës së Kosovës” dhe “në kundërshtim me 
rregullin e përcaktuar me nenin 6 – e drejta për proces të rregullt, dhe 
posaçërisht me nenin 14 – ndalimin e diskriminimit, të Konventës 
Evropiane për të Drejtat e Njeriut”. 
 

10. Parashtruesit e kërkesës i mbështesin kërkesat e tyre vetëm duke iu 
referuar dokumenteve të cituara në kërkesën e parashtruar në Gjykatë. 
 

Pretendimet e parashtruesit të kërkesës 
 
11. Parashtruesit e kërkesës pohojnë që nenet 22.7 dhe 64.7 të Urdhëresës 

Administrative të UNMIK-ut Nr. 2003/13, e ndryshuar dhe zëvendësuar, 
është në kundërshtim me të drejtat dhe liritë themelore të mbrojtura me 
Kushtetutën e Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: Kushtetuta). 
Në veçanti, parashtruesit e kërkesës theksojnë se janë shkelur dispozitat 
e nenit 5 (Gjuhët), nenit 23 (Dinjiteti i Njeriut), nenit 24 (Barazia para 
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Ligjit), dhe nenit 31 (E Drejta për Gjykim të Drejtë dhe të Paanshëm) të 
Kushtetutës. 

 
12. Neni 22.7 i Urdhëresës Administrative të UNMIK-ut Nr. 2003/13 u 

ndryshua dhe zëvendësua fillimisht me Urdhëresën Administrative të 
UNMIK-ut Nr. 2006/17 dhe së fundi me Urdhëresën Administrative të 
UNMIK-ut Nr. 2008/6. 

 
13. Neni i kontestuar i Urdhëresës Administrative të UNMIK-ut është neni i 

tanishëm 25.7; ai parashikon gjuhën në të cilën rastet duhet të 
dorëzohen në Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës dhe 
thotë me sa vijon: 

 
25.7 Parashtresat dhe dokumentet përcjellëse mund të paraqiten në 
gjuhën shqipe, serbe ose angleze. Por, nëse paraqiten në gjuhën shqipe 
ose serbe, duhet të sigurohet edhe përkthimi i të gjitha parashtresave 
dhe dokumenteve përcjellëse edhe në gjuhën angleze. Shpenzimet e 
përkthimit i heq pala. 

 
14. Neni 64.7 i Urdhëresës origjinale Administrative të UNMIK-ut tani është 

zëvendësuar me nenin 67.11 të Urdhëresës Administrative të UNMIK-ut 
Nr. 2008/6; ai parashikon përkthimin e dokumenteve lidhur me 
kërkesëpaditë e ushtruara kundër Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit dhe 
thotë me sa vijon: 

 
67.11 Dhoma e Posaçme, kur është e nevojshme, përkujdeset për 
përkthimin e ankesës në gjuhën angleze, të ndonjë parashtrese tjetër 
dhe të çdo dokumenti përcjellës. Këto përkthime duhet t’i dërgohen 
ankuesit(ve) dhe Agjencisë menjëherë pasi të jenë përkthyer, që do të 
thotë jo më vonë se shtatë ditë para seancës gojore. 

 
15. Parashtruesit e kërkesës pohojnë se sipas Urdhëresës Administrative, në 

disa kërkesëpadi të ushtruara kundër Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit, 
Dhoma e Posaçme do t’i përkthejë në gjuhën angleze parashtresat që 
bëhen nga Agjencia Kosovare e Mirëbesimit dhe prandaj kjo paraqet 
diskriminim. 

 
16. Për më tepër, parashtruesit e kërkesës pohojnë se është shkelur neni 6 

dhe 14 i Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut. 
 
Vlerësimi paraprak i pranueshmërisë të kërkesës 
 
17. Për të gjykuar për kërkesën e parashtruesve, Gjykata së pari duhet të 

shqyrtojë nëse parashtruesit e kërkesës i kanë përmbushur kriteret për 
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pranueshmëri, të përcaktuara në Kushtetutë dhe të specifikuara më tej 
në Ligj dhe Rregullore të punës. 

 
18. Neni 113.7 i Kushtetutës thotë: “Individët janë të autorizuar të ngrenë 

shkeljet nga autoritetet publike të të drejtave dhe lirive të tyre 
individuale, të garantuara me Kushtetutë”. Megjithatë, parashtruesit e 
kërkesës nuk kanë dëshmuar se janë viktimë e shkeljes së të drejtave nga 
ndonjë autoritet publik. 

 
19. Për më tepër, neni 47.1 i Ligjit thotë: “Çdo individ ka të drejtë të kërkojë 

nga Gjykata Kushtetuese mbrojtje juridike në rast se pretendon se të 
drejtat dhe liritë e tij individuale të garantuara me Kushtetutë janë 
shkelur nga ndonjë autoritet publik”. 

 
20. Megjithatë, parashtruesit e kërkesës përsëri nuk dëshmojnë se të drejtat 

dhe liritë e tyre janë shkelur ose shkelen drejtpërdrejt nga ndonjë 
autoritet publik. Neni 69 i Rregullores së punës thotë: “Kur parashtrohet 
kërkesa sipas nenit 113, paragrafi 7 i Kushtetutës, pala e autorizuar 
duhet të paraqes në mënyrë bindëse se të drejtat dhe liritë e tij/ saj të 
garantuara me Kushtetutë janë shkelur drejtpërdrejt dhe aktualisht”.  

 
21. Së fundi, neni 53 i Kushtetutës thotë: “Të drejtat njeriut dhe liritë 

themelore të garantuara me këtë Kushtetutë, interpretohen në harmoni 
me vendimet gjyqësore të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut”. 

 
22. Sipas praktikës gjyqësore të Strasburgut, sistemi i peticioneve 

individuale...nuk lejon parashtrimin e kërkesave përmes actio popularis. 
Prandaj, ankesat duhet të parashtrohen personalisht, ose në emër të 
personave të cilët pohojnë se janë viktimë e shkeljes së një ose më shumë 
dispozitave të Konventës. Personat e tillë duhet të jenë në gjendje të 
dëshmojnë që ishin “prekur drejtpërdrejt” nga masat ndaj të cilave 
ankohen (shih p.sh., Aktgjykimin në rastin İlhan kundër Turqisë, Nr. 
22277/93, 27 qershor 2000, paragrafi 52). 

 
23. Pasi parashtruesit e kërkesës, si parashtrues individualë të kërkesave, 

nuk kanë dëshmuar se janë palë e autorizuar, kërkesat duhet të hidhen 
poshtë si të papranueshme. 
 
 

PËR KËTO ARSYE 
 

Në pajtim me nenin 49 të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese, dhe Rregullit 56 
(2) të Rregullores së punës, Gjykata Kushtetuese njëzëri,  
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VENDOS 
 

I. TA HEDHË POSHTË kërkesën si të papranueshme; 
 

 
Ky Vendim do t’u komunikohet palëve dhe do të publikohet në Gazetën 
Zyrtare, në pajtim me nenin 20 (4) të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese. 
 
Ky Vendim në fuqi menjëherë. 

 
 
 

Gjyqtari Raportues         Kryetari i Gjykatës Kushtetuese 
 
Mr. Sc. Kadri Kryeziu                          Prof. Dr. Enver Hasani 
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Imer Ibriqaj kundër Vendimit Nr. 03V-115 të Kuvendit të 
Republikës së Kosovës 
 
Rasti KI 34-2009, vendimi i datës 18 mars 2011 
 
Fjalët kyçe: shterja e mjeteve juridike, liria e zgjedhjes dhe pjesëmarrjes, 
kontest në punësim, kërkesë individuale, masat e përkohshme, kërkesë 
qartazi e pabazuar, Avokati i Popullit, e drejta në gjykim të drejtë dhe të 
paanshëm 
 
Parashtruesi e kishte dorëzuar Kërkesën në bazë të nenit 113.7 të 
Kushtetutës, duke pretenduar se janë shkelur të drejtat e tij sipas neneve 31 
dhe 45 të Kushtetutës me refuzimin nga ana e Kuvendit të aplikimit të tij për 
pozitën e Avokatit të Popullit, duke kërkuar masën e përkohshme. 
Parashtruesi e kishte filluar një procedurë administrative në Gjykatën 
Supreme më 2009, e cila vazhdonte të ishte e pazgjidhur edhe në kohën kur 
ishte parashtruar Kërkesa. 

Gjykata vendosi se Kërkesa ishte e parakohshme dhe e papranueshme sipas 
nenit 113.7 dhe nenit 47.2 të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese për shkak se 
rasti i Parashtruesit  në Gjykatën Supreme ende nuk kishte përfunduar, duke 
treguar kështu se nuk ishte plotësuar parakushti për shterjen e të gjitha 
mjeteve juridike. Gjykata po ashtu vendosi se Parashtruesi kishte dështuar 
që të ofrojë prova prima facie se ishte shkelur e drejta e tij për gjykim të 
drejtë dhe publik, sipas nenit 31 dhe nenit 6.1 të Konventës Evropiane për të 
Drejtat e Njeriut, duke cituar rastin Vanek kundër Republikës së Sllovakisë.  
Në fund, Gjykata e refuzoi kërkesën për masë të përkohshme pasi kishte 
konstatuar se Parashtruesi nuk kishte mundur të ofrojë prova prima facie se 
në të kundërtën ai do të ballafaqohej me ndonjë rrezik ose ndonjë dëm të 
pariparueshëm. 

Prishtinë, më 18 mars 2011 
Nr. ref.: RK100/11 

 
 
 

AKTVENDIM PËR PAPRANUESHMËRI 
 

në 
 

Rastin Nr. KI 34/09 
 

Parashtruesi  
 

Imer Ibriqaj 
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Vlerësim i kushtetutshmërisë të Vendimit të Kuvendit të 
Republikës së Kosovës, nr. 03V-115, të 4 qershorit 2009 

 
GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS 

 
e përbërë nga: 
 
Enver Hasani, Kryetar 
Kadri Kryeziu, Zëvendëskryetar 
Robert Carolan, gjyqtar  
Altay Suroy, gjyqtar 
Almiro Rodrigues, gjyqtar 
Snezhana Botusharova, gjyqtare 
Ivan Čukalović, gjyqtar 
Gjylieta Mushkolaj, gjyqtare dhe 
Iliriana Islami, gjyqtare  
 

 
Parashtruesi i kërkesës 
 
1. Parashtrues i kërkesës është z. Imer Ibriqaj, nga Komorani, komuna e 

Gllogocit. 
 
Vendimi i kontestuar 
  
2. Parashtruesi i kërkesës e konteston Vendimin e Kuvendit të Republikës 

së Kosovës, nr. 03V-115, të 4 qershorit 2009. 
 
Objekti i çështjes 
 
3. Parashtruesi i kërkesës ankohet që refuzimi i aplikacionit të tij për postin 

e Avokatit të Popullit ishte i padrejtë, duke shkelur kështu të drejtën e tij 
të garantuar me nenet 31 dhe 45 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës 
(në tekstin e mëtejmë: Kushtetuta). 

 
4. Parashtruesi i kërkesës gjithashtu kërkon nga Gjykata të vendosë lidhur 

me kërkesën e tij për masë të përkohshme. 
 
Baza juridike  
 
5. Neni 113 (7) i Kushtetutës së Republikës së Kosovës (në tekstin e 

mëtejmë: Kushtetuta), nenet 20 dhe 27 të Ligjit Nr. 03/L-121 për 
Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës, i 16 dhjetorit 2008 (në 
tekstin e mëtejmë: Ligji), dhe nenet 53 dhe 54 të Rregullores së punës së 
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Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: 
Rregullorja e punës). 

 
Procedura në Gjykatë 
 
6. Më 27 korrik 2009, parashtruesi i kërkesës parashtroi kërkesë në 

Gjykatën Kushtetuese me të cilën e kontestonte Vendimin e Kuvendit të 
Republikës së Kosovës, nr. 03V-115, të 4 qershorit 2009, për emërimin e 
Avokatit të Popullit, dhe dorëzoi një kërkesë në Gjykatë për masë të 
përkohshme. 
 

7. Më 18 mars 2010, Kryetari e caktoi gjyqtarin Robert Carolan Gjyqtar 
raportues dhe Kolegjin shqyrtues të përbërë nga gjyqtarët Snezhana 
Botusharova, Gjyljeta Mushkolaj dhe Almiro Rodrigues. 

 
8. Më 27 maj 2010, Gjykata Kushtetuese e njoftoi Kuvendin e Kosovës 

lidhur me kërkesën e parashtruesit të kërkesës. Gjykata i pranoi 
përgjigjet nga pala kundërshtare më 3 qershor 2010 dhe më 6 qershor 
2010. 

 
9. Më 17 2010, pas shqyrtimit të raportit të Gjyqtarit raportues, Robert 

Carolan, Kolegji shqyrtues, i përbërë nga Almiro Rodrigues, Snezhana 
Botusharova dhe Gjyljeta Mushkolaj, i rekomandoi Gjykatës në përbërje 
të plotë për papranueshmëri të kërkesës. 

 
Përmbledhja e fakteve 
 
10. Më 13 mars 2010, parashtruesi i kërkesës e dorëzoi aplikacionin e tij në 

Kuvend të Republikës së Kosovës pas shpalljes së konkursit për postin e 
Avokatit të Popullit. 
 

11. Më 18 maj 2010, komisioni përzgjedhës ia dorëzoi raportin e vet 
Kuvendit të Kosovës, duke rekomanduar tre (3) kandidatë të mundshëm 
për postin e Avokatit të Popullit. Përveç raportit, komisioni përzgjedhës 
kishte bashkëngjitur edhe një listë me pikët e njëzet e tre (23) 
kandidatëve të intervistuar. 

 
12. Parashtruesi i kërkesës, z. Imer Ibriqaj, nuk ishte ndër njëzet e tre (23) 

kandidatët që ishin ftuar për intervistë. 
 

13. Kuvendi mbajti një seancë më 4 qershor 2010 me qëllim të përzgjedhjes 
së Avokatit të Popullit. Të njëjtën ditë, Kryetari i Kuvendit nxori 
Vendimin nr. 03V-115, me të cilin e emëroi z. Sami Kurteshi Avokat të 
Popullit të Republikës së Kosovës. 
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14. Parashtruesi i kërkesës ka parashtruar ankesë në Kuvendin e Kosovës 
dhe Zyrën Civile Ndërkombëtare lidhur me procesin e përzgjedhjes. 

 
15. Më 29 korrik 2009, parashtruesi i kërkesës inicioi procedurë 

administrative para Gjykatës Supreme. Rasti pret të zgjidhet në Gjykatën 
Supreme. 

 
Pretendimet e parashtruesit të kërkesës  
 
16. Parashtruesi i kërkesës pretendon që Kuvendi i Kosovës e kishte refuzuar 

aplikacionin e tij dhe emërimi i Avokatit të tanishëm të Popullit ishte 
bërë në mënyrë të paligjshme, prandaj pretendon që ka pasur shkelje të 
nenit 45 të Kushtetutës [Të Drejtat Zgjedhore dhe të Pjesëmarrjes]. 

 
17. Përveç kësaj, parashtruesi i kërkesës gjithashtu pretendon që rastet e tij 

në Gjykatën Supreme, të iniciuara më 29 korrik 2009, janë duke u 
zgjatur qëllimisht, prandaj pretendon që ka pasur shkelje të nenit 31 të 
Kushtetutës [E Drejta për Gjykim të Drejtë]. 

 
18. Për më tepër, parashtruesi i kërkesës kërkon kompensim monetar prej 

550.000 €  për dëme materiale dhe jo materiale. 
 
Komenti i palës kundërshtare 
 
19. Kuvendi i Republikës së Kosovës u përgjigj më 3 qershor 2010, duke 

theksuar që z. Ibriqaj ishte eliminuar që në fazën e parë “për shkak të 
mospërmbushjes së kushteve formale”. 

 
20. Për më tepër, më 6 qershor 2010, përfaqësuesi ligjor i Kuvendit të 

Kosovës, Ministria e Drejtësisë, dorëzoi një letër shtesë në të cilën 
pohonte që procesi i përzgjedhjes ishte në përputhje me ligjin, duke 
bashkëngjitur edhe dokumentet e dosjes lidhur me procesin e 
përzgjedhjes së Avokatit të Popullit. 

 
Vlerësimi i kërkesës për masë të përkohshme 
 
21. Sipas nenit 27 të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese, fakteve të ofruara nga 

parashtruesi i kërkesës, Gjykata vlerëson që parashtruesi i kërkesës ka 
dështuar të dëshmojë se ekziston rasti prima facie në mënyrë që Gjykata 
të vendosë lidhur me kërkesën e tij për masë të përkohshme. 

 
22. Gjykata konkludon që kërkesa për masë të përkohshme është e 

paargumentuar, dhe se parashtruesi i kërkesës nuk ka ofruar argumente 
bindëse se mund të përballet me rrezik ose dëme të pariparueshme nëse 
kërkesa e tij për masë të përkohshme nuk miratohet. 



BULETINI I PRAKTIKËS GJYQËSORE | 79 
 

 

Vlerësimi i pranueshmërisë të kërkesës 
 
23. Për të gjykuar për kërkesën e parashtruesit, Gjykata së pari duhet të 

shqyrtojë nëse parashtruesi i kërkesës i ka përmbushur kriteret për 
pranueshmëri, të përcaktuara në Kushtetutë. 

 
24. Në këtë drejtim, Gjykata i referohet nenit 113.7 të Kushtetutës, i cili 

thotë: 
 

"Individët janë te autorizuar të ngrenë shkeljet nga autoritetet publike 
dhe të drejtave dhe lirive të tyre individuale, të garantuara me 
Kushtetutë, mirëpo vetëm pasi të kenë shteruar të gjitha mjetet juridike 
të përcaktuara me ligj".  

 
       dhe nenit 47.2 të Ligjit, i cili thotë: 
 

“Individi mund ta ngritë kërkesën në fjalë vetëm pasi që të ketë shteruar 
të gjitha mjetet juridike të përcaktuara me ligj”. 

 
25. Parashtruesi i kërkesës ka parashtruar kërkesë në Gjykatën Kushtetuese 

gjersa rasti i tij pret të zgjidhet në Gjykatën Supreme. 
 
26. Në këto rrethana, kërkesa e parashtruesit të kërkesës është e 

parakohshme dhe prandaj nuk mund të konsiderohet se i ka përmbushur 
kriteret e përcaktuara në nenin 113.7 të Kushtetutës. 

 
27. Për më tepër, parashtruesi i kërkesës nuk ka dorëzuar ndonjë dëshmi 

prima facie që tregon se e drejta e tij për gjykim të drejtë dhe publik 
brenda një kohe të arsyeshme, e garantuar me nenin 31 të Kushtetutës, 
në lidhje me nenin 6 (1) të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut 
është shkelur pasi rasti i tij pret të zgjidhet në Gjykatën Supreme që nga 
29 korriku 2009 (shih Vanek kundër Republikës së Sllovakisë, Vendimi i 
GJEDNJ-së për pranueshmërinë e kërkesës nr. 53363/99, të 31 majit 
2005). 

 
28. Prandaj, rezulton që kërkesa duhet të hidhet poshtë si e papranueshme. 
 
 

PËR KËTO ARSYE 
 

Në pajtim me nenin 49 të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese dhe Rregullin 56 
(2) të Rregullores së punës, Gjykata Kushtetuese njëzëri  

 
 
 



BULETINI I PRAKTIKËS GJYQËSORE | 80 
 

 

VENDOS 
 

I. TA HEDHË POSHTË kërkesën për masë të përkohshme; 
 

II. TA HEDHË POSHTË kërkesën si të papranueshme; 
 
 

Ky Vendim do t’u komunikohet palëve dhe do të publikohet në Gazetën 
Zyrtare, në pajtim me nenin 20.4 të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese. 
 
Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 
 
 
Gjyqtari Raportues              Kryetari i Gjykatës Kushtetuese 
 
Robert Carolan                                          Prof. Dr. Enver Hasani 
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Gafur Podvorica kundër Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies 
Sociale 
 
Rasti KI 44-2010, vendimi i datës 18 mars 2011 
 
Fjalët kyçe: palët e autorizuara, kërkesa individuale, locus standi, 
specifikimi i të drejtave të shkelura 
 
Parashtrues, drejtor i Institutit për Politika Sociale (IPS) e kishte dorëzuar 
Kërkesën në bazë të nenit 113.7 të Kushtetutës duke pretenduar se vendimi i 
Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPMS) për shpërbërjen e 
Institutit për Politika Sociale si njësi e veçantë e MPMS-së në bazë të 
rekomandimit nga iniciativa për Rishikimin Funksional dhe Dizajnimin 
Institucional të Ministrive (FRIDOM) kishte shkelur dispozitat e 
Kushtetutës. 

Gjykata vendosi se Kërkesa ishte e papranueshme sipas nenit 131.1 të 
Kushtetutës dhe nenit 46 të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese bazuar në atë se 
Parashtruesi nuk ishte palë e autorizuar, qoftë si qytetar ose si drejtor i IPS-
së, duke nënvizuar se atij i mungonte locus standi pasi që ai nuk kishte 
mundur të dëshmonte se ishte shkelur ndonjë e drejtë dhe liri e tij e 
garantuar si individ, duke cituar nenin 34 të Konventës së BE-së për 
Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut, rastet Zona komunale Antilly kundër 
Francës dhe Lindsay kundër Mbretërisë së Bashkuar, Agrotexim et al. 
kundër Greqisë, Terem Ltd, Chechetkin dhe Olius kundër Ukrainës dhe 
Loyka kundër Republikës së Sllovakisë 

 
Prishtinë, më 18 mars 2011 

Nr. ref.: 88/11 

 
 
 

AKTVENDIM PËR PAPRANUESHMËRI 
 

në 
 

Rastin nr. KI 44/10 
 

Parashtruesi 
 

Gafur Podvorica 
 

kundër  
 

Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale 
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GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS 
 
 
e përbërë nga: 
 
Enver Hasani, Kryetar  
Kadri Kryeziu, Zëvendëskryetar   
Robert Carolan, gjyqtar 
Altay Suroy, gjyqtar 
Almiro Rodrigues, gjyqtar 
Snezhana Botusharova, gjyqtare  
Ivan Čukalović, gjyqtar  
Gjyljeta Mushkolaj, gjyqtare dhe 
lliriana Islami, gjyqtare  
 
 
Parashtruesi i kërkesës  
 
1. Parashtruesi i kërkesës është z. Gafur Podvorica nga Prishtina, me 

vendbanim në rrugën “Halil Orana”, llam. III, nr. 4, në Prishtinë, drejtor 
i Departamentit të Institutit për Politika Sociale. 

 
Pala kundërshtare 
 
2. Pala kundërshtare është Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale 

(MPMS) në Prishtinë. 
 
Objekti i çështjes  
 
3. Objekt i çështjes është vlerësimi i kushtetutshmërisë së vendimit të 

MPMS-së [Vendimi i MPMS-së, Nr. 89 i datës 23 prill 2010.], me anë të 
të cilit, nga data 1 maj 2010, shpërbëhet Departamenti i Institutit për 
Politika Sociale si strukturë e veçantë organizative në kuadër të 
Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale.    

 
Shkeljet e pretenduara të drejtave të garantuara me Kushtetutë  
 
4. Parashtruesi nuk e ka specifikuar në mënyrë eksplicite se cilat të drejta të 

garantuara me Kushtetutë i janë shkelur.   
 
Baza juridike  
 
5. Neni 113.7 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës(në tekstin e mëtejmë: 

Kushtetuta), neni 47 i Ligjit Nr. 03/L-121 për Gjykatën Kushtetuese të 
Republikës së Kosovës i datës 16 dhjetor 2009 (në tekstin e mëtejmë: 
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Ligji), dhe neni 29 i Rregullores së Punës së Gjykatës Kushtetuese të 
Republikës së Kosovës (në tekstin e  mëtejmë: Rregullorja). 

 
Procedura në Gjykatë 

6. Më 23 qershor 2010, parashtruesi e parashtroi kërkesën në Gjykatë.  
 
7. Më 26 gusht 2010, Gjykata i dërgoi një kopje të kërkesës Ministrisë dhe 

kërkoi përgjigje nga ajo. Më 8 dhjetor 2010, Gjykata e mori përgjigjen 
nga Ministria.  

8. Më 14 dhjetor 2010, Kolegji shqyrtues i përbërë nga gjyqtarët Robert 
Carolan (kryesues), Snezhana Botusharova dhe Gjyljeta Mushkolaj, e 
shqyrtoi raportin e Gjyqtarit raportues, Almiro Rodrigues, dhe i 
rekomandoi Gjykatës për papranueshmërinë e kërkesës.  

 
Pretendimet e parashtruesit 
 
9. Më 23 qershor 2010, parashtruesi e paraqiti një kërkesë në Gjykatën 

Kushtetuese të Republikës së Kosovës në të cilën ankohet se Ministria e 
Punës dhe Mirëqenies Sociale në Prishtinë, në mënyrë të paligjshme, ka 
vendosur të mbyllë Institutin për Politika Sociale (në tekstin e mëtejmë: 
ISP) [Vendimi i MPMS-së, Nr. 89 i datës 23 prill 2010.], dhe duke 
ndërmarrë një veprim të tillë, Ministria ka kryer shkelje kushtetuese. 

 
Komentet e palës kundërshtare   
 
10. Më 26 gusht 2010, palës kundërshtare i është dërguar njoftimi për 

regjistrimin e rastit dhe kërkesa për përgjigje. Më 8 tetor 2010, MPMS e 
dërgoi përgjigjen me anë të së cilës arsyeton vendimin e kontestuar me 
rekomandimin e FRIDOM (Rishikimi Funksional dhe Dizajnimi 
Institucional i Ministrive) për rishikimin funksional në MPMS.    

 
Përmbledhja e fakteve 
 
11. Më 23 prill 2010, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale mori 

vendimin [Vendimin nr. 89/10, pika I (një), i datës 23 prill 2010.] që: 
 

“Departamenti i Institutit të Politikës Sociale, si strukturë e 
veçantë organizative i cili punon dhe vepron në kuadër të 
Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, do të shuhet që 
nga 1 maji 2010”. 

 
12. Ky vendim është nxjerrë në bazë rekomandimeve të FRIDOM-it për 

rishikim funksional në MPMS [Shih raporti për rishikim funksional në 
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MPMS dhe Rekomandimi III.5: të shkrihet IPS në Departamentin për 
Politika Sociale dhe Familjare, faqe 15. ]. 

 
13. Posa ishte bërë publik raporti, më saktësisht më 11 nëntor 2009, drejtori 

i Institutit të Politikave Sociale të MPMS-së i dërgoi një memorandum 
Komisionit të MPMS-së për Shqyrtimin e Raportit të FRIDOM-it me të 
cilin e konteston raportin si të paarsyeshëm, në mospërputhje me 
fushëveprimin e Departamentit të Institutit për Politika Sociale dhe në 
kundërshtim me ligjin e aplikueshëm që e ka rregulluar statusin dhe 
fushëveprimin e Departamentit të Institutit për Politika Sociale.   

 
14. Më 13 maj 2010, Zyra e Kryeministrit për Shërbime të Mbështetjes 

Ligjore i dërgoi [Përmes shkresës me nr. ref. 122/2010.] drejtorit të IPS-
së një mendim ligjor në të cilin konkludonte se “Instituti do të ketë 
statusin e departamentit”, se “statusi i këtij instituti mund të ndryshojë 
me amendamentimin e Ligjit Nr. 02/L-17 për Shërbime Sociale dhe 
Familjare”, dhe se “Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale mund (...) 
të propozojë në procedurë të rregullt projektligjin për ndryshimin e Ligjit 
Nr. 02/L-17 për Shërbime Sociale dhe Familjare”.    

 
15. Më 19 maj 2010, drejtori i IPS-së i dërgoi [Regjistruar me nr. 

01/104/10.] ministrit të MPMS-së mendimin ligjor të Zyrës së 
Kryeministrit me kërkesën që ministri të rishqyrtojë vendimin për 
shuarjen e IPS-së. 

 
16. Më 14 qershor 2010, Sekretari i Përhershëm i MPMS-së i kërkoi [Përmes 

shkresës nr. 159/4/10.] drejtorit të IPS-së që “të ndërmerrte çdo veprim 
për implementimin e këtij vendimi”, duke ia bërë me dije se “neglizhenca 
apo veprimet e qëllimshme që kanë të bëjnë me mos-implementimin e 
vendimit të lartpërmendur, nuk do të tolerohen dhe se për këtë do të 
ndërmerren masa në përputhje me dispozitat në fuqi”. 

 
17. Përfundimisht, më 23 qershor 2010, parashtruesi iu drejtua Gjykatës 

Kushtetuese me kërkesë për vlerësimin e kushtetutshmërisë së aktit të 
sfiduar. 

 
Vlerësimi i pranueshmërisë 
 
18. Gjykata duhet paraprakisht të vlerësojë nëse parashtruesi i kërkesës i ka 

plotësuar kushtet e pranueshmërisë të cilat përcaktohen me Kushtetutë. 
 

Në lidhje me këtë, neni 113.1 i Kushtetutës përcakton se “Gjykata 
Kushtetuese vendos vetëm për rastet e ngritura para gjykatës në 
mënyrë ligjore nga pala e autorizuar”, dhe neni 113.7 i Kushtetutës 
parasheh që “Individët janë të autorizuar të ngrenë shkeljet nga 
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autoritetet publike të të drejtave dhe lirive të tyre 
individuale, të garantuara me Kushtetutë, mirëpo vetëm pasi të 
kenë shteruar të gjitha mjetet juridike të përcaktuara me ligj". 

 
19. Në anën tjetër, neni 46 i Ligjit për Gjykatën Kushtetuese përcakton se:   
 

“Gjykata Kushtetuese pranon dhe procedon kërkesën e ngritur 
sipas nenit 113, paragrafi 7 të Kushtetutës, nëse konstaton se 
janë plotësuar të gjitha kushtet e përcaktuara ligjore”. 

 
20. Nga dokumentet e dorëzuara nuk dëshmohet se parashtruesi është “palë 

e autorizuar”, as si qytetar, e as si drejtor i Institutit për Politika Sociale. 
 

21. Në fakt, parashtruesi pikësëpari nuk e ka dëshmuar se “të drejtat dhe 
liritë e tij individuale, të garantuara me Kushtetutë, janë shkelur nga 
autoritetet publike”. Ky është kushti themelor për parashtrimin e një 
rasti në Gjykatën Kushtetuese, sipas nenit 113.7 të Kushtetutës së 
Republikës së Kosovës. Parashtruesit i mungon legjitimiteti aktiv, apo 
locus standi, për të parashtruar këtë rast në Gjykatën Kushtetuese. 
Prandaj, Gjykata do ta shpallë kërkesën të papranueshme. [Shih mutatis 
mutandis Konventa (Zona komunale Antilly kundër Francës (dec.), nr. 
45129/98, GJEDNJ 1999-VIII).] 

 
22. Së dyti, parashtruesi po ashtu nuk e specifikon asnjë dispozitë 

kushtetuese që do të ishte shkelur me vendimin të cilin ai e sfidon, duke 
mos qenë në gjendje të dëshmojë “statusin e viktimës nga një akt i 
autoriteteve publike”, siç parashihet me nenin 34 të Konventës së 
BE-së për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut [Shih mutatis mutandis 
Lindsay kundër Mbretërisë së Bashkuar, nr. 31699/96, Vendimi i 
Komisionit i datës 17 janar 1997, 23 E.H.R.R. Agrotexim dhe të tjerë 
kundër Greqisë, Aktgjykimi i datës 24 tetor 1995, Seria A nr. 330-A, pp. 
22-26, §§ 59-72; Terem Ltd, Chechetkin dhe Olius kundër Ukrainës, nr. 
70297/01, § 28, 18 tetor 2005; Veselá dhe Loyka kundër Sllovakisë 
(dec.), nr. 54811/00, 13 dhjetor 2005]. 

 
23. Rrjedhimisht, kërkesa e parashtruesit duhet të refuzohet si e 

papranueshme.  
 

PËR KËTO ARSYE 
 
Në pajtim me nenin 113.7 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, nenin 20 
të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese dhe Rregullin 56 (2) të Rregullores së 
Punës,  Gjykata Kushtetuese, njëzëri: 
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VENDOS 
 

I. TË REFUZOJË kërkesën si të papranueshme. 
 

 
Ky Vendim do t’u komunikohet palëve dhe do të botohet në Gazetën Zyrtare 
në pajtim me nenin 20.4 të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese. 
 
Vendimi hyn në fuqi menjëherë. 

 
 
 

Gjyqtari Raportues               Kryetari i Gjykatës Kushtetuese   
 

Almiro Rodrigues                      Prof. Dr. Enver Hasani  
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Azem Ademi kundër Ministrisë së Drejtësisë 
 
Rasti KI 62-2010, vendimi i datës 18 mars 2011 
 
Fjalët kyçe: barazia para ligjit, ekstradimi, liria e lëvizjes, kërkesa 
individuale, kërkesë qartazi e pabazuar, dëmshpërblimi 
 
Parashtruesi, një qytetar i Kosovës, e kishte dorëzuar Kërkesën në bazë të 
nenit 113.7 të Kushtetutës, duke pretenduar se Ministria e Drejtësisë (MD) i 
kishte shkelur të drejtat e tij sipas neneve 34 dhe 35 të Kushtetutës kur ai 
ishte ekstraduar nga një shtet në Bashkimin Evropian. Parashtruesi kërkoi 
që atij t’i jepen disa të drejta që u takojnë qytetarëve të atij shteti të BE-së, që 
MD-ja t’i paguajë atij kompensim në të holla për pagat mujore që do t’i 
kishte marrë ai gjatë tetë vjetëve, po të kishte qëndruar dhe punuar në 
vendin e BE-së, që atij t’i jepet nënshtetësia e atij vendi të BE-së (e cila do t’i 
mundësonte të vazhdonte shkollimin e tij) dhe që ai të kthehet në vendin e 
tij të punës atje. 

Gjykata vendosi se Kërkesa ishte qartazi e pabazuar dhe e papranueshme 
sipas Rregullës 36 të Rregullores së Punës sepse Parashtruesi kishte 
dështuar që të ofrojë prova prima facie që të drejtat kushtetuese të tij janë 
shkelur dhe për shkak se ai nuk e kishte arsyetuar mbi cfarë baze kërkonte 
për përmbushjen e kërkesave të tij të tjera, duke cituar rastin Vanek kundër 
Republikës së Sllovakisë. 

Prishtinë, më 18 mars 2011 
Nr.ref.: RK 110/11 

 

 
 

AKTVENDIM PËR PAPRANUESHMËRI 
 

në 
 

Rastin nr. KI 62/10 
 

Parashtruesi 
 

Azem Ademi 
 

kundër 
 

Ministria e Drejtësisë 
 

GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS 
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e përbërë nga: 
 
Enver Hasani, Kryetar 
Kadri Kryeziu, Zëvendëskryetar 
Robert Carolan, gjyqtar  
Altay Suroy, gjyqtar 
Almiro Rodrigues, gjyqtar 
Snezhana Botusharova, gjyqtare 
Ivan Čukalović, gjyqtar 
Gjylieta Mushkolaj, gjyqtare dhe 
Iliriana Islami, gjyqtare  
 
 
Parashtruesi i kërkesës 
 
1. Parashtruesi i kërkesës është Azem Ademi, qytetar i Republikës së 

Kosovës. 
 
Objekti i çështjes 
 
2. Parashtruesi i kërkesës pohon se Ministria e Drejtësisë i ka shkelur të 

drejtat e garantuara me nenin 24 (Barazia para ligjit) dhe me nenin 35 
(Liria e lëvizjes) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës.  

 
Baza juridike 
 
3. Neni 113.7 i Kushtetutës së Kosovës; neni 20 i Ligjit Nr. 03/L-121 për 

Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: 
Ligji), dhe Rregulli 36 i Rregullores së Punës së Gjykatës Kushtetuese të 
Republikës së Kosovës.    

 
Procedura në Gjykatë 
 
4. Më 12 korrik 2010 parashtruesi i kërkesës e dorëzoi kërkesën në 

sekretarinë e Gjykatës Kushtetuese.  
 
5. Më 15 korrik 2010 parashtruesi i kërkesës e njoftoi Gjykatën se 

procedura që ishte duke u zhvilluar pranë Avokatit të Popullit tashmë 
kishte mbaruar. 

 
6. Më 22 shkurt 2011 pas shqyrtimit të raportit të gjyqtares raportuese, 

Snezhana Botusharova, kolegji shqyrtues, i përbërë nga Almiro 
Rodrigues (kryeues), Gjyljeta Mushkolaj dhe Kadri Kryeziu i 
rekomanduan Gjykatës në përbërje të plotë papranueshmërinë e 
kërkesës. 
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Përmbledhja e fakteve dhe ankesave 
 
7. Parashtruesi i kërkesës është i pakënaqur me statusin e tij pas kthimit në 

Kosovë nga një vend i Bashkimit Evropian ku kishte jetuar nga viti 1994 
deri në vitin 2002.  

 
8. Prandaj ai u paraqit në Ministrinë e Drejtësisë dhe i dorëzoi një numër 

kërkesash me shkrim në vitet 2008, 2009 dhe 2010, të emëruar, mes 
tjerash, “Kompetencat e Ministrisë për të vendosur në lidhje me 
ekstradimin”. Sipas parashtruesit të kërkesës, Ministria duhet të vendos 
në lidhje me ekstradimin e tij (vullnetar) nga një vend i Bashkimit 
Evropian (BE) dhe t’i japë atij disa të drejta që u takojnë qytetarëve të 
atij vendi.   

 
9. Pasi që Ministria e Drejtësisë nuk i ka miratuar kërkesat e tij, 

parashtruesi i kërkesës kërkon nga Gjykata Kushtetuese që të urdhërojë 
Ministrinë e Drejtësisë t’i paguajë atij kompensim në të holla për pagat 
mujore që do t’i kishte marrë ai gjatë tetë vjetëve, po të kishte qëndruar 
dhe punuar në atë vend të BE-së.      

 
10. Parashtruesi i kërkesës gjithashtu konsideron se ai duhet të kthehet në 

vendin e tij të punës dhe se duhet t’i jepet nënshtetësia e atij vendi. Ai 
pohon se pastaj do të mund të vazhdonte studimet atje.  

 
11. Parashtruesi i kërkesës pohon se ai gjithashtu është në pritje të 

licencimit të një patenti nga shitja e të cilit, sipas tij, ai mund të fitojë një 
shumë të madhe parash.   

 
Vlerësim i pranueshmërisë të kërkesës  
 
12. Në mënyrë që të vendosë për kërkesën e parashtruesit, Gjykata së pari 

duhet të shqyrtojë nëse parashtruesi i kërkesës i ka plotësuar kushtet e 
pranueshmërisë të përcaktuara me kushtetutë dhe të specifikuar më tej 
në Ligj dhe Rregullore të Punës.  
 

13. Në këtë kuptim, Gjykata përkujton se sipas rregullit 36(1)(c ) “Gjykata 
mund të shqyrtojë kërkesat vetëm nëse kërkesa është qartazi e bazuar.” 

 
14. Rregulli 36 (2) i Rregullores së Punës me tutje parashikon që;    

   
   “ Gjykata do të refuzojë një kërkesë si qartazi të pabazuar nëse bindet  

se: 
a) kërkesa nuk arsyetohet prima facie, ose   
b) faktet e paraqitura në asnjë mënyrë nuk e arsyetojnë pretendimin 

për shkeljen e një të drejte kushtetuese, ose   
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c) Gjykata gjen se parashtruesi nuk është subjekt i ndonjë shkeljeje të së 
drejtave të garantuara me Kushtetutë, ose   

d) kur parashtruesi nuk dëshmon në mënyrë të mjaftueshme 
pretendimin e tij.” 

 
15. Parashtruesi i kërkesës nuk ka paraqitur ndonjë fakt prima facie që do të 

tregonte shkelje të të drejtave të tij të kushtetuese (shih Vanek kundër 
Republikës Sllovake, GJEDNJ Vendimi në lidhje me pranueshmërinë e 
kërkesës nr. 53363/99 të  31 majit 2005). 
 

16. Gjykata konstaton se pretendimet e parashtruesit të kërkesës për, ndër të 
tjera, kompensimin në të holla për pagat mujore që nuk i ka fituar për 
një periudhë prej 8 vitesh, për kthimin e tij në vendin e mëparshëm të 
punës në një vend të BE-së, për të drejtën e tij për nënshtetësi të huaj të 
BE-së dhe për të drejtën për të vazhduar studimet në një vend të BE-së 
janë plotësisht të paargumentueshme. Prandaj, kërkesa e parashtruesit 
nuk është arsyetuar prima facie.   

 
17. Në të vërtetë faktet ashtu siç janë paraqitur nga parashtruesi i kërkesës 

në asnjë mënyrë nuk i mbështesin pretendimet se atij i janë shkelur 
drejtat nga veprimet e Ministrisë së Drejtësisë rë Republikës së Kosovës.     

 
18. Rrjedhimisht, kërkesa duhet të hidhet poshtë si qartazi e pabazuar. 

 
 

PËR KËTO ARSYE 
 

Gjykata Kushtetuese, në pajtim me nenin 113.7 të Kushtetutës, nenin 20 të 
Ligjit për Gjykatën Kushtetuese, dhe Rregullin 36 të Rregullores së punës, 
njëzëri 

 
VENDOS 

 
I. TA HEDHË POSHTË kërkesën si të papranueshme. 

 
Ky Vendim do t’u komunikohet palëve dhe do të publikohet në Gazetën 
Zyrtare, në pajtim me nenin 20.4 të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese. 
 
Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 
 
 
Gjyqtari Raportues                     Kryetari i Gjykatës Kushtetuese 

 
Snezhana Botusharova                     Prof. Dr. Enver Hasani 
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Banka NLB Prishtinë sh.a. kundër Aktgjykimit Mle-Rev. nr. 
19/2009 të Gjykatës Supreme 

 
Rasti KI 40-2010, vendimi i datës 21 mars 2011 
 
Fjalët kyçe: kontesti për kontratë, ekzekutimi i aktgjykimit, kërkesa 
individuale, masa të përkohshme, kërkesë qartazi e pabazuar, pasurim i 
paligjshëm 
 
Parashtruesi Banka NLB Prishtina e kishte dorëzuar Kërkesën në bazë të 
nenit 113.7 të Kushtetutës, duke pretenduar se i  janë shkelur të drejtat sipas 
nenit 54 të Kushtetutës me aktgjykimin e Gjykatës Supreme, i cili 
konfirmonte vendimin e Gjykatës Ekonomike të Qarkut të Prishtinës për 
refuzimin e kërkesës së Parashtruesit për mosekzekutim të aktgjykimit për 
pasurimin e paligjshëm i cili ishte vendosur në dobi të debitorit, dhe duke 
kërkuar masa të përkohshme. Parashtruesi argumentoi se pretendimi i 
debitorit për akuzën për pasurim të paligjshëm nuk kishte bazë ligjore, se 
marrëveshja e kontestuar për kredinë ishte realizuar në mënyrë të 
vullnetshme dhe të ligjshme, se debitori e kishte shkelur marrëveshjen dhe 
se vendimi i konfirmuar i Gjykatës Ekonomike të Qarkut ishte në 
kundërshtim me një vendim të mëhershëm kontrollues. 

Gjykata vendosi se Kërkesa ishte qartazi e pabazuar dhe e papranueshme 
sipas Rregullës 36.1(c) të Rregullores së Punës sepse Parashtruesi ishte 
ankuar për vendimet e Gjykatës Supreme dhe gjykatave më të ulëta lidhur 
me gjendjen faktike dhe materiale, ndërsa kompetenca e Gjykatës 
Kushtetuese është e kufizuar vetëm në zgjidhjen e kontesteve kushtetuese, 
duke cituar rastet Sevdail Avdyli dhe Garcia Ruiz kundër Spanjës, si p.sh. se 
a i është siguruar Parashtruesit gjykim i drejtë, duke cituar rastin Edwards 
kundër Mbretërisë së Bashkuar. Gjykata konstatoi se Parashtruesi kishte 
dështuar që të ofrojë prova prima facie se vendimi i kontestuar i Gjykatës 
Kushtetuese kishte qenë arbitrar apo i padrejtë, duke cituar rastet Shub 
kundër Lituanisë dhe Vanek kundër Republikës së Sllovakisë.  Gjykata po 
ashtu refuzoi kërkesën për masën e përkohshme sipas nenit 27 të Ligjit për 
Gjykatën Kushtetuese sepse Parashtruesi ka dështuar që të vërtetojë 
mundësinë shkaktimit të dëmit të pariparueshëm ose se aprovimi i këtyre 
masave është në interes publik. 

Prishtinë, më 21 mars 2011 
Nr. ref.: RK 103/11 

 
AKTVENDIM PËR PAPRANUESHMËRI 

 
në 
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Rastin Nr. KI 40/10 
 

Parashtruesi   
 

NLB Prishtina sh. a. 
 

Vlerësim i kushtetutshmërisë të Aktvendimit të Gjykatës Supreme 
të Republikës së Kosovës, Mle-Rev. nr. 19/2009, të 16 marsit 2010 

 
 

GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS 
 

 
e përbërë nga: 
 
Enver Hasani, Kryetar 
Kadri Kryeziu, Zëvendëskryetar 
Robert Carolan, gjyqtar  
Altay Suroy, gjyqtar 
Almiro Rodrigues, gjyqtar 
Snezhana Botusharova, gjyqtare 
Ivan Čukalović, gjyqtar 
Gjylieta Mushkolaj, gjyqtare dhe 
Iliriana Islami, gjyqtare  
 
Parashtruesi i kërkesës 
 
1. Parashtrues i kërkesës është NLB Prishtina sh. a., e përfaqësuar nga z. 

Albert Lumezi si kryetar i Bordit menaxhues. 
 
Vendimi i kontestuar 
 
2. Vendimi që kontestohet nga parashtruesi i kërkesës është Aktvendimi i 

Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: 
Gjykata Supreme), MLe-Rev. nr. 19/2009, i 16 marsit 2010. 
 
 

Objekti i çështjes 
 
3. Parashtruesi i kërkesës pretendon për shkelje të nenit 54 [Mbrojtja 

Gjyqësore e të Drejtave] të Kushtetutës së Republikës së Kosovës (në 
tekstin e mëtejmë: Kushtetuta).  
 

4. Parashtruesi i kërkesës, gjithashtu, kërkon që Gjykata Kushtetuese e 
Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: Gjykata) të vendosë lidhur 



BULETINI I PRAKTIKËS GJYQËSORE | 93 
 

 

me kërkesën e tij për shqiptimin e masës së përkohshme kundër 
ekzekutimit të Aktgjykimit të Gjykatës Ekonomike të Qarkut në Prishtinë 
E. nr. 382/09, të 18 nëntorit 2009, deri në vendimin përfundimtar të 
Gjykatës. Parashtruesi i kërkesës pretendon se do të shkaktohen dëme të 
pariparueshme, pasi parashtruesi i kërkesës nuk do të ishte në gjendje t’i 
kthente paratë duke marrë parasysh që parashtruesi i kërkesës lidhi 
kontratë kredie me një palë të tretë (në tekstin e mëtejmë: debitori) dhe 
debitori ka përgjegjësi ta paguajë shumën prej 269.686,04 eurove.  

 
Baza juridike 
 
5. Neni 113.7 i Kushtetutës, neni 22 dhe 27 i Ligjit Nr. 03/L-121 për 

Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës, i 16 dhjetorit 2008 (në 
tekstin e mëtejmë: Ligji), dhe rregulli 54, 55 dhe 56 (2) i Rregullores së 
punës së Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës (në tekstin e 
mëtejmë: Rregullorja e punës). 

 
Procedurat në Gjykatë 
 
6. Parashtruesi i kërkesës e dorëzoi kërkesën në Gjykatë më 2 qershor 

2010.  
 
7. Kërkesa iu komunikua Gjykatës Ekonomike të Qarkut në Prishtinë dhe 

Gjykatës Supreme më 24 gusht 2010. 
 

8. Kolegji shqyrtues, i përbërë nga Altay Suroy (kryesues), Almiro 
Rodrigues dhe Gjyljeta Mushkolaj, e shqyrtoi raportin e Gjyqtarit 
raportues Ivan Čukalović më 22 shkurt 2011 dhe i bëri rekomandim 
Gjykatës. 

 
Përmbledhja e fakteve 
 
9. Parashtruesi i kërkesës lidhi kontratë kredie me debitorin më 22 tetor 

2001. Kredia i është paguar debitorit menjëherë pas nënshkrimit të 
kontratës. 
 

10. Pasi debitori dështoi ta respektonte kontratën për kredi, parashtruesi i 
kërkesës ushtroi kërkesëpadi në Gjykatën Komunale në Lipjan më 30 
shtator 2002. Po të njëjtën datë, Gjykata Komunale në Lipjan deklaroi se 
nuk ishte kompetente për këtë çështje. Gjykatë kompetente është 
Gjykata Ekonomike e Qarkut në Prishtinë. 

 
11. Më 18 dhjetor 2002, Gjykata Ekonomike e Qarkut në Prishtinë e miratoi 

kërkesëpadinë e parashtruesit të kërkesës dhe e urdhëroi debitorin t’ia 
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paguante borxhin e vet parashtruesit të kërkesës. Aktgjykimi u bë 
plotfuqishëm më 14 dhjetor 2004. 

 
12. Më 13 janar 2004, debitori ushtroi kërkesëpadi në Gjykatën Komunale 

në Lipjan për pasurim të paligjshëm nga parashtruesi i kërkesës. Gjykata 
Komunale në Lipjan deklaroi se nuk ishte kompetente për këtë çështje, 
por tregoi që gjykatë kompetente ishte Gjykata Ekonomike e Qarkut në 
Prishtinë. 

 
13. Më 23 dhjetor 2004, Gjykata Ekonomike e Qarkut në Prishtinë e miratoi 

kërkesëpadinë e debitorit dhe i urdhëroi parashtruesit të kërkesës t’ia 
kompensonte debitorit pasurimin e paligjshëm. Më pas, parashtruesi i 
kërkesës kishte paraqitur ankesë kundër këtij aktgjykimi në Gjykatën 
Supreme. 

 
14. Më 30 nëntor 2005, Gjykata Supreme miratoi ankesën e parashtruesit të 

kërkesës dhe ia ktheu lëndën për rigjykim Gjykatës Ekonomike të Qarkut 
në Prishtinë.  

 
15. Më 14 qershor 2007, Gjykata Ekonomike e Qarkut në Prishtinë vendosi 

që kërkesëpadia e debitorit ishte e pabazuar dhe e detyroi parashtruesin 
e kërkesës t’ia paguante debitorit pasurimin e paligjshëm. Parashtruesi i 
kërkesës paraqiti ankesë në Gjykatën Supreme, e cila më 17 shtator 2009 
vendosi që ankesa e parashtruesit të kërkesës ishte e pabazuar dhe e 
miratoi aktgjykimin e Gjykatës Ekonomike të Qarkut në Prishtinë.  

 
16. Më 26 tetor 2009, parashtruesi i kërkesës paraqiti kërkesë për mbrojtje 

të ligjshmërisë në Prokurorinë Publike kundër Aktgjykimit të Gjykatës 
Ekonomike të Qarkut në Prishtinë, të 14 qershorit 2007. Për më tepër, 
parashtruesi i kërkesës gjithashtu ushtroi kërkesëpadi në Gjykatën 
Supreme më 5 nëntor 2009, me të cilën kërkonte revizionim të 
Aktgjykimit të Gjykatës Ekonomike të Qarkut në Prishtinë, të 14 
qershorit 2007, si dhe të Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, të 
17 shtatorit 2009. 

 
17. Më 26 tetor 2009, debitori kërkoi nga Gjykata Ekonomike e Qarkut në 

Prishtinë ta ekzekutonte aktgjykimin e vet. Më 28 tetor 2009, Gjykata 
lejoi ekzekutimin e aktgjykimit të vet. Më 17 tetor 2009, parashtruesi i 
kërkesës paraqiti kundërshtim kundër vendimit për ekzekutimin e 
aktgjykimit të Gjykatës Ekonomike të Qarkut në Prishtinë, të 28 tetorit 
2009. Më 19 nëntor 2009, Gjykata Ekonomike e Qarkut në Prishtinë e 
refuzoi kundërshtimin e parashtruesit të kërkesës si të pabazuar dhe e 
miratoi vendimin për ekzekutim. 
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18. Më 1 dhjetor 2009, parashtruesi i kërkesës paraqiti ankesë në Gjykatën 
Supreme kundër vendimit për ekzekutim, e cila deri me tani nuk ka 
vendosur lidhur me çështjen në fjalë. 

 
19. Më 18 dhjetor 2009, Gjykata Ekonomike e Qarkut në Prishtinë nxori një 

aktgjykim me të cilin e urdhëronte parashtruesin e kërkesës që ta 
respektonte vendimin për ekzekutim. Parashtruesi i kërkesës kërkoi nga 
Gjykata Ekonomike e Qarkut në Prishtinë që ta shtynte vendimin për 
ekzekutim, pas të cilës ajo e shtyu ekzekutimin derisa të mos merrej 
vendim lidhur me kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë, që i ishte 
parashtruar Prokurorisë Publike (Gjykata Ekonomike e Qarkut në 
Prishtinë E. nr. 382/2009, i 24 dhjetorit 2009). Nuk janë dorëzuar 
informata të mëtejshme. 

 
20. Më 16 mars 2010, Gjykata Supreme vendosi që kërkesëpadia e 

parashtruesit të kërkesës, e 26 tetorit 2009, për mbrojtje të ligjshmërisë 
ishte e pabazuar. 

 
Pretendimet e parashtruesit 
 
21. Parashtruesi i kërkesës pretendon për shkelje të nenit 54 të Kushtetutës, 

duke thënë se kërkesëpadia e debitorit për pasurim të paligjshëm nuk ka 
bazë ligjore sepse ishte miratuar nga Gjykata Ekonomike e Qarkut në 
Prishtinë, më 23 dhjetor 2004, në kundërshtim me aktgjykimin e formës 
së prerë të Gjykatës Ekonomike të Qarkut në Prishtinë, II. C. nr. 
206/2002. Prandaj, aktgjykimi i formës së prerë është dashur të 
respektohej, përndryshe do të shkelej parimi kushtetues i të drejtave të 
garantuara ligjore të cilitdo subjekt, qoftë ai person fizik apo juridik. 
  

22. Sipas mendimit të tij, çështja është se është shkelur marrëveshja për 
kredi për shkak se ajo ishte nënshkruar në bazë të vullnetit të lirë dhe të 
plotë të palëve kontraktuese pa ndonjë mangësi ligjore. Për këtë arsye, 
marrëveshja për kredi është dashur të respektohej. 

 
23. Për më tepër, parashtruesi i kërkesës ankohet që Gjykata Ekonomike e 

Qarkut në Prishtinë kishte vendosur për ekzekutim përkundër faktit që 
Gjykata Supreme ende nuk kishte vendosur për ankesën e parashtruesit 
të kërkesës kundër Vendimit E. nr. 382/2009, të 19 nëntorit 2009. 

 
24. Prandaj, parashtruesi i kërkesës kërkon që Gjykata Kushtetuese t’i 

anulojë të gjitha vendimet e nxjerra në procedurat civile dhe ekzekutive, 
në mënyrë që Aktgjykimi i Gjykatës Ekonomike të Qarkut në Prishtinë, i 
18 dhjetorit 2002 (që mori formën e prerë më 14 dhjetor 2004) të mbetet 
në fuqi.  
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Vlerësimi i kërkesës për masa të përkohshme  
 
25. Duke marrë parasysh parashtresat e parashtruesit të kërkesës, Gjykata 

gjen që parashtruesi i kërkesës ka dështuar të dëshmojë se ekziston një 
rast prima facie, siç përcaktohet me nenin 27 të Ligjit. Parashtruesi nuk 
ka paraqitur argumente bindëse që do të mund të pësonte dëm të 
pariparueshëm, po të mos miratohej kërkesa e tij për masa të 
përkohshme apo që ekziston interes publik për lejimin e masës së 
përkohshme. 
 

26. Prandaj, Gjykata konkludon që kërkesa për masa të përkohshme nuk 
është e mbështetur me prova dhe për këtë arsye duhet të refuzohet. 

 
Vlerësimi i pranueshmërisë të kërkesës  
 
27. Sa i përket pretendimit të parashtruesit të kërkesës se i është shkelur e 

drejta e tij e garantuar me nenin 54 [Mbrojtja Gjyqësore e të Drejtave] të 
Kushtetutës, Gjykata thotë se për të qenë në gjendje për të gjykuar për 
kërkesën e parashtruesit, Gjykata së pari duhet të shqyrtojë nëse 
parashtruesi i kërkesës i ka përmbushur kriteret për pranueshmëri, të 
përcaktuara në Kushtetutë, dhe të specifikuara më tej në Ligj dhe në 
Rregullore të punës. 
 

28. Parashtruesi i kërkesës mund të ankohet vetëm nëse gjykatat e rregullta 
kanë bërë lajthim të fakteve ose të ligjit, vetëm dhe nëse ato mund t’i 
kenë shkelur të drejtat dhe liritë e garantuara me Kushtetutë. 

 
29. Lidhur me këtë, Gjykata Kushtetuese thekson se nuk është gjykatë e 

shkallës së katërt kur i shqyrton vendimet e nxjerra nga gjykatat e 
rregullta. Gjykatat e rregullta kanë për detyrë t’i interpretojnë dhe 
zbatojnë rregullat përkatëse të së drejtës procedurale dhe materiale 
(shih, Aktvendimin për papranueshmëri në Rastin Nr. KI 13/09, Sevdail 
Avdyli, të 17 qershorit 2010, dhe mutatis mutandis, García Ruiz kundër 
Spanjës (GC), nr. 30544/96, para. 28, Gjykata Evropiane për të Drejtat e 
Njeriut [GJEDNJ] 1999-I). 

 
30. Gjykata Kushtetuese vetëm mund të shqyrtojë nëse dëshmitë janë 

paraqitur në mënyrë të tillë dhe nëse procedurat në përgjithësi, të 
shikuara në tërësinë e tyre, janë zhvilluar në mënyrë të tillë saqë 
parashtruesi i kërkesës ka pasur gjykim të drejtë (shih, mutatis 
mutandis, Raportin e Komisionit Evropian për të Drejtat e Njeriut në 
rastin Edwards kundër Mbretërisë së Bashkuar, kërkesa Nr. 13071/87, e 
miratuar më 10 korrik 1991). 
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31. Në lidhje me këtë, vërehet se parashtruesi i kërkesës jo vetëm që nuk e ka 
ndërtuar rastin në ndonjë shkelje, por nuk ka paraqitur asnjë provë me 
të cilën tregon se aktgjykimi i Gjykatës Supreme ishte i padrejtë ose i 
prekur nga arbitrariteti, kur e hodhi poshtë kërkesën e parashtruesit si të 
pabazuar (shih mutatis mutandis, Shub kundër Lituanisë, Vendimi i 
GJEDNJ-së për pranueshmërinë e kërkesës nr. 17064/06, i 30 qershorit 
2009, dhe Vanek kundër Republikës së Sllovakisë, Vendimi i GJEDNJ-së 
për pranueshmërinë e kërkesës nr. 53363/99, i 31 majit 2005). 

 
32. Prandaj, në përputhje me rregullin 36 (1. c) të Rregullores së punës, i cili 

thotë: “Gjykata mund t’i shqyrtojë kërkesat vetëm nëse: c) kërkesa është 
qartazi e bazuar”, rezulton që kërkesa është qartazi e pabazuar. 

 
 

PËR KËTO ARSYE 
 
Gjykata Kushtetuese, në pajtim me nenin 113.7 të Kushtetutës, nenin 20 të 
Ligjit, dhe rregullin 56 (2) të Rregullores së punës, më 22 shkurt 2011, 
njëzëri, 
 
 

VENDOS 
 

I.       TA HEDHË POSHTË kërkesën si të papranueshme. 
 
 
Ky Vendim do t’u komunikohet palëve dhe do të publikohet në Gazetën 
Zyrtare, në pajtim me nenin 20.4 të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese. 
 
Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 
 

 
Gjyqtari Raportues                     Kryetari i Gjykatës Kushtetuese 
 
Ivan Čukalović                                              Prof. Dr. Enver Hasani 
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Alil Memetoviq kundër Aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut të 
Prishtinës, P. nr. 49/2006 dhe Aktgjykimit Pkl. Nr/8/09 të 
Gjykatës Supreme  

 
Rasti KI 50-2010, vendimi i datës 21 mars 2011 
 
Fjalët kyçe: çështje penale, kërkesa individuale, kërkesë qartazi e pabazuar, 
e drejta në gjykim të drejtë dhe të paanshëm, dënimi, specifikimi i të 
drejtave të shkelura 
 
Parashtruesi, një i burgosur që është duke vuajtur dënimin me burgim prej 
30 vitesh pasi është dënuar për vrasje të rëndë dhe shkelje që lidhen me 
armë, kishte parashtruar Kërkesën në bazë të nenit 113.7 të Kushtetutës duke 
pretenduar se me aktgjykimin e Gjykatës Supreme që konfirmonte dënimin 
e tij nga Gjykata e Qarkut të Prishtinës janë shkelur disa të drejta të 
paspecifikuara kushtetuese të tij. Parashtruesi argumentoi se vendimet e 
gjykatës ishin bazuar në përcaktimin e gabuar të fakteve, përfshirë edhe 
dështimin për të bërë rikonstruimin në në vendin e ngjarjes dhe se dënimi i 
dhënë ishte shumë i rëndë. 

Gjykata vendosi se Kërkesa ishte qartazi e pabazuar dhe e papranueshme, 
sipas neneve 102 dhe 113.1 të Kushtetutës dhe neneve 47 dhe 48 të Ligjit për 
Gjykatën Kushtetuese, sepse Parashtruesi nuk kishte ofruar dëshmi që 
tregojnë prima facie se procedurat në rastin e tij kanë qenë të padrejta ose se 
nuk kanë qenë të paanshme. Gjykata theksoi kompetencën e kufizuar të saj 
që të zgjidh vetëm kontestet kushtetuese dhe se ajo nuk mund të rishqyrtojë 
vendimet gjyqësore që kanë të bëjnë me faktet dhe aplikimin e të drejtës 
materiale, nëse procesi ka qenë i drejtë dhe i paanshëm, duke cituar rastin 
Akdivar kundër Turqisë.  Gjykata theksoi se pakënaqësia e Parashtruesit me 
rezultatin në rastin e tij nuk ishte bazë e mjaftueshme për ta kontestuar atë 
në Gjykatën Kushtetuese, duke cituar rastin Mezotur-Tiszacugi Tarsulat 
kundër Hungarisë. 

Prishtinë, më 21 mars 2011 
Nr. ref.: RK 114/11 

AKTVENDIM PËR PAPRANUSHMËRI 

në 

 Rastin nr KI 50/10 

Parashtruesi 
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Alil Memedoviq 

Vlerësimi i Kushtetutshmërisë të Aktgjykimit të Gjykatës së 
Qarkut Prishtinë P.nr. 49/2006 të 30.8.2006, dhe Aktgjykimit të 
Gjykatës Supreme të Kosovës Pkl. nr/8/09 të 19. 4.2010 

  GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS 

 e përbërë nga: 
 
Enver Hasani, Kryetar 
Kadri Kryeziu, Zëvendëskryetar 
Robert Carolan, gjyqtar  
Altay Suroy, gjyqtar 
Almiro Rodrigues, gjyqtar 
Snezhana Botusharova, gjyqtare 
Ivan Čukalović, gjyqtar  
Gjyljeta Mushkolaj, gjyqtare dhe  
lIiriana Islami, gjyqtare  

 
Parashtruesi i kërkesës 
 
1. Parashtrues i kërkesës është z. Alil Memedoviq, nga fshati Sfircë, tani 

vuan dënim me burg në burgun e Dubravës. 
 
Vendimet e kontestuara 
 
2. Vendimet kontestuara janë: 

Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë P.nr.49/2006 i 30.8.2006, 
dhe 
Aktgjykimi i Gjykatës Supreme të Kosovës Pkl.nr/8/09 i 19.4.2010 

 
Objekti i çështjes 
 
3. Çështje bazë e  lëndës së parashtruar në Gjykatën Kushtetuese të 

Republikës së Kosovës më 29 qershor 2010 është Vlerësimi i 
Kushtetutshmërisë të Aktgjykimeve të  Gjykatës së Qarkut në Prishtinë 
P.nr.49/2006 të 30.8.2006 me anë të cilit z. Alil Memedoviq është 
shpallur fajtor dhe është gjykuar me dënim me burg në kohëzgjatje prej 
30 vjetësh për veprat penale për të cilat është shpallur fajtor si dhe 
Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës Pkl.nr/8/09 të 19.4.2010  
me të cilin i është refuzuar kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë kundër 
Aktgjykimit të Formës së prerë të Gjykatës së Qarkut në Prishtinë.  
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Shkeljet e pretenduara të drejtave të garantuara  Kushtetuese 
 
4. Edhe pse me nenin 48 të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese parashtruesi i 

kërkesës e ka për detyrë që në kërkesën e tij të qartësojë saktësisht se 
cilat të drejta dhe liri pretendon se i janë cenuar. Z. Memedoviq në 
kërkesën e tij nuk ka  qartësuar se cilat të drejta pretendon se i janë 
shkelur edhe pse nga kërkesa e tij drejtuar Gjykatës mund të supozohet 
se pretendon se i është shkelur “e drejta për gjykim të drejtë dhe të 
paanshëm”  e garantuar me nenin 31 të Kushtetutës së Republikës së 
Kosovës.  

 
Baza juridike 
 
5. Neni 113.7 Kushtetutës së Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë 

Kushtetuta), neni 47 i Ligjit Nr. 03/L-121 për Gjykatën Kushtetuese të 
Republikës së Kosovës i dt. 16 dhjetor 2009 (në tekstin e mëtejmë 
referuar si Ligji), dhe neni 56.2 i Rregullores së Punës së Gjykatës 
Kushtetuese të Republikës së Kosovës (në tekstin e  mëtejmë i referuar si 
rregullorja). 

 
Procedura në Gjykatë  

6. Parashtruesi i kërkesës, paraqiti kërkesën e tij pranë Gjykatës 
Kushtetuese me 29.6.2010. 

7. Më 26 gusht 2010 Gjykata Kushtetuese ka njoftuar Gjykatën 
Supreme për kërkesën e parashtruar para saj dhe në afatin e 
paraparë ligjor nuk ka marrë asnjë përgjigjeje në njoftimin e bërë. 

8. Më 14 dhjetor 2010, pas shqyrtimit të raportit të gjyqtarit raportues, 
Kadri Kryeziu,  Kolegji shqyrtues, i përbërë nga gjyqtarët Altay Suroy, 
kryesues, dhe   Gjyljeta Mushkolaj e  Iliriana Islami, anëtare të panelit, 
brenda të njëjtës ditë i paraqiti rekomandimet e veta për të refuzuar 
lëndën si të palejueshme para përbërjes së plotë të Gjykatës.  

Ankesa e parashtruesit 
 
9. Parashtruesi  i kërkesës ankohet se Gjykata e Qarkut në Prishtinë duke 

mos e konstatuar drejt gjendjen faktike të rastit të tij e sidomos duke 
mos e bërë rikonstruktimin e rastit në vendin e ngjarjes ka nxjerrë një 
Aktgjykim jo të drejtë dhe se dënimi i shqiptuar ndaj tij për veprën 
penale të cilën nuk  konteston se e ka kryer është shumë i rëndë. 
Gjithashtu thekson se Aktgjykimet e gjykatës Supreme lidhur me ankesat 
e tij dhe të mbrojtësit të tij janë të padrejta dhe  të bazuara në gjendje të 
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konstatuar jo të plotë dhe të gabuar faktike, edhe pse në këto ankesa jep 
të njëjtin arsyetim për mos rikonstruimin e rastit në vendin e ngjarjes 
dhe pajtimin familjar me viktimat e rastit të cilin ai e ka shkaktuar . 

        
Përmbledhja e fakteve 
 
10. Më 30 gusht 2006 Gjykata e Qarkut në Prishtinë duke vepruar si Gjykatë 

e shkallës së parë ka nxjerrë Aktgjykimin P.nr 49/2006 me të cilën ka 
shpallur fajtor z. Alil Memedoviq  nga  fshati Sfircë-Komuna e Medvegjës 
tani me banim në Prishtinë për veprën penale vrasje e rëndë nga neni 
147 par. 1 pika 11 i KPPK-së dhe veprën penale “mbajtje në pronësi, 
kontroll, posedim ose shfrytëzim të pa autorizuar të armëve” nga neni 
328, par 2 të KPPK-së dhe e ka Gjykuar për veprën e parë penale me 
burgim në kohëzgjatje prej 29 (njëzetenëntë) vjetësh dhe për veprën e 
dytë penale  me burgim në kohëzgjatje prej 1 viti e gjashtë muaj duke e 
llogaritur edhe kohën e kaluar në paraburgim.  
 

11. Më 25 prill 2007 Gjykata Supreme e Kosovës duke vepruar sipas ankesës 
së përfaqësuesit ligjor të z. Memedoviq ka nxjerrë Aktgjykimin 
Ap.nr7/2007 me të cilin detyrimisht ka ndryshuar Aktgjykimin e 
Gjykatës së qarkut P.nr 49/2006 duke e shpallur përsëri fajtor për veprat 
penale të vrasjes së rëndë dhe vrasjes në tentativë nga neni 146 
përkatësisht 147 par 1 pika 11 lidhur me nenin 20 të KPPK-së, duke e 
gjykuar me dënim afatgjatë me burgim në kohëzgjatje prej 
29(njëzetenëntë) vitesh  në të cilin dënim i llogaritet edhe koha e kaluar 
në paraburgim nga data 23.10.2005  e tutje.  

 
12. Më 4 qershor 2008, Gjykata Supreme e Kosovës duke vepruar si Gjykatë 

e shkallës së tretë e në bazë të ankesës së akuzuarit Alil Memedoviq dhe 
të mbrojtësit të tij, ka nxjerrë Aktgjykimin Api.nr.4/2007 me të cilin ka 
refuzuar si të bazuara ankesat e të akuzuarit dhe të mbrojtësit të tij dhe 
ka vërtetuar Aktgjykimin e Gjykatës Supreme Ap.nr.7/2007 të datës 25 
prill 2007. 

 
13. Më 10 prill 2010 Gjykata Supreme e Kosovës me Aktgjykimin 

Pkl.nr.8/09  ka refuzuar Kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë e të 
gjykuarit z. Alil Memedoviq, të paraqitur kundër Aktgjykimit të formës 
së prerë të Gjykatës së Qarkut në Prishtinë p.nr.49/2006 të datës 
30.8.2006 dhe Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës në Prishtinë 
Api.nr.4/2007 të datës 04.6.2008. 

 
14. Përfundimisht i pakënaqur me të gjitha Aktgjykimet e lartcekura z. 

Memedoviq me datën 26.6.2010 i drejtohet me kërkesë Gjykatës 
Kushtetuese të Republikës së  Kosovës  
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Vlerësimi i pranueshmërisë  
 
15. Për te qene ne gjendje për te gjykuar mbi Kërkesën e Parashtruesit te 

kërkesës, Gjykata  paraprakisht  i referohet nenit 113.1 të Kushtetutës ku 
thuhet: 
”Gjykata Kushtetuese vendos vetëm për rastet e ngritura para gjykatës 
në mënyrë ligjore nga pala e autorizuar“ dhe Ligjit për Gjykatën 
Kushtetuese të Republikës së Kosovës  i cili ne nenet 47 përkatësisht 48 
përcakton: 

 
Neni 47 - Kërkesa individuale 
“1. Çdo individ ka të drejtë të kërkojë nga Gjykata Kushtetuese mbrojtje 
juridike në   rast se pretendon se të drejtat dhe liritë e tija individuale të 
garantuara me  Kushtetutë janë shkelur nga ndonjë autoritet publik”. 
  
Neni 48 - Saktësimi i kërkesës 
“Parashtruesi i kërkesës ka për detyrë që në kërkesën e tij të qartësoj 
saktësisht se cilat të drejta dhe liri pretendon se i janë cenuar dhe cili 
është akti konkret i autoritetit publik të cilin parashtruesi dëshiron ta 
kontestoj” 
 

16. Gjykata kushtetuese në lidhshmëri me këtë gjithashtu thekson se me 
nenin 102 të Kushtetutës është paraparë se: 

 
1. Pushteti gjyqësor në Republikën e Kosovë ushtrohet nga gjykatat. 
 
2. Gjykatat gjykojnë në bazë të Kushtetutës dhe ligjit. 

 
17. Në të vërtetë, konstatimi i gjendjes faktike të drejtë dhe të plotë është 

juridiksion i plotë i Gjykatave të rregullta dhe edhe rikonstruimi apo 
këqyrja jashtë shqyrtimit gjyqësor është e drejtë diskrecionale e Gjykatës 
kur ajo e sheh këtë të nevojshme (shih nenin 366 pika 2 të Kodit të 
përkohshëm të Procedurës penale të Kosovës} andaj në pohimet e 
parashtruesit të kërkesës lidhur me këtë çështje Gjykata Kushtetuese nuk 
vëren se me këto veprime gjykatat e Rregullta të kenë bërë veprime të 
papajtueshme me. 
 

18. Bazuar  në më sipër gjykata konstaton se edhe Gjykata e Qarkut me 
Aktgjykimin P.nr 49/2006  të datës 30.8.2006, edhe Gjykata Supreme 
me Aktgjykimet e nxjerra në bazë të ankesave të akuzuarit dhe mbrojtësit 
të tij të përmendura në pikat 8.9.10 të këtij raporti pa mohueshëm ka 
konstatuar faktin se z. Alil Memedoviq ka kryer veprat penale që i vihen 
në barrë dhe e kanë gjykuar me dënimin me burg të përshkruar në 
diapozitivin e Aktgjykimeve andaj në pohimet e parashtruesit të kërkesës 
Gjykata Kushtetuese nuk gjeti asnjë element të shkeljes së nenit 31 të 
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Kushtetutës (e drejta për gjykim të drejtë dhe të paanshëm) apo nenit 6 
të Konventës Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut (e drejta 
ne gjykim të drejtë dhe të paanshëm).  

 
19. Me këtë rast Gjykata Kushtetuese e Kosovës rithekson se nuk e gëzon 

juridiksionin e  apelit. Roli i Gjykatës Kushtetuese është vetëm qe ta 
sigurojë pajtueshmërinë me të drejtat që garantohen me Kushtetutë dhe 
instrumente të tjera ligjore dhe prandaj nuk mund të veprojë si "gjykatë 
e shkallës së katërt", (shih, mutatis mutandis, i.a., Akdivar kundër 
Turqisë, 16 shtator 1996, R.J.D, 1996-IV, para. 65).  

 
20. Nga faktet e paraqitura së bashku me kërkesën shihet se parashtruesi i 

saj nuk ka përmbushur obligimin ligjor të saktësimit të kërkesës sepse ai 
nuk ka specifikuar qartë se cila e drejtë e garantuar me Kushtetutë i është 
cenuar nga aktet e autoriteteve publike. Për me tepër, Gjykata 
konsideron se nuk ka asgjë në kërkesë që tregon se Gjykatës, gjatë 
dëgjimit të rastit, i mungonte paanshmëria ose që procedura ishte e 
padrejtë. Fakti i thjeshtë se parashtruesit janë të pakënaqur me 
rezultatin e rastit nuk mund të justifikojë palën që të ngrejë një kërkesë 
të argumentueshme për shkelje të Nenit 31 të Kushtetutës (shih mutatis 
mutandis aktgjykim ECHR Appl. No. 5503/02, Mezotur-Tiszazugi 
Tarsulat kundër Hungarise, Aktgjykim i 26 korrikut 2005. 

 
21. Në këto rrethana, kërkesa është qartazi e pabazuar dhe parashtruesi nuk 

i ka plotësuar kërkesat për pranueshmërinë e kërkesës, andaj 
 

 
PËR KËTO ARSYE 

 
Në pajtim me nenin 113(7) të Kushtetutës, nenin 20 të Ligjit për Gjykatën 
Kushtetuese, dhe nenin 36 të Rregullores së punës, Gjykata Kushtetuese, 
njëzëri 

VENDOS 

I.     TA HEDHE POSHTË kërkesën si të papranueshme. 

Ky vendim do t'u komunikohet palëve dhe do te publikohet ne Gazetën 
Zyrtare, në pajtim me Nenin 20.4 të Ligjit mbi Gjykatën Kushtetuese.  

Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Gjyqtari raportues                               Kryetari i Gjykatës Kushtetuese 

Kadri Kryeziu                                               Prof. dr. Enver Hasani 
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Zejni Selimi kundër Aktgjykimit A. Nr. 727/2009 të Gjykatës 
Supreme 
 
Rasti KI 65-2009, vendimi i datës 21 mars 2011 
 
Fjalët kyçe: kontesti administrativ, kërkesa individuale, pensionet, e drejta 
në gjykim të drejtë dhe të pavarur, e drejta në pension, specifikimi i të 
drejtave të shkelura 
 
Parashtruesja e kishte dorëzuar Kërkesën në bazë të nenit 113.7 të 
Kushtetutës, duke pretenduar se ishin shkelur të drejtat e saj kushtetuese 
nga aktgjykimi i Gjykatës Supreme, i cili konfirmonte vendimin e 
Administratës Pensionale të Kosovës (APK) për refuzimin e aplikacionit të 
saj për vazhdimin e pensionit të paaftësisë në bazë vlerësimit të 
dokumentacionit shëndetësor.  

Gjykata vendosi se Kërkesa ishte e papranueshme sipas nenit 113.7 sepse 
Parashtruesja nuk kishte paraqitur dëshmi që vërtetonin prima facie 
shkeljen kushtetuese. Duke theksuar se Kërkesa pasqyronte pakënaqësinë e 
Parashtrueses me gjetjet faktike të Gjykatës Supreme dhe me aplikimin e të 
drejtës materiale, Gjykata theksoi se kompetenca e saj është e kufizuar në 
zgjidhjen e kontesteve kushtetuese e jo edhe të kontesteve faktike apo 
ligjore, duke cituar rastin Garcia Ruiz kundër Spanjës, përfshirë edhe 
sigurimin e gjykimit të drejtë, duke cituar rastin Edwards kundër 
Mbretërisë së Bashkuar. Gjykata konstatoi se në dokumentacionin e 
Parashtrueses nuk kishte ndonjë indikacion se procedurat e Gjykatës 
Supreme kishin qenë të padrejta apo të prekura nga arbitrariteti, duke cituar 
rastin Vanek kundër Republikës së Sllovakisë. 

       Prishtinë, më 21 mars 2011 
Nr. ref.: RK91/11  

 
 

AKTVENDIM PËR PAPRANUESHMËRI  
 

në 
 

Rastin Nr. KI. 65/09 
 

Parashtruesja e kërkesës  
 

Zejni Selimi  
 

Kërkon 
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Vlerësimin e kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës 
Supreme të Kosovës, A. Nr. 727/2009 

 
GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS 

 
e përbërë nga:  
 
Enver Hasani, Kryetar  
Kadri Kryeziu, Zëvendëskryetar 
Robert Carolan, gjyqtar 
Altay Suroy, gjyqtar 
Almiro Rodrigues, gjyqtar 
Snezhana Botusharova, gjyqtare 
Ivan Čukalović, gjyqtar 
Gjyljeta Mushkolaj, gjyqtare, dhe  
Iliriana Islami, gjyqtare, 
 
njëzëri miraton këtë Vendim për papranueshmëri të rastit. 
 
HYRJE 
 
Parashtruesja e kërkesës  
 
1. Parashtruese e kërkesës është znj. Zejni Selimi, nga Prishtina. 
 
Vendimi i kontestuar 
 
2. Aktgjykimi i Gjykatës Supreme të Kosovës, A. nr. 727/2009, i 

22 tetorit 2009. 
 
Çështja e lëndës  
 
3. Znj. Zejni Selimi, nga Prishtina, ka parashtruar kërkesë në Gjykatën 

Kushtetuese të Kosovës më 24 nëntor 2009. Parashtruesja e kërkesës 
kërkon vlerësimin e kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës 
Supreme të Kosovës, A. Nr. 727/2009, të 22 tetorit 2009, që ka të bëjë 
me të drejtën e saj për pension të aftësisë së kufizuar.  

 
Baza juridike  
 
4. Neni 113.7 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: 

Kushtetuta); neni 20 i Ligjit Nr. 03/L-121 për Gjykatën Kushtetuese të 
Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: Ligji), dhe rregulli 56 (2) i 
Rregullores së Punës së Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës 
(në tekstin e mëtejmë: Rregullorja e punës). 
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Përmbledhje e procedurës para Gjykatës  
 
5. Kërkesa është parashtruar në Gjykatën Kushtetuese më 24 nëntor 2009. 

 
6. Më 17 dhjetor 2010, pas shqyrtimit të raportit të Gjyqtares raportuese 

Snezhana Botusharova, Kolegji shqyrtues, i përbërë nga Kadri Kryeziu 
(kryesues), Gjyljeta Mushkolaj dhe Iliriana Islami, anëtare të Kolegjit, i 
rekomandoi Gjykatës në përbërje të plotë për papranueshmëri të 
kërkesës. 

 
Përmbledhje e fakteve  
 
7. Më 24 nëntor 2009, parashtruesja e kërkesës ka parashtruar kërkesë në 

Gjykatën Kushtetuese të Kosovës, e cila është regjistruar me nr. KI - 
65/09. Megjithëse nuk ka sqaruar konkretisht se cilat të drejta 
kushtetuese i janë shkelur, mund të konkuldohet se parashtruesja e 
kërkesës e ka kundërshtuar Aktgjykimin e Gjykatës Supreme të Kosovës, 
nr. ref. A. nr. 727/2009, me të cilin refuzohet si e pabazuar kërkesëpadia 
e parashtrueses së kërkesës që ka të bëjë me të drejtën për pension.  
 

8. Nga shkresat e lëndës mund të konstatohet se në pajtim me Rregulloren 
Nr. 2003/23, Departamenti i Administratës Pensionale të Kosovës, 
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, më 22 shkurt 2006 nxori një 
vendim me të cilin parashtrueses së kërkesës i njihet e drejta për pension 
të aftësisë së kufizuar në mënyrë retroaktive prej 1 janarit 2004, në 
shumë prej dyzet eurove (40 €).  Gjithashtu, në vendim theksohet se tri 
(3) vjet pas datës së fitimit të kësaj të drejte, parashtruesja e kërkesës do 
të ftohet nga kjo Ministri për qëllime të rishqyrtimit. 

 
9. Më 2 prill 2009, Departamenti i Administratës Pensionale të Kosovës, 

Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, duke u bazuar në vlerësimin e 
komisionit mjekësor, i cili ka konkluduar se parashtruesja e kërkesës nuk 
ka aftësi të plotë, dhe aftësia e kufizuar është e pranishme dhe e 
përhershme, ka nxjerrë vendim me të cilin e refuzoi kërkesën e znj. 
Selimi për pension të aftësisë së kufizuar. 

 
10. Më 22 tetor 2009, Gjykata Supreme e Kosovës ka nxjerrë aktgjykim me 

të cilin refuzohet kërkesëpadia e parashtrueses së kërkesës.  
 

11. Në të njëjtin aktgjykim, Gjykata Supreme thekson se komisionet 
mjekësore, të themeluara nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, 
në pajtim me nenin 3.2 të Ligjit për Pensionet e Personave me Aftësi të 
Kufizuara (LPPAK), në përbërje të mjekëve specialistë të lëmenjve 
përkatës, pas vlerësimit të dokumentacionit mjekësor dhe ekzaminimit 
të drejtpërdrejtë, kanë gjetur se parashtruesja e kërkesës nuk ka aftësi të 
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kufizuar të plotë dhe të përhershme. Prandaj, Gjykata Supreme konstatoi 
se Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale e kishte vërtetuar në mënyrë 
të plotë dhe të drejtë gjendjen faktike dhe e kishte zbatuar të drejtën 
materiale kur kishte konstatuar se znj. Selimi nuk i përmbush kriteret e 
parapara me nenin 3 të LPPAK-së për ta fituar të drejtën në pension për 
persona me aftësi të kufizuara. 

 
Vlerësimi i pranueshmërisë së kërkesës  
 
12. Neni 113.7 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës thotë me sa vijon: 
 

“Individët janë të autorizuar të ngrenë shkeljet nga autoritetet publike 
të të drejtave dhe lirive të tyre individuale, të garantuara me 
Kushtetutë, mirëpo vetëm pasi të kenë shteruar të gjitha mjetet juridike 
të përcaktuara me ligj”. 

 
12.1.  Nga dokumentacioni i paraqitur mund të konstatohet që 
parashtruesja e kërkesës i ka shterur të gjitha mjetet juridike të parapara 
me ligj. 

 
13. Paragrafi 1 i nenit 49 të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese thotë me sa 

vijon: 
 

“Kërkesa parashtrohet brenda afatit prej katër (4) muajve. Afati fillon 
të ecë që nga dita kur parashtruesit i është dorëzuar vendimi gjyqësor. 
Në të gjitha rastet e tjera, afati fillon të ecë në ditën kur vendimi ose akti 
është shpallur publikisht”.  

 
13.1.  Vendimi i fundit në lidhje me këtë rast është vendimi i 22 tetorit 
2009. Parashtruesja e kërkesës e ka parashtruar kërkesën e saj në 
Gjykatën Kushtetuese më 24 nëntor 2009, që do të thotë se kërkesën e 
ka paraqitur në këtë Gjykatë në përputhje me afatin e përcaktuar me 
nenin 49. 

 
14. Megjithëse parashtruesja e kërkesës i ka shteruar të gjitha mjetet 

juridike të përcaktuara me ligj me qëllim të realizimit të së drejtës së saj 
të supozuar për pension të aftësisë së kufizuar, ajo nuk ka paraqitur asnjë 
provë – fakt relevant për të mbështetur pretendimin e saj se “organet 
administrative apo gjyqësore kanë shkelur të drejtat e saj të garantuara 
me Kushtetutë’ (shih Vanek kundër Republikës së Sllovakisë, Vendimi i 
GJEDNJ-së për Pranueshmëri të rastit Nr. 53363/99, i 31 majit 2005).  
 

15. Gjykata Kushtetuese rithekson se nuk është detyrë e saj, sipas 
Kushtetutës, të veprojë si gjykatë e apelit, apo gjykatë e shkallës së 
katërt, lidhur me vendimet e nxjerra nga gjykatat e rregullta. Është 
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detyrë e gjykatave të rregullta t'i interpretojnë dhe zbatojnë rregullat 
përkatëse të së drejtës procedurale dhe materiale (shih, mutatis 
mutandis, Garcia Ruiz kundër Spanjës [GC], nr. 30544/96, para. 28, 
Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut [GJEDNJ] 1999-1).  

 
16. Gjykata Kushtetuese vetëm mund të shqyrtoje nëse dëshmitë janë 

paraqitur në mënyrë të tillë dhe procedurat në përgjithësi, të shikuara në 
tërësinë e tyre, janë mbajtur në mënyrë të tille saqë parashtruesi ka 
pasur gjykim të drejtë (shih ndër autoritete të tjera, Raporti i Komisionit 
Evropian për të Drejtat e Njeriut në rastin Edwards kundër Mbretërisë së 
Bashkuar, kërkesa Nr. 13071/87, e  miratuar më 10 korrik 1991).   

 
17. Megjithëkëtë, pas ekzaminimit të dokumenteve të paraqitura nga 

parashtruesja e kërkesës, Gjykata Kushtetuese nuk ka gjetur asgjë që 
tregon se procedura para Gjykatës Supreme ka qenë e padrejtë apo e 
prekur nga arbitrariteti (shih mutatis mutandis Kërkesën Nr. 53363/99, 
Vanek kundër Republikës së Sllovakisë, Vendim i GJEDNJ-së i 31 majit 
2005).   

 
PRANDAJ 

 
Në pajtim me nenin 113.7 të Kushtetutës, nenin 20 të Ligjit dhe rregullin 56 
(2) të Rregullores së punës, Gjykata Kushtetuese njëzëri: 
 
 

 
VENDOS 

 
I. TA HEDHË POSHTË kërkesën si të papranueshme. 

 
II. Ky Vendim do t’u dërgohet palëve dhe do të publikohet në 

Gazetën Zyrtare, në pajtim me nenin 20.4 të Ligjit. 
 

III. Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 
 
 
 
 
Gjyqtari Raportues                Kryetari i Gjykatës Kushtetuese  

 
Dr.  Snezhana Botusharova     Prof. Dr. Enver Hasani 
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AGEF Gmbh përmes përfaqësuesit të autorizuar kundër Vendimit 
të Kuvendit Komunal të Prishtinës Nr. 353-1297 
 
Rasti KI 72-2010, vendimi i datës 21 mars 2011 
 
Fjalët kyçe: kontesti për kontratë, shterja e mjeteve juridike, kërkesa 
individuale, masat e përkohshme 
 
Parashtruesi, një OJQ, e kishte dorëzuar Kërkesën në bazë të neneve 113.7 
dhe 116.2 të Kushtetutës, duke pretenduar se i ishin shkelur të drejtat e tij 
për mjete efektive juridike sipas neneve 22.3 dhe 32 të Kushtetutës dhe sipas 
nenit 1 të Protokollit 1.1 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut me 
anulimin nga Kuvendi Komunal i Prishtinës të një kontrate afatgjatë për 
shfrytëzimin e objektit, e cila pretendohej se ishte e motivuar politikisht. 
Parashtruesi kërkoi pezullimin e vendimit si masë e përkohshme. 

Gjykata vendosi se Kërkesa ishte e parakohshme dhe e papranueshme sipas 
nenit 113.7 sepse një padi e dorëzuar nga Parashtruesi në Gjykatën 
Komunale ende nuk ishte zgjidhur, duke pasqyruar kështu se nuk është 
plotësuar parakushti për shterjen e të gjitha mjeteve juridike. Gjykata 
theksoi se arsyeja e kushtit për shterjen e mjeteve juridike ishte supozimi se 
sistemi ligjor i Kosovës e parandalon apo korrigjon shkeljet kushtetuese, 
duke cituar rastin Selmouni kundër Francës. Ajo po ashtu theksoi se 
pakënaqësia e Parashtruesit me rezultatin nuk ishte bazë e mjaftueshme për 
të paraqitur ankesë, duke cituar rastin Whiteside kundër Mbretërisë së 
Bashkuar.  Po ashtu, sipas nenit 116.2 të Kushtetutës, nenit 27 të Ligjit për 
Gjykatën Kushtetuese dhe Rregullës 51.1 të Rregullores së Punës, Gjykata 
refuzoi kërkesën për masa të përkohshme sepse Parashtruesi nuk kishte 
arritur të dëshmonte mundësinë për shkaktimin e dëmeve të pariparueshme 
apo se si këto masa do të ishin në interes publik. 

Prishtinë, më 21 mars 2011 
Nr. ref.: RK101 /11 

 

AKTVENDIM PËR PAPRANUESHMËRI  

në  

Rastin nr. KI 72/10 

 Parashtruesi 
 

AGEF Gmbh përmes përfaqësuesve të autorizuar 
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Vlerësim i kushtetutshmërisë të Vendimit të Kuvendit 
Komunal të Prishtinës Nr. 353-1297, të datës 29 qershor 

2010 

  GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS 

 e përbërë nga: 
 
Enver Hasani, Kryetar 
Kadri Kryeziu, Zëvendëskryetar 
Robert Carolan, gjyqtar  
Altay Suroy, gjyqtar 
Almiro Rodrigues, gjyqtar 
Snezhana Botusharova, gjyqtare 
Ivan Cukalovic, gjyqtar  
Gjyljeta Mushkolaj, gjyqtare 
lIiriana Islami, gjyqtare  
 
 
Parashtruesi i kërkesës 
 
1. Parashtruese e kërkesës është Organizata joqeveritare AGEF Gmbh, e 

regjistruar për veprim në Kosovë më 12 qershor 2000, nr. i regjistrimit 
5300232-3, e cila kërkesën e ka parashtruar përmes përfaqësuesve të saj 
të autorizuar, avokates, znj. Iliriana Osmani Serreci dhe z. Virtyt 
Ibrahimaga nga Prishtina. 

 
Vendimi i kontestuar  
 
2. Vendimi i kontestuar është vendimi për anulimin e Vendimit për 

dhënien në shfrytëzim të përkohshëm të objektit të Arkivit Komunal, 
Akademisë Gjermane (shkollës) për të Rritur (AGEF) 01. Nr. 353—1774, 
të datës 24. 09. 2002. Vendimet e sfiduara janë, vendimi i Gjykatës 
Supreme të Kosovës rev. 395/2008 i datës 02. 06. 2009 dhe Vendimi i 
Gjykatës së Qarkut në Komunën e Pejës Ac. Nr. 306/06, i datës 25. 05. 
2008.  

 
Objekti i çështjes 
 
3. Bazë e lëndës së paraqitur në Gjykatën Kushtetuese të Republikës së 

Kosovës, më 30. 07. 2010, është vlerësimi i kushtetutshmërisë së 
vendimit të Kuvendit Komunal të Prishtinës 01 Nr. 353-1297, i datës 
29.06.2010, me të cilin është anuluar Vendimi për dhënien në shfrytëzim 
të përkohshëm të objektit të Arkivit Komunal, Akademisë Gjermane 
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(shkollës) për të Rritur  (AGEF) 01. Nr. 353—1774, të datës 24.09.2002, 
me kërkesë për shqiptimin e MASËS SË PËRKOHSHME të pezullimit të 
ekzekutimit të vendimit të KK – Prishtinë, 01 Nr. 353-1297, i datës 
29. 06. 2010 nga  Gjykata Kushtetuese. 

 
Shkeljet e pretenduara të të drejtave të garantuara me kushtetutë 
 
4. Parashtruesi i kërkesës pohon se, me vendimin e Kuvendit Komunal të 

Prishtinës është shkelur e drejta kushtetuese në mjetin efektiv juridik 
(neni 32 i Kushtetutës) dhe neni 22.3 i Kushtetutës në lidhje me nenin 1 
të protokollit 1 (1) të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut (çdo 
personi fizik dhe juridik i garantohet shfrytëzimi i qetë i pronës së tij). 

 
Baza juridike 
 
5. Nenet 113 (7) dhe 116.2 të Kushtetutës; neni 48 dhe neni 49 i Ligjit për 

Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës, i datës 16 dhjetor 2008, 
(nr. 03/L-121), (në tekstin e mëtejmë: Ligji); neni 54 (b) dhe neni 69 i 
Rregullores së Punës së Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës 
(në tekstin e mëtejmë: Rregullorja e punës). 

 
Procedura në Gjykatë  
 
6. Parashtruesi i kërkesës paraqiti kërkesën e tij në Gjykatën Kushtetuese 

më 30. 7. 2010. 
 

7. Më 2 gusht 2010, Gjykata Kushtetuese ka njoftuar Zyrën e avokaturës I. 
O. T.,  e cila e përfaqëson parashtruesin e kërkesës, se Gjykata 
Kushtetuese e ka pranuar kërkesën e tyre dhe e ka regjistruar me nr. 
72/10. 

 
8. Me 2 gusht 2010, Gjykata Kushtetuese e njoftoi edhe Komunën e 

Prishtinës, si palë kundërshtare, lidhur me kërkesën e regjistruar dhe 
kërkoi nga komuna komentet eventuale lidhur me kërkesën.  

 
9. Më 1 tetor 2010, Gjykata Kushtetuese i dërgoi një kërkesë për qasje në 

dosjen e lëndës C. nr. 1679/2010 Gjykatës Komunale në Prishtinë, pasi 
që kishte marrë njohuri se kjo lëndë kishte të njëjtin objekt shqyrtimi 
sikurse edhe lënda në Gjykatën Kushtetuese të Kosovës. 

 
10. Më 10 gusht 2010 dhe më 15 shtator 2010, Komuna e Prishtinës ka 

dërguar komentet e veta lidhur më lëndën duke e mbrojtur vendimin e 
vet si të bazuar në ligj. 

11. Më 14 dhjetor 2010, pas shqyrtimit të raportit të Gjyqtarit raportues, 
Ivan Čukalović,  Kolegji Shqyrtues i përbëre nga gjyqtarët Robert 
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Carolan (kryesues) dhe Snezhana Botusharova e Altay Suroy, anëtarë të 
panelit, brenda të njëjtës ditë i paraqiti rekomandimet e veta për të 
refuzuar lëndën si të papranueshme para përbërjes së plotë të Gjykatës.  

 
Ankesa e parashtruesit 
 
12. Parashtruesi i kërkesës ankohet se Kuvendi Komunal i Prishtinës me 

Vendimin 01 Nr. 353-1297, të datës 29. 06. 2010, në mënyrë jo 
kushtetuese dhe të paligjshme e ka anuluar vendimin e vet 01. Nr. 353-
1774, të datës 24. 9. 2002 dhe kështu në mënyrë të njëanshme e ka 
ndërprerë Kontratën për shfrytëzimin e ndërtesës dhe të ngastrës, të 
përpiluar më 3. 10. 2002, sipas së cilës AGEF, si palë kontraktuese, 
ndërtesën e cila është lëndë e kontratës e shfrytëzon në afat prej 10 
vjetësh, në pajtim me kushtet e theksuara në kontratë. 

      
Përmbledhja e fakteve 
 
13. Më 24.9.2002, Kuvendi Komunal i Prishtinës ka marrë Vendimin 01. Nr. 

353-1774, për dhënien në shfrytëzim të përkohshëm të objektit të Arkivit 
Komunal, Akademisë Gjermane (shkollës) për të Rritur (AGEF). Në 
pikën III (tre) të këtij vendimi është theksuar se kushtet e dhënies së 
objektit në shfrytëzim të përkohshëm do të caktohen me kontratë të 
veçantë, e cila do të lidhet ndërmjet Komunës dhe AGEF-it. 

 
14. Më 3. 10. 2010, KK i Prishtinës, të cilin e përfaqëson kryetari i Kuvendit, 

z. Salih Gashi, në cilësinë e pronarit dhe Organizata Joqeveritare AGEF, 
të cilën e përfaqëson dr. Karin Lutze, në cilësinë e shfrytëzuesit, kanë 
lidhur kontratën për shfrytëzim të ndërtesës së Arkivit Komunal në 
Prishtinë, në rr. “Andrea Gropa”, ngastra kadastrale 5941/5942, Komuna 
e Prishtinës. 

 
15. Në nenin 3 (tre) të kontratës është parashikuar që pronari ia dorëzon 

shfrytëzuesit në shfrytëzim ndërtesën që është lëndë e kontratës në 
kohëzgjatje prej 10 (dhjetë) vjetësh. 

 
16. Në mbledhjen e mbajtur më 24. 6. 2010, Kuvendi Komunal i Prishtinës 

nxjerrë  vendimin e regjistruar në protokoll, me numër 01, nr. 353-1297, 
për anulimin e Vendimit për dhënien në shfrytëzim të përkohshëm të 
objektit të Arkivit Komunal, Akademisë Gjermane (shkollës) për të 
Rritur (AGEF) 01. Nr. 353—1774, të datës 24. 09. 2002, me vërejtje në 
pikën VI (gjashtë) të Vendimit që ky vendim hyn në fuqi nga dita e 
miratimit në Kuvendin Komunal, kurse konform pikës III të këtij 
vendimi, AGEF duhet ta lirojë ndërtesën, të cilën e ka shfrytëzuar, nga 
njerëzit dhe sendet në afatin prej 30 ditësh nga nxjerrja e këtij Vendimi. 
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17. Më 07. 07. 2010, KK i Prishtinës, përmes Drejtorisë së Financave dhe 
Pronës, zyrtarisht e ka njoftuar AGEF-in për vendimin e vet. 

 
18. Më 22 korrik 2010, AGEF Gmbh, përmes përfaqësuesit të vet të 

autorizuar, avokatit Avdi Ahmetaj, nga Prishtina, i ka paraqitur 
KËRKESË Gjykatës Komunale në Prishtinë për caktimin e MASËS SË 
PËRKOHSHME  për pezullimin e ekzekutimit të vendimit të KK të 
Prishtinës 01. Nr. 353-1297, të datës 29. 06. 2010. 

 
19. Gjykata Komunale në Prishtinë, duke vendosur sipas kërkesës së AGEF-

it, të datës 4. 8. 2010, ka nxjerrë Aktvendimin C. nr. 1679/10, me të cilin 
CAKTON masën e përkohshme të sigurisë dhe ia ndalon KK të Prishtinës 
ekzekutimin e Vendimit 01 nr. 353-1297, të datës 29. 6. 2010, duke e 
obliguar në të njëjtën kohë propozuesin (AGEF) që në afatin prej 30 
ditësh, nga dita e miratimit të masës së përkohshme të sigurisë, të ngrit 
padi kundër kundërshtarëve të masës së sigurisë për çështjen e cila është 
lëndë e kërkesës për përcaktimin e masës së përkohshme të sigurisë.  

 
20. Më 1 tetor 2010, Gjykata Kushtetuese drejtpërsëdrejti i ka dorëzuar 

Gjykatës Komunale në Prishtinë kërkesën nr. ref. 1442/10 DRLSA, për 
qasje në shkresa të lëndës C. 1679/10, e që është në lidhje me lëndën e 
cila shqyrtohet në Gjykatën Kushtetuese, dhe menjëherë nga Gjykata 
Komunale ka marrë kopjen e padisë  C. nr. 1679, nga e cila shihet qartë 
që AGEF-i, përmes përfaqësuesit të vet, avokatit z. Selim Nikçi, në 
cilësinë e paditësit, e ka paditur Komunën e Prishtinës për konfirmimin e 
ekzistimit të kontratës, vlera e kontestit 3.500.00 €. 

          
Vlerësimi i pranueshmërisë të kërkesës për masën e përkohshme 
dhe meritumin  
 
Masa e përkohshme 
 
21. Për të qenë në gjendje për të gjykuar për kërkesën e parashtruesit të saj, 

Gjykata paraprakisht duhet të vlerësojë nëse parashtruesi i kërkesës i ka 
plotësuar kushtet e pranueshmërisë që janë caktuara në Kushtetutë. 
 

22. Në lidhje me këtë, Gjykata thirret në nenin 116.2 të Kushtetutës, i cili 
parashikon: 

 
Përderisa procedura të mos përfundojë para Gjykatës Kushtetuese, 
Gjykata mund të pezullojë përkohësisht aplikimin e aktit apo të ligjit të 
kontestuar, derisa të merret vendimi i Gjykatës, nëse konsideron që 
aplikimi i aktit ose i ligjit tillë të kontestuar, mund të shkaktojë dëm të 
pariparueshëm. 
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Edhe neni 27. i Ligjit për Gjykatën Kushtetuese parashikon:  
 

Gjykata Kushtetuese sipas detyrës zyrtare apo me kërkesë të palës 
mund të marrë vendim për aplikimin e masave të përkohshme në 
raport me ndonjë çështje që është lëndë e procedurës, nëse ato masa 
janë të domosdoshme për evitimin e rreziqeve apo të dëmit të 
pariparueshëm, apo nëse ndërmarrja e këtyre masave të përkohshme 
është në  interes publik. 

 
Gjykata, po ashtu, e ka parasysh nenin 51 pika 2 të Rregullores së Punës 
së Gjykatës Kushtetuese, që thotë: 

 
Kërkesa do t’i përmbajë arsyet specifike të kërkimit të masave të 
përkohshme, pasojat e mundshme nëse nuk aplikohen edhe masat 
konkrete të cilat kërkohen. 

 
23. Nga normat e sipër theksuara del se kusht esencial për përcaktimin e 

masave të përkohshme është dëmi i pariparueshëm (pakompensueshëm) 
që do të mund të shkaktohej për parashtruesin e kërkesës dhe mbrojtja e 
interesit publik. Është po ashtu, detyrim i parashtruesit të kërkesës që në 
mënyrë shumë të argumentuar ta arsyetojë kërkesën për përcaktimin e 
masave të përkohshme. 
 

24. Duke pasur parasysh pretendimet në kërkesën e AGEF-it, Gjykata është 
e qëndrimit që parashtruesi i kërkesës nuk ka paraqitur dëshmi të cilat 
përcaktimin e masave të përkohshme do ta bënin të domosdoshëm. 
Parashtruesi i kërkesës nuk ka theksuar se çfarë dëmi specifik i 
pariparueshëm do të shkaktohej për të nëse masa e përkohshme nuk do 
të përcaktohej dhe për ç’arsye ai dëm nuk do të mund të evitohej, madje 
edhe me vendimin përfundimtar të Gjykatës. Parashtruesi i kërkesës, po 
ashtu, nuk ka theksuar se si me vendimin e KK të Prishtinës është 
shkatërruar interesi publik dhe në ç’mënyrë ky interes, me masën 
eventuale të përkohshme të Gjykatës, do të mbrohej. 

 
25. Madje, edhe po qe se parashtruesi i kërkesës e ka argumentuar në masë 

të mjaftueshme ekzistimin e rrezikut të bazuar për dëm të 
pariparueshëm, të shkaktuar nga aplikimi i vendimit të KK të Prishtinës, 
ky rrezik është evituar përmes përcaktimit TË MASAVE TË 
PËRKOHSHME TË SIGURISË të Gjykatës Komunale në Prishtinë me 
aktvendimin C. nr. 1679, të datës 04. 08. 2010, dhe kjo masë është edhe 
më tutje në fuqi, ashtu që Gjykata Kushtetuese nuk do të mund të 
përcaktojë Masën e përkohshme në lëndën sipas së cilës tashmë është 
përcaktuar Masa e përkohshme. 
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26. Nga arsyet e sipër theksuara, Gjykata unanimisht vendos që kërkesën për 
Masa të përkohshme ta refuzojë. 

 
Vlerësimi i aspekteve esenciale të kërkesës 
 
27. Përmes shqyrtimit të gjitha argumenteve të parashtruara nga palët në 

lëndë, nxirret përfundimi që kërkesa e ushtruar në Gjykatën Kushtetuese 
nga ana e përfaqësuesve të autorizuar të AGEF-it, është e parakohshme 
dhe se nuk është paraqitur në pajtim me nenet 113.1 dhe 113.7 të 
Kushtetutës së Republikës së Kosovës, sepse: 
 

28. Në kërkesën e parashtruar në Gjykatën Kushtetuese për vlerësimin e 
kushtetutshmërisë së Vendimit të KK të Prishtinës, përfaqësuesit e 
autorizuar të Organizatës Joqeveritare AGEF Gmbh, kanë pohuar se 
Vendimi i Kuvendit Komunal të Prishtinës 01 Nr. 353-1297, i datës 29. 
06. 2010, është akt politik, se nuk e ka cilësinë e aktit administrativ dhe 
si i tillë nuk ofron mundësinë e shfrytëzimit të mjeteve juridike për 
kontestimin e tij para organeve kompetente, ndonëse kjo e drejtë  është 
kategori kushtetuese juridike, e parashikuar me nenin 32 të Kushtetutës.  

 
29. Nëse Gjykata do t’i pranonte pohimet e parashtruesit të kërkesës dhe do 

të kishte qëndrim që Vendimi i KK të Prishtinës nuk e ka cilësinë e aktit 
administrativ, por se është vendim politik, në atë rast Gjykata do të 
duhej ta shpallte politik edhe Vendimin 01. Nr. 352-1774, të datës 24. 09. 
2002, me të cilin ndërtesa që është lëndë e kontestit, i është dhënë në 
shfrytëzim të përkohshëm AGEF-it dhe i cili ka parashikuar detyrimin e 
arritjes së KONTRATËS për shfrytëzimin e ndërtesës, dhe që  i përcakton 
të drejtat dhe detyrimet e palëve kontraktuese. 

 
30. Me Ligjin e Procedurës Administrative (Nr. 02/L-28), neni 1, paragrafi 4, 

është parashikuar: 
 
Dispozitat e këtij ligji nuk vlejnë për format vijuese të veprimtarisë së 
organeve të administratës publike: 
 

a) aktet administrative të karakterit regulativ; 
 

b) aktet administrative të cilat kanë të bëjnë me organizimin e 
brendshëm të organeve të Administratës publike; dhe 

 
c) aktet administrative të cilat i lëshojnë organet e Administratës publike 

në kuadër të transaksioneve private në të cilat Administrata publike 
është njëra palë. 
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Duke pasur parasysh nga sa u tha më lart, del se vendimi i kontestuar i 
KK të Prishtinës nuk bën pjesë në asnjërën nga kategoritë e theksuara, 
prandaj ai është nxjerrë në procedurën administrative dhe se mund të 
kundërshtohet përmes procedurës administrative. 
 

31. Madje edhe me supozimin se kontesti administrativ nuk ka mundur të 
iniciohej, Gjykata konsideron që neni 82, paragrafi 1, i Ligjit mbi 
Vetëqeverisjen Lokale (Ligji 03/L-040) parashikon mundësinë e 
kontestimit të vendimeve të kuvendeve komunale në kuadër të 
Ministrisë kompetente të  vetëqeverisjes lokale.  
 

32. Organizata Joqeveritare AGEF, përmes avokatit z. Selim Nikçi, ka 
ushtruar padi në Gjykatën Komunale në Prishtinë për Konfirmimin e 
ekzistimit të Kontratës që e ka lidhur më herët me KK të Prishtinës dhe e 
cila është pasojë e vendimit të KK të Prishtinës 01 Nr. 353-1774, të datës 
24. 09. 2002, dhe kjo procedurë është në vazhdim e sipër.  

 
33. Duke iu referuar nenit 113.7 të Kushtetutës, i cili përcakton:  
 

"Individët janë të autorizuar të ngrenë shkeljet nga autoritetet publike 
dhe të drejtave dhe lirive të tyre individuale, të garantuara me 
Kushtetute, mirëpo vetëm pasi të kenë shteruar të gjitha mjetet juridike 
të përcaktuara me ligj".  
 
Bazuar si në më sipër, Gjykata konstaton se nuk mund të shqyrtojë një 
kërkesë para se të shteren të gjitha mjetet juridike në dispozicion, që në 
rastin konkret shihet qartë se nuk ka ndodhë. 

 
34. Për më tepër, Gjykata dëshiron të theksoj se arsyetimi për rregullin e 

shterimit të mjeteve juridike është që t'u ofrojë autoriteteve në fjalë, 
përfshirë edhe gjykatat, mundësinë për ta parandaluar ose korrigjuar 
shkeljen e supozuar të Kushtetutës. Ky rregull bazohet në supozimin se 
rendi ligjor i Kosovës, do të sigurojë mjet efikas ligjor kundër shkeljes të 
së drejtave kushtetuese (shih, mutatis mutandis, GJEDNJ, Selmouni v. 
France nr. 25803/94, vendim i 28 korrikut 1999). 
   

35. Gjykata gjithashtu, përcakton se thjeshtë një dyshim, për sa i përket 
perspektivës së çështjes, nuk është i mjaftueshëm për të përjashtuar një 
ankues nga detyrimi i tij për t’u ankuar në organet kompetente vendase 
(shih Whiteside v the United Kingdom, vendimi i datës 7 mars 1994, 
kërkesa nr. 20357/92, DR 76, f.80). 

 
36. Në këto rrethana parashtruesi i ankesës nuk i ka përmbushur kushtet për  

pranueshmërinë e kërkesës, prandaj  
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PËR KËTO ARSYE 

 
Në pajtim me nenin 113.7 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, nenin 49 
të Ligjit për Gjykaten Kushtetuese dhe Rregullin 56 (2) të Rregullores së 
Punës,  Gjykata Kushtetuese më 14 dhjetor 2010 njëzëri: 

 

VENDOS  

I. TA HEDHE POSHTË kërkesën si të papranueshme; 

Ky Vendim do t'u komunikohet palëve dhe do të publikohet në Gazetën 
Zyrtare, në   pajtim me nenin 20.4 të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese.  

Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë 

 

Gjyqtari Raportues                              Kryetari i Gjykatës Kushtetuese 
 

Ivan Čukalović                                             Prof. Dr. Enver Hasani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BULETINI I PRAKTIKËS GJYQËSORE | 118 
 

 

Ismet Hebibi kundër Aktgjykimit Rev. 1 nr. 165/2004 të Gjykatës 
Supreme 
 
Rasti KI 101-2010, vendimi i datës 22 mars 2011 
 
Fjalët kyçe: e papranueshme ratione temporis, kërkesa individuale, kthimi 
në vendin e punës, e drejta për kompensim të të ardhurave të papaguara, e 
drejta e punës, përfundimi i marrëdhënies së punës 
 
Parashtruesi e kishte dorëzuar Kërkesën në bazë të nenit 113.7 të 
Kushtetutës duke pretenduar se me vendimin e Gjykatës Supreme të vitit 
2004  janë shkelur e drejta e tij e  punës dhe e drejta për kompenzim, duke 
pretenduar se ky vendim në mënyrë arbitrare e hidhte poshtë vendimin e 
gjykatës më të ulët për rikthimin e tij në marrëdhënien e punës, pas 
ndërprerjes si dhe kompensimin e pagave në mënyrë retroaktive. 

Gjykata vendosi se Kërkesa nuk ishte në përputhje ratione temporis me 
Kushtetutën dhe ishte e papranueshme sipas nenit 113.7, nenit 56 të Ligjit 
për Gjykatën Kushtetuese dhe Rregullës 36 të Rregullores së Punës pasi që 
ajo kishte të bënte me ngjarje që kishin ndodhur para hyrjes në fuqi të 
Kushtetutës, duke cituar rastin Jasiúnienè kundër Lituanisë. 

Prishtinë, më 22 mars 2011 
Nr. ref.: RK 106/11 

 
 
 

AKTVENDIM PËR PAPRANUESHMËRI 
 

në 
 

Rastin Nr. KI 101/10 
 
 

Parashtruesi 
 

Ismet Hebibi 
 

Vlerësim i kushtetutshmërisë të Aktgjykimit të Gjykatës Supreme 
të Kosovës, Rev. l. Nr. 165/2004, të 9 nëntorit 2004 

 
 

GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS 
 
e përbërë nga:  
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Enver Hasani, Kryetar  
Kadri Kryeziu, Zëvendëskryetar  
Robert Carolan, gjyqtar  
Altay Suroy, gjyqtar  
Almiro Rodrigues, gjyqtar 
Snezhana Botusharova, gjyqtare  
Ivan Čukalović, gjyqtar  
Gjyljeta Mushkolaj, gjyqtare, dhe 
Iliriana Islami, gjyqtare  
 
 
Parashtruesi i kërkesës 
 
1. Parashtrues i kërkesës është z. Ismet Hebibi, me banim në Junik 
  
Vendimi i kontestuar 
 
2. Parashtruesi e konteston Aktgjykimin e Gjykatës Supreme të Kosovës, 

Rev. l. Nr. 165/2004, të 9 nëntorit 2004. 
 
Objekti i çështjes 
 
3. Parashtruesi konsideron se i është shkelur e drejta e tij e punës dhe e 

drejta për kompensim, siç parashihet me ligj. 
 
4. Parashtruesi kërkon që Gjykata Kushtetuese ta kthejë rastin e tij në 

rigjykim, duke pohuar që Ministria e Shëndetësisë, QMF “Adem 
Ukëhaxhaj” dhe QMF “Dr. Ali Hoxha” në Junik ia kanë shkelur të drejtat 
e tij dhe nuk kanë vepruar në mënyrë ligjore. 

 
Baza juridike 
 
5. Neni 113.7 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: 

Kushtetuta), neni 20 i Ligjit Nr. 03/L-121 për Gjykatën Kushtetuese të 
Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: Ligji), dhe rregulli 36 i 
Rregullores së punës të Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës. 

 
Procedura në Gjykatë 
 
6. Parashtruesi e parashtroi kërkesën pranë Sekretariatit të Gjykatës 

Kushtetuese më 11 tetor 2010. 
 
7. Gjykata Kushtetuese e njoftoi Gjykatën Supreme më 19 janar 2011 se 

parashtruesi i kërkesës e konteston Aktgjykimin e Gjykatës Supreme. 
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8. Gjykata Kushtetuese nuk ka marrë asnjë përgjigje nga Gjykata Supreme. 

 
9. Më 21 shkurt 2011, pas shqyrtimit të raportit të Gjyqtarit raportues Altay 

Suroy, Kolegji shqyrtues, i përbërë nga Almiro Rodrigues (kryesues), 
Gjyljeta Mushkolaj dhe Iliriana Islami, i rekomandoi Gjykatës në 
përbërje të plotë për papranueshmëri të kërkesës. 

 
Përmbledhja e fakteve 
 
10. Parashtruesi i kërkesës ishte i punësuar në Qendrën Mjekësore në Deçan 

në cilësinë e mjekut të praktikës së përgjithshme. Më 17 shtator 1992, me 
Vendimin nr. 126 të Qendrës Mjekësore në Deçan parashtruesit iu 
ndërpre marrëdhënia e punës. 
 

11. Më 12 shkurt 2001, Aktgjykimi C. l. Nr. 18/2000, i Gjykatës Komunale të 
Deçanit, e anuloi Vendimin e Qendrës Mjekësore në Deçan, Nr. 126, të 17 
dhjetorit 1992, dhe e detyroi të paditurën (dmth. Qendrën Mjekësore në 
Deçan) ta rikthente parashtruesin në marrëdhënie të punës. E paditura 
gjithashtu u detyrua t’i kompensonte shpenzimet e procedurës gjyqësore 
në shumë prej 60 markash gjermane. 

 
12. Më 9 korrik 2001, Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut të Pejës, Ac. Nr. 

65/2001, e hodhi poshtë ankesën e Qendrës Mjekësore “Adem 
Ukëhaxhaj” dhe e konfirmoi Aktgjykimin e Gjykatës Komunale të 
Deçanit, C. Nr. 18/2000, të 12 shkurtit 2001. 

 
13. Më 28 dhjetor 2001, parashtruesi parashtroi revizion pranë Gjykatës 

Supreme të Kosovës me të cilin kërkonte anulimin e Aktgjykimit të 
Gjykatës së Qarkut në Pejë dhe caktimin e kompensimit të të ardhurave 
të tij për periudhën prej 1 nëntorit 1991 deri më 31 shtator 2001. 

 
14. Më 9 nëntor 2004, Gjykata Supreme e Kosovës shqiptoi Aktgjykimin 

Rev. l. Nr. 165/2004 për rastin e parashtruesit, e hodhi poshtë si të 
pabazë Aktgjykimin e Gjykatës së Qarkut të Pejës, Ac. nr. 108/2003, të 
13 korrikut 2004, dhe e hodhi poshtë revizionin e parashtruesit. 

 
15. Më 14 shkurt 2005, parashtruesi parashtroi kërkesë pranë Institucionit 

të Avokatit të Popullit të Kosovës për kompensimin e të ardhurave 
personale. 

 
Pretendimet e parashtruesit  
 
16. Parashtruesi ankohet që ligjërisht ishte dëmtuar, ndjekur penalisht dhe 

manipuluar nga një drejtësi arbitrare. Ai pohon që kishte të drejtë të 
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kthehej në punë dhe për kompensim të të ardhurave personale nga 
Ministria e Shëndetësisë dhe Qendra e Mjekësisë Familjare “Adem 
Ukëhaxhaj” në Deçan, si dhe nga Qendra e Mjekësisë Familjare “Dr. Ali 
Hoxha” në Junik. 

 
Vlerësimi i pranueshmërisë të kërkesës  
 
17. Për të gjykuar për kërkesën e parashtruesit, Gjykata së pari duhet të 

shqyrtojë nëse parashtruesi i ka përmbushur kriteret për pranueshmëri, 
të përcaktuara në Kushtetutë, dhe të specifikuara më tej në Ligj dhe në 
Rregullore të punës. 
 

18. Sa i përket kërkesës së parashtruesit, Gjykata vëren që parashtruesi 
ankohet për Aktgjykimin e Gjykatës Supreme, Rev. Nr. 165/2004, të 9 
nëntorit 2004. Kjo do të thotë që kërkesa ka të bëjë me ngjarje që kanë 
ndodhur para 15 qershorit 2008, që është data e hyrjes në fuqi të 
Kushtetutës së Republikës së Kosovës. 

 
19. Prandaj, rezulton që kërkesa nuk është në përputhje “ratione temporis” 

me dispozitat e Kushtetutës (shih, mutatis mutandis, Jasiùniené kundër 
Lituanisë, Kërkesa Nr. 41510/98, Aktgjykimet e GJEDNJ-së të 6 marsit 
dhe 6 qershorit 2003), dhe nuk është në kompetencë të Gjykatës 
Kushtetuese, siç parashihet me nenin 56 të Ligjit për Gjykatën 
Kushtetuese. 

 
PËR KËTO ARSYE 

 
Në pajtim me nenin 113 (7) të Kushtetutës, nenin 20 të Ligjit për Gjykatën 
Kushtetuese, dhe Rregullin 36 të Rregullores së punës, Gjykata Kushtetuese 
njëzëri, 

 
VENDOS 

 
I. TA HEDHË POSHTË kërkesën si të papranueshme. 

 
 
Ky Vendim do t’u komunikohet palëve dhe do të publikohet në Gazetën 
Zyrtare, në pajtim me nenin 20.4 të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese. 
 
Ky Vendim në fuqi menjëherë. 

 
 
Gjyqtari raportues           Kryetari i Gjykatës Kushtetuese 
 
Altay Suroy                                                   Prof. Dr. Enver Hasani 
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Agim Stubilla kundër Aktgjykimit PKL nr. 69/2010 tëGjykatës 
Supreme, Aktgjykimit  P. nr. 129/2009 të Gjykatës Komunale të 
Lipjanit dhe Vendimit të Policisë së Kosovës P. nr. 122/VDP/2010 
 
Rasti KI 84-2010, vendimi i datës 23 mars 2011 
 
Fjalët kyçe: kompetenca e avokatit, çështja penale, çështja e afatit, shterja e 
mjeteve juridike, moszbulimi i identitetit, kërkesa individuale, kërkesa 
qartazi e pabazuar, pretendimi për sjellje të keqe të policisë, mbrojtja e 
ligjshmërisë, ndërprerja e marrëdhënies së punës, heqja dorë 
 
Parashtruesi, një polic i dënuar për vjedhje gjatë detyrës, e kishte dorëzuar 
Kërkesën në bazë të nenit 113.7 të Kushtetutës, duke pretenduar se i ishte 
shkelur e drejta e tij për të punuar dhe ushtruar profesionin sipas nenit 49 të 
Kushtetutës nga vendimi i Gjykatës Supreme e cila hidhte poshtë ankesën 
kundër dënimit të tij nga Gjykata Komunale e Lipjanit, për mossaktësi si dhe 
kontestoi vendimin e Policisë së Kosovës me të cilin atij i ndërpritej 
marrëdhënia e punës. Parashtruesi pretendonte se policia dhe të burgosurit 
e tjerë e kishin abuzuar fizikisht gjatë paraburgimit, se dënimi i tij ishte i 
motivuar politikisht, se dëshmitë ishin të trilluara dhe të pamjaftueshme për 
të mbështetur dënimin e tij dhe se avokati nuk kishte vepruar sipas 
udhëzimeve të tij për tu ankuar kundër dënimit. 

Sa i përket ankesës kundër Gjykatës Supreme, Gjykata vendosi se Kërkesa 
ishte qartazi e pabazuar dhe e papranueshme sipas nenit 113.7 sepse ai nuk 
kishte arritur të ofronte prova prima facie që vërtetojnë se janë shkelur të 
drejtat dhe liritë e caktuara kushtetuese dhe për shkak se ai kishte hequr 
dorë nga të drejtat e tij për ankimim. Gjykata vendosi se ankesa kundër 
Policisë së Kosovës ishte e papranueshme sepse Parashtruesi nuk i kishte 
shterur të gjitha mjetet juridike të tij para se të parashtronte Kërkesën, duke 
theksuar se ankesa e tij në Ministrinë e Punëve të Brendshme ende ishte e 
pazgjidhur.  Në fund, Gjykata vendosi se Kërkesa ishte e papranueshme në 
tërësi pasi që ajo nuk ishte parashtruar brenda afatit kohor të obligueshëm 
prej 4 muajsh, i cili kishte filluar të llogaritej nga data e marrjes së vendimit 
nga Gjykata Komunale.  

Prishtinë, më 23 mars 2011 
Nr. ref.:RK93/11 

 
 

AKTVENDIM PËR PAPRANUESHMËRI 
 

në 
 

Rastin Nr. KI 84/10 
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Parashtruesi  
 

Agim Stublla 
 

VLERËSIM I KUSHTETUTSHMËRISË 
të 

Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës,  
PKL nr. 69/2010, të 6 gushtit 2010; 

 
Aktgjykimit të Gjykatës Komunale në Lipjan, 

P. nr. 129/2009, të 23 shkurtit 2010; 
 

dhe 
Vendimit të Policisë së Kosovës, 

P. nr. 122/VDP/2010, të 19 nëntorit 2010 
 
 

GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS 
 

e përbërë nga: 
 
Enver Hasani, Kryetar 
Kadri Kryeziu, Zëvendëskryetar 
Robert Carolan, gjyqtar  
Altay Suroy, gjyqtar 
Almiro Rodrigues, gjyqtar 
Snezhana Botusharova, gjyqtare 
Ivan Čukalović, gjyqtar 
Gjylieta Mushkolaj, gjyqtare dhe 
Iliriana Islami, gjyqtare  
 
Parashtruesi i kërkesës 
 
1. Parashtrues i kërkesës është z. Agim Stublla, me banim në Podujevë. 
 
Vendimi i kontestuar gjyqësor 
 
2. Vendimi të cilin parashtruesi i kërkesës e konteston është Aktgjykimi i 

Gjykatës Supreme të Kosovës (Aktgjykimi PKL. nr. 69/2010, i 6 gushtit 
2010), (në tekstin e mëtejmë: Gjykata Supreme), me të cilin hidhej 
poshtë si e pabazuar kërkesa e parashtruesit të kërkesës për mbrojtje të 
ligjshmërisë, të ushtruar kundër Aktgjykimit të Gjykatës Komunale në 
Lipjan (Aktgjykimi P. nr. 129/2009, i 23 shkurtit 2010), dhe Vendimit të 
Policisë së Kosovës (Vendimi P. nr. 122/VDP/2010, i 19 nëntorit 2010). 
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Çështja e lëndës 
 
3. Parashtruesi i kërkesës pohon për shkelje të nenit 49 [E Drejta e Punës 

dhe Ushtrimit të Profesionit] të Kushtetutës së Republikës së Kosovës 
(në tekstin e mëtejmë: Kushtetuta). 

 
Baza juridike 
 
4. Neni 113.7 i Kushtetutës, neni 22 i Ligjit Nr. 03/L-121 për Gjykatën 

Kushtetuese të Republikës së Kosovës, i 16 dhjetorit 2008 (në tekstin e 
mëtejmë: Ligji), dhe rregulli 56 (2) i Rregullores së punës së Gjykatës 
Kushtetuese të Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: Rregullorja 
e punës). 

 
Procedura para Gjykatës 
 
5. Parashtruesi i kërkesës parashtroi kërkesën në Gjykatën Kushtetuese (në 

tekstin e mëtejmë: Gjykata) më 13 shtator 2010. 
 

6. Parashtruesi i kërkesës u njoftua për regjistrimin e kërkesës më 9 nëntor 
2010, nga i cili u kërkua ta sqaronte, në përputhje me nenin 48 të Ligjit, 
shkeljen e supozuar të të drejtave dhe lirive të tij kushtetuese. Edhe pse 
afati kohor për dhënien e sqarimeve mbaroi më 23 nëntor 2010, 
parashtruesi i kërkesës nuk ka dorëzuar asnjë koment lidhur me këtë 
çështje. 

 
7. Parashtruesi i kërkesës ka kërkuar të mos i zbulohet identiteti, por nuk e 

mbështeti me prova këtë kërkesë. 
 

8. Kërkesa iu komunikua Gjykatës Supreme po të njëjtën ditë, më 9 nëntor 
2010. 

 
9. Më 23 shkurt 2011, Kolegji shqyrtues, i përbërë nga gjyqtarët Robert 

Carolan (kryesues), Snezhana Botusharova dhe Gjyljeta Mushkolaj, e 
shqyrtoi raportin e Gjyqtarit raportues Almiro Rodrigues dhe i 
rekomandoi Gjykatës për papranueshmëri. 
 

Përmbledhje e fakteve 
 
10. Më 7 mars 2009, parashtruesi i kërkesës, i cili punonte si polic në 

Aeroportin e Prishtinës, gjeti një telefon celular në tavolinën në të cilën 
ishte duke pirë kafe. 
 

11. Parashtruesi i kërkesës pohon që e dorëzoi telefonin në sektorin e 
sendeve të humbura dhe të gjetura. Parashtruesi i kërkesës, gjithashtu 
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pohon që kishte kërkuar dëftesë që e kishte dorëzuar telefonin në 
sektorin e sendeve të humbura dhe të gjetura, por atij nuk i ishte dhënë 
fare një dëftesë e tillë. 

 
12. Pas një kohe, parashtruesi i kërkesës u arrestua dhe u mbajt 15 ditë në 

paraburgim. 
 

13. Më 9 mars 2009, prokurori publik komunal në Gjykatën Komunale në 
Lipjan e akuzoi parashtruesin e kërkesës për vjedhje sipas nenit 252 (1) 
të Kodit të Përkohshëm Penal të Kosovës. Kushdo që tjetrit ia merr 
pasurinë e luajtshme me qëllim të përvetësimit të kundërligjshëm, për 
vete apo për personin, tjetër dënohet me gjobë ose me burgim deri në tri 
vjet. 

 
14. Më 4 shkurt 2010, avokati i parashtruesit të kërkesës kërkoi nga Gjykata 

Komunale në Lipjan ta shtynte seancën dëgjimore të 3 shkurtit 2010, 
sepse parashtruesi i kërkesës nuk ishte në gjendje të qëndrueshme 
mendore për të marrë pjesë në seancë. 

 
15. Më 23 shkurt 2010, Gjykata Komunale konstatoi që parashtruesi i 

kërkesës ishte fajtor, sepse me paramendim ishte përpjekur ta 
përvetësonte në mënyrë të paligjshme telefonin e sipërpërmendur celular 
për t’u pasuruar. 

 
16. Parashtruesi i kërkesës u dënua me tre (3) muaj burg, të cilin nuk kishte 

nevojë ta vuante nëse brenda një (1) viti nuk do të kryente vepër tjetër 
penale. 

 
17. Parashtruesi i kërkesës pohon që avokati i tij dështoi të ushtronte ankesë 

në Gjykatën e Qarkut kundër aktgjykimit të Gjykatës Komunale. 
 

18. Ndërkohë, parashtruesi i kërkesës parashtroi kërkesë në Gjykatën 
Supreme, të cilën e quajti “kërkesë për mbrojtje të jashtëzakonshme 
ligjore”. Edhe pse një mjet i tillë juridik nuk ekziston, Gjykata Supreme e 
konsideroi atë si “kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë”. 

 
19. Gjykata Supreme (Aktgjykimi PKL. nr. 69/2010, i 6 gushtit 2010) e 

hodhi poshtë kërkesën si të pabazuar, sepse kërkesa nuk përmbante 
asnjë dëshmi për shkelje të ligjit dhe nuk i cekte dispozitat ligjore që 
kinse ishin shkelur. 

 
20. Drejtoria e Përgjithshme e Policisë nxori një vendim (Vendimi P. nr. 

122/VDP/2010, i 19 nëntorit 2010), përmes të cilit parashtruesit të 
kërkesës ia shkëputi marrëdhënien e punës me Policinë e Kosovës për 
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shkaqe disiplinore, një prej tyre ishte vjedhja e telefonit celular në 
Aeroportin e Prishtinës më 7 mars 2009. 

 
21. Më 10 dhjetor 2010, shërbimi mjekësor i Policisë së Kosovës lëshoi një 

njoftim për gjendjen mendore të parashtruesit të kërkesës, duke thënë që 
parashtruesi i kërkesës kishte shkallë të ulët të tolerancës. 

 
22. Parashtruesi i kërkesës ushtroi ankesë në Ministrinë e Punëve të 

Brendshme, përmes të cilës e kundërshtonte vendimin e Drejtorisë së 
Përgjithshme të Policisë. 

 
Pretendimet e parashtruesit të kërkesës 
 
23. Parashtruesi i kërkesës pohon se ishte rrahur nga policia dhe të 

burgosurit gjersa ishte në paraburgim. 
 

24. Ai më tej ankohet se aktgjykimi i Gjykatës Komunale në Lipjan është 
politikisht i motivuar dhe nuk është i bazuar në prova, por, në vend të 
kësaj, është i bazuar në rrena dhe i orkestruar nga qeveria aktuale. 

 
25. Për më tepër, ai pohon që ishte kërcënuar edhe nga gjykata e 

sipërpërmendur. 
 

26. Parashtruesi i kërkesës më tej pohon që nuk ka përdorur asnjë mjet të 
rregullt juridik kundër aktgjykimit të shkallës së parë, të 23 shkurtit 
2010, sepse avokati i tij me qëllim nuk kishte ushtruar ankesë në 
gjykatën e shkallës së dytë, edhe pse parashtruesi i kërkesës e kishte 
autorizuar të ushtronte ankesë. 

 
Vlerësimi i pranueshmërisë së kërkesës 
 
27. Sa i përket pohimit të parashtruesit të kërkesës se është shkelur e drejta 

e tij e garantuar me nenin 49 [E Drejta e Punës dhe Ushtrimit të 
Profesionit] të Kushtetutës, Gjykata vëren që për të gjykuar për kërkesën 
e parashtruesit, Gjykata së pari duhet të shqyrtojë nëse parashtruesi i 
kërkesës i ka përmbushur kriteret për pranueshmëri, të përcaktuara në 
Kushtetutë, Ligj dhe Rregullore të punës. 
 

28. Sa i përket ankesës kundër vendimit të Drejtorisë së Përgjithshme të 
Policisë (Vendimi P. nr. 122/VDP/2010, i 19 nëntorit 2010), përmes të 
cilit parashtruesit të kërkesës ia shkëputi marrëdhënien e punës me 
Policinë e Kosovës, parashtruesi i kërkesës ushtroi ankesë në Ministrinë 
e Punëve të Brendshme, përmes të cilës e kundërshtonte vendimin e 
sipërpërmendur. Megjithatë, parashtruesi i kërkesës nuk shfrytëzoi asnjë 
mjet tjetër juridik të paraparë me ligj. 
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29. Prandaj, sa i përket kësaj ankese, parashtruesi i kërkesës nuk i ka 
shteruar të gjitha mjetet juridike që i kishte në dispozicion sipas ligjit në 
fuqi. 

30. Parashtruesi i kërkesës nuk ka saktësuar në ankesën kundër aktgjykimit 
të Gjykatës Supreme se cilat të drejta të garantuara me Kushtetutë janë 
shkelur, si dhe pse janë shkelur, dhe as që ka dorëzuar ndonjë provë 
përkatëse dhe relevante. 
 

31. Parashtruesi i kërkesës i ka dorëzuar disa dokumente. Megjithatë, ato 
nuk tregojnë që “të drejtat dhe liritë e tij themelore, të garantuara me 
Kushtetutë, janë shkelur nga autoritetet publike”. 

 
32. Përveç kësaj, parashtruesi i kërkesës nuk ka shfrytëzuar asnjë mjet të 

rregullt juridik kundër aktgjykimit të Gjykatës Komunale në Lipjan, të 23 
shkurtit 2010. Pra, ai hoqi dorë nga e drejta për të ushtruar ankesë. 

 
33. Për më tepër, kërkesa është dashur të parashtrohej në Gjykatën 

Kushtetuese brenda katër (4) muajve, duke filluar nga 23 shkurti 2010, 
data e aktgjykimit të Gjykatës Komunale. Megjithatë, parashtruesi i 
kërkesës parashtroi kërkesë në Gjykatën Kushtetuese më 13 shtator 
2010, d.m.th. pothuaj shtatë (7) muaj më vonë. 

 
34. Prandaj, rezulton që kërkesa është e pabazuar dhe duhet të hidhet poshtë 

si e papranueshme. 
 

PËR KËTO ARSYE 
 
Në pajtim me nenin 113.7 të Kushtetutës, nenin 20 të Ligjit për Gjykatën 
Kushtetuese, dhe rregullin 56 (2) të Rregullores së punës, më 23 shkurt 
2010, Gjykata Kushtetuese, me shumicë votash,  

 
 

VENDOS 
 

I. TA HEDHË POSHTË kërkesën si të papranueshme; 
 
Ky Vendim do t’u komunikohet palëve dhe do të publikohet në Gazetën 
Zyrtare, në pajtim me nenin 20.4 të Ligjit; 
 
Ky Vendim në fuqi menjëherë. 
 
 
Gjyqtari Raportues                Kryetari i Gjykatës Kushtetuese 

 
Almiro Rodrigues                       Prof. Dr. Enver Hasani 
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Sabri Hamiti dhe Deputetë të tjerë kundër Vendimit të Kuvendit 
të Republikës së Kosovës, Nr. 04-V-04, në lidhje me zgjedhjen e 
Presidentit të Republikës së Kosovës 

 
Rasti KO 29-2011, vendimi i datës 30 mars 2011 
 
Fjalët kyçe: shpërndarja e Kuvendit, detyrat e deputetëve, zgjedhja e 
Presidentit, Zgjedhjet, kuorumi (Kuvend), kërkesë e bërë nga 10 ose më 
shumë deputetë 
 
Parashtruesit, një grup prej 34 deputetësh të Kuvendit, e kishin dorëzuar 
Kërkesën në bazë të nenit 113.5 të Kushtetutës duke kontestuar vendimin e 
Kuvendit për zgjedhjen e Behgjet Pacollit President të Kosovës në rundin e 
tretë të votimit, duke pretenduar se procedura e zgjedhjes kishte shkelur 
Nenit 86 të Kushtetutës në tri aspekte: nuk ekzistonte kuorumi prej dy të 
tretave që kërkohet për marrjen e vendimit për zgjedhjen e Presidentit sipas 
nenit 86.4; kishte vetëm një kandidat për ketë pozitë ndërsa neni 86.5 
kërkon që të jenë së paku dy kandidatë; dhe kishte pasur një ndërprerje të 
papranueshme gjatë procedurës së zgjedhjes. 

Në përgjigjen e tij, Z. Pacolli kishte theksuar se kërkesa për kuorum në 
Kuvend  sipas nenit 69.3 të Kushtetutës vetëm kërkon praninë e më shumë 
se gjysmës së deputetëve, çka ishte plotësuar në fillim të seancës së 
kontestuar, duke shtuar se deputetët e larguar nga seanca në fakt ishin vota 
kundër tij, kështu që kishte pasur kuorum. Z. Pacolli argumentoi se neni 
86.3  nuk kërkon që Kuvendi të nominojë më shumë së një kandidat për 
President, duke pohuar se dispozitat e neneve 86.5 dhe 86.6 për dy të tretat 
e votave dhe për shpërbërjen e Kuvendit aplikohen vetëm në situatat kur 
janë nominuar më shumë se dy kandidatë për postin e Presidentit. Z. Pacolli 
po ashtu argumentoi se Kryetari i Kuvendit është interpretuesi përfundimtar 
i Rregullores së Kuvendit sipas nenit 17.1 të Rregullores së Punës së 
Kuvendit, dhe se ai e kishte miratuar kërkesën për pauzë gjatë procedurës së 
zgjedhjes.   

Gjykata vendosi se Kërkesa ishte e pranueshme sepse Parashtruesit, anëtarët 
e grupit të përbërë prej 10 apo më shumë deputetëve të Kuvendit, ishin palë 
e autorizuar dhe i ishin përmbajtur afatit prej 8 ditësh, sipas nenit 113.5, dhe 
kishin plotësuar kushtet e nenit 42 të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese, duke 
identifikuar anëtarët e grupit, duke ofruar nënshkrimet e nevojshme, duke 
identifikuar vendimin e sfiduar, duke specifikuar dispozita kushtetuese që 
pretendohej se ishin shkelur dhe duke ofruar dëshmi mbështetëse. 

Së pari, Gjykata konstatoi se neni 86 shkilet kur deputetët e Kuvendit 
propozojnë vetëm një kandidat për President, duke theksuar qëllimin e 



BULETINI I PRAKTIKËS GJYQËSORE | 129 
 

 

hartuesve të Kushtetutës për të përqafuar një sistem më demokratik në të 
cilin parakusht për zgjedhjen e Presidentit është që të ketë më shumë se një 
kandidat. Gjykata theksoi mungesën e formulimit gjuhësor që do të 
mundësonte zgjedhjen e Presidentit me vetëm një kandidat, duke 
përmendur si shembuj Kushtetutat e Shqipërisë dhe Hungarisë. Gjykata 
përfundoi se zgjedhja në ketë rast është e pavlefshme. Së dyti, Gjykata 
përfundoi se zgjedhja ishte e pavlefshme edhe për shkak të mungesës së 
kuorumit 100% të përcaktuar në nenin 86, i cili i obligonte që të gjithë 120 
deputetët që të votonin për zgjedhjen e Presidentit (me përjashtim të atyre 
që kanë marrë leje nga Kryetari i Kuvendit).  Në ketë aspekt, Gjykata theksoi 
se deputetët e kanë për detyrë që të marrin pjesë në punimet e Kuvendit. Në 
fund, Gjykata theksoi se neni 86 dhe Rregullorja e Punës së Kuvendit nuk e 
përcaktonin se a lejohet pushimi gjatë procedurës së zgjedhjes së 
Presidentit, duke nënvizuar se ajo e kishte për detyrë vetëm të shqyrtojë 
pretendimet për shkelje të Kushtetutës, duke konstatuar se pushimi gjatë 
procedurës nuk përbënte çështje kushtetuese sipas nenit 86. Gjykata 
përfundoi se Parashtruesit nuk kishin paraqitur dëshmi se ka pasur shkelje 
të Kushtetutës. 

Për arsyet e lartcekura, Gjykata vendosi që të shpall Kërkesën të pranueshme 
dhe me shtatë vota për dhe dy kundër, vendosi se vendimi i Kuvendit për 
zgjedhjen e Presidentit kishte shkelur nenin 86, prandaj ishte pavlefshëm.  

Prishtinë, më 30 mars 2011 
Nr. ref.: AGJ 107/11 

 
 
 

 
AKTGJYKIM 

 
në 

 
Rastin Nr. KO 29/11 

 
Parashtruesit 

 
Sabri Hamiti dhe deputetë të tjerë 

Vlerësimi i kushtetutshmërisë të Vendimit të Kuvendit të 
Republikës së Kosovës, Nr. 04-V-04, lidhur me zgjedhjen e 

Presidentit të Republikës së Kosovës, i datës 22 shkurt 2011. 
 
 

  
GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS 
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e përbërë nga:  
 
Enver Hasani, Kryetar 
Kadri Kryeziu, Zëvendëskryetar 
Robert Carolan, gjyqtar 
Altay Suroy, gjyqtar 
Almiro Rodrigues, gjyqtar 
Snezhana Botusharova, gjyqtare 
Ivan Čukalović, gjyqtar 
Gjyljeta Mushkolaj, gjyqtare dhe 
Iliriana Islami, gjyqtare  

 
Parashtruesit e kërkesës 
 
1. Parashtruesit e kërkesës janë 25 (njëzet e pesë) deputetë nga Lidhja 

Demokratike e Kosovës (LDK) dhe 9 (nëntë) deputetë nga Aleanca për 
Ardhmërinë e Kosovës, (AAK) (shih Shtojcën A), përfaqësuar nga Mr. sc. 
Vjosa Osmani. 

 
Vendimi i sfiduar 
 
2. Vendimi i sfiduar nga parashtruesit është Vendimi i Kuvendit të 

Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: Kuvendi), Nr. 04-V-04, 
lidhur me zgjedhjen e Presidentit të Republikës së Kosovës, z. Behgjet 
Pacolli, në seancën e jashtëzakonshme të Kuvendit, më 22 shkurt 2011. 

 
Objekti i çështjes 
 
3. Objekti i çështjes i kësaj kërkese është vlerësimi i kushtetutshmërisë nga 

Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: 
Gjykata) të vendimit të Kuvendit, me të cilin, z. Behgjet Pacolli u zgjodh 
President i Republikës së Kosovës. 

 
4. Parashtruesit kontestojnë kushtetutshmërinë e procedurës së zgjedhjes 

së Presidentit të Republikës së Kosovës, e aplikuar në seancën e 
jashtëzakonshme të Kuvendit, mbajtur më 22 shkurt 2011, duke pohuar 
shkelje të nenit 86 të Kushtetutës [Zgjedhja e Presidentit] së Republikës 
së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: Kushtetuta). 

 
5. Parashtruesit, në veçanti pohojnë se neni 86, paragrafët (4), (5), dhe (6) 

të Kushtetutës janë shkelur duke mos pasur kuorumin e nevojshëm gjatë 
votimit, me  mungesën e një kundër-kandidati dhe me ndërprerjen e 
votimit gjatë procedurës së zgjedhjes.  
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Baza juridike 
 
6. Neni 113.5 i Kushtetutës, neni 42 i Ligjit Nr. 03/L-121 mbi Gjykatën 

Kushtetuese të Republikës së Kosovës, i datës 16 dhjetor 2008 (në 
tekstin e mëtejmë: Ligji) dhe rregulli 56 (1) i Rregullores së punës së 
Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: 
Rregullorja e punës). 

 
Procedura në Gjykatë 
 
7. Më 1 mars 2011, parashtruesit paraqitën kërkesën në Gjykatë. 
 
8. Më 2 mars 2011, sipas rregullit 8 dhe 33 të Rregullores së punës, 

Kryetari, me Urdhër Nr. GJR. 29/11 të datës 2 mars 2011, emëroi 
gjyqtaren Iliriana Islami si Gjyqtare Raportuese. Në të njëjtën datë, sipas 
rregullit 9 të Rregullores së punës, Zëvendëskryetari i Gjykatës, me 
Urdhër Nr. KSH. 29/11, emëroi Kolegjin Shqyrtues, të përbërë prej 
gjyqtares Snezhana Botusharova (Kryesuese), Ivan Čukalovič dhe Enver 
Hasani. 

 
9. Më 3 mars 2011, kërkesa ju komunikua Kryetarit të Kuvendit, duke 

kërkuar përgjigjen e tij. Në të njëjtën datë, sipas Rregullores së punës, 
kërkesa ju komunikua edhe Presidentit të Republikës së Kosovës dhe 
Zyrës Civile Ndërkombëtare (ICO), si palë të interesuara në këtë çështje. 

 
10. Më 8 mars 2011, Gjykata kërkoi nga parashtruesit të paraqesin 

dokumentacion shtesë, sipas rregullit 35 (2) të Rregullores së punës. 
 

11. Më 10 mars 2011, Kryetari i Republikës së Kosovës, z. Behgjet Pacolli, 
dorëzoi përgjigjen e tij lidhur me kërkesën e parashtruesve. 

 
12. Më 11 mars 2011, Kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës, z. Jakup 

Krasniqi, dorëzoi vetëm Vendimin mbi zgjedhjen e Presidentit, 
procesverbalin dhe Transkriptin nga zgjedhja e Presidentit dhe Qeverisë 
mbajtur në seancën e jashtëzakonshme të datës 22 shkurt 2011. 

 
13. Më 17 mars 2011, Kolegji Shqyrtues pas këshillimit mbi Raportin e 

Gjyqtares Raportuese, i rekomandoi Gjykatës për pranueshmërinë e 
kërkesës. 

 
14. Më 28 mars 2011, Gjykata shqyrtoi dhe votoi lidhur me kërkesën. 
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Përmbledhja e fakteve 
 
15. Më 21 shkurt 2011, Kryetari i Kuvendit ftoi deputetët për të mbajtur një 

seancë të jashtëzakonshme më 22 shkurt 2011. Në rendin e ditës për këtë 
seancë të jashtëzakonshme, midis çështjeve të tjera, u paraqit dhe 
zgjedhja e Presidentit të Republikës së Kosovës. 
 

16. I vetmi kandidat i propozuar për t’u zgjedhur si President i Republikës së 
Kosovës ishte z. Behgjet Pacolli. 

 
17. Gjatë votimit, nuk morën pjesë partitë opozitare: LDK, AAK dhe 

Vetëvendosja. Si pasojë, të pranishëm ishin vetëm 67 (gjashtëdhjetë e 
shtatë) deputetë. 

 
18. Pas raundit të parë të votimit, Kryetari i Kuvendit deklaroi se 67 

(gjashtëdhjetë e shtatë) deputetë ishin të pranishëm, dhe nga këta 67 
deputetë, vetëm 54 (pesëdhjetë e katër) deputetë kishin votuar PËR. 

 
19. Kuvendi, atëherë, mbajti edhe një raund të dytë, pas të cilit, Kryetari i 

Kuvendit deklaroi se nga 67 deputetë, 58 deputetë votuan PËR. 
 

20. Pastaj, Kryetari i Kuvendit shpalli edhe një raund tjetër të votimit. 
Megjithatë, PDK (Partia Demokratike e Kosovës) kërkoi një pushim, i cili 
fillimisht u refuzua nga Kryetari i Kuvendit. 

 
21. Pas pushimit, u mbajt raundi i tretë i votimit, në të cilin Kryetari i 

Kuvendit deklaroi se nga 65 (gjashtëdhjetë e pesë) deputetë, 62 
(gjashtëdhjetë e dy) votuan PËR. Megjithatë, Komisioni, i cili udhëhoqi 
procedurën e zgjedhjes, deklaroi se nga 67 (gjashtëdhjetë e shtatë) 
fletëvotime në kutinë e votimit, 62 ishin PËR, 4 KUNDËR dhe 1 votë e 
pavlefshme. 

 
22. Pas raundit të tretë të votimit, Kryetari i Kuvendit, z. Jakup Krasniqi, 

konkludoi se z. Behgjet Pacolli zgjidhet President i Republikës së 
Kosovës.  

 
Argumentet e parashtruesve të kërkesës 
 

i. Mungesa e kuorumit që mundësonte zgjedhjen e Presidentit  
 
23. Parashtruesit pohojnë se sipas nenit 86(4) të Kushtetutës i cili siguron 

se: ‘’ Zgjedhja e Presidentit bëhet me dy të tretat (2/3) e votave të të 
gjithë deputetëve të Kuvendit’’, 2/3-at e shumicës të 120 (njëqind e 
njëzetë) deputetëve është 80 deputetë, i cili është kuorumi i nevojshëm 
që nevojitet për të proceduar me zgjedhjen e Presidentit. Megjithatë, 
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gjatë seancës të jashtëzakonshme të Kuvendit, gjatë raundit të parë të 
votimit, ishin të pranishëm vetëm 67 deputetë, që do të thotë se kuorumi 
i nevojshëm nuk u arrit më kurrë me qëllim që të zbatohej procedura e 
votimit për President. Pavarësisht kësaj, votimi u zhvillua pa kuorum. 
 

24. Sipas parashtruesve, mungesa e kuorumit ishte evidente edhe në raundin 
e dytë të votimit, ku vetëm 67 (gjashtëdhjetë e shtatë) deputetë u 
deklaruan të pranishëm. 

 
25. Në raundin e tretë të votimit, vetëm 65 (gjashtëdhjetë e pesë) deputetë u 

deklaruan të pranishëm dhe Kryetari i Kuvendit konkludoi se z. Behgjet 
Pacolli, i cili kishte marrë 62 (gjashtëdhjetë e dy) vota, u zgjodh 
President i Republikës së Kosovës. 

 
26. Në përgjithësi, sipas opinionit të parashtruesve, gjatë gjithë procedurës 

së votimit për zgjedhjen e Presidentit, kuorumi i nevojshëm i 2/3-ve nuk 
u plotësua kurrë ose të ishte në pajtim me të, e cila përbën shkelje të 
nenit 86.4 të Kushtetutës. 

 
27. Për më tepër, parashtruesit pohojnë se procedura është në kundërshtim 

me mënyrën se si Presidenti i Republikës së Kosovës është zgjedhur më 
parë. 

 
28. Për më tepër, ata argumentojnë se neni 51 i Rregullores së punës së 

Kuvendit specifikon qartësisht: ”Kuvendi ka kuorum kur janë të 
pranishëm më shumë se gjysma e deputetëve të Kuvendit’’ dhe se 
”Vendimet e mbledhjeve të Kuvendit janë të vlefshme, në qoftë se në 
kohën kur ato janë marrë, në sallë kanë qenë më shumë se gjysma e 
deputetëve të Kuvendit’’. Për më tepër, Rregullorja e punës e Kuvendit 
siguron se: ‘’Ligjet, vendimet dhe akte të tjera të Kuvendit konsiderohen 
si të miratuara, nëse shumica e deputetëve janë të pranishëm dhe 
votojnë’’. Megjithatë, Rregullorja siguron gjithashtu se: ‘’Përjashtim 
bëhet në rastet kur Kushtetuta e Republikës së Kosovës parasheh 
ndryshe’’. Sipas parashtruesve, është e qartë se lidhur me kuorumin e 
nevojshëm në rastin e zgjedhjes së Presidentit të Kosovës, Kushtetuta 
parasheh ndryshe, duke kërkuar 2/3-at e të gjithë deputetëve të 
Kuvendit. 

 
29. Parashtruesit, gjithashtu, cekin se çështjet për të cilat me Rregulloren e 

punës së Kuvendit, kërkohet vendim-marrja me 2/3-at, janë: ratifikimi i 
marrëveshjeve ndërkombëtare, shkarkimi i Avokatit të Popullit, zgjatja e 
Gjendjes së Jashtëzakonshme për më shumë se 150 ditë, miratimi i 
Rregullores së Punës së Kuvendit, etj. Parashtruesit pohojnë se kur 
Kuvendi duhet të vendos për ndonjë nga çështjet e sipërpërmendura, 
votimi nuk duhet të ndodh, derisa të ketë kuorum të konfirmuar prej 
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2/3-ve e të gjithë deputetëve të pranishëm. Si shembull, parashtruesit 
deklaruan se në seancën e Kuvendit të datës 6 shtator 2010, pasi Kryetari 
i Kuvendit konfirmoi se 72 (shtatëdhjetë e dy) deputetë ishin të 
pranishëm, ai vazhdoi me rendin e ditës, që përmbante në pikën 4, 
ratifikimin e Marrëveshjes mes Qeverisë së Kosovës dhe Bankës 
Botërore. Sipas nenit 18.1 (3) të Kushtetutës, ratifikimi i marrëveshjeve 
ndërkombëtare duhet të behët me 2/3-at e të gjithë deputetëve të 
Kuvendit. Duke respektuar këtë procedurë, në seancën e 6 shtatorit 
2010, Kryetari i Kuvendit, pasi deklaroi se nuk kishte kuorum, e shtyu 
atë për seancën e ardhshme plenare. Ngjashmërisht, në një seancë në 
2009, Kuvendi procedoi me ratifikimin e një marrëveshjeje për 
përvetësimin e një kredie mes Qeverisë së Kosovës dhe IBRD, Bankës 
Ndërkombëtare për Rikonstruktim dhe Zhvillim, si dhe Memorandumin 
e Misionit të Thesarit të Bankës Botërore, vetëm pasi u konfirmua se 81 
deputetë ishin të pranishëm, domethënë, më shumë se 2/3-at ishin të 
nevojshëm për ratifikimin e kësaj marrëveshjeje. Gjithashtu, në seancën 
e datës 13 dhe 17 maj 2010, pika 7 në rendin e ditës, ishte rishqyrtimi i 
propozimit të Qeverisë së Kosovës për të ndryshuar Marrëveshjen me 
Fondin Monetar Ndërkombëtar, FMN-në. Para rishqyrtimit të kësaj 
çështjeje, Kryetari i Kuvendit deklaroi se votimi për këtë procedurë nuk 
mund të fillojë pa kuorumin e përbërë nga 2/3-at e të gjithë deputetëve 
të Kuvendit. 
 

30. Parashtruesit, më tej argumentojnë se zgjedhja e Presidentit të 
Republikës së Kosovës në 2008 u bazua në Kornizën Kushtetuese për 
Vetëqeverisje të Përkohshme në Kosovë, e cila parashikonte një 
procedurë identike (lidhur me numrin e nevojshëm të votave) për 
zgjedhjen e Presidentit. Neni 9.2.8 i kësaj Kornize siguronte se: ‘’Kuvendi 
zgjedh Presidentin e Kosovës me shumicën e 2/3-ve të votave të të gjithë 
deputetëve të Kuvendit. Nëse pas dy raundeve të votimit, nuk mund të 
arrihet shumica e 2/3-ve, në raundin pasues, kërkohet shumica e votave 
të gjithë deputetëve’’. Edhe në atë rast, votimi u mbajt pas konfirmimit se 
kuorumi prej 2/3-ve i të gjithë deputetëve ishte i pranishëm. Në fakt, 119 
deputetë ishin të pranishëm dhe pasi ky numër u konfirmua, 
Kryetari/Udhëheqësi, deklaroi se: ‘’të gjitha kushtet/kriteret janë 
plotësuar me qëllim që të vazhdojmë me rendin e ditës, e cila përfshinte 
edhe zgjedhjen e Presidentit”. Parashtruesit, duke përdorur parimin e 
analogjisë, pohojnë se kushti i kuorumit prej 2/3-ve duhet të ishte i 
vlefshëm për zgjedhjen e Presidentit, sipas Kushtetutës. 
 

31. Parashtruesit insistojnë që është evidente se, praktikat e mëparshme të 
Kuvendit konfirmojnë, edhe nëse nuk është e shprehur në mënyrë 
specifike, që para se të fillojë votimi, nevojitet kuorumi prej 2/3-ve, sipas 
Rregullores së punës të Kuvendit dhe Kushtetutës. Kjo mbështetet në 
praktikën parlamentare të Kuvendit. Prandaj, duke mos respektuar këtë 
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procedurë, është shkelur neni 86 i Kushtetutës dhe çfarëdo vendimi i 
marrë gjatë një procedure të tillë është jo-kushtetues. 

 
ii. Mungesa e ndonjë kundër-kandidati gjatë procedurës së 

votimit të Presidentit 
 
32. Lidhur më këtë, parashtruesit pohojnë se zgjedhja e Presidentit të 

Republikës së Kosovës duhet të kishte ndodhur pas nominimit të më 
shumë se një kandidati, sipas nenit 86.5, i cili siguron se: ’’Nëse asnjëri 
kandidat nuk merr shumicën prej dy të tretave (2/3) në dy votimet e 
para, organizohet votimi i tretë në mes të dy kandidatëve të cilët kanë 
marrë numrin më të lartë të votave në votimin e dytë dhe kandidati që 
merr shumicën e votave të të gjithë deputetëve, zgjidhet President i 
Republikës së Kosovës’’. Për më tepër, neni 86.6 i Kushtetutës siguron: 
‘’Nëse asnjëri kandidat nuk zgjidhet President i Republikës së Kosovës, 
shpërndahet Kuvendi…’’. 
 

33. Parashtruesit pohojnë se neni 86 i Kushtetutës kërkon kandidimin e të 
paktën dy (2) kandidatëve, pasi në të dyja citimet, numri i kandidatëve 
është i përmendur në shumës. Megjithatë, gjatë votimit më 22 shkurt 
2011, ishte vetëm një kandidat i cili garonte për postin e Presidentit, e që 
është jo-kushtetuese, sipas nenit 86.5 dhe nenit 86.6 të Kushtetutës. 

 
34. Së fundmi, parashtruesit pohojnë se në dy zgjedhjet e mëparshme për 

President të Republikës së Kosovës, ka pasur gjithmonë dy kandidatë që 
garonin për President të Kosovës. Në fakt, Korniza Kushtetuese nuk 
përcakton ndonjë kundër-kandidat, dhe është e qartë se qëllimi i 
hartuesve të Kushtetutës ishte, kur përfshinë kriterin në Kushtetutën e 
Republikës së Kosovës, të mos ketë vetëm një kandidat në rastin e 
zgjedhjes së Presidentit, por të ketë edhe një kundër-kandidat. Prandaj, 
sipas parashtruesve, qëllimi i hartuesve të Kushtetutës ishte të 
ndryshohej kjo pjesë procedurale e zgjedhjes së Presidentit, duke pasur 
parasysh një pozicion më demokratik duke i shtuar parimin e 
garimit/konkurrencës.  

 
iii.    Ndërprerja e votimit në kundërshtim me Rregulloren 
            e punës të Kuvendit të Republikës së Kosovës 

 
35. Lidhur me ndërprerjen e votimit, në momentin kur u kërkua një pushim, 

parashtruesit pohojnë se kjo ishte shkelje e Rregullores së punës të 
Kuvendit të Kosovës dhe të Kushtetutës, bazuar në konkluzionin e 
Kryetarit të Kuvendit, si interpretuesi përfundimtar i Rregullores së 
punës. Meqenëse, Rregullorja e punës nuk ka specifikuar, nëse që në 
fillim të fazës së votimit për zgjedhjen e Presidentit, ndërprerjet ose 
pushimet mund të lejohen në mes të procedurës së votimit, është e qartë 
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se Kryetari i Kuvendit, sipas nenit 17.1 të rregullores së punës, jep 
interpretimin përfundimtar të Rregullores së punës gjatë seancave 
plenare. Kjo është saktësisht se çfarë bëri z. Jakup Krasniqi në seancën e 
22 shkurtit 2011, kur ai deklaroi se ndërprerja e votimit përbënte shkelje 
të Rregullores së punës. 
 

36. Parashtruesit, për më tepër, pohojnë se në mes të raundit të dytë dhe të 
tretë lidhur me zgjedhjen e Presidentit, PDK kërkoi një pushim, i cili 
fillimisht u refuzua nga Kryetari Jakup Krasniqi, por edhe pasi ai e lejoi 
këtë pushim, ai deklaroi se kjo përbënte shkelje të Rregullores së punës 
dhe shkelje të Kushtetutës. 

 
37. Në parashtresën e tyre, pas një pushimi prej rreth një ore, gjatë raundit 

të tretë të votimit, z. Behgjet Pacolli u zgjodh President i Republikës së 
Kosovës, përkundër  paralajmërimit të mëhershëm të Kryetarit të 
Kuvendit, z. Jakup Krasniqi, se një pushim i tillë ishte jo-kushtetues dhe 
në kundërshtim me Rregulloren e punës së Kuvendit të Kosovës. Pasi 
pushimi përfundoi, Kryetari i Kuvendit deklaroi edhe një herë se 
ndërprerja në mes të procedurës së votimit është në kundërshtim me 
Rregulloren e punës dhe do të ketë pasoja pasi është ushtruar presion 
mbi deputetët. 

 
38. Parashtruesit konkludojnë se, bazuar në faktin që Kryetari i Kuvendit 

është interpretuesi përfundimtar i Rregullores së punës, ndërprerja e 
procedurës së votimit i shkeli këto rregulla. 

 
Përgjigja nga Presidenti i Kuvendit të Republikës së Kosovës 
 
39. Kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës, z. Jakup Krasniqi, nuk 

paraqiti asnjë koment lidhur me kërkesën e parashtruesve, por paraqiti 
para Gjykatës Vendimin mbi zgjedhjen e Presidentit të Republikës së 
Kosovës, z. Behgjet Pacolli, procesverbalin dhe transkriptin mbi 
zgjedhjen e Presidentit dhe Qeverisë së Kosovës mbajtur më 22 shkurt 
2011. 
 

40. Kryetari i Kuvendit hapi seancën e jashtëzakonshme, më 22 shkurt 2011, 
me 81 deputetë të pranishëm, dhe sipas procesverbalit dhe transkriptit, 
në rendin e ditës ishin 2 (dy) çështje: 1) Zgjedhja e Presidentit të 
Republikës së Kosovës, dhe 2) Zgjedhja e Qeverisë të Republikës së 
Kosovës. 

 
41. Prandaj, Komisioni i përkohshëm për verifikimin e kuorumit dhe 

mandatave paraqiti një raport për verifikimin e plotësimit të kritereve 
nga kandidati i nominuar për President, z. Behgjet Pacolli, i cili 



BULETINI I PRAKTIKËS GJYQËSORE | 137 
 

 

konkludonte se ai i plotësonte kushtet që parashihen në Kushtetutë dhe 
Ligjin Nr. 03/L-094 mbi Presidentin e Republikës së Kosovës.  

 
42. Pasi u prezantua ky raport nga komisioni, Kryetari i Kuvendit deklaroi se 

të pranishëm ishin 93 deputetë. 
 

43. Para se të fillonte raundi i parë i votimit, LDK, AAK dhe Vetëvendosja u 
larguan nga seanca dhe nuk morën pjesë. Si rezultat, të pranishëm ishin 
vetëm 67 (gjashtëdhjetë e shtatë) deputetë. 

 
44. Pas raundit të parë të votimit, Kryetari i Kuvendit deklaroi se ishin të 

pranishëm 67 deputetë, dhe se nga këta 67 (gjashtëdhjetë e shtatë), 54 
deputetë votuan PËR, 11 votuan KUNDËR dhe 2 vota ishin të 
pavlefshme. 

 
45. Kuvendi, pastaj mbajti raundin e dytë, ku Kryetari i Kuvendit deklaroi se 

nga 67 (gjashtëdhjetë e shtatë) deputetë të pranishëm, 58 (pesëdhjetë e 
tetë) deputetë votuan PËR, 7 (shtatë) votuan KUNDËR dhe 2 (dy)vota 
ishin të pavlefshme. 

 
46. Pastaj, Kryetari i Kuvendit hapi raundin e tretë të votimit, i cili u mbajt 

pas pushimit me 65 (gjashtëdhjetë e pesë) deputetë të pranishëm. 
Kryetari i Kuvendit deklaroi se nga 65 (gjashtëdhjetë e pesë) deputetë të 
pranishëm, 62 (gjashtëdhjetë e dy) deputetë votuan PËR, 4 (katër) 
votuan KUNDËR dhe 1 (një) votë ishte e pavlefshme. Megjithatë, 
Komisioni, i cili udhëhoqi procedurën e votimit, deklaroi se nga 67 
(gjashtëdhjetë e shtatë) fletëvotime në kutinë e votimit, 62 (gjashtëdhjetë 
e dy) ishin PËR, 4  (katër) ishin KUNDËR dhe 1 (një) votë ishte e 
pavlefshme. 

 
47. Pas raundit të tretë të votimit, Kryetari i Kuvendit, z. Krasniqi, konkludoi 

se z. Behgjet Pacolli zgjidhet President i Republikës së Kosovës. 
 
Përgjigja nga Presidenti i Republikës së Kosovës  
 
48. Presidenti i Republikës së Kosovës, z. Behgjet Pacolli (në tekstin e 

mëtejmë: Pala e Interesuar), pohon se ai u nominua si kandidat për 
postin e Presidentit të Republikës së Kosovës në pajtim me nenin 86.3 të 
Kushtetutës. Pala e Interesuar pohon se në pajtim me nenin 86.1 dhe 
86.5 të Kushtetutës, në raundin e tretë të votimit, 62 deputetë votuan 
PËR zgjedhjen e z. Behgjet Pacolli si President i Republikës së Kosovës. 
 

49. Lidhur me mungesën e kuorumit, Pala e Interesuar argumenton se sipas 
nenit 69 [Orari i Seancave dhe Kuorumi] të Kushtetutës, dhe më 
specifikisht nenit 69.3 të Kushtetutës, siguron se Kuvendi ka kuorum kur 
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më shume së (1/2) gjysma e deputetëve janë të pranishëm. Në fillim të 
seancës së jashtëzakonshme, të pranishëm ishin 117 deputetë, sipas Palës 
së Interesuar. Fakti që LDK, AAK dhe Vetëvendosje u larguan nga 
seanca, duhet të konsiderohet si votë kundër kandidatit, z. Behgjet 
Pacolli, për postin e Presidentit të Republikës së Kosovës, dhe deputetët 
që ishin të pranishëm dhe votuan për z. Pacolli, duhet të konsiderohen si 
përmbushje të kushteve procedurale të nenit 86 të Kushtetutës dhe se 
dëshira e Kuvendit u shpreh në dy raundet e para të votimit. 

 
50. Për më tepër, Pala e Interesuar argumenton se kur filloi raundi i parë i 

votimit në seancë ishin të pranishëm 67 deputetë, domethënë, Kuvendi 
kishte kuorum në pajtim me nenin 69.3 të Kushtetutës dhe nenin 51.1 
dhe nenin 51.3 të Rregullores së punës të Kuvendit. Prania e 67 
deputetëve u konfirmua, gjithashtu, edhe nga Kryetari i Kuvendit. Për 
më tepër, as neni 86 i Kushtetutës, dhe as Rregullorja e punës së 
Kuvendit nuk siguron se 2/3-at e deputetëve nevojiten që të fillojë 
votimi. 

 
51. Për më tepër, Pala e Interesuar argumenton se Kushtetuta, në mënyrë të 

drejtpërdrejtë, nuk parasheh obligimin që deputetët të jenë të 
pranishëm. Megjithatë, në frymën e Kushtetutës dhe në përfaqësimin 
dinjitoz të elektoratit të tyre, ata kanë obligim (të paktën, obligim etik) të 
jenë të pranishëm në seancë. Prandaj, me qëllim që të shmanget bllokimi 
për zgjedhjen e Presidentit në Kuvend, hartuesit e Kushtetutës, dhe në 
veçanti neni 86 i Kushtetutës, ka paraparë tri raunde të votimit dhe në 
raundin e tretë, z. Behgjet Pacolli u zgjodh President i Republikës së 
Kosovës. 

 
52. Lidhur me numrin e kandidatëve, Pala e Interesuar argumenton që neni 

86.3 i Kushtetutës nuk e kërkon shprehimisht numrin e tillë dhe nuk i 
obligon deputetët të nominojnë më shumë se një kandidat për President. 

 
53. Për më tepër, Pala e Interesuar pohon se neni 86 i Kushtetutës duhet të 

ri-lexohet dhe të interpretohet në tërësi, dhe neni 86.5 dhe neni 86.6 i 
Kushtetutës i referohet vetëm ‘’situatës speciale’’ kur ka më shumë se një 
kandidat për postin e Presidentit.  

 
54. Lidhur me pushimin, Pala e Interesuar argumenton se as Kushtetuta, e 

as Rregullorja e Punës nuk e ndalon të drejtën e një grupi parlamentar të 
kërkojë një pushim. 

 
55. Për më tepër, Pala e Interesuar pohon se sipas nenit 17.1 të Rregullores 

së punës, interpretuesi përfundimtar i Rregullores së punës së Kuvendit 
është Kryetari i Kuvendit. Prandaj, Kryetari i Kuvendit, si interpretuesi 
përfundimtar i Rregullores së punës së Kuvendit e aprovoi kërkesën për 
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një pushim. Prandaj, pushimi ishte në pajtim me Rregulloren e punës së 
Kuvendit dhe Kushtetutës. 

 
56. Pala e Interesuar gjithashtu ceku, inter alia, se “kërkohet një 

amendament shtesë në Kushtetutë në pajtim me parimet universale të së 
drejtës”. 

 
Vlerësimi mbi pranueshmërinë e kërkesës 
 
57. Lidhur me pohimin e parashtruesve se neni 86 [Zgjedhja e Presidentit] i 

Kushtetutës është shkelur, Gjykata vlerëson se me qëllim që të gjykojë 
ankesën e parashtruesve, është e nevojshme që së pari të ekzaminojë 
nëse ata kanë plotësuar kushtet e pranueshmërisë që përcaktohen në 
Kushtetutë dhe siç specifikohen më tej në Ligj dhe Rregulloren e punës. 
 

58. Gjykata, së pari duhet të ekzaminojë nëse parashtruesit mund të 
konsiderohen si palë e autorizuar, sipas nenit 113.5 të Kushtetutës, që 
thotë: ‘’Dhjetë (10) a më shumë deputetë të Kuvendit të Kosovës, brenda 
një afati prej tetë (8) ditësh nga dita e miratimit, kanë të drejtë të 
kontestojnë kushtetutshmërinë e çfarëdo ligji ose vendimi të miratuar 
nga Kuvendi, si për përmbajtjen, ashtu edhe për procedurën e ndjekur’’. 
Në Kërkesën konkrete, 34 (tridhjetë e katër) deputetë nga LDK dhe AAK 
kontestojnë kushtetutshmërinë e ndonjë vendimi ose ligji miratuar nga 
Kuvendi, për të zgjedhur z. Behgjet Pacolli si Kryetar i Republikës së 
Kosovës. Prandaj, parashtruesit janë palë e autorizuar dhe kanë të drejtë 
ta referojnë këtë çështje në Gjykatë, në lidhje me nenin 113.5 të 
Kushtetutës. 

 
59. Për më tepër, lidhur me kushtin e mëtejmë të nenit 113.5 të Kushtetutës, 

se parashtruesit duhet ta kishin paraqitur kërkesën ‘’brenda 8 (tetë) 
ditëve nga data e miratimit’’ të ndonjë vendimi nga Kuvendi, Gjykata 
përcakton se Kuvendi e miratoi vendimin e tij më 22 shkurt 2011, kurse 
parashtruesit dorëzuan kërkesën në Gjykatë më 1 mars 2011. Prandaj, 
parashtruesit kanë plotësuar afatin kohor ligjor të nevojshëm për të 
paraqitur një parashtresë në Gjykatë, siç përcaktohet në nenin 113.5 të 
Kushtetutës. 

 
60. Gjykata gjithashtu, arrin në përfundimin se parashtruesit kanë plotësuar 

nenin 42 të Ligjit, duke parashikuar se:  
 

“Në kërkesën e ngritur në pajtim me nenin 113, paragrafi 5 të 
Kushtetutës, ndër të tjera, paraqiten informatat e mëposhtme, inter 
alia: 
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1.1. emrat dhe nënshkrimet e të gjithë deputetëve të Kuvendit që 
kontestojnë kushtetutshmërinë e ligjit apo vendimit të nxjerrë nga ana e 
Kuvendit të Republikës së Kosovës; 
1.2. dispozitat e Kushtetutës apo të ndonjë akti apo ligji që ka të bëjë me 
këtë kërkesë; dhe 
1.3. paraqitja e provave mbi të cila mbështetet kontesti’’. 

 
61. Meqë parashtruesit janë palë e autorizuar, kanë plotësuar afatin e 

nevojshëm për të paraqitur një kërkesë në Gjykatë dhe kanë përshkruar 
në mënyrë të saktë shkeljen e supozuar të Kushtetutës, duke përfshirë 
edhe vendimin e sfiduar të Kuvendit, Gjykata konkludon se parashtruesit 
kanë përmbushur të gjitha kriteret e pranueshmërisë. 
  

62. Meqë parashtruesit kanë përmbushur kushtet procedurale lidhur me 
pranueshmërinë, Gjykata tani, ka nevojë që të ekzaminojë meritën e 
ankesave të parashtruesve.  

 
 
Vlerësimi ligjor i kërkesës 
 
Lidhur me procedurën për zgjedhjen e Presidentit të Republikës 
së Kosovës 
 
 
1. Lidhur me numrin e kandidatëve  
 
63. Parashtruesit ankohen se procedura për zgjedhjen e Presidentit të 

Republikës së Kosovës vetëm me një kandidat përbën shkelje të nenit 
86.5 dhe nenit 86.6 të Kushtetutës. 
  

64. Lidhur me këtë, Gjykata i referohet nenit 86.3 të Kushtetutës, i cili 
parasheh: ‘’Secili shtetas i Republikës së Kosovës mund të nominohet si 
kandidat për President të Republikës së Kosovës, nëse ajo/ai siguron 
nënshkrimet e të paktën tridhjetë (30) deputetëve të Kuvendit të 
Kosovës. Deputetët e Kuvendit mund të nënshkruajnë vetëm për një 
kandidat për President të Republikës së Kosovës’’. 

 
65. Lidhur me rastin konkret, Gjykata vëren se z. Behgjet Pacolli, si kandidat 

për president i Republikës së Kosovës, paraqiti nënshkrimet e 64 
deputetëve. Është e qartë se grupet parlamentare që e lëshuan dhe nuk 
morën pjesë në seancën e jashtëzakonshme të mbajtur më 22 shkurt 
2011, nuk e shfrytëzuan mundësinë Kushtetuese për të nominuar një 
kandidat tjetër për President të Republikës së Kosovës. 
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66. Neni 86.5 i Kushtetutës siguron se: ‘’Nëse asnjëri kandidat nuk merr 
shumicën prej dy të tretave (2/3) në dy votimet e para, organizohet 
votimi i tretë në mes të dy kandidatëve të cilët kanë marrë numrin më të 
lartë të votave në votimin e dytë dhe kandidati që merr shumicën e 
votave të të gjithë deputetëve, zgjidhet President i Republikës së 
Kosovës’’. 

 
67. Neni 86.6 i Kushtetutës siguron se: ‘’Nëse në votimin e tretë, asnjëri 

kandidat nuk zgjidhet President i Republikës së Kosovës, shpërndahet 
Kuvendi dhe shpallen zgjedhjet e reja, të cilat duhet të mbahen brenda 
dyzet e pesë (45) ditësh’’. 

 
68. Gjykata është e mendimit se formulimi i nenit 86 [Zgjedhja e 

Presidentit] të Kushtetutës duhet të ekzaminohet në tërësi. Interpretimi i 
nenit mund të jetë vetëm se duhet të ketë më shumë se një kandidat për 
zgjedhjen e Presidentit të republikës së Kosovës, me qëllim që procedura 
e votimit të vihet në lëvizje. Në veçanti, në paragrafin 5 të tij, në mënyrë 
eksplicite përcaktohet se, nëse 2/3-at e shumicës nuk është arritur nga 
asnjë kandidat në raundin e parë të votimit, atëherë, zhvillohet edhe një 
raund i tretë i votimit midis ‘’dy kandidatëve të cilët kanë marrë numrin 
më të madh të votave gjatë raundit të dytë’’. Për më tepër,  neni 86.6 i 
Kushtetutës, gjithashtu shprehet për më shumë se një kandidat: ‘’Nëse 
asnjë nga kandidatët nuk zgjidhet’’. Neni 27 (4) dhe (5) i Rregullores së 
punës së Kuvendit përmban dispozita të ngjashme. 

 
69. Në lidhje me këtë, Gjykata i referohet Kornizës Kushtetuese për 

Vetëqeverisje të Përkohshme në Kosovë, që në Kaptinën 9.2.8 përmban: 
‘’Presidenti i Kosovës do të zgjidhet nga Kuvendi me votë të fshehtë. 
Nominimi për postin e Presidentit do të kërkojë mbështetjen e partisë, e 
cila ka numrin më të madh të vendeve në Kuvend ose të paktën 25 
anëtarë. Kuvendi do të zgjedhë Presidentin e Kosovës me 2/3-at e 
shumicës të anëtarëve të Kuvendit. Nëse pas dy raundeve të votimit, 
2/3-at e shumicës nuk janë arritur, në raundin pasues, kërkohet 
shumica e votave të të gjithë anëtarëve të Kuvendit për zgjedhje’’. 

 
70. Gjykata vëren se, sipas Kornizës Kushtetuese, zgjedhja e parë e 

Presidentit të Kosovës u mbajt në 2002, në të cilën, ishte vetëm një 
kandidat që garonte për President të Kosovës, domethënë, z. Ibrahim 
Rugova nga LDK. Në zgjedhjet presidenciale të 2004-s, ishin dy 
kandidatë që garonin për President, Ibrahim Rugova nga LDK, dhe 
Ramë Buja nga PDK. Më tej, në zgjedhjet e 2006-ës, ishte vetëm një 
kandidat që garonte për President, Fatmir Sejdiu nga LDK. Megjithatë, 
në zgjedhjet e 2008-s, ende nën Kornizën Kushtetuese, ishin dy 
kandidatë që garonin për President, Fatmir Sejdiu nga LDK dhe Naim 
Maloku nga AAK. Në zgjedhjet e fundit presidenciale të 22 shkurtit 2011, 
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mbajtur sipas nenit 86 të Kushtetutës të Republikës së Kosovës, ishte 
vetëm një kandidat që garonte për postin e Presidentit të Republikës së 
Kosovës. 

71. Për më tepër, Gjykata vëren se Korniza Kushtetuese qëndron e heshtur 
lidhur me numrin e kandidatëve për zgjedhjen e Presidentit të Kosovës. 
Megjithatë, ndryshe nga Korniza Kushtetuese, neni 86 i Kushtetutës së 
Republikës së Kosovës përmend në mënyrë të qartë (jo-ambiguoze) se 
duhet të ketë më shumë se një kandidat në raundin e parë dhe të dytë, si 
dhe në raundin e tretë. Është e qartë se hartuesit e Kushtetutës kanë 
zgjedhur formulimin e fjalëve të nenit 86 të Kushtetutës me qëllim që të 
devijojnë nga sistemi i paraparë në Kornizën Kushtetuese, duke 
përqafuar kështu një sistem më demokratik ku më shumë se një 
kandidat nevojitet para se të vihet në lëvizje procedura për zgjedhjen e 
Presidentit të Republikës së Kosovës. Procedura e zgjedhjes është krijuar 
me qëllim që të sigurojë, që më shumë se një kandidat i nominuar për t’u 
zgjedhur si President, ai, që mori shumicën e votave do të zgjidhej si 
përfaqësues i popullit të Kosovës. Nëse qëllimi i hartuesve të Kushtetutës 
do të kishte qenë që të paraqisnin një procedurë alternative për zgjedhje, 
vetëm me një kandidat të nominuar, Kushtetuta, shprehimisht do e 
kishte parashikuar një procedurë të tillë. 
 

72. Lidhur me këtë, Gjykata i referohet si shembull Kushtetutës së 
Shqipërisë, e cila, në nenin e saj 87.5 lejon shprehimisht që të ketë vetëm 
një kandidat që të garojë për postin e Presidentit: 

 
“Kur ka më shumë se dy kandidatë dhe asnjëri prej tyre nuk ka marrë 
shumicën e kërkuar, brenda 7 ditëve bëhet një votim i katërt ndërmjet 
dy kandidatëve që kanë marrë numrin më të madh të votave’’. 

 
73. Kushtetuta e Hungarisë, në të kundërtën, parasheh një sistem të 

ngjashëm që parashihet në Kushtetutën e Kosovës, në nenin 29 B: 
        “….. 
 

(2) Parlamenti do të zgjedhë Presidentin e Republikës me votë të 
fshehtë. Votimi mund të ri-përsëritet nëse është e nevojshme. Kandidati, 
i cili merr shumicën e 2/3-ve të votave të anëtarëve të Parlamentit në 
raundin e parë të votimit zgjidhet President i Republikës. 
 
(3) Nëse asnjë kandidat nuk merr këtë shumicë në raundin e parë të 
votimit, procesi i votimit mund të përsëritet, në pajtim me parag.(1). 
Shumica prej 2/3-ve të votave të anëtarëve të Parlamentit nevojitet për 
t’u zgjedhur në raundin e dytë të votimit. 
 
(4)Nëse asnjë kandidat nuk fiton shumicën e nevojshme në raundin e 
dytë, do të mbahet një raund i tretë. Në raundin e tretë, vetëm dy 
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kandidatë që kanë marrë numrin më të madh të votave gjatë raundit të 
dytë të votimit, mund të vazhdojnë me zgjedhjen. Kandidati i cili fiton 
shumicën e votave - pavarësisht numrin e votimeve - në raundin e tretë 
zgjidhet President i Republikës.  
      ……..”. 

 
74. Në fakt, procedura e zgjedhjes presidenciale rrjedh nga periudha e 

tranzicionit pas Luftës së Ftohtë, kur ish-shtetet Komuniste kishin 
zgjedhur që të zgjidhnin presidentët e tyre nga Kuvendet/Parlamentet 
nëpërmjet një procedure të ngjashme siç parashihet edhe në Kushtetutën 
e Hungarisë dhe Kosovës. Ndërkohë, shumica e vendeve ish-Komuniste 
ndryshuan procedurën e zgjedhjes së Presidentëve dhe vendosën për 
zgjedhje të drejtpërdrejtë me votë të përgjithshme. Kjo zgjidhje u 
motivua nga nevoja për të shprehur dhe reflektuar vullnetin e popullit 
dhe, përmes votimit të drejtpërdrejtë, të zgjedhet Presidenti i cili është 
Kreu i Shtetit dhe përfaqëson unitetin e popullit.  
 

75. Lidhur me procedurën e zgjedhjes së Presidentit, siç parashihet në nenin 
86. 6 të Kushtetutës, Gjykata thekson se nëse deputetët paraqesin vetëm 
një kandidat për zgjedhjen e Presidentit të Kosovës, kushtet formale për 
të vënë në lëvizje procedurën e zgjedhjes nuk janë plotësuar. Në një 
situatë të tillë, çdo procedurë e cila u pasua me vetëm një kandidat për 
t’u zgjedhur President i Republikës së Kosovës, ka qenë kështu shkelje e 
nenit 86 të Kushtetutës. 

 
76. Gjykata thekson se në seancën e jashtëzakonshme të Kuvendit, mbajtur 

më 22 shkurt 2011, deputetët paraqitën z. Pacolli si kandidat të vetëm 
për t’u zgjedhur President i Republikës së Kosovës. Në të njëjtën seancë, 
procedura e zgjedhjes e udhëhequr nga Kryetari i Kuvendit rezultoi që i 
vetmi kandidat të zgjidhej President i Kosovës, edhe pse sipas opinionit 
të Gjykatës, nuk ishte në pajtueshmëri me kriteret e nenit 86 të 
Kushtetutës.  

 
77. Në këto rrethana, Gjykata konkludon se procedura për zgjedhjen e z. 

Behgjet Pacolli si President i Republikës së Kosovës, mbajtur në seancën 
e jashtëzakonshme të Kuvendit, më 22 shkurt 2011, përbën shkelje të 
nenit 86 të Kushtetutës dhe prandaj, është kundër-kushtetuese. 

 
2.   Lidhur me votimin në Kuvend 
 
78. Gjykata, së pari thekson se, meqë sapo konkludoi se procedura e 

zgjedhjes me vetëm një kandidat që garon për postin e Presidentit ishte 
jo-kushtetuese, nuk do të jetë e nevojshme që të cekim pohimet e 
shkeljeve të supozuara shtesë të Kushtetutës lidhur me procedurën e 
zgjedhjes gjatë seancës së 22 shkurtit 2011. Megjithatë, edhe suke 
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supozuar se Kushtetuta do të lejonte që një kandidat të garonte për 
postin e Presidentit, pjesëmarrja e më pak se numri i deputetëve siç 
kërkohet me nenin 86 të Kushtetutës, gjithashtu rezultoi në procedurën 
e votimit si të pavlefshëm. 
 

79. Lidhur me këtë, Gjykata i referohet nenit 70 [Mandatet e Deputetëve] të 
Kushtetutës, i cili përcakton se ‘’Deputetët e Kuvendit janë përfaqësues 
të popullit..’’. Për më tepër, lidhur me obligimin e tyre si deputetë, neni 
74 [Ushtrimi i funksionit] i Kushtetutës siguron: ‘’deputetët e Kuvendit 
të Kosovës do të ushtrojnë funksionin e tyre në interesin më të mirë të 
Republikës së Kosovës dhe sipas Kushtetutës, ligjeve dhe Rregullores së 
punës së Kuvendit’’. 

 
80. Për më tepër, Ligji Nr. 03/L-111 mbi të Drejtat dhe Përgjegjësitë e 

Deputetit (në tekstin e mëtejmë: Ligji për deputetët) dhe neni 3 dhe 21 të 
Rregullores së punës së Kuvendit, miratuar më 29 prill 2010, theksojnë 
edhe më shumë se deputetët e Kuvendit janë përfaqësuesit e Popullit dhe 
do të kenë të drejta të barabarta dhe obligim që të marrin pjesë 
plotësisht në proceduarat e Kuvendit dhe do t’i ndjekin detyrat si 
përfaqësues të njerëzve të Kosovës në pajtim me Kushtetutën, Ligjin dhe 
Rregulloren e punës së Kuvendit. Kjo do të thotë, duke marrë votën e 
qytetarëve, deputetët kanë obligime ndaj atyre, inter alia, siç përcaktohet 
në nenin 40 [Obligimet] të Ligjit për deputetë, duke qenë të obliguar të 
marrin pjesë në seancat plenare ose në takimet e organeve ndihmëse të 
Kuvendit, në të cilat, ata janë anëtarë. Nëse deputeti nuk mundet të 
marrë pjesë në seancat e Kuvendit ose në takimet e organeve ndihmëse 
të Kuvendit, atëherë, ai/ajo duhet të informojë Kryetarin e Kuvendit, 
respektivisht, Kryetarin ose Zëvendëskryetarin e atij organi, duke 
paraqitur arsyet për mungesën e tij/saj, siç kërkohet nga neni 40.3 i 
Ligjit për deputetë. 
 

81. Obligimi i deputetëve reflektohet edhe më shumë në betimin që anëtarët 
e Kuvendit duhet të bëjnë pas verifikimit të mandateve të tyre, sipas 
nenit 10 të Rregullores së punës së Kuvendit, që përmban: 

 
“Unë, deputet i Kuvendit të Republikës së  Kosovës,  betohem se me nder 
e me përkushtim do ta kryej detyrën time dhe do ta përfaqësoj me 
dinjitet popullin, do të punoj në interes të Kosovës dhe të gjithë 
qytetarëve të saj, do të angazhohem për mbrojtjen dhe për respektimin 
e kushtetutshmërisë dhe të ligjshmërisë, për  mbrojtjen e tërësisë 
territoriale dhe të integritetit institucional të Kosovës, për garantimin e 
lirive dhe të drejtave të njeriut, në përputhje me ligjet e vendit dhe me 
standardet evropiane.  Betohem!” 
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82. Për më tepër, Gjykata thekson se sipas nenit 27 të Rregullores së punës 
së Kuvendit, anëtarët e Kuvendit do të pajtohen me Kodin e sjelljes, i cili 
është i bashkangjitur me Rregulloren. Kodi i sjelljes siguron qartësisht se 
anëtarët e Kuvendit kanë detyrë që të respektojnë ligjin dhe të veprojnë 
në çdo rast në pajtim me besimin që publiku iu ka dhënë atyre. 

 
83. Në këto rrethana, të gjithë 120 deputetët e Kuvendit duhet të ndjehen të 

obliguar sipas Kushtetutës, Ligjit për deputetët, Rregullores së punës së 
Kuvendit dhe Kodit të sjelljes të marrin pjesë në seancat plenare të 
Kuvendit dhe të përkrahin procedurat që parashihen aty, por mbi të 
gjitha, një obligim vis-a-vis për njerëzit e Kosovës që i zgjodhën ata. 

 
84. Zgjedhja e Presidentit të Kosovës, i cili sipas nenit 83 [Statusi i 

Presidentit] është Kreu i Shtetit dhe përfaqëson unitetin e njerëzve të 
Republikës së Kosovës, është e një rëndësie kaq të madhe, saqë të gjithë 
deputetët, si përfaqësues të popullit të Kosovës, duhet ta konsiderojnë si 
detyrë kushtetuese të tyren, përveç nëse ju lejohet nga Presidenti i 
Kuvendit, të marrin pjesë në procedurën për zgjedhjen e Presidentit siç 
përcaktohet në nenin 86 [Zgjedhja e Presidentit] të Kushtetutës. 

 
85. Lidhur me këtë, Gjykata vëren se lidhur me numrin e votave që kërkohet 

për zgjedhjen e Presidentit të Republikës së Kosovës, neni 86.4 i 
Kushtetutës siguron se Presidenti i Republikës së Kosovës do të zgjidhet 
me dy të tretat(2/3-at) e ‘’votave të të gjithë deputetëve’’ të 
Kuvendit, që do të thotë se të gjithë 120 deputetët duhet të votojnë, 
minus ata deputetë të cilët kanë marrë leje nga Kryetari i Kuvendit, dhe 
kandidati i cili merr 80 ose më shumë vota nga votat e të gjithë 
deputetëve (në raundin e parë dhe të dytë) do të zgjidhet. Vetëm nëse 
nuk arrihen dy të tretat e shumicës, mbahet raundi i tretë. Neni 27 i 
Ligjit për deputetë dhe neni 27.4 i Rregullores së punës së Kuvendit, 
përmban formulim identik të fjalëve: ‘’dy të tretat(2/3) e votave të të 
gjithë deputetëve të Kuvendit’’. 

 
86. Nga procesverbali i seancës së jashtëzakonshme, mbajtur më 22 shkurt 

2011.  shihet se para se të fillonte votimi, fillimisht ishin të pranishëm 81 
deputetë. Megjithatë, kur votimi filloi, vetëm 67 deputetë ishin të 
pranishëm dhe morën pjesë në votim, ndërsa deputetët e tjerë ishin 
larguar nga salla e Kuvendit. Kushti i nenit 86, që të gjithë deputetët 
duhet të votojnë, megjithatë nuk u plotësua. Për më tepër, raundi i dytë i 
votimit ndodhi në rrethana të njëjta, ndërsa në raundin e tretë, z. Behgjet 
Pacolli, kandidati i vetëm i nominuar, u zgjodh President i Kosovës me 
62 vota nga 67 vota. 

 
87. Gjykata konkludon se, meqë vetëm 67 deputetë morën pjesë në 

procedurën për zgjedhjen e Presidentit të Kosovës, në seancën e 
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jashtëzakonshme të Kuvendit, mbajtur më 22 shkurt 2011, neni 86 i 
Kushtetutës u shkel. 

 
3.  Lidhur me pushimin e mbajtur gjatë procedurës së zgjedhjes të  

Presidentit të Republikës së Kosovës 
 
88. Lidhur me pohimin e parashtruesve se pushimi që u lejua nga Presidenti 

i Kuvendit, para raundit të tretë, përben shkelje të nenit 27 të 
Rregullores së punës së Kuvendit, Gjykata vëren se neni 86 i 
Kushtetutës, si dhe neni 27 i Rregullores së punës qëndrojnë të heshtura 
lidhur me këtë çështje. 
 

89. Për më tepër, Gjykata thekson detyrën e saj për të shqyrtuar vetëm 
shkeljet e supozuara të Kushtetutës. Ankesa e parashtruesve se u mbajt 
një pushim para se të mbahej raundi i tretë i votimit, sipas mendimit të 
Gjykatës, nuk përbën çështje kushtetuese, e cila mund të ngrihet sipas 
nenit 86 [Zgjedhja e Presidentit] të Kushtetutës.  Megjithatë, nëse 
Kuvendi do të kishte vendosur që të mos e lejonte atë pushim, ose nëse 
Kryetari i Kuvendit, si interpretuesi përfundimtar i Rregullores së punës, 
të kishte informuar deputetët që gjatë votimit nuk do të lejohen pushime 
me qëllim që të shmanget presioni i ushtruar mbi deputetë, atëherë 
pushimi para raundit të tretë do të kishte përbërë shkelje të atij vendimi. 

 
90. Prandaj, lidhur me ankesën e parashtruesve se ka shkelje të nenit 86 

[Zgjedhja e Presidentit] të Kushtetutës, kur u lejua dhënia e pushimit 
para raundit të tretë, Gjykata konkludon se parashtruesit nuk kanë 
paraqitur dëshmi, pse një shkelje e atij neni duhej të kishte ngjarë.  
 

 
PËR KËTO ARSYE  

 
GJYKATA, në seancën e mbajtur më 28 mars 2011, 

 
I. SHPALL, njëzëri, se Kërkesa është e PRANUESHME. 

 
II. SHPALL, me shtatë vota për dhe dy kundër, se Vendimi i 

Kuvendit të Republikës së Kosovës, Nr. 04-V-04, lidhur me 
zgjedhjen e Presidentit të Republikës së Kosovës, më 22 shkurt 
2011, është jo-kushtetues – dhe nuk do të jetë në fuqi nga data e 
publikimit të tij në përputhshmëri me nenin 116.3 të Kushtetutës 
– meqenëse është në kundërshtim me kërkesat e nenit 86 të 
Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe parimet demokratike 
të mishëruara aty.   
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III. Ky Aktgjykim do t’u njoftohet palëve dhe do të publikohet në 
Gazetën Zyrtare, në pajtim me nenin 20(4) të Ligjit. 

 
IV. Ky Aktgjykim do të ketë efekt të menjëhershëm. 

 
 

 
Gjyqtarja Raportuese            Kryetari i Gjykatës Kushtetuese 
 
Iliriana Islami                         Prof. Dr. Enver Hasani 

 
 
                                                  

Shtojca A 
 
 
 
LDK                                 AAK 
 
1. Sabri Hamiti                           1. Ardian Gjini 
2. Ismet Beqiri                      2. Daut Haradinaj 
3. Teuta Sahatqija                     3. Ahmet Isufi 
4. Arben Gashi                           4. Time Kadriaj  
5. Lutfi Haziri                      5. Burim Ramadani 
6. Skender Hyseni                     6. Bali Muharremaj 
7. Salih Morina                           7. Kymete Bajraktari 
8. Eqrem Kryeziu                      8. Teuta Haxhiu  
9. Anton Quni                       9. Xhevdet Neziraj 
10. Imri Ahmeti 
11. Vjosa Osmani 
12. Hashim Deshishku 
13. Ali Sadriu 
14. Sadri Ferati 
15. Sali Asllanaj 
16. Naser Osmani 
17. Armend Zemaj 
18. Bahri Thaçi   
19. Afërdita Berisha-Shaqiri 
20. Hykmete Bajrami 
21. Vjollca Krasniqi 
22. Lirije Kajtazi 
23. Haki Demolli 
24. Nazane Breca 
25. Lutfi Zharku 
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Sabri Hamiti dhe Deputetë të tjerë kundër Vendimit të Kuvendit 
të Republikës së Kosovës, Nr. 04-V-04, në lidhje me zgjedhjen e 
Presidentit të Republikës së Kosovës (Mendim mospajtues i 
gjyqtarëve Robert Carolan dhe Almiro Rodrigues) 
 
Rasti KO 29-2011 MM, vendimi i datës 30 mars 2011 
 
Fjalët kyçe: kompetencat e Gjykatës Kushtetuese për të urdhëruar votimin 
në Kuvend, mendimi mospajtues, shpërndarje e Kuvendit, detyrat e 
deputetëve, zgjedhja e Presidentit, kuorumi (Kuvend), kërkesa nga 10 ose 
më shumë deputetë 
 
Gjyqtarët Robert Carolan dhe Almiro Rodrigues nuk u pajtuan me 
Aktgjykimin e Gjykatës për rastin e zgjedhjes së Presidentit, duke adresuar 
tri çështje kryesore: (1) kuorumin, (2) numrin e kandidatëve dhe (3) pasojat 
e aktgjykimit. 

Së pari, mendimi mospajtues konsideronte se ka një dallim në mes të 
“kuorumit” dhe “votimit,” dhe aspektit se si mund të ndryshojnë rregullat që 
aplikohen për secilën prej tyre. Duke cituar nenin 69.3 të Kushtetutës dhe 
Rregulloren e Punës së Kuvendit, mendimi mospajtues konsideronte se 
legjislatura e kishte plotësuar kërkesën për kuorum pasi që ishin të 
pranishëm më shumë 50% e deputetëve të Kuvendit.  Mendimi mospajtues 
theksonte se pasi të konstatohet kuorumi ai mbetet i pandryshuar gjatë 
gjithë seancës, duke cituar Rregulloren e Rendit të Robertit, pavarësisht 
numrit të votave që nevojiten për të marrë vendim, duke cituar si shembuj 
nenet 20, 68, 69, 76, 90, 91 dhe 131 të Kushtetutës.  Mendimi mospajtues 
theksonte se sipas Kushtetutës dhe Rregullores së Punës së Kuvendit një 
kandidat i suksesshëm për President duhet të marrë dy të tretat e votave (80 
vota) në votimin e parë apo të dytë, ose më shumë se gjysmën e votave (61 
deputetë) në votimin e tretë. Këtu, mendimi mospajtues argumentoi se i 
vetmi kandidat në votimin e tretë kishte marrë 62 vota, që është më shumë 
se numri minimal i votave të nevojshme për tu zgjedhur. Mendim 
mospajtues theksoi se hartuesit e Kushtetutës e kishin kuptuar qartë 
dallimin në mes të kuorumit dhe votimit sepse lejonte numër të ndryshëm të 
votave në votimin e tretë për President, por nuk e ndryshonte kushtin për 
kuorum. Mendimi mospajtues tërhoqi vërejtjen se interpretimi i Kushtetutës 
që kërkon kuorum prej dy të tretave do t’i mundësojë një pakice të vogël të 
deputetëve të Kuvendit (d.m.th, 41 deputetëve) që t’ia pamundësojë 
shumicës e deputetëve të kryejnë punët e Kuvendit, çka nuk do të ishte në 
përputhje me qëllimet e hartuesve të Kushtetutës dhe do ta bënte nenin 86.4 
të pakuptimtë.  

Së dyti, mendimi mospajtues theksonte se konkluzioni i Aktgjykimit se nuk 
mund të zgjidhet një kandidat pa asnjë konkurrent bazohej në leximin e 
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gabuar të nenit 86.5 të Kushtetutës, duke shtuar se hartuesit do të ndalonin 
në mënyrë specifike zgjedhjen me vetëm një kandidat nëse ky do të kishte 
qenë qëllimi i tyre. Mendimi mospajtues theksoi se neni 86.5 i referohet 
“asnjërit” kandidat, kuptimi i të cilës është “një ose më shumë,” duke pohuar 
se votimi me dy të tretat është më i përshtatshëm për garën në mes të dy apo 
më shumë kandidatëve, ndërsa shumica e votave në votimin e tretë është më 
e përshtatshme për miratimin e një kandidati të vetëm, ndonëse është e 
përshtatshme edhe për garën me dy kandidatë. Sipas mendimit mospajtues, 
kushti se duhet të jenë dy apo më shumë kandidatë për President mund të 
pengojë zgjedhjen e një kandidati që mbështetet nga shumica e deputetëve, 
duke krijuar një procesit zgjedhor të rremë dhe duke dëmtuar stabilitetin 
politik. Mendimi mospajtues argumentoi se Gjykata nuk kishte kompetencë 
që të urdhëronte Kuvendin të nominojë më shumë së një kandidat. 

Së treti, mendimi mospajtues theksoi se Gjykata nuk mund të ndryshonte 
rezultatet e zgjedhjeve, duke theksuar se neni 86.6 kërkon shpërndarjen e 
Kuvendit dhe mbajtjen e zgjedhjeve të reja duke marrë parasysh konstatimin 
e shumicës se zgjedhjet e kontestuara kishin shkelur Kushtetutën. Në fund, 
mendimi mospajtues argumentoi se Gjykata nuk kishte kompetencë që të 
urdhërojë Kuvendin të nominojë së paku dy kandidatë për President apo të 
mbajë një votim të katërt.   

Për arsyet më lartë, mendimi mospajtues pretendon se Aktgjykimi ishte i 
gabuar. 

Prishtinë, më 30 mars 2011 
Nr. ref.: AGJ 107/11 

 
 

Rasti Nr. KO 29/11 
 

Parashtrues 
Sabri Hamiti dhe deputetë të tjerë të Kuvendit të Kosovës 

 
Vlerësim i kushtetutshmërisë të Vendimit të Kuvendit të 

Republikës së Kosovës 
Nr. 04-V-04 

Lidhur me zgjedhjen e Presidentit të Republikës së Kosovës 
të 22 shkurtit 2011 

 
30 mars 2011 

 
Mendim mospajtues i gjyqtarëve 

Robert Carolan dhe Almiro Rodrigues 
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Me respekt nuk pajtohemi me dy vendimet dhe konkluzionet e shumicës së 
Gjykatës në këtë kërkesë. 

FAKTET 
 

Parashtruesit dhe pala kundërshtare pajtohen lidhur me faktet në vijim: 
 
1. Më 22 shkurt 2011, Kuvendi i Kosovës filloi votimin për zgjedhjen e 

Presidentit të Republikës së Kosovës. 
 

2. Kandidati i vetëm i nominuar ishte z. Behgjet Pacolli. 
 

3. Kur u mbajt votimi i parë, 67 deputetë ishin të pranishëm në Kuvend. Z. 
Pacolli mori 54 vota. 
 

4. Kur u mbajt votimi i dytë, 67 deputetë ishin të pranishëm. Z. Pacolli mori 
58 vota. 
 

5. Para se të mbahej votimi i tretë, pati një pauzë prej më pak se një orë. 
 

6. Kur u mbajt votimi i tretë, së paku 65 deputetë ishin të pranishëm. Z. 
Pacolli mori 62 vota. 

 
Do t’i shqyrtojmë tri çështjet kryesore: (1) kuorumi, (2) numri i kandidatëve, 
dhe (3) pasojat e Aktgjykimit të Gjykatës. 

 
(1) KUORUMI 
 
Shumica, së paku në mënyrë implicite, gabimisht konkludon që përkufizimi i 
“kuorumit” për qëllime të zgjedhjes së një Presidenti është njësoj si numri 
minimal i votave që një kandidat i suksesshëm për President duhet t’i marrë 
për t’u zgjedhur dhe që ai numër minimal i votuesve duhet të jetë i 
pranishëm me rastin e hapjes së seancës. 
Kuorumi dallon nga votimi. Kuorumi është “numri minimal i anëtarëve të 
një kuvendi votues të nevojshëm për ta zhvilluar punën”.1 Votimi2 nga 
anëtarët e organit legjislativ është pjesë e punës së atij organi legjislativ. 
Rregullat që zbatohen për cilindo prej tyre mund të jenë, dhe shpesh janë, të 
ndryshme. 
Në përputhje me paragrafin 3 të nenit 69 të Kushtetutës, “Kuvendi i 
Kosovës ka kuorum kur janë të pranishëm më shumë se gjysma (1/2) e të 
gjithë deputetëve të Kuvendit”. Ajo dispozitë është e vetmja që e përmend 

                                                            
1 Rregullorja e Rendit e sapo rishikuar e Robert-it, botimi i dhjetë (2000), f. 20. 
2 Sistemi i votimit përmban rregulla për votim të vlefshëm, dhe si numërohen dhe grumbullohen votat 
për ta dhënë rezultatin përfundimtar (“Sistemi i votimit” nga Wikipedia). 
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kuorumin. Rregullorja e punës së Kuvendit gjithashtu përcakton të njëjtin 
kuorum për Kuvend, që është më shumë se gjysma e të gjithë deputetëve (61 
deputetë). Ai kuorum mbetet i pandryshuar gjatë seancës3, pavarësisht 
punës së Kuvendit, edhe pse numri minimal i votave për ta marrë një 
vendim mund të ndryshojë 4. 
Prandaj, në përputhje me Kushtetutën dhe Rregulloren e punës së Kuvendit, 
kandidati i suksesshëm për President, qoftë në votimin e parë apo të dytë të 
anëtarëve të Kuvendit, duhet t’i marrë votat e dy të tretës (80 deputetë) së 
votave të të gjithë deputetëve. 
Në votimin e tretë, për t’u zgjedhur si President, kandidati i suksesshëm 
duhet t’i marrë votat e më shumë se gjysmës së të gjithë deputetëve (61 
deputetë). 
Në këtë rast, më 22 shkurt 2011, pati kuorum të Kuvendit pasi të pranishëm 
ishin ndërmjet 67 dhe 65 deputetë. 
Kandidati i vetëm i propozuar nuk mori dy të tretat e votave të nevojshme 
(votën e 80 deputetëve) që i nevojiteshin për t’u zgjedhur President qoftë në 
votimin e parë apo të dytë. Megjithatë, në votimin e tretë, kandidati i vetëm i 
nominuar mori 62 vota, më shumë se numri minimal i votave (61) që 
kërkohet me Kushtetutë dhe Rregullore të punës. 
Hartuesit e Kushtetutës e kuptuan qartë dallimin ndërmjet kuorumit dhe 
votimit duke i lejuar Kuvendit që në votimin e tretë ta zgjidhte Presidentin 
me një numër tjetër të votave minimale por kurrë duke mos e ndryshuar 
numrin e anëtarëve që duhej të ishin të pranishëm për të pasur kuorum. 
Rregulli që do të kërkonte kuorumin e 2/3 do t’i lejonte një pakice të vogël të 
anëtarëve (41 deputetë) ta pengonte shumicën e parlamentarëve për të kryer 
punë dhe vullnetin e shumicës thjesht duke refuzuar të takohej dhe ta bënte 
punën për të cilën e kishin dhënë betimin. Kjo do ta pengonte shumicën për 
t’i kryer detyrat për të cilat ishin zgjedhur. Në të vërtetë, kjo do t’i lejonte 
pakicës ta bllokonte vullnetin demokratik të shumicës. Kjo gjithashtu do ta 
pengonte Kuvendin që të vepronte në përputhje me paragrafin 4 të nenit 
86 të Kushtetutës dhe ta zgjidhte Presidentin me shumicën e thjeshtë të 
votave të deputetëve të Kuvendit. Një interpretim i tillë do ta bënte 
paragrafin 4 të nenit 86 të pakuptimtë. Hartuesit e Kushtetutës, 
posaçërisht, e kanë hartuar Kushtetutën në atë mënyrë për ta penguar 
pakicën që ta bllokonte vullnetin e shumicës. 
 
(2)  NUMRI I KANDIDATËVE 
 
Shumica gabimisht konkludon që Kuvendi nuk mund ta zgjedhë Presidentin 
e Republikës nëse nuk ka më tepër se një kandidat. 

                                                            
3. “Seancë e kuvendit është takimi i cili, edhe pse mund të zgjasë me ditë të tëra, është në të vërtetë 
një takim (…) Shtyrjet e ndërmjetme prej ditës në ditë, ose pushimet që merren gjatë ditës, nuk e 
prishin vazhdimësinë e mbledhjeve, që në të vërtetë përbëjnë një seancë”. (Rregullorja e Rendit e 
Robert-it, Nen. XI. Të ndryshme, 63. Seancë). 
4 Shih nenin 20, 68, 69, 76, 90, 91 dhe 131 të Kushtetutës. 
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Kandidati i suksesshëm duhet të nominohet nga së paku 30 deputetë të 
Kuvendit. Prandaj, maksimumi prej katër dhe minimumi prej një kandidati 
mund të ekzistojë. Megjithatë, shumica gabimisht konkludon që Kuvendi i 
Kosovës nuk mund ta zgjedhë Presidentin e Kosovës nëse së paku 60 
deputetë nuk i nominojnë dy kandidatë të ndryshëm për President, madje 
edhe në një situatë në të cilën ata të gjithë mund ta mbështesin vetëm njërin 
kandidat. 
Siç pranon shumica në mënyrë implicite, sipas interpretimit të vet të 
Kushtetutës, Presidenti i parë i Kosovës, Shkëlqesia e tij, i ndjeri Ibrahim 
Rugova, nuk do të mund të zgjidhej President i Republikës me aklamacion 
në vitin 2002 edhe po të ishte ai vullneti i tërë Kuvendit. Natyrisht, hartuesit 
e Kushtetutës kurrë nuk synuan një përfundim të tillë. 
Në të vërtetë, shumica qartë e keqkupton paragrafin 5 të nenit 86 të 
Kushtetutës duke thënë që duhet të jenë së paku dy kandidatë. Po të 
kërkoheshin dy kandidatë, hartuesit e paragrafit 5 të nenit 86 do të 
mund të kishin thënë dhe do të thoshin se do të ketë më tepër se një 
kandidat. Në të vërtetë, në paragrafin tjetër të Kushtetutës, paragrafi 6, 
të njëjtit hartues të Kushtetutës posaçërisht përdorën fjalën “duhet” kur 
thanë çka do të ndodhte nëse asnjëri kandidat nuk zgjidhej në raundin e 
tretë. Për më tepër, shprehja “asnjëri” në paragrafin 5 të nenit 86 të 
Kushtetutës, sipas të gjithë fjalorëve do të thotë “një apo më shumë”. 
Pra, “asnjëri kandidat” do të thotë “një apo më shumë kandidatë”. Përveç 
kësaj, kombinimi i dy të tretat (2/3) për dy votimet e para dhe shumica për 
votimin e tretë gjithashtu do të thotë që mund të ketë një apo më shumë 
kandidatë, pasi dy të tretat (2/3) është më përkatëse për balotazh kur ka më 
tepër se një kandidat dhe shumica për vetëm një kandidat. 
Fakti që hartuesit e Kushtetutës zgjodhën të mos e përdornin të njëjtën 
gjuhë askund në Kushtetutë lidhur me atë se sa kandidatë duhet të 
nominohen në mënyrë që Kuvendi ta zgjedhë Presidentin, por posaçërisht 
përdori fjalën “duhet” sa u përket pasojave të Kuvendit për moszgjidhjen e 
Presidentit në votimin e tretë, qartazi do të thotë që hartuesit kurrë nuk 
menduan se duhej të kishte më tepër se një kandidat për President para se 
Kuvendi të mund ta zgjedhë Presidentin. 
Nuk ka kriter se duhet të ketë më tepër se një kandidat për President para se 
Kuvendi të mund ta zgjedhë Presidentin. Kriteri i vetëm në Kushtetutë në 
këtë drejtim është se nëse dy kandidatë janë në votimin e tretë, kandidati 
fitues duhet ta marrë shumicën e votave të deputetëve (61). 
Po të interpretohej Kushtetuta se kërkohen së paku dy apo më shumë 
kandidatë, kjo do të mund ta pengonte zgjedhjen e një kandidati që shumica 
e deputetëve të zgjedhur të Kuvendit e mbështetën. Po të ekzistonte një 
kriter i tillë, ai do të mund të përmbushej lehtë me 30 deputetë të tjerë të 
cilët e nënshkruajnë një dokument me të cilin e mbështesin kandidatin 
tjetër, por që më pas votojnë për kandidatin e pëlqyer. 
Ky interpretim do të krijonte mashtrim dhe përqeshje të sistemit zgjedhor 
për zyrën më të lartë të zgjedhur në Kosovë. Hartuesit e Kushtetutës nuk 
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mund të kenë menduar një përfundim të tillë jologjik. Gjykata Kushtetuese 
nuk ka kompetencë për t’i urdhëruar Kuvendit që të nominojë më tepër se 
një kandidat. 
Me pak fjalë, ajo që u tha më lart është në përputhje me interpretimin 
sistematik dhe teleologjik që lejon konkludimin se qëllimi kryesor i 
Kushtetutës është garantimi i funksionimit të rregullt të institucioneve 
politike dhe sigurimi i stabilitetit politik. 
Për më tepër, nuk mund të themi që, të qenët President, kreu i shtetit dhe 
garantues i unitetit të popullit people5, Presidenti duhet patjetër të zgjidhet 
me dy të tretat e votave të të gjithë deputetëve, pasi, madje edhe kur ka më 
shumë se një kandidat, Presidenti mund të zgjidhet vetëm me shumicë të 
votave. 
 
(3) PASOJAT E AKTGJYKIMIT TË GJYKATËS 
 
Shumica konkludon, dhe kjo është e padiskutueshme, që më 22 shkurt 2011, 
Kuvendi mbajti tri raunde të votimit për Zyrën e Presidentit të Republikës. 
Në fund të votimit të tretë, Kryetari i Kuvendit deklaroi që z. Behgjet Pacolli 
ishte zgjedhur President. Kjo Gjykatë nuk mund t’i ndryshojë faktet apo të 
rishkruajë çfarë ka ndodhur më 22 shkurt. Tri herë u votua për Zyrën e 
Presidentit të Republikës. Kryetari i Kuvendit më pas e shpalli z. Behgjet 
Pacolli President të zgjedhur të Republikës së Kosovës 
Nëse ai proces zgjedhor e shkeli Kushtetutën, paragrafi 6 i Kushtetutës është 
shumë i qartë sa i përket mjetit kushtetues: 
Nëse në votimin e tretë, asnjëri kandidat nuk zgjidhet President i 
Republikës së Kosovës, shpërndahet Kuvendi dhe shpallen zgjedhjet e reja, 
të cilat duhet të mbahen brenda dyzet e pesë (45) ditësh (theks i shtuar). 
Gjykata Kushtetuese nuk ka kompetencë për t’i urdhëruar Kuvendit që t’i 
nominojë së paku dy kandidatë për Zyrën e Presidentit ose për t’i urdhëruar 
Kuvendit të rivotojë për të katërtën herë. 
Megjithatë, që në fillim, kur Gjykata përcakton që ka pasur shkelje të 
Kushtetutës në procedurën zgjedhore të Kuvendit, Kushtetuta më pas 
urdhëron që Kuvendi të shpërndahet dhe zgjedhjet e reja të përgjithshme të 
mbahen brenda dyzet e pesë ditësh. 
Duke deklaruar që procesi zgjedhor i 22 shkurtit 2011 e shkeli Kushtetutën, 
kjo Gjykatë deklaroi që Kuvendi nuk e kishte zgjedhur Presidentin pas 
raundit të tretë të votimit. Kushtetuta më pas urdhëron shpërndarjen e 
Kuvendit dhe zgjedhjet e reja të përgjithshme brenda 45 ditësh. 
Vendimi i sotëm i gabuar i Gjykatës, që nuk mund të jetë pa pasoja, e 
imponon atë përfundim. Gjykata, duke deklaruar thjesht që procesi zgjedhor 
i 22 shkurtit 2011 e shkeli Kushtetutën, në mënyrë implicite pranon që nuk 
ka kompetencë për t’i urdhëruar Kuvendit që të rivotojë. Pasi Gjykata nuk ka 

                                                            
5 Neni 83 [Statusi i Presidentit] i Kushtetutës thotë që “Presidenti është kreu i shtetit dhe 
përfaqëson unitetin e popullit të Republikë së Kosovës“. 
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kompetencë për ta shpallur zgjedhjen jokushtetuese pa asnjë mjet, vendimi i 
shumicës imponon shpërndarjen e Kuvendit dhe zgjedhjet e reja të 
përgjithshme. 
 
 
 

Dorëzuar me respekt, 
 

 
Robert Carolan    Almiro Rodrigues 

 
 

Gjyqtarë të Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës 
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Agjencia Kosovare e Privatizimit (AKP) kundër Vendimit ASC-09-
089 të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme 
 
Rasti KI 25-2010, vendimi i datës 31 mars 2011 
 
Fjalët kyçe: barazia para ligjit, kërkesa individuale, marrëveshjet dhe 
instrumentet  ndërkombëtare, mbrojtja gjyqësore e të drejtave, Agjencia 
Kosovare e Privatizimit (AKP), efekti ligjor i vendimeve, kërkesë e 
parashtruar nga një subjekt juridik, kthimi i lëndës për rishqyrtim, e drejta 
në gjykim të drejtë dhe të paanshëm, ndarja e pushteteve, sovraniteti 
 
Parashtruesi i kërkesës, Agjencia Kosovare e Privatizimit (AKP), e kishte 
dorëzuar Kërkesën në bazë të nenit 113.7 të Kushtetutës, duke pohuar se janë 
shkelur të drejtat e saj sipas neneve 3.2, 31.1, 31.2, 54, 102.2, 102.3. 102.4, 
112.2, 116.3, 143 dhe 145.2 të Kushtetutës, si dhe sipas nenit 13 të Konventës 
Evropiane për të Drejtat dhe Liritë Themelore të Njeriut  (KEDNJ) nga 
vendimi i marrë nga Kolegji i Apelit i Dhomës së Posaçme të Gjykatës 
Kushtetuese (“Dhoma e Posaçme”) sepse ai bazohej në një opinion  ligjor të 
UNMIK-ut ku ai i jepte prioritet Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit (AKM), 
agjenci kjo e krijuar nga UNMIK, mbi AKP-në, e cila ishte krijuar nga 
Kuvendi si pasardhëse e AKM-së, duke shfuqizuar në mënyrë efektive 
legjislacionin. Parashtruesi po ashtu e kontestonte përbërjen e kolegjit të 
Dhomës së Posaçme pasi që asnjë nga anëtarët e tij nuk ishte gjyqtar 
kosovar. Parashtruesi argumentoi se kështu ai ishte privuar nga mundësia 
për gjykim të drejtë dhe të paanshëm publik nga një gjykatë e pavarur dhe e 
paanshme. 

Gjykata vendosi se Kërkesa ishte e pranueshme, duke konstatuar se 
Parashtruesi ishte palë e autorizuar sipas nenit 113.7 pasi që Ligji për AKP-
në i jepte atij “personalitet të plotë ligjor,” Kërkesa e plotësonte afatin prej 
katër muajsh të përcaktuar në nenin 49 të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese 
(“Ligji”), se ajo e plotësonte parakushtin për shterjen e mjeteve juridike sipas 
nenit 47.2 të Ligjit, dhe ajo në mënyrë të saktë kishte specifikuar të drejtat 
dhe liritë e shkelura si dhe veprimet përkatëse të autoriteteve publike sipas 
nenit 48 të Ligjit. 

Në lidhje me meritat e Kërkesës, Gjykata konstatoi se Dhoma e Posaçme nuk 
i kishte dhënë mundësi Parashtruesit që t’i përgjigjet paraqitjes së UNMIK-
ut dhe se ajo e kishte përfshirë gjuhën e UNMIK-ut në vendimin e saj. 
Gjykata konstatoi se Dhoma e Veçantë nuk kishte vepruar në mënyrë të 
paanshme, gjë që kishte shkelur të drejtën e Parashtruesit për gjykim të 
drejtë sipas nenit 31 të Kushtetutës dhe nenit 6 të KEDNJ-së. Ajo po ashtu 
konstatoi se Dhoma e Posaçme e kishte shkelur të drejtën e Parashtruesit 
për gjykim të drejtë sipas nenit 31 dhe nenit 6 të KEDNJ-së dhe nenit 16.3 të 
Kushtetutës, kur e kishte refuzuar pohimin e Parashtruesit se ka status të 
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subjektit juridik sepse Kosova ishte shtet sovran, duke cituar Mendimin 
Këshillimor të Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë (22 korrik 2010). 
Gjykata po ashtu konstatoi se Dhoma e Posaçme ishte pjesë e gjyqësorit të 
Kosovës dhe e kishte obligim kushtetues që të zbatojë ligjet e miratuara nga 
Kuvendi i Kosovës, duke cituar nenin 102.3 dhe nenin 1.1 të Propozimit 
Gjithëpërfshirës për Zgjidhjen e Statusit të Kosovës.  Duke përmendur nenin 
145 të Kushtetutës, Gjykata theksoi se ligjet që kanë ekzistuar në datën kur 
ka filluar zbatimi i Kushtetutës vazhdonin të jenë në fuqi derisa të 
shfuqizoheshin, zëvendësoheshin  apo ndryshoheshin në pajtim me 
Kushtetutën, përfshirë edhe Rregulloret e UNMIK-ut dhe Vendimet 
Administrative të lëshuara nga Përfaqësuesi Special i Sekretarit të 
Përgjithshëm (PSSP). Prandaj Gjykata vendosi se ligji për AKP-në e kishte 
shfuqizuar Rregulloren e UNMIK-ut për krijimin e AKM-së, dhe e kishte 
zëvendësuar atë më AKP-në, e cila kishte status të plotë juridik, duke cituar 
nenin 31 të Ligjit për AKP-në. Gjykata theksoi se gjyqtarët e EULEX-it ishin 
të obliguar të respektojnë ligjet e Kosovës, duke cituar Ligjin për 
Kompetencat, Përzgjedhjen e Lëndëve dhe Caktimin e Lëndëve të Gjyqtarëve 
dhe Prokurorëve të EULEX-it në Kosovë.  Në analizën e vet përfundimtare, 
Gjykata konstatoi se Dhoma e Posaçme kishte shkelur nenin 102 të 
Kushtetutës kur nuk e kishte pranuar se AKM ishte zëvendësuar nga AKP, si 
dhe statusin e AKP-së si subjekt juridik sipas ligjit për AKP-në. 

Duke konstatuar se nuk kishte shkelje të neneve 31.2 dhe 54 të Kushtetutës, 
Gjykata hodhi poshtë  ankesën e Parashtruesit për përbërjen e kolegjit dhe 
gjykatës pasi që  pjesëmarrja e gjyqtarëve të Kosovës në marrjen e 
vendimeve nga Kolegji i Ankesave nuk është e obligueshme. Më saktë, neni 
14 i Udhëzimit Administrativ nr. 2008/6 e specifikon se një kuorum prej tre 
gjyqtarësh është parakusht për të vendosur për një lëndë dhe nuk thotë asgjë 
në lidhje me përkatësinë kombëtare të gjyqtarëve.   

Për arsyet e lartcekura, Gjykata nxori Aktgjykimin për ta kthyer mbrapsht 
vendimin e Dhomës së Posaçme sipas neneve 31 dhe 32 të Kushtetutës dhe 
nenit 6.1 të KEDNJ-së, duke e kthyer rastin në Dhomën e Posaçme për 
rishqyrtim në përputhje me aktgjykimin sipas rregullës 74.1 të Rregullores së 
Punës dhe duke i kërkuar Dhomës së Posaçme që ta informojë Gjykatën në 
lidhje me masat e ndërmarra për të zbatuar ketë aktgjykim. 

 
Prishtinë, më 31 mars 2011 

Nr. ref.: AGJ 109/11 
 

 

AKTGJYKIM 
 

në 
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Rastin Nr. KI 25/10 
 

Parashtruesi 
 

Agjencia Kosovare e Privatizimit 
 

Vlerësim i kushtetutshmërisë të Vendimit të Dhomës së Posaçme 
të Gjykatës Supreme të Kosovës, ASC-09-089, të 4 shkurtit 2010 

 
 

GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS 
 

e përbërë nga: 
 
Enver Hasani, Kryetar 
Kadri Kryeziu, Zëvendëskryetar 
Robert Carolan, gjyqtar  
Altay Suroy, gjyqtar 
Almiro Rodrigues, gjyqtar 
Snezhana Botusharova, gjyqtare 
Ivan Čukalović, gjyqtar 
Gjylieta Mushkolaj, gjyqtare dhe 
Iliriana Islami, gjyqtare  
 
Parashtruesi 
 
1. Parashtrues është Agjencia Kosovare e Privatizimit (në tekstin e 

mëtejmë: AKP), e përfaqësuar nga drejtori i Departamentit Ligjor të 
AKP-së. 

 
Vendimi i kontestuar 
 
2. Vendimi gjyqësor i kontestuar është vendimi i Dhomës së Posaçme të 

Gjykatës Supreme të Kosovës (në tekstin e mëtejmë: Dhoma e Posaçme), 
ASC-09-089, i 4 shkurtit 2010, që parashtruesit i është dorëzuar më 10 
shkurt 2010. 

 
Objekti i çështjes 
 
3. Objekt i çështjes së kërkesës është vlerësimi nga Gjykata Kushtetuese e 

Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: Gjykata) i 
kushtetutshmërisë së vendimit të Kolegjit të Apelit të Dhomës së 
Posaçme të Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës (në tekstin e 
mëtejmë: Kolegji i Apelit), me të cilin e refuzoi kërkesën e parashtruesit 
për ndryshimin e vendimit të Trupit Gjykues të Dhomës së Posaçme, 
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sipas të cilit ripublikimi i listës së re të punëtorëve me të drejta në të 
ardhurat nga privatizimi është i panevojshëm. 

 
4. Parashtruesi ankohet se: 
 

  AKP ka të drejtë peticioni ndaj kësaj kërkese në pajtim me nenin 
113.7 të Kushtetutës; 

  Vendimet dhe aktgjykimet e Kolegjit të Apelit të Dhomës së Posaçme 
janë objekt i shqyrtimit të kushtetutshmërisë nga Gjykata 
Kushtetuese; 

   Kolegji i Apelit shkeli të drejtën e AKP-së për gjykim nga një gjykatë 
e pavarur, kur kërkoi sqarim nga Përfaqësuesi Special i Sekretarit të 
Përgjithshëm të UNMIK-ut (në tekstin e mëtejmë: PSSP); 

   Kolegji i Apelit shkeli të drejtën e AKP-së për gjykim të paanshëm 
duke kërkuar sqarim nga PSSP-ja, duke qenë plotësisht në dijeni që 
UNMIK-u kishte interes të qartë dhe të konsiderueshëm në çështjen 
në fjalë; 

   Kolegji i Apelit shkeli të drejtën e AKP-së për gjykim të ndershëm në 
bazë të parimit të barazisë para ligjit dhe qasjes së barabartë në 
gjykatë duke mos i ofruar AKP-së mundësinë për t’u përgjigjur lidhur 
me këtë sqarim; 

   Kolegji i Apelit shkeli të drejtën e AKP-së për zgjidhjen e rastit duke 
u bazuar në Kushtetutë dhe ligj, kur refuzoi ta njihte Ligjin për AKP-
në si ligj; 

   Kolegji i Apelit nuk ka kompetencë të nxjerrë vendim që, në fakt, e 
zhvlerëson statusin e ligjit të Ligjit për AKP-në; 

   Kolegji i Apelit e shkeli Kushtetutën, Propozimin Gjithëpërfshirës 
për Zgjidhjen e Statusit të Kosovës, dhe Rregulloren e Dhomës së 
Posaçme, kur ka marrë vendimin e nënshkruar nga katër gjyqtarë të 
EULEX-it; 

  Letrat e UNMIK-ut dërguar gjykatave të Kosovës janë përpjekje të 
papranueshme e UNMIK-ut për të ndërhyrë  në punën e gjyqësorit; 

   Gjyqtarët e EULEX-it, të cilët e nënshkruan dhe nxorën Vendimin e 
Kolegjit të Apelit, nuk do të duhej të merrnin pjesë në shqyrtimin e 
atij vendimi, nëse shqyrtimi i tillë urdhërohet nga Gjykata 
Kushtetuese; 

  Neni 2 i Rregullores së UNMIK-ut Nr. 1999/24 është në kundërshtim 
me nenin 145 të Kushtetutës. 

 
5. Parashtruesi pretendon, në veçanti, që vendimi i Kolegjit të Apelit ka 

shkelur: nenin 3.2 [Barazia para Ligjit]; nenin 31.1 dhe 2 [E drejta në 
Gjykim të Drejtë dhe të Paanshëm]; nenin 54 [Mbrojtja Gjyqësore e të 
Drejtave]; nenin 102.2 deri 4 [Dispozitat e Përgjithshme të Sistemit 
Gjyqësor]; nenin 112.2 [Parimet e Përgjithshme]; nenin 116.3 [Efekti 
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Ligjor i Vendimeve]; nenin 143 [Propozimi Gjithëpërfshirës për 
Zgjidhjen e Statusit të Kosovës]; nenin 145.2 [Vazhdimësia e 
Marrëveshjeve Ndërkombëtare dhe Legjislacionit të Aplikueshëm] të 
Kushtetutës, si dhe nenin 13 [E Drejta për Ankim Efektiv] të Konventës 
Evropiane për të Drejtat dhe Liritë Themelore të Njeriut (në tekstin e 
mëtejmë: KEDNJ). 
 

6. Parashtruesi kërkon nga Gjykata që të shqyrtojë nëse vendimi i Kolegjit 
të Apelit është në përputhje me këto dispozita të Kushtetutës. 

 
Baza juridike 
 
7. Neni 113.7 i Kushtetutës, neni 22 i Ligjit Nr. 03/L-121 për Gjykatën 

Kushtetuese të Republikës së Kosovës, i 16 dhjetorit 2008 (në tekstin e 
mëtejmë: Ligji), dhe rregulli 56 (1) i Rregullores së punës së Gjykatës 
Kushtetuese të Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: Rregullorja 
e punës). 

 
Procedura në Gjykatë 
 
8. Parashtruesi e parashtroi kërkesën në Gjykatë më 23 prill 2010. 

 
9. Kërkesa iu komunikua Dhomës së Posaçme më 3 qershor 2010, e cila ia 

dorëzoi komentet e veta Gjykatës më 8 korrik 2010. Dhoma e Posaçme 
deklaroi se “bazat për vendimet e nxjerra janë përcaktuar ekskluzivisht 
në arsyetimin e tyre ligjor”. 

 
10. Më 28 qershor 2010, Kryetari, me Urdhrin Nr. GJR. 25/10, e caktoi 

gjyqtaren Gjyljeta Mushkolaj Gjyqtare raportuese. Po të njëjtën datë, 
Kryetari, me Urdhrin Nr. KSH. 25/10, e caktoi Kolegjin shqyrtues të 
përbërë nga gjyqtarët Altay Suroy (kryesues), Almiro Rodrigues dhe 
Kadri Kryeziu. 

 
11. Më 2 shkurt 2011, Gjykata i dorëzoi një kërkesë parashtruesit për 

sqarime dhe dokumente plotësuese, të cilës iu përgjigj më 8 shkurt 2011. 
 

12. Më 18 shkurt 2011, Gjykata i dorëzoi një kërkesë parashtruesit për 
sqarime të mëtejme, i cili nuk ka dorëzuar asnjë koment deri më tani 

 
13. Më 3 mars 2011, Gjykata ia komunikoi kërkesën Përfaqësuesit Special të 

Sekretarit të Përgjithshëm, i cili nuk ka dorëzuar asnjë koment. 
 

14. Më 30 mars 2011, Gjykata shqyrtoi dhe votoi lidhur me kërkesën. 
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Përmbledhja e fakteve 
 
15. Më 21 maj 2008, Kuvendi i Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: 

Kuvendi) miratoi Ligjin Nr. 03/L-067 për Agjencinë Kosovare të 
Privatizimit (në tekstin e mëtejmë: Ligji për AKP-në).  Neni 1 i Ligjit për 
AKP-në thotë që “Agjencia themelohet si një organ i pavarur publik ...”, 
dhe “... themelohet si pasardhëse e Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit’ 
(në tekstin e mëtejmë: AKM) e rregulluar në bazë të Rregullores së 
UNMIK-ut 2002/12 “Mbi Themelimin e Agjencisë Kosovare të 
Mirëbesimit’ (në tekstin e mëtejmë: Rregullorja e UNMIK-ut 2002/12), 
me ndryshime, dhe të gjitha asetet dhe përgjegjësitë e saj do të jenë asete 
dhe përgjegjësi të Agjencisë”. Për më tepër, neni 31 i Ligjit për AKP-në 
përcakton në paragrafin 1 se Ligji për AKP-në “mbisundon çdo dispozitë 
tjetër të ligjit në fuqi që është në kundërshtim me të”, ndërsa paragrafi 2 
thotë që “Rregullorja e UNMIK-ut 2002/12, me ndryshimet dhe 
plotësimet e saj, nuk do të prodhojë efekte juridike pas hyrjes në fuqi të 
Ligjit për AKP-në”. 
 

16. Më 22 qershor 2009, drejtori i Zyrës për Çështje Ligjore të UNMIK-ut 
(në tekstin e mëtejmë: ZÇL) i dërgoi letër kryetarit të Gjykatës Komunale 
të Istogut, ku theksonte se, duke pasur parasysh faktin se UNMIK-u do 
të ishte përgjegjës për administrimin dhe mbikëqyrjen e ndërmarrjeve 
shoqërore (në tekstin e mëtejmë: NSH) dhe të pronës së tyre nga 
Agjencia Kosovare e Mirëbesimit, ZÇL-së i nevojiteshin kopjet e të gjithë 
urdhrave dhe vendimeve të nxjerra që nga qershori 2008 nga gjykatat 
relevante të Kosovës, që merren me NSH-të dhe mjetet e tyre. 

 
17. Më 16 tetor 2009, Trupi gjykues i Dhomës së Posaçme nxori vendimin 

për rastin Nr. SCEL-09-0003, me të cilin e shpalli të pavlefshme listën e 
punëtorëve legjitimë për të ardhurat nga privatizimi. Trupi gjykues, më 
pas, pezulloi procedurën në këtë rast dhe udhëzoi ankuesin/të paditurën 
[AKP] të publikonte një listë të re në përputhje me ligjin. 

 
18. Më 26 tetor 2009, Kryesuesi i Kolegjit të Apelit të Dhomës së Posaçme 

kërkoi nga PSSP-ja të ofronte sqarime për nenin 5.2 (përcakton 
kategorinë e personave dhe organeve që mund të sillen para Dhomës së 
Posaçme) të Rregullores së UNMIK-ut 2008/4, për ndryshimin e 
Rregullores së UNMIK-ut nr. 2002/13 mbi themelimin e Dhomës së 
Posaçme në Gjykatën Supreme të Kosovës mbi çështjet që kanë të bëjnë 
me Agjencinë Kosovare të Mirëbesimit, të ndryshuar (në tekstin e 
mëtejmë: Rregullorja e UNMIK-ut 2008/4), duke pasur parasysh një ligj 
të miratuar nga Kuvendi për Themelimin e AKP-së, ligji i zbatueshëm në 
Kosovë, dhe juridiksionin e Dhomës së Posaçme. 
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19. Sqarimi që Dhoma e Posaçme e kërkoi nga PSSP-ja ka të bëjë me pyetjen 
nëse AKP-ja mund të trajtohet si “Agjenci”, në përputhje me dispozitat e 
Rregullores së UNMIK-ut 2008/4. 

 
20. Më 12 nëntor 2009, PSSP i dërgoi Dhomës së Posaçme një sqarim për 

nenin 5.2 të Rregullores 2008/4, në të cilin thuhet që “Rregullorja e 
UNMIK-ut 2002/12, e cila e themeloi AKM-në, mbeti në fuqi dhe 
zbatohej në Kosovë në bazë të Rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të 
Kombeve të Bashkuara (në tekstin e mëtejmë: Rezoluta 1244 e KSKB-së), 
dhe ajo mund të anulohet apo ndryshohet vetëm nëpërmjet një 
rregulloreje tjetër të UNMIK-u , gjë që nuk ka ndodhur. 

 
21. Sipas mendimit të PSSP-së, Ligji [për AKP-në]…pa u shpallur nga një 

rregullore e UNMIK-ut dhe duke pretenduar të ketë hyrë në fuqi me 15 
qershor 2008, nuk mund të heqë apo anulojë Rregulloren e UNMIK-ut 
2002/12 as ta shuajë ekzistencën ligjore të AKM-së si Agjenci e pavarur 
me personalitet të plotë juridik. AKP “më së miri mund të konsiderohet 
të veprojë si agjent i AKM-së duke operuar pa aprovimin dhe autoritetin 
e AKM–së/UNMIK-ut. PSSP konstatoi më tej se “Ky sqarim është 
konfirmim i mjaftueshëm se UNMIK-u as në të kaluarën e as në 
vazhdimësi të Rezolutës 1244 të KSKB-së nuk do ta miratojë asnjë 
përpjekje të AKP-së për të marrë trashëgiminë apo autoritetin nga AKM-
ja”, dhe se “çfarëdo mospërfillje për legjislacionin e AKP-së do të 
parandalonte Dhomën e Posaçme për ta përfshirë AKP-në në procedurat 
e saj”. Megjithatë, sipas PSSP-së, “ndërsa AKP-ja nuk mund të trajtohet 
se posedon personalitet juridik, AKP-ja ende mund të konsiderohet si 
person tjetër i nevojshëm për gjykimin e plotë dhe tërësishëm të rastit në 
përputhje me dispozitën e nenit 5 të Rregullores së UNMIK-ut Nr. 
2008/4, të ndryshuar”. Në të vërtetë, sipas PSSP-së, Dhoma e Posaçme 
mund ta konsiderojë AKP-në si partneritet të përgjithshëm të 
paregjistruar të disa personave fizikë sipas ligjit në fuqi, që veprojnë me 
një interes të përbashkët. PSSP-ja konkludoi se “është e qartë që një 
numër i personave fizikë i kryejnë punët e AKP-së, dhe bashkëpunojnë 
në kryerjen e veprimtarive të AKP-së”, dhe që “Në mungesë të bazës së 
duhur juridike të themeluar në përputhje me Rezolutën 1244 (1999) të 
KSKB-së, për themelimin e AKP-së, kualifikimin e AKP-së”. 
 

22. Më 20 nëntor 2009, AKP paraqiti një ankesë kundër vendimit të 
Dhomës së Posaçme të 16 tetorit 2009, me të cilin e shpalli listën e 
punëtorëve, të dorëzuar nga AKP, të pavlefshme. 

 
23. Me letrën e 8 janarit 2010, drejtori i ZÇL të UNMIK-ut e informoi 

kryetarin e Gjykatës Komunale të Suharekës, se përkundër faktit se 
AKM-ja nuk ka qenë funksionale prej korrikut 2008, AKM-ja ka 
vazhduar të ekzistojë si person juridik dhe se UNMIK-u ishte 
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përfaqësues i AKM-së për çështjet e AKM-së para Dhomës së Posaçme, 
duke përfshirë rastet që ishin referuar nga Dhoma e Posaçme tek 
gjykatat vendore, me të drejtë ankese në Dhomën e Posaçme. Në letër 
ceket më tej se çfarëdo korrespondence për çështje juridike në të cilat 
është e përfshirë AKM-ja duhet të adresohet ZÇL-së së UNMIK-ut, dhe 
se asnjë vendim apo aktgjykim në të cilin AKM-ja është thirrur si palë 
nuk mund të jetë i formës së prerë, derisa një vendim apo aktgjykim i 
tillë t’i dërgohet AKM-së, që përfaqësohej nga ZÇL-ja e UNMIK-ut. 

 
24. Më 4 shkurt 2010, Kolegji i Apelit i Dhomës së Posaçme (i përbërë nga 

tre gjyqtarë ndërkombëtarë të EULEX-it) refuzoi ankesën e AKP-së të 20 
nëntorit 2009, si të pabazuar. Në lidhje me statusin ligjor të AKP-së dhe 
zbatueshmërinë e Ligjit për AKP-në, Kolegji deklaroi se “Pasi AKM-ja si 
agjenci që, në përputhje me ligjin në fuqi në Kosovë, do të duhej të ishte 
agjencia që merret me privatizimin e NSH-ve dhe me shpërndarjen e 
20% punëtorëve legjitimë, nuk vepron më në këtë lëmi të përgjegjësive të 
veta, dhe pasi ankuesi i ka marrë përsipër ato përgjegjësi sipas Ligjit për 
AKP-në (jo drejtpërdrejtë të zbatueshëm), Dhoma e Posaçme i pranon 
aktivitetet e AKP-së si çështje të çartë për t’u mundësuar punëtorëve të 
përfshirë në procesin e privatizimit të kenë qasje efektive në gjykatë në 
kuptim të nenit 6 të KEDNJ-së”. Kolegji vazhdoi se “Kjo nuk mund dhe 
nuk do të thotë që Dhoma e Posaçme e pranon Ligjin për AKP-në si ligj 
të zbatueshëm në Kosovë, por për të siguruar proces të sigurt dhe të 
drejtë të privatizimit ky “Ligj” për AKP-në duhet të trajtohet si rregullore 
e brendshme e vlefshme dhe detyruese e organizatës në kuadër të 
procesit të privatizimit. Paneli konkludoi që “AKP-ja, faktikisht duke 
vepruar si pasardhëse e AKM-së në fushën e privatizimit, duhet të 
ndjekë, së paku në këtë kontekst, rregullat e përcaktuara në Ligjin për 
AKP-në.” 

 
Pretendimet e parashtruesit 
 
25. Parashtruesi i pretendon që Kolegji i Apelit të Dhomës së Posaçme ka 

shkelur të drejtën e AKP-së për gjykim të drejtë dhe të paanshëm nga një 
gjykatë e pavarur, kur me letrën e 26 tetorit 2009, Kryetari i tij, duke 
vepruar si Kryetar i Kolegjit të Apelit të Dhomës së Posaçme, kërkoi nga 
PSSP-ja të ofronte “sqarim për nenin 5.2 të Rregullores së UNMIK-ut 
2008/4 të 5 shkurtit 2008, për ndryshimin e Rregullores së UNMIK-ut 
nr. 2002/13 mbi themelimin e Dhomës së Posaçme në Gjykatën 
Supreme të Kosovës mbi çështjet që kanë të bëjnë me Agjencinë 
Kosovare të Mirëbesimit, të ndryshuar, duke pasur parasysh një ligj të 
miratuar nga Kuvendi për Themelimin e Agjencisë Kosovare të 
Privatizimit, ligji i zbatueshëm në Kosovë, dhe juridiksionin e Dhomës së 
Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për çështjet që kanë të bëjnë 
me Agjencinë Kosovare të Mirëbesimit”. 
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26. Në këtë drejtim, parashtruesi i referohet, në veçanti, praktikës gjyqësore 

të GJEDNJ-së, duke përcaktuar që një gjykatë e pavarur është gjykatë e 
cila në minimum është e pavarur nga ekzekutivi dhe palët. Në rastin 
Cambell dhe Fell kundër Mbretërisë së Bashkuar (të 28 qershorit 1984, 
Seria A nr. 84, § 78), GJEDNJ përcakton disa faktorë që duhet pasur 
parasysh për ta vlerësuar pavarësinë e cilësdo gjykatë: 

 
“Për të përcaktuar nëse një organ mund të konsiderohet i “pavarur” – 
veçanërisht i ekzekutivit dhe i palëve të rastit (shih, ndër të tjera, Le 
Compte, Van Leuven dhe De Meyere, aktgjykim i  23 qershorit 1981, 
Seria A nr. 43, f. 24, para. 55), Gjykata ka pasur parasysh mënyrën e 
emërimit të anëtarëve të vet dhe kohëzgjatjen e mandatit të tyre (po 
aty, f. 24-25, para. 57), ekzistencën e garancive kundër presioneve të 
jashtme (shih aktgjykimin Piersack të 1 tetorit 1982, Seria A nr. 53, f. 13, 
para. 27), dhe çështjen nëse organi paraqet pamje të pavarësisë (shih 
aktgjykimin Delcourt të 17 janarit 1970, Seria A nr. 11, f. 17, para. 31)”. 

 
27. Parashtruesi më tej i referohet aktgjykimit të GJEDNJ, Beaumartin 

kundër Francës, datuar më 24 nëntor 1994, Seria A nr. 296-B, në të cilën, 
Conseil d’Etat i Francës ishte i detyruar me ligj të interpretoj një rast 
para tij në pajtueshmëri me një marrëveshje ndërkombëtare të lëshuar 
nga Ministria e Punëve të Jashtme. GJEDNJ deklaroi se kjo është në 
kundërshtim me pavarësinë e gjyqësorit dhe se marrëveshja 
ndërkombëtare ia mohon gjykatës juridiksionin e saj të plotë dhe 
përfundoi se, për këtë arsye, kjo ishte shkelje e nenit 6 të Konventës. 
 

28. Parashtruesi ka bërë referencë të mëtejmë lidhur me aktvendimin e 
GJEDNJ-së, Sovtransavto Holding kundër Ukrainës, të 25 korrikut 
2002, në të cilën GJEDNJ përfundoi se ka pasur shkelje të nenit 6 të 
Konventës, kur Presidenti i Ukrainës dërgoi dy letra tek gjykatat 
përkatëse duke kërkuar prej tyre ta “ mbrojnë interesin e shtetasve të 
Ukrainës” në çështjen mes një kompanie ruse dhe një kompanie 
ukrainase, ku gjykatat përkatëse dhanë vendime kontradiktore dhe të 
pazakonshme. 

 
29. Parashtruesi, po ashtu, i referohet edhe aktgjykimit të GJEDNJ, 

Zielinski, Pradal, Gonzalez dhe të tjerët kundër Francës, të 28 tetorit 
1999, §§ 57-57, Raportet 1999-VII, në lidhje me ndërhyrjet legjislative në 
procesin e vendimmarrjes gjyqësore përmes adoptimit të legjislacionit i 
cili në të vërtetë ka paracaktuar rezultatin e padisë në fjalë, në mënyrë që 
të mbrohen interesat shtetërore. GJEDNJ deklaroi se “Gjykata ripohon 
se derisa në parim legjislatura nuk është përfshirë në çështje civile duke 
miratuar dispozita të reja retrospektive, për të rregulluar të drejtat që 
rrjedhin prej ligjeve ekzistuese, parimi i sundimit të ligjit dhe nocioni i 
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gjykimit të ndershëm, i mishëruar në nenin 6, përjashton çdo ndërhyrje 
nga legjislatura – ndryshe nga arsyet bindëse me interes të përgjithshëm 
– me administrimin e drejtësisë të dizajnuar për të ndikuar në 
përcaktimin gjyqësor të një mosmarrëveshje”. 

 
30. Në vështrim të praktikës precedentale të GJEDNJ-së, një kërkesë e llojit 

të tillë që Dhoma e Posaçme i ka shtruar PSSP-së, UNMIK-ut, sipas 
mendimit të parashtruesit, do të  ishte në kundërshtim të plotë me 
normat e pranuara të praktikës bashkëkohore të gjyqësorit në Evropë.  
 

31. Gjithashtu, parashtruesi pohon se kërkesa e Dhomës së Posaçme për 
sqarim ka shkelur të drejtat e tij në një proces të pavarur gjyqësor në një 
gjykatë të pavarur, pasi që PSSP-ja është Kreu i UNMIK-ut dhe autoriteti 
kryesor ekzekutiv në Kosovë, bazuar në Rezolutën 1244 të KSKB-së, si 
mund të lexohet në letrën që i kishte dërguar UNMIK-u Dhomës së 
Posaçme. Për më tepër, letra i është dërguar UNMIK-ut i cili mund të 
konsiderohet si palë në rastin para Dhomës së Posaçme, pasi që rasti në 
fjalë ngrit çështjen, nëse AKP-ja është autoritet kompetent si palë para 
Dhomës së Posaçme, apo Departamenti Ligjor i UNMIK-ut që 
përfaqëson AKM-në. Si shtesë e kësaj, parashtruesi thekson se në 
lëshimin e sqarimit, PSSP ka ofruar sqarim të aktit ligjor – Rregullores 
mbi Dhomën e Posaçme – e cila ishte tërësisht e hartuar nga UNMIK-u 
dhe shpallur nga PSSP-ja. Prandaj, sa i përket këtij akti ligjor, UNMIK-u 
dhe PSSP-ja duhet të konsiderohen si ligjvënës dhe “sqarimi” duhet të 
konsiderohet si një akt shtesë ligjor i kontestuar, përmes të cilit PSSP-ja 
“sqaron” një çështje që buron nga rregulloret e mëhershme të UNMIK-ut 
(në këtë rast, Rregulloren mbi Dhomën e Posaçme).   
 

32. Dhoma e Posaçme nuk i ka ofruar AKP-së mundësinë që të përgjigjet në 
letrën e UNMIK-ut, por në vend të kësaj mori Vendimin (ASC-09-0089), 
të 4 shkurtit 2010, i cili përsëriti konkluzionet themelore juridike të 
ofruara në sqarim. E gjithë kjo qartë vërteton njëanshmërinë e Dhomës 
së Posaçme në favor të UNMIK-ut përballë AKP-së. Në lidhje me këtë, 
parashtruesi i referohet rastit Vermeulen kundër Belgjikës, në të cilin 
GJEDNJ-ja vendosi që fakti se ishte e pamundur për kërkuesin që t’i 
përgjigjet Prokurorit të Përgjithshëm para përfundimit të dëgjimit, 
përbën shkelje të të drejtave të kërkuesit. “Kjo e drejtë do të thotë në 
parim, mundësi që palët në gjykim penal apo civil të kenë njohuri dhe të 
komentojnë dëshmitë apo vëzhgimet e ngritura, madje edhe nga një 
anëtar i pavarur i shërbimit ligjor kombëtar, me qëllim të ndikimit në 
vendimin gjykatës. “Rrjedhimisht, GJEDNJ-ja konsideroi se ky fakt në 
vetvete përmban shkelje të nenit 6 (1) të Konventës.    

 
33. Parashtruesi më tej pohon se, në bazë të nenit 102.3, 112.1 dhe 116.3 të 

Kushtetutës, Kolegji i Ankesave i Dhomës së Posaçme, nuk është organ 
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kompetent për të marrë vendim që e shfuqizon Ligjin mbi AKP-në. Për 
më tepër, sipas Kapitullit VIII [Gjykata Kushtetuese] të Kushtetutës, 
Gjykata është i vetmi organ në Republikën e Kosovës që mund të shpall 
një ligj të pafuqishëm. Vendimi i Kolegjit të Ankesave në mënyrë 
eksplicite refuzon pranimin e Ligjit mbi AKP-në si ligj, duke u referuar 
në Ligjin mbi AKP-në si “rregulla të detyrueshme të brendshme të 
organizatës në kuadër të procesit të privatizimit.” Në këtë aspekt, 
vendimi tenton të shfuqizojë statusin e ligjit të Ligjit mbi AKP-në, i cili 
është plotësisht jashtë autoritetit të Dhomës së Posaçme.  

 
34. Sipas parashtruesit, kur katër (4) gjyqtarët e EULEX-it morën vendimin 

si anëtarë të Kolegjit të Ankesave, Dhoma e Posaçme ka shkelur nenin 
143 dhe 145.2 të Kushtetutës, nenet 3.2 dhe 3.3 të Aneksit VII [Prona dhe 
Arkivat] të Propozimit Gjithëpërfshirës për Zgjidhjen e Statusit të 
Kosovës (në tekstin e mëtejmë: Propozimi Gjithëpërfshirës), dhe nenit 
3.3 të Rregullores së punës të Dhomës së Posaçme. Neni 3.3 i Aneksit VII 
të Propozimit Gjithëpërfshirës (i cili është në fuqi në bazë të nenit 143 të 
Kushtetutës) shprehimisht përshkruan se Kolegji i Ankesave i Dhomës së 
Posaçme do të ketë tre gjyqtarë ndërkombëtarë. Asnjë dispozitë e 
Propozimit të Përgjithshëm nuk parasheh autorizim për emërimin e 
katër gjyqtarëve ndërkombëtarë për Kolegjin e Ankesave. 

 
35. Përveç kësaj, parashtruesi pohon se neni 3.3 i Rregullores së Dhomës së 

Posaçme parasheh se Kolegji i Ankesave do të përbëhet nga Presidenti i 
Dhomës së Posaçme, dy gjyqtarë ndërkombëtarë dhe dy gjyqtarë që janë 
banorë të përhershëm të Kosovës. Asnjë dispozitë e Rregullores mbi 
Dhomën e Posaçme nuk parasheh autorizim për të emëruar katër 
gjyqtarë ndërkombëtarë në Kolegjin e Ankesave. Neni 143 i Kushtetutës 
parasheh se Propozimi Gjithëpërfshirës do të ketë përparësi ndaj 
Rregullores së Dhomës së Posaçme. prandaj, Propozimi Gjithëpërfshirës 
në mënyrë të qartë dhe të sigurt parasheh se Kolegji i Ankesave, do të 
ketë tre gjyqtarë ndërkombëtarë, pastaj se Rregullorja mbi Dhomën e 
Posaçme duhet të interpretohet në përputhje me Propozimin 
Gjithëpërfshirës, dhe se nuk mund të interpretohet si të lejonte 
emërimin e katër gjyqtarëve ndërkombëtarë në Kolegjin e Ankesave.  

 
36. Më 23 prill 2010, parashtruesi paraqiti kërkesën në Gjykatën 

Kushtetuese, duke kërkuar nga Gjykata për të anuluar vendimin Dhomës 
së Posaçme, në këtë mënyrë duke kërkuar nga Dhoma e Posaçme të 
shqyrtojë vendimin e vet në baza të drejta dhe të paanshme, si dhe në 
pajtueshmëri me Kushtetutën.    

 
37. Gjithashtu, parashtruesi kërkon që, nëse Gjykata vendos ta anulojë 

vendimin e mëhershëm të Dhomës së Posaçme, siç specifikohet me 
nenet 31.2, 53, 102.2, 102.4 të Kushtetutës dhe nenin 6 të KEDNJ, 
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gjyqtarët e EULEX-it që vendosen në rastin përkatës nuk do të duhej të 
merrnin pjesë në shqyrtimin e atij vendimi.  

 
Vlerësimi për pranueshmërinë e Kërkesës  
 
38. Në mënyrë që të jetë në gjendje të vendos për kërkesën e parashtruesit,  

Gjykata duhet të vlerësojë paraprakisht nëse parashtruesi ka 
përmbushur të gjitha kërkesat e pranueshmërisë, të parapara me 
Kushtetutë, Ligj dhe Rregullore të punës. 
 

39. Gjykata së pari duhet të përcaktojë nëse parashtruesi është palë e 
autorizuar, që posedon personalitet juridik brenda kuptimit të nenit 21.4 
të Kushtetutës, duke deklaruar “Të drejtat dhe liritë themelore të 
parapara me Kushtetutë vlejnë edhe për personat juridik për aq sa janë 
të zbatueshme”. Në këtë aspekt, referimi i është bërë nenit 1 të Ligjit mbi 
AKP-në, ku parashihet: “Agjencia do të posedoj personalitet të plotë 
juridik”. Prandaj, parashtruesi është palë e autorizuar, me të drejtë të 
ngrejë këtë rast para Gjykatës sipas nenit 113.7 të Kushtetutës.  

 
40. Gjithashtu, sipas kritereve që parashtruesi duhet të paraqes kërkesën 

brenda 4 muajve pasi që gjykata të ketë marrë vendimin përfundimtar 
për rastin, Gjykata përcakton që Kolegji i Kërkesave i Dhomës së 
Posaçme mori Vendimin ASC-09-089 më 4 shkurt 2010, ndërsa 
parashtruesi pranoi vendimin më 10 shkurt 2010. Parashtruesi dorëzoi 
kërkesën në Gjykatë më 23 prill 2010. Prandaj, parashtruesi ka 
përmbushur afatin e nevojshëm për paraqitjen e kërkesës në Gjykatë, të 
paraparë me nenin 49 të Ligjit.   

41. Gjykata, po ashtu, përcakton se parashtruesi ka shfrytëzuar të gjitha 
mjetet ligjore. Kolegji i Ankesave i Dhomës së Posaçme konsiderohet si 
“instanca e fundit gjyqësore për të gjykuar çështjet lidhur me 
privatizimin” sipas Dhomës së Posaçme, përmes një letre të dërguar 
Gjykatës me 8 korrik 2010. Si rezultat, parashtruesi ka shteruar të gjitha 
mjetet ligjore që ceken në nenin 47.2 të Ligjit.   

 
42. Gjithashtu, Gjykata përcakton se parashtruesi ka plotësuar nenin 48 të 

Ligjit: “Në Kërkesën e tij/saj, paraqitësi i kërkesës duhet të sqarojë qartë 
se cilat të drejta dhe liri ai/ajo pretendon t’i jenë shkelur dhe cili akt 
konkret i autoritetit publik është lëndë e kontestueshme”. 

 
43. Pasi që parashtruesi është palë e autorizuar, ka përmbushur afatet e 

nevojshme që të paraqes kërkesën në Gjykatë, ka shteruar të gjitha 
mjetet ligjore, dhe sqaruar me përpikëri pohimet e shkeljes së të drejtave 
dhe lirive, përfshirë vendimin e lëndës së kontestuar, Gjykata përcakton 
se parashtruesi ka përmbushur të gjitha kriteret për pranueshmëri. 
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Vlerësimi ligjor i Kërkesës 
 
44. Derisa parashtruesi ka plotësuar kriteret procedurale për pranueshmëri, 

Gjykata duhet të shqyrtojë themelësinë e ankesës së parashtruesit. 
 
1. Sa i përket statusit ligjor të parashtruesit 
   
45. Parashtruesi pohon se Kolegji i Ankesave të Dhomës së Posaçme ka 

shkelur të drejtën e AKP-së në një dëgjim publik të drejtë dhe të 
paanshëm, nga ana e një trupit të pavarur  dhe të paanshëm duke 
kërkuar nga UNMIK-u që të ofrojë një sqarim për interpretim të ligjit në 
fuqi dhe, në veçanti, të nenit 5.2 të Rregullores së UNMIK-ut 2008/4 
(për ndryshimin e Rregullores 2002/13 mbi Themelimin e Dhomës së 
Posaçme të Gjykatës Supreme), duke ofruar një listë gjithëpërfshirëse të 
palëve që kualifikohen si paditëse në procedure në Dhomën e Posaçme. 
Sipas mendimit të parashtruesit, një kërkesë e tillë është në kundërshtim 
me nenet 31.2 [Të drejtën në Gjykim të Ndershëm dhe të Paanshëm], 53 
[Interpretimin e Dispozitave të Drejtave Njerëzore], 102 (2) dhe  (4) 
[Parimet e Përgjithshme të Sistemit Gjyqësor] të Kushtetutës.  
 

46. Gjykata vëren se, sipas sqarimit që e paraqiti PSSP-ja më 12 nëntor 2009 
tek Presidenti i Kolegjit të Ankesave të Dhomës së Posaçme, “qëndrimi i 
përgjithshëm i UNMIK-ut karshi AKP-së është i njohur dhe është sjellë 
në vëmendje të Dhomës së Posaçme në raste të ndryshme të shqyrtuar 
nga kjo Dhomë ...Edhe nëse merret parasysh kuptimi ligjor sipas vetë 
AKP-së, njohja e legjislacionit të Kuvendit të Kosovës si bazë ligjore, që 
nënkupton themelimin e AKP-së, tregohet i pasuksesshëm. Legjislacioni 
i AKP-së shkel të drejtat themelore nga të cilat synon të pranojë 
legjitimitet: Aneksi VII, neni 2.1 i propozimit të Ahtisarit”. Sqarimi, për 
më tepër, përmend se “AKP nuk është themeluar në bazë të ligjit në fuqi 
në Kosovë” dhe në pajtim me rezolutën 1244 (1999) të KSKB-së dhe nuk 
mund të trajtohet në mënyrë ligjore si pasardhës i ligjshëm i AKM-së ...”, 
dhe se “AKP-së nuk mund t’i akordohet statusi i personit juridik” si dhe 
“...diskrecioni i Dhomës së Posaçme për ta quajtur AKP-në me zotësinë e 
saj si person jo-juridik...”. 

 
47. Sa i përket pyetjes nëse Kolegji i Ankesave ka marrë parasysh sqarimin e 

UNMIK-ut në Vendimin e vet ASC-09-089, siç pretendohet nga 
parashtruesi, Gjykata vëren se interpretimi i ofruar nga sqarimi i 
UNMIK-ut qartazi reflektohet në vendimin e Kolegjit, p.sh. kur thekson 
se “pranon aktivitetet e AKP-së si çështje fakti të qarta” dhe “... Ligji mbi 
AKP-në.., sipas të cilit AKP-ja është themeluar si institut faktik...”. 
Kolegji i Ankesave, për më tepër, pohon se “kjo nuk do të thotë se, 
Dhoma e Posaçme pranon Ligjin e AKP-së si ligj të aplikueshëm në 
Kosovë, por, për të siguruar një proces të sigurt dhe të drejtë të 
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privatizimit, ky ligj i AKP-së duhet të trajtohet si rregulla të vlefshme dhe 
detyruese brenda organizatës, në kuadër të procesit të privatizimit”.    

 
48. Prandaj, sipas vështrimit të Gjykatës, Dhoma e Posaçme e Gjykatës 

Supreme, duke kërkuar sqarim nga PSSP i UNMIK-ut, që nuk iu kishte 
komunikuar parashtruesit në mënyrë që ta lejoj atë që ta shpreh 
mendimin lidhur me “Sqarimin”, por në të vërtet është përdor nga 
Dhoma e Posaçme në tekstin e vendimit ASC-09-089, nuk mund të 
konsiderohet si trup gjykues i paanshëm, ndaj të cilit parashtruesi 
gëzonte të drejta, sipas nenit 31 [E Drejta në Gjykim të Drejtë dhe të 
Paanshëm] të Kushtetutës dhe neni 6 [E Drejta në Gjykim të Drejtë] të 
KEDNJ-së.      

 
49. Rrjedhimisht, Dhoma e Posaçme me veprimet e saj ka cenuar nenet e 

sipërpërmendura.   
 

50. Në Vendimin e vet ASC-09-089, Kolegji i Ankesave, siç u përmend më 
lart, gjithashtu shqyrtoi statusin ligjor të AKP-së, edhe pse në fund të 
fundit, gjykoi se AKP-ja ishte vetëm organizatë faktike, edhe përkundër 
faktit se, në pajtim me nenin 5 [Themelimi dhe Statusi Ligjor i Agjencisë 
Kosovare të Privatizimit] të Ligjit 03/L-067, AKP-ja “është themeluar si 
një organ publik i pavarur, ...do të posedojë zotësi të plotë juridike 
...[dhe] është themeluar si pasardhës i Agjencisë Kosovare të 
Mirëbesimit rregulluar me Rregulloren e UNMIK-ut 2002/12 “Mbi 
themelimin e Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit”, e ndryshuar. 

 
51. Në lidhje me këtë Gjykata mban qëndrim se, një nga aspektet e gjykimit 

të drejtë është se pala duhet të ketë të drejtë për pjesëmarrje efektive në 
procedurat gjyqësore, që do të thotë se, në rastin konkret, parashtruesi 
duhej të ishte palë në procedurë “në emër të tij”, si Agjencia Kosovare e 
Privatizimit”, në pajtim me Ligjin 03/L-067, dhe jo siç përcaktohet nga 
Dhoma e Posaçme në Vendimin e saj ASC-09-0089, “...si organizatë 
faktike..”. 

 
52. Gjykata konsideron se mosnjohja e statusit ligjor të parashtruesit si palë 

në procedurë, siç është parashtruar në nenin 5 të Ligjit 03/L-067, 
Dhoma e Posaçme i ka cenuar parimet e gjykimit të drejtë siç garantohen 
në nenin 31 të Kushtetutës dhe nenin 6 të KEDNJ-së.   

 
53. Në këto rrethana, Gjykata vetëm mund të vijë në përfundim se Kolegji i 

Ankesave i Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës nuk 
njeh dhe zbaton ligjet e miratuara ligjërisht nga Kuvendi. Në fakt, 
Dhoma e Posaçme thjeshtë vazhdon ta injoroi ekzistimin e Kosovës si 
shtet të pavarur dhe ligjet që burojnë nga Kuvendi i saj.     
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54. Në lidhje me këtë, Gjykata i referohet Opinionit Këshillimor të Gjykatës 
Ndërkombëtare të Drejtësisë të 22 korrikut 2010, sipas të cilit miratimi i 
shpalljes së pavarësisë, më 17 shkurt 2008, nuk ka shkelur ligjin e 
përgjithshëm ndërkombëtar, Rezolutën e Këshillit të Sigurimit 1244 
(1999) apo Kornizën Kushtetuese. Sipas mendimit të Gjykatës, 
themelimi i Republikës së Kosovës si shtet i pavarur, sipas deklaratës së 
pavarësisë dhe shtetësia e së cilës ishte njohur, deri më tani, nga 75 
shtete, prandaj nuk është në kundërshtim me Rezolutën e Këshillit të 
Sigurimit 1244(1999) si dhe të drejtën ndërkombëtare, parimeve që 
duhet t’iu përmbahet Republika e Kosovës, siç është parashtruar në 
nenin 16 (3) të Kushtetutës, që përcakton se “Republika e Kosovës 
respekton të drejtën ndërkombëtare”. 

 
55. Neni 7 [Vlerat] i Kushtetutës, që hyri në fuqi më 16 qershor 2009, 

përcakton disa nga këto parime, si vijon: “Rendi Kushtetues i Republikës 
së Kosovës është i bazuar në parimet e lirisë, paqes, demokracisë, 
barazisë, respektimit të të drejtave dhe lirive njerëzore dhe sundimit të 
ligjit, jo-diskriminimit, të drejtës në pronë, drejtësisë sociale, pluralizmit, 
ndarjes së pushtetit shtetëror dhe ekonomisë së tregut”.  

 
56. Si pjesë e parimit të Sundimit të Ligjit, neni 102 [Parimet e Përgjithshme 

të Sistemit Gjyqësor], paragrafi 3 i Kushtetutës përcakton se “Gjykatat 
gjykojnë në bazë të Kushtetutës dhe ligjit”, që do të thotë se Dhoma e 
Posaçme e Gjykatës Supreme, si pjesë e Gjyqësorit të Kosovës, ka obligim 
kushtetues të zbatoj ligjet e miratuara nga Kuvendi i Kosovës. 

 
57. Për më tepër, Propozimi Gjithëpërfshirës për Zgjidhjen e Statusit të 

Kosovës, dispozitat e të cilit do të kenë përparësi ndaj të gjitha 
dispozitave ligjore në Kosovë, në Aneksin IV [Sistemi i Drejtësisë], neni 
1.1, qartazi përcakton se “Gjykata Supreme do të sigurojë zbatim të 
njëtrajtshëm të ligjit duke vendosur mbi ankesat në përputhshmëri me 
ligjin”. prandaj, Dhoma e Posaçme, si pjesë e Gjykatës Supreme është e 
obliguar ta respektojë këtë dispozitë.   

 
58. Përfundimisht, neni 145 [Vazhdimësia e Marrëveshjeve Ndërkombëtare 

dhe e Legjislacionit të Aplikueshëm] përcakton se “Legjislacioni i 
aplikueshëm në ditën e hyrjes në fuqi të kësaj Kushtetute vazhdon të 
zbatohet për aq sa të jetë në pajtueshmëri me këtë Kushtetutë, derisa të 
mos shfuqizohet, zëvendësohet ose amendamentohet në pajtueshmëri 
me këtë Kushtetutë”. Si interpretues përfundimtar i Kushtetutës, Gjykata 
konsideron se legjislacioni i zbatueshëm në datën e hyrjes në fuqi të 
kësaj Kushtetute përfshinë rregulloret e UNMIK-ut dhe vendimet 
administrative të nxjerra nga PSSP-ja para 15 qershorit 2008. Në pajtim 
me nenin 145, rregulloret dhe udhëzimet administrative të tilla, si dhe 
legjislacioni tjetër do të vazhdojnë të zbatohen vetëm për aq sa janë në 
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pajtim me Kushtetutën derisa të shfuqizohen, zëvendësohen apo 
ndryshohen në pajtim me Kushtetutën. 

 
59. Rrjedhimisht, Rregullorja e UNMIK-ut 2002/12, e ndryshuar, që u 

shfuqizua me nenin 31 [Ligji i Zbatueshëm] të Ligjit Nr. 03/L-067 për 
Agjencinë Kosovare të Privatizimit të 21 majit 2008, që thotë: 
“Rregullorja e UNMIK-ut 2002/12, e ndryshuar, nuk do të ketë efekt 
ligjor që nga data që hyn në fuqi ligji i tanishëm” nuk është më i 
zbatueshëm. Prandaj, rregulloret e UNMIK-ut dhe udhëzimet 
administrative relevante vazhdojnë të jenë të zbatueshme vetëm për aq 
sa janë në pajtueshmëri me Ligjin Nr. 03/L-067.   

 
60. Në këto rrethana, Gjykata konsideron se, Dhoma e Posaçme e Gjykatës 

Supreme, në vendimin e saj ASC-09-089, qartazi “nuk ka siguruar 
zbatimin e njëtrajtshëm të Ligjit”, siç parashihet me Propozimin 
Gjithëpërfshirës, gjithashtu nuk ka vepruar në pajtim me obligimet e 
parapara në nenin e lartpërmendur 102 të Kushtetutës, pasi që nuk e ka 
zbatuar Ligjin 03/L-067. Përkundrazi, Ligjin Nr. 03/L-067 nuk e ka 
konsideruar si ligj, drejtësisht i miratuar nga Kuvendi i Kosovës, por si 
rregulla të brendshme të vlefshme dhe të detyrueshme të organizatës së 
AKP-së, që e karakterizoi si organizatë faktike, në vend të një organi 
publik të pavarur me zotësi të plotë juridike, siç është parashtruar në 
Ligjin Nr. 03/L-067.     

 
61. Konstatimi se Dhoma e Posaçme nuk siguron zbatim të njëtrajtshëm të 

ligjit, edhe më tepër, ilustrohet me faktin se baza e statusit ligjor të 
gjyqtarëve të EULEX-it në Dhomën e Posaçme rregullohet me Ligjin Nr. 
03/L-053 mbi Kompetencat, Përzgjedhjen e Lëndëve dhe Caktimin e 
Lëndëve të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve të EULEX-it në Kosovë, sipas 
rregullit miratuar nga Kuvendi i Kosovës më 13 mars 2008, dhe, siç 
vëren Gjykata, efektivisht i zbatuar nga EULEX-i në Kosovë si ligj i 
Kuvendit. Ky Ligj në nenin e tij 1 [Qëllimi], rregullon integrimin dhe 
juridiksionin e gjyqtarëve dhe prokurorëve të EULEX-it në sistemin 
Gjyqësor dhe Prokurorial të Republikës së Kosovës. Gjykata e 
konsideron si të paimagjinueshme se gjyqtarët e EULEX-it të integruar 
në Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës në pajtim me 
Ligjin 03/L-053 – refuzojnë të zbatojnë ligjet e miratuara sipas rregullit 
nga Kuvendi i Republikës së Kosovës. 

 
62. Rrjedhimisht, duke mos zbatuar Ligjin 03/L-067 për AKP-në, sipas 

rregullit të miratuar nga Kuvendi i Kosovës, Dhoma e Posaçme me 
veprimet e saj ka cenuar nenin 102 të Kushtetutës. 
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2.   Sa i përket ankesës së parashtruesit lidhur me përbërjen e 
Kolegjit të   Ankesave  

 
63. Për më tepër, parashtruesi ankohet se nenet 31.2 dhe 54 të Kushtetutës, 

si dhe Propozimi Gjithëpërfshirës, dhe Rregullorja e punës së Dhomës së 
Posaçme, ishin shkelur, pasi që Kolegji i Ankesave që u morr me lëndën 
në fjalë, ishte përbërë nga katër (4) gjyqtarë të EULEX-it. 
 

64. Nga vendimi i Kolegjit të Ankesave, duket se ishin tre (3) dhe jo katër (4) 
gjyqtarë të EULEX-it gjatë procedurave para Kolegjit të Ankesave. Njëri 
prej gjyqtarëve, i përmendur nga parashtruesi, megjithatë është, ofiqar i 
EULEX-it dhe jo gjyqtar i EULEX-it.    

 
65. Gjithashtu, duhet të përcaktohet nëse mungesa e dy (2) gjyqtarëve 

kosovar në Kolegjin e Ankesave, siç specifikohet në nenin 3.3 të Sektorit 
VII të Propozimit Gjithëpërfshirës, përbën shkelje të nenit 31.2 dhe 54 të 
Kushtetutës, siç pretendon parashtruesi.   

 
66. Në këtë aspekt, Gjykata vëren se pjesëmarrja e gjykatësve kosovar në 

vendimet e Kolegjit të Ankesave, me sa duket nuk është kusht i 
nevojshëm për funksionimin e Kolegjit.  

 
67. Sipas nenit 14 të Urdhëresës Administrative Nr. 2008/6, ndër të tjera, 

duke siguruar rregullat mbi përbërjen e Kolegjit të Ankesave të Dhomës 
së Posaçme të Gjykatës Supreme, kërkohet një kuorum prej tre 
gjyqtarëve që të vendos për rastin që paraqitet para tij. Sidoqoftë, 
Urdhëresa hesht lidhur me pyetjen nëse kuorumi i gjyqtarëve duhet të 
përmbajë numër të caktuar të gjyqtarëve të EULEX-it dhe gjyqtarëve 
kosovar. Rrjedhimisht, prezenca e tre (3) gjyqtarëve të Kolegjit të 
Ankesave nuk ka shkelur ndonjë nen të Kushtetutës apo të Propozimit 
Gjithëpërfshirës.  

 
68. Prandaj, sipas ankesës së parashtruesit lidhur me mungesën e gjyqtarëve 

kosovar në Kolegjin e Ankesave, kur u mor Vendimi ASC-09-089, 
Gjykata nuk konstaton shkelje të neneve 31.2 dhe 54 të Kushtetutës, në 
të cilat është thirrur parashtruesi.  
 

 
PËR KËTO ARSYE 

 
Gjykata Kushtetuese, në pajtim me nenin 20 të Ligjit për Gjykatën 
Kushtetuese dhe rregullit 56 (1) të Rregullores së punës, në seancën e 
mbajtur më 30 mars 2011, njëzëri, vendos që ta 
 

I. SHPALL Kërkesën të PRANUESHME; 
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II. SHPALL të pavlefshëm Vendimin ASC-09-089 të Dhomës së 

Posaçme të Gjykatës Supreme, të 4 shkurtit 2010, që shkel nenet 31 
dhe 102 të Kushtetutës dhe nenin 6(1) të KEDNJ-së; 

 
III. KTHEJ Vendimin ASC-09-089 të Dhomës së Posaçme të Gjykatës 

Supreme, të 4 shkurtit 2010, në Dhomën e Posaçme të Gjykatës 
Supreme për shqyrtim në pajtim me aktgjykimin e Gjykatës, sipas 
nenit 74 (1) të Rregullores së punës; dhe 

 
IV. Në pajtim me rregullin 63 (5) të Rregullores së punës, Dhoma e 

Posaçme e Gjykatës Supreme do ta informojë Gjykatën Kushtetuese 
lidhur me masat e ndërmarra për të zbatuar këtë Aktgjykim të 
Gjykatës Kushtetuese. 

 
 
Ky Aktgjykim do t’u njoftohet palëve dhe do të publikohet në Gazetën 
Zyrtare, në pajtim me nenin 20(4) të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese. 
 
Ky Aktgjykim do të ketë efekt të menjëhershëm. 
 
 

 
Gjyqtarja Raportuese            Kryetari i Gjykatës Kushtetuese 

 
Gjyljeta Mushkolaj                  Prof. Dr. Enver Hasani 
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Sabri Hamiti dhe Deputetë të tjerë kundër Vendimit të Kuvendit 
të Republikës së Kosovës Nr. 04-V-04 lidhur me zgjedhjen e 
Presidentit të Republikës së Kosovës 
 
Rasti KO 29-2011, vendimi i datës 1 prill 2011 
 
Fjalët kyçe: sqarim i aktgjykimit, shpërndarja e Kuvendit, detyrat e 
deputetëve, zgjedhja e Presidentit, kuorumi (Kuvend) 
 
Kryetari i Kuvendit, Kryetari i Republikës së Kosovës dhe Kryeministri i 
paraqitën Gjykatës kërkesa për sqarime lidhur me aktgjykimin e mëhershëm 
i cili e shfuqizonte zgjedhjen e Presidentit. 

Gjykata ju përgjigj tri pyetjeve të parashtruara nga Kryetari i Kuvendit. Së 
pari, Gjykata sqaroi se Aktgjykimi e kishte shfuqizuar zgjedhjen e Presidentit 
të mbajtur më 22 shkurt 2011, që hyri në fuqi me 30 mars 2011. Së dyti, 
Gjykata sqaroi se Aktgjykimi nuk kërkonte mbajtjen e zgjedhjeve të 
përgjithshme të parakohshme. Së treti, Gjykata sqaroi se Kosova e ka pasur 
një ushtrues detyre të Presidentit që nga 30 marsi 2011, duke evituar kështu 
ndonjë vakuum institucional. 

Përveç kësaj, Gjykata ju përgjigj pyetjes së vetme të parashtruar nga 
Presidenti i Kosovës, duke sqaruar sërish se vendi kishte pasur ushtrues 
detyre të Presidentit që nga 30 marsi 2011, gjë që shmangte vakuumin 
institucional.Në fund, Gjykata ju përgjigj tri pyetjeve të parashtruara nga 
Kryeministri në emër të Qeverisë. Së pari, Gjykata e udhëzoi Kryeministrin 
se në Aktgjykim gjendet sqarimi lidhur me vendimet e saj se a e kërkon neni 
86 i Kushtetutës kuorum prej 80 ose 120 deputetësh për votimin në raundin 
e parë dhe të dytë për zgjedhjen e Presidentit, kuorumi i nevojshëm për 
raundin e tretë të votimit dhe a llogaritet prania e një deputeti i cili abstenon 
nga votimi si pjesë e kuorumit. Së dyti, Gjykata sqaroi se Kosova e ka pasur 
një ushtrues detyre të Presidentit që nga 30 marsi 2011, duke shmangur 
vakuumin institucional. Së treti, Gjykata refuzoi të përgjigjej në pyetjen e 
Kryeministrit se a ishte e mundur të shkohet drejtpërdrejtë në raundin e 
tretë  të votimit, kur një numër i madh i deputetëve refuzojnë të marrin pjesë 
në zgjedhjen e Presidentit, bazuar në atë se Gjykata nuk kishte kompetencë 
të përgjigjej në pyetje hipotetike. Gjykata theksoi se parashtresa e 
Kryeministrit ishte përpiluar si Kërkesë sipas nenit 93.10 të Kushtetutës, 
duke theksuar se ajo nuk e trajtonte kërkesën si Kërkesë të re, sepse ajo 
qartazi ishte vetëm kërkesë për sqarim. Gjykata shtoi se Qeveria ka të drejtë 
që të parashtrojë një Kërkesë të re sipas nenit 93.10 pasi të ketë paraqitur 
fakte dhe rrethana të reja. 

Prishtinë, më 1 prill 2011 
Nr. ref.: SQ 111/11 
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SQARIM 
 
i 
 

AKTGJYKIMIT 
 

në 
 

Rastin Nr. KO 29/11 
 

Sabri Hamiti dhe deputetë të tjerë 
 
 

Vlerësimi i kushtetutshmërisë të Vendimit të Kuvendit të 
Republikës së Kosovës, Nr. 04-V-04, të 22 shkurtit 2011,  

lidhur me zgjedhjen e Presidentit të Republikës së Kosovës. 
 

 
Sqarimet e kërkuara për Vendimin e shumicës, të 30 marsit 2011. 

 
 
GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS 
 

E përbërë nga 
 
Enver Hasani, Kryetar 
Kadri Kryeziu, Zëvendëskryetar 
Altay Suroy, gjyqtar 
Snezhana Botusharova, gjyqtare 
Ivan Čukalović, gjyqtar 
Gjyljeta Mushkolaj, gjyqtare dhe 
Iliriana Islami, gjyqtare 

 
Objekti i çështjes 
 
1. Kërkesë për sqarim e Kryetarit të Kuvendit, z. Jakup Krasniqi; e 

Presidencës së Republikës së Kosovës, e nënshkruar nga z. Behgjet 
Pacolli; dhe e Qeverisë së Republikës së Kosovës, e nënshkruar nga 
Kryeministri, z. Hashim Thaçi. 

 
Baza juridike 
 
2. Neni 113.5 i Kushtetutës, neni 42 i Ligjit Nr. 03/L-121 për Gjykatën 

Kushtetuese të Republikës së Kosovës, i 16 dhjetorit 2008 (në tekstin e 
mëtejmë: Ligji), dhe rregulli 56 (1) dhe 61 i Rregullores së punës së 
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Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: 
Rregullorja e punës). 

 
Procedura në Gjykatë 
 
3. Më 1 prill 2011, Gjykata mbajti një seancë për të vlerësuar dhe vendosur 

për kërkesat e mësipërme. 
 
Faktet 
 
4. Më 31 mars 2011, Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës mori një 

kërkesë për sqarim nga Kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës, z. 
Jakup Krasniqi, e cila përmbante tri pyetje lidhur me Aktgjykimin e kësaj 
Gjykate në Rastin KO 29/11, të miratuar me shumicën e votave më 30 
mars 2011. 

 
“.......... 
1. Çka nënkupton termi praktik se Aktgjykimi nuk ka efekt retroaktiv? 
 
2. Si pasojë e këtij Aktgjykimi, a duhet të shkojë vendi në zgjedhje të 

parakohshme? 
 
3. Aktualisht, a ka vendi President, përkatësisht ushtrues detyre të 

Presidentit? 
.......... “ 
 

5. Po të njëjtën ditë, Gjykata mori një letër nga Presidenca e Republikës së 
Kosovës, të nënshkruar nga z. Behgjet Pacolli, përmes të cilës kërkohej 
përgjigje në pyetjet e ngritura në lidhje me të njëjtin Aktgjykim, në të 
cilën thuhet: 

 
“A shkakton largimi im nga zyra vakuum institucional të institucionit 
më të lartë të shtetit, duke pasur parasysh se askush nuk ka kërkuar që 
ta marrë përsipër ushtrimin e detyrës së Presidentit deri te zgjedhja e 
re?” 

 
6. Veç kësaj, më 1 prill 2011, Gjykata mori një letër nga Qeveria e 

Republikës së Kosovës, të nënshkruar nga Kryeministri Hashim Thaçi, 
që përmbante tri pyetje, të ngritura në lidhje me të njëjtin Aktgjykim, në 
të cilën thuhet: 

 
“Qeveria e Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më datën 31 
Mars 2011, mori vendim që t'i parashtrojë pyetjet e mëposhtme 
Gjykatës Kushtetuese, sipas kompetencave që ka në bazë të Nenit 93, 
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paragrafi 10 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës që thekson se 
Qeveria “mund të referojë çështje kushtetuese në Gjykatën Kushtetuese.  
... 
 
1. Gjatë dy raundeve të para për zgjedhjen e Presidentit sipas Nenit 86, 

paragrafi 4, Presidenti zgjedhet me shumicë prej dy të tretave të votave 
të të gjithë deputetëve të Kuvendit. Rrjedhimisht, 80 vota janë të 
nevojshme për zgjedhjen e Presidentit. A kërkon Neni 86 prezencën e së 
paku 80 deputetëve gjatë votimit apo duhet që të gjithë 120 deputetët të 
jenë prezent gjatë votimit? Me fjalë të tjera, a kërkon Neni 86 kuorum 
prej 80 apo 120 deputetëve për të filluar votimi në dy raundet e para të 
zgjedhjes së Presidentit? Nëse Presidenti nuk zgjedhet në dy raundet e 
para, çfarë kuorumi kërkohet për raundin e tretë, i ciIi kërkon vetëm 
shumicën e thjeshtë për të zgjedhur Presidentin? Nëse një deputet është 
prezent dhe nuk voton, a llogaritet prezenca e tij/saj në kuadër të 
kuorumit të nevojshëm? 
 
2. A mundet Ushtruesi i Detyrës së Presidentit të ushtrojë këtë funksion 

për periudhën gjashtë-mujore duke filluar nga data 29 Mars apo 
periudha gjashtë-mujore e kufizimit të ushtrimit të këtij funksioni fillon 
në një datë të mëhershme, duke pas parasysh faktin se Kryetari i 
Kuvendit ka shërbyer si Ushtrues i Detyrës së Presidentit pas dorëheqjes 
së ish-Presidentit Sejdiu me 27 Shtator 2010? 
 
3. Më 22 Shkurt 2011, më shumë se 40 deputetë të Kuvendit refuzuan që 

të marrin pjesë gjatë dy raundeve të para të zgjedhjes së Presidentit. Një 
parti politike ka paralajmëruar publikisht se Deputetet e saj nuk do të 
marrin pjesë në zgjedhjen e Presidentit dhe Deputetë të partive të tjera 
mund te veprojnë njëjtë, përkundër sugjerimit të qartë të aktgjykimit Nr. 
KO 29 / 11 të Gjykatës Kushtetuese, i cili kërkon nga Deputetet që të 
marrin pjesë në procesin zgjedhor, meqë kjo është detyrë e tyre 
Kushtetuese. Kur të fillojë procesi zgjedhor dhe më pak se 80 Deputete 
janë prezent në sallë, përkundër njoftimit të bërë me kohë për këtë 
proces zgjedhor, a është e lejuar sipas nenit 86 të deklarohet se raundi i 
parë dhe raundi i dytë i zgjedhjes së Presidentit do të dështojë, meqë më 
shumë se 40 Deputetë kanë refuzuar që të mos jenë prezent dhe të 
procedohet menjëherë në raundin e tretë, sipas Nenit 86, paragrafi 5, 
për të zgjedhur Presidentin me shumicën e thjeshtë prej së paku 61 
votave? 

....” 
 

Kufijtë ligjorë për vlerësimin e kërkesave 
 
7. Gjykata vëren që pyetjet e ngritura nga tri institucionet e 

sipërpërmendura janë të natyrës së njëjtë, përveç në lidhje me kërkesën e 
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Qeverisë, që u ngrit sipas nenit 93 të Kushtetutës. Megjithatë, Gjykata do 
të përgjigjet veçmas në secilën prej tyre. 
 

8. Gjykata u përgjigjet pyetjet të kërkuara duke pasur parasysh bazën e 
sipërpërmendur juridike, bashkë me rëndësinë e jashtëzakonshme të 
rastit, lidhjen dhe relevancën e kërkesave dhe kufijtë e objektit të 
çështjes së petitumit, që është në bazë të aktgjykimit të nxjerrë në këtë 
rast.  

 
9. Prandaj, duke pasur parasysh që Gjykata u përmbahet kufijve të 

aktgjykimit të vet dhe ligjërisht nuk është e autorizuar të dalë përtej atyre 
kufijve, pyetjet sqarohen me sa vijon. 

 
Përgjigjet në kërkesa 
 

I. Sa u përket pyetjeve që përmban letra e Kryetarit të 
Kuvendit 

 
10. Sa i përket pyetjes së parë nëse Aktgjykimi i kësaj Gjykate ka efekt 

retroaktiv, përgjigja është se Aktgjykimi i kësaj Gjykate hyn në fuqi me 
efekt të menjëhershëm më 30 mars 2011 dhe se Vendimi i Kuvendit të 
Republikës së Kosovës, Nr. 04-V-04, lidhur me zgjedhjen e Presidentit të 
Republikës së Kosovës, i 22 shkurtit 2011, më nuk është në fuqi që nga 31 
marsi 2011, që është data e publikimit të këtij Aktgjykimi në Gazetën 
Zyrtare. 
 

11. Sa i përket pyetjes së dytë nëse Aktgjykimi i kësaj Gjykate imponon 
shpërndarjen e Kuvendit dhe mbajtjen e zgjedhjeve të reja, përgjigja 
është jo. 

 
12. Sa i përket pyetjes së tretë nëse Kosova ka President, përkatësisht 

ushtrues të detyrës së Presidentit, përgjigja është që Kosova ka ushtrues 
të detyrës së Presidentit që nga 31 marsi 2011. Pra, nuk ka vakuum 
institucional që nga data e publikimit të këtij Aktgjykimi. 

 
II. Sa i përket pyetjes që përmban letra e z. Behgjet Pacolli 

 
13. Sa u përket çështjeve të ngritura nga z. Pacolli në letrën e tij të 31 marsit 

2011, përgjigja në të është dhënë në paragrafin 12, që Kosova ka ushtrues 
të detyrës së Presidentit që nga 31 marsi 2011. Pra, nuk ka vakuum 
institucional që nga data e publikimit të këtij Aktgjykimi. 
 
III. Sa u përket pyetjeve që përmban letra e Kryeministrit të 

Qeverisë së Republikës së Kosovës 
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14. Sa i përket pyetjes së parë, Gjykata u referohet gjetjeve të veta në 
Aktgjykim lidhur me këtë çështje. 
 

15. Sa i përket pyetjes së dytë, nëse Kosova ka ushtrues detyre të Presidentit, 
përgjigja është që Kosova ka ushtrues të detyrës së Presidentit që nga 31 
marsi 2011. Pra, nuk ka vakuum institucional që nga data e publikimit të 
këtij Aktgjykimi. 

 
16. Sa i përket pyetjes së tretë, Gjykata rikujton që qëllimi i këtij Sqarimi 

është ta sqarojë Aktgjykimin dhe nuk ka autoritet për të dalë jashtë 
objektit të çështjes së Kërkesës. Prandaj, situatat hipotetike, siç janë 
përmendur në letrën e Kryeministrit, janë jashtë kufirit të objektit të 
çështjes dhe mund të jenë bazë për një rast të ri. 

 
17. Sa i përket kërkesës sipas nenit 93 të Kushtetutës, Gjykata vëren që neni 

93 [Kompetencat e Qeverisë] përcakton që “Qeveria ka këto 
kompetenca: 

 
(...) 
 
(10) mund të referojë çështje kushtetuese në Gjykatën Kushtetuese”. 

 
18. Gjykata vëren që Qeveria e bëri këtë kërkesë sipas asaj dispozite. 

Megjithatë, Gjykata konsideron që kjo kërkesë nuk është kërkesë e re, 
pasi përmbajtja e saj qartazi ka të bëjë me sqarimin e Aktgjykimit të 
nxjerrë në rastin Nr. KO 29/11. 
 

19. Prandaj, Gjykata rikujton që vetëm me fakte dhe rrethana të reja, 
Qeveria ka të drejtë ta shfrytëzojë atë dispozitë kushtetuese për të 
parashtruar kërkesë të re pranë Gjykatës. 

 
 

PËR KËTO ARSYE, 
 
GJYKATA, në seancën e mbajtur më 1 prill 2011, vendos, me shumicë, të 
japë sqarime në pyetjet e kërkuara si më sipër. 
  
Ky Vendim do t’u komunikohet palëve dhe do të publikohet në Gazetën 
Zyrtare, në pajtim me Nenin 20 (4) të Ligjit. 
 
 

 
Gjyqtarja raportuese           Kryetari i Gjykatës Kushtetuese 
 
Iliriana Islami                                               Prof. Dr. Enver Hasani 
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N.T.SH Meteorit kundër Vendimit Nr. 2407/2006 të Gjykatës 
Supreme 
 
Rasti KI 55-2009, vendimi i datës 6 prill 2011 
 
Fjalët kyçe: kërkesa individuale, e drejta në gjykim të drejtë dhe të 
paanshëm, evazioni tatimor 
 
Parashtruesi e kishte dorëzuar Kërkesën në bazë të nenit 113.7 të 
Kushtetutës duke pretenduar se i ishte shkelur e drejta e tij kushtetuese për 
gjykim të drejtë dhe të paanshëm, sipas nenit 31 të Kushtetutës, me 
aktgjykimin e Gjykatës Supreme e cila konfirmonte vendimin e Bordit të 
Pavarur Shqyrtues (BPSH) që refuzonte mbrojtjen e Parashtruesit kundër 
vlerësimit tatimor të bërë nga Administrata Tatimore e Kosovës (ATK).   

Gjykata vendosi se Kërkesa ishte e pranueshme sepse: Parashtruesi ishte 
palë e autorizuar për parashtrimin e Kërkesës në bazë të nenit 113.7; ai 
kishte plotësuar parakushtin e shterjes së të gjitha mjeteve juridike sipas 
nenit 113.7 dhe nenit 47.2 të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese; ai e kishte 
paraqitur Kërkesën brenda afatit ligjor; ai i kishte specifikuar të drejtat dhe 
liritë që ishin cenuar si dhe veprimet përkatëse të autoriteteve publike; dhe 
ai kishte paraqitur informacione dhe dokumente për të mbështetur 
pretendimet e tij. 

Sa i përket meritave të Kërkesës, Gjykata vendosi se nuk kishte pasur cenim 
as të së drejtës së Parashtruesit për dëgjim të drejtë e as të së drejtës së tij 
për gjykim të drejtë dhe të paanshëm qoftë sipas nenit 31 ose nenit 6 të 
Konventës Evropiane për të Drejtat dhe Liritë Themelore të Njeriut. Gjykata  
theksoi se autoriteti i saj është i kufizuar në zgjidhjen e pretendimeve të 
shkeljeve kushtetuese, duke shtuar se ajo duhet të respektojë vendimin e 
Gjykatës Supreme, përveç nëse është shkelur ndonjë e drejtë themelore. Ajo 
konstatoi se vendimi i BPSH-së ishte i bazuar në vlerësimin që i kishte bërë 
Bordi besueshmërisë së Parashtruesit dhe në provat e paraqitura, të cilin 
vendim e kishte konfirmuar edhe Gjykata Supreme. Gjykata po ashtu theksoi 
se ajo është e obliguar të zgjidh pretendimet për shkelje të Kushtetutës duke 
përcaktuar se a kanë qenë procedurat, marrë në tërësi, të drejta dhe në 
përputhje me dispozitat specifike të Kushtetutës. Ajo shtoi se thjeshtë 
pakënaqësia e Parashtruesit me rezultatin e rastit të tij nuk është bazë e 
mjaftueshme për të konsideruar se ka pasur shkelje të nenit 31, duke cituar 
rastin Demë Kurbogaj dhe Besnik Kurbogaj, rastin e X (17 qershor 2010) 
dhe rastin Mezoture Tiszazugi Tarsulat kundër Hungarisë. Gjykata 
konstatoi se pretendimi se Gjykata Supreme i ka vlerësuar dëshmitë e 
Parashtruesit në mënyrë të padrejtë dhe të pasaktë nuk ishte mbështetur me 
fakte. 
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Për këto arsye, Gjykata nxori një Aktgjykim që hidhte poshtë kundërshtimin 
e Parashtruesi ndaj vendimit të Gjykatës Supreme duke pasqyruar vendimin 
e saj se nuk ka pasur shkelje të së drejtës së Parashtruesit për gjykim të 
drejtë dhe të paanshëm. 

Prishtinë, më 6 prill 2011 
Nr. ref.: 89/11 

 

AKTGJYKIM 
 

në 
 

Rastin Nr. KI 55/09 
 

Parashtruesi  
 

NTSH Meteorit 
 

Vlerësim i kushtetutshmërisë të Vendimit Nr. 2407/2006 të 
Gjykatës Supreme të Kosovës të 30 shtatorit 2009 

 
 

 
GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS 

 
e përbërë nga: 
 
Enver Hasani, Kryetar  
Kadri Kryeziu, Zëvendëskryetar  
Robert Carolan, gjyqtar 
Altay Suroy, gjyqtar 
Almiro Rodrigues, gjyqtar 
Snezhana Botusharova, gjyqtare 
Ivan Čukalović, gjyqtar 
Gjyljeta Mushkolaj, gjyqtare dhe  
Iliriana Islami, gjyqtare 

 
 
Parashtruesi i kërkesës 
 
1. Parashtrues i kërkesës është NTSH Meteorit me seli në Prizren, përmes 

pronarit të vet Tahir Hoxha nga Prizreni, i përfaqësuar nga Sahit Bibaj, 
avokat, gjithashtu nga Prizreni. 
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Vendimi i kontestuar 
 

2. Vendimi i Gjykatës Supreme të Kosovës, Nr. 2407/2006, i 30 shtatorit 
2009. 
 

Baza juridike 
 
3. Kërkesa është e bazuar në nenin 113.7 të Kushtetutës, nenin 20 të Ligjit 

Nr. 03/L-121 për Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës (në 
tekstin e mëtejmë: Ligji), dhe Rregullit 57 (1) të Rregullores së punës së 
Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: 
Rregullorja e punës). 

 
Procedura në Gjykatë  
 
4. Parashtruesi i kërkesës parashtroi një kërkesë në Gjykatën Kushtetuese 

me të cilën kërkonte shfuqizimin dhe anulimin e Vendimit të Gjykatës 
Supreme të Kosovës, A. nr. 2407/2006, të 30 shtatorit 2009, si shkelje të 
së drejtës së vet kushtetuese për gjykim të drejtë dhe të paanshëm, siç 
përshkruhet në nenin 31 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës për 
shkak të dështimit të Gjykatës Supreme për ta anuluar Vendimin e 
Bordit të Pavarur Shqyrtues (BPSH), A. nr. 439/2006, të 24 gushtit 
2006, lidhur me detyrimet tatimore të parashtruesit të kërkesës. 

5. Kryetari i Gjykatës Kushtetuese e caktoi gjyqtarin Almiro Rodrigues 
Gjyqtar raportues dhe e caktoi Kolegjin shqyrtues të përbërë nga 
gjyqtarët Altay Suroy, kryesues, Kadri Kryeziu dhe Gjyljeta Mushkolaj. 
Kolegji shqyrtues e shqyrtoi raportin e Gjyqtarit raportues dhe i 
rekomandoi Gjykatës në përbërje të plotë për pranueshmëri të kërkesës. 
Gjykata në përbërje të plotë këshilloi dhe votoi në seancë të mbyllur për 
këtë kërkesë më 13 dhjetor 2010. 

 
Përmbledhje e fakteve 
 
6. Prej 1  shtatorit 2003 deri më 8 tetor 2003, zyrtarët e Administratës 

Tatimore të Kosovës (ATK) bënë kontrollimin e llogarive dhe të çështjeve 
tatimore dhe të fitimeve të parashtruesit të kërkesës lidhur me deklaratat 
tatimore dhe pagesat e tatimeve për periudhën 2000/2003. Në raportin 
e vet, të nxjerrë më 8 maj 2003, ATK-ja gjeti që parashtruesi i kërkesës 
nuk e kishte deklaruar drejt qarkullimin e mallrave për qëllime tatimore, 
prandaj vlerësoi tatimet përkatëse, ndëshkimet dhe kamatat. 
Veçanërisht, bazuar në parregullsitë në librat e kontabilitetit të 
parashtruesit të kërkesës lidhur me të hyrat e blerjes, të hyrat e shitjes, 
dhe të tatimit në fitim të deklaruar për mallra të caktuar, ATK-ja përdori 
periudhën 60-ditore të skadimit të mallit për ta llogaritur qarkullimin e 
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saktë për periudhën kohore në fjalë. Raporti përmbante tabela të 
hollësishme të metodave të kontabilitetit, të përdorura në vlerësimin e 
tatimit nga ATK-ja në bazë të sasisë fizike të stokut të mallrave të 
parashtruesit të kërkesës dhe të qarkullimit të deklaruar. 

 
7. Parashtruesi i kërkesës fillimisht ushtroi ankesë në Departamentin për 

Ankesa të Administratës Tatimore kundër gjetjeve të ATK-së. Pas 
shqyrtimit të informatave të parashtruesit të kërkesës dhe krahasimit të 
tyre me faktet e ofruara nga Administrata Tatimore, Departamenti për 
Ankesa nxori Vendimin Nr. 426 më 9 janar 2004 dhe e hodhi poshtë 
ankesën. 

 
8. Parashtruesi i kërkesës më pas parashtroi ankesë në Bordin e Pavarur 

Shqyrtues (BPSH). BPSH-ja e shqyrtoi këtë rast dhe më 14 prill 2004, në 
pajtim me Rregulloren për Administratën dhe Procedurat Tatimore, 
Bordi Shqyrtues nxori Vendimin Nr. 62/2004, me të cilin e hodhi poshtë 
ankesën e Meteoritit si të pabazuar. BPSH, ndër të tjera, në vendimin e 
vet tha: 

 
        Gjatë zhvillimit të biznesit të vet, NTSH Meteorit nuk u ishte 

përmbajtur rregulloreve dhe procedurave të tatimeve dhe udhëzimeve 
të inspektorëve tatimorë. Dokumentacioni i paraqitur në seancë, që 
ishte element kryesor i kontrollit ... dëshmon se taksapaguesi i kishte 
fshehur të ardhurat e veta. 

 
        Llogaritja e tatimit shtesë në të ardhura është bërë duke e krahasuar 

tatimin e deklaruar me qarkullimin real në bazë të shënimeve të 
taksapaguesit, intervistat dhe deklaratat paraprake të taksapaguesit 
për periudhën e kontestuar kohore, veprimtaritë e inspektorëve 
nëpërmjet inspektimit të tërthortë të biznesit dhe informatave nga palët 
e treta. Të dhënat e paraqitura në seancë ishin analizuar dhe krahasuar 
me të dhënat e marra nga Birraria e Pejës. Është përcaktuar që 
inspektori tatimor ka vepruar drejt dhe e ka zbatuar metodën [e drejtë] 
të analizimit të furnizimit dhe të shitjeve të deklaruara në lidhje me 
kronologjinë e datës së përdorimit. 

 
        Librat e shitjes dhe të blerjes nuk janë mbajtur në përputhje me 

Rregulloren. 
 
9. Më pas, parashtruesi i kërkesës ushtroi ankesë në Gjykatën Supreme me 

të cilën kërkonte anulimin e vendimeve të Departamentit të Ankesave 
dhe të BPSH-së. Në ankesë pretendohej që metodat e kontabilitetit të 
ATK-së, duke përdorur periudhën e skadimit të birrës prej gjashtëdhjetë 
(60) ditësh për qëllime të qarkullimit pa ndonjë dëshmi të shitjes aktuale 
të stokut, padrejtësisht e kishin ngarkuar parashtruesin e kërkesës dy 
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herë me detyrime tatimore. Parashtruesi i kërkesës dorëzoi një letër nga 
NP “Birraria” Pejë, në të cilën ofronte të dhëna të hollësishme se po të 
ishte ruajtur birra e Pejës në kushte optimale, ajo mund të shërbehej 
edhe pas skadimit të fatit të përdorimit prej gjashtëdhjetë (60) ditësh. 
Megjithatë, letra nuk ofronte hollësi se sa kohë pas datës së skadimit 
birra mund të ruhej dhe shërbehej. 

 
10. Më 17 maj 2006, Gjykata Supreme nxori Vendimin A. nr. 233/2004 në 

favor të parashtruesit të kërkesës “për ta miratuar kërkesëpadinë” dhe 
“anuluar vendimin e Bordit të Pavarur Shqyrtues”, të 14 prillit 2004.  Në 
vendim thuhej që BPSH-ja “nuk u ishte përmbajtur rregullave të 
procedurës për tatime dhe udhëzimeve të inspektorëve tatimorë” për 
shkak të dështimit të vet për t’iu referuar rregullave dhe rregulloreve 
specifike që parashtruesi i kërkesës kishte dështuar t’i respektonte në 
regjistrat e tij. Përveç kësaj, Gjykata Supreme vendosi që BPSH-ja 
dështoi të ofronte arsye të mjaftueshme lidhur me “bazën juridike të 
obligimit tatimor, llojin, shumën dhe kohën e shlyerjes së obligimit 
tatimor, që janë të dhëna të rëndësishme për gjykim të drejtë të kësaj 
çështjeje administrative”. Gjykata Supreme urdhëroi rigjykim të çështjes 
për t’i trajtuar mangësitë në regjistër. 

 
11. Në përputhje me vendimin e Gjykatës Supreme, BPSH-ja mbajti edhe një 

seancë tjetër më 28 korrik 2006. Pas dëgjimit të meritave të rastit, 
BPSH-ja nxori vendimin e vet të ri, A. nr. 439/2006, të 24 gushtit 2006, 
me të cilin e hidhte poshtë ankesën. Në vendimin e vet, BPSH-ja analizoi 
dëshmitë e paraqitura nga parashtruesi i kërkesës, ankesën me shkrim, 
dëshmitë e paraqitura në seancë, dhe “shqyrtoi dëshmitë e paraqitura 
nga të dy palët”. BPSH-ja vendosi që parashtruesi i kërkesës “nuk e 
kishte paraqitur qarkullimin real dhe i kishte zvogëluar deklaratat në 
kategorinë e tatimit të paragjykuar për ... periudhën [e kontrollimit]”. Të 
gjitha dëshmitë e paraqitura nga palët në seancë u analizuan dhe 
krahasuan me informatat e marra nga Birraria e Pejës. Kjo analizë 
rezultoi në përcaktimin që inspektori tatimor kishte vepruar drejt dhe e 
kishte zbatuar “metodën e analizës së furnizimit dhe shitjeve të 
deklaruara” lidhur me datat e skadimit të mallit në fjalë për raportin e 
kontrollimit. Përveç kësaj, BPSH-ja vendosi që librat e blerjes dhe të 
shitjes të parashtruesit të kërkesës nuk ishin mbajtur në përputhje me 
rregulloren, gjë që rezultoi në një gjobë prej 125 eurove më 2 qershor 
2004, dhe që rivlerësimi  i tatimit të llogaritur dhe gjobat ishin të 
vlefshme.  

 
12. Parashtruesi i kërkesës më pas ushtroi ankesë në Gjykatën Supreme 

kundër vendimit të BPSH-së A. nr. 439/2006. Parashtruesi i kërkesës 
theksoi në ankesë se të dy palët në ankesë kishin paraqitur sqarime 
shtesë lidhur me faktet. Parashtruesi i kërkesës pohoi që i kishte 
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përmbushur të gjitha obligimet e parapara me rregullore dhe dispozita të 
tjera ligjore, siç u dëshmua nga dokumentacioni dhe dëshmitë e 
përfshira në dosje. Parashtruesi i kërkesës vazhdoi të pohonte që 
vlerësimi i tatimit nuk ishte i drejtë. 

 
13. Në Vendimin A. nr. 2407/2006, të 30 shtatorit 2009, Gjykata Supreme e 

hodhi poshtë këtë ankesë si të pabazuar. Gjykata Supreme vendosi që 
BPSH-ja “e kishte ndjekur formën [e kërkuar ligjore] të përcaktuar në 
nenin 206 të Ligjit për Procedurën e Përgjithshme Administrative 
(LPPA), pjesa hyrëse e vendimit [të BPSH-së] ishte hartuar në përputhje 
me nenin 207, paragrafin 1 të LPPA-së, dhe arsyetimi ishte në përputhje 
me nenin 209, paragrafin 2 të LPPA-së”. Gjykata Supreme vendosi që 
rigjykimi i BPSH-së i shqyrtoi dëshmitë e paraqitura nga parashtruesi i 
kërkesës, përfaqësuesi i ATK-së, dëshmitë e parashtruara në seancë, dhe 
dosjen kur BPSH-ja miratoi konkluzionin e vendimit fillestar të BPSH-së 
Nr. 62/2004, të 14 prillit 2004. Përveç kësaj, Gjykata Supreme vendosi 
që BPSH-ja e kishte respektuar rregulloren e punës, gjendjen faktike, 
dhe kishte paraqitur dëshmi kur “kishte vendosur që parashtruesi i 
kërkesës kishte bërë shkelje tatimore”, për të cilat i ishte shqiptuar gjoba 
dhe kamata. Në bazë të këtij vendimi të formës së prerë të Gjykatës 
Supreme, parashtruesi i kërkesës e parashtroi kërkesën në Gjykatën 
Kushtetuese më 19 tetor 2009. 

 
Pranueshmëria 
 
14. Për të qenë në gjendje për të gjykuar për kërkesën e parashtruesit të 

kërkesës, Gjykata duhet së pari të shqyrtojë nëse parashtruesi i kërkesës i 
ka përmbushur kriteret për pranueshmëri, të përcaktuara në Kushtetutë. 
Në këtë drejtim, Gjykata i referohet nenit 113.7 të Kushtetutës, i cili 
thotë: 

 
       "Individët janë te autorizuar të ngrenë shkeljet nga autoritetet publike 

dhe të drejtave dhe lirive të tyre individuale, të garantuara me 
Kushtetutë, mirëpo  vetëm pasi të kenë shteruar të gjitha mjetet juridike 
të përcaktuara me ligj".  

 
       dhe nenit 47.2 të Ligjit, i cili thotë: 
 
        Individi mund ta ngritë kërkesën në fjalë vetëm pasi që të ketë shteruar 

të gjitha mjetet juridike të përcaktuara me ligj. 
 
15. Është e qartë që parashtruesi i kërkesës është palë e autorizuar; i ka 

shterur të gjitha mjetet juridike të parapara me ligj, brenda afatit ligjor, 
para se ta parashtronte kërkesën e vet. Parashtruesi i kërkesës gjithashtu 
saktëson cilat të drejta dhe liri i janë shkelur, duke treguar aktin konkret 
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të autoritetit publik të cilin e konteston; dhe e arsyeton kërkesën duke i 
bashkëngjitur informatat e domosdoshme mbështetëse dhe 
dokumentacionin. Prandaj, Gjykata konkludon që kërkesa është e 
pranueshme. 

 
Meritat 

 
E drejta për gjykim të drejtë 
 
16. E drejta për gjykim të drejtë dhe të paanshëm është një prej tipareve 

kryesore të një shteti të bazuar në sundim të ligjit. Ajo e drejtë është e 
përfshirë në Kushtetutë dhe në Konventën Evropiane për të Drejtat dhe 
Liritë Themelore të Njeriut (Konventa). Neni 31 i Kushtetutës së Kosovës 
parashikon të drejtën për gjykim të drejtë dhe të paanshëm me sa vijon: 

 
Neni 31 [E Drejta për Gjykim të Drejtë dhe të Paanshëm] 
 
1.  Çdokujt i garantohet mbrojtje e barabartë e të drejtave në procedurë 

para gjykatave, organeve të tjera shtetërore dhe bartësve të 
kompetencave publike. 

2.  Çdokush gëzon të drejtën për shqyrtim publik të drejtë dhe të paanshëm 
lidhur me vendimet për të drejtat dhe obligimet ose për cilëndo akuzë 
penale që ngrihet kundër saj/tij brenda një afati të arsyeshëm, nga një 
gjykatë e pavarur dhe e paanshme, e themeluar me ligj. 

3.  Gjykimi është publik, me përjashtim të rasteve kur gjykata, në rrethana 
të veçanta, konsideron se, në të mirë të drejtësisë, është i domosdoshëm 
përjashtimi i publikut, ose i përfaqësuesve të medieve, sepse prania e 
tyre do të përbënte rrezik për rendin publik ose sigurinë kombëtare, 
interesat e të miturve, ose për mbrojtjen e jetës private të palëve në 
proces, në mënyrën e përcaktuar me ligj. 

4. Çdokush i akuzuar për vepër penale ka të drejtë t'u bëjë pyetje 
dëshmitarëve dhe të kërkojë paraqitjen e detyrueshme të dëshmitarëve, 
të ekspertëve dhe të personave të tjerë, të cilët mund të sqarojnë faktet. 

5.  Çdokush i akuzuar për vepër penale, prezumohet të jetë i pafajshëm 
derisa të mos dëshmohet fajësia e tij/saj, në pajtim me ligjin. 

6.  Ndihma juridike falas do t’u mundësohet atyre që nuk kanë mjete të 
mjaftueshme financiare, nëse një ndihmë e tillë është e domosdoshme 
për të siguruar qasjen efektive në drejtësi. 

7.  Procedurat gjyqësore që përfshijnë të miturit rregullohen me ligj, duke 
respektuar rregullat dhe procedurat e veçanta për të miturit. 

 
17. Neni 6.1 i Konventës Evropiane për të Drejtat dhe Liritë Themelore të 

Njeriut, që ishte i përfshirë në Ligjin e Kosovës, në pajtim me dispozitat e 
nenit 22 të Kushtetutës së Kosovës parashikon me sa vijon: 
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        Çdo person ka të drejtë që çështja e tij të dëgjohet drejtësisht, publikisht 
dhe brenda një afati të arsyeshëm nga një gjykatë e pavarur dhe e 
paanshme, e krijuar me ligj, e cila do të vendosë si për mosmarrëveshjet 
në lidhje me të drejtat dhe detyrimet e tij të natyrës civile, ashtu edhe 
për bazueshmërinë e çdo akuze penale në ngarkim të tij. Vendimi duhet 
të jepet publikisht, por prania në sallën e gjykatës mund t’i ndalohet 
shtypit dhe publikut gjatë tërë procesit ose gjatë një pjese të tij, në 
interes të moralit, të rendit publik ose sigurisë kombëtare në një shoqëri 
demokratike, kur kjo kërkohet nga interesat e të miturve ose mbrojtja e 
jetës private të palëve në proces ose në shkallën që çmohet tepër e 
nevojshme nga gjykata, kur në rrethana të veçanta publiciteti do të 
dëmtonte interesat e drejtësisë. 

 
18. Me rastin e vlerësimit të kushtetutshmërisë së vendimit të Bordit të 

Pavarur Shqyrtues dhe të Gjykatës Supreme, Gjykatës Kushtetuese i 
lejohet të shqyrtojë vetëm nëse ka pasur shkelje të të drejtave 
kushtetuese të parashtruesit të kërkesës. Prandaj, Gjykata Kushtetuese 
mund të ndërhyjë vetëm në rast të shkeljes së ndonjë të drejte themelore 
specifike të mbrojtur me të drejtën kushtetuese. Nëse nuk është shkelur 
asnjë e drejtë themelore, Gjykata Kushtetuese duhet t’i përmbahet 
vendimit të Gjykatës Supreme 

 
19. Me këtë rast, parashtruesit të kërkesës i ishte mundësuar seanca 

dëgjimore nga Bordi i Pavarur Shqyrtues, me ç’rast përfaqësuesit e 
Administratës Tatimore ishin dëgjuar, dëshmitë ishin paraqitur, dhe 
marrja në pyetje ishte lejuar. Pas kësaj, Bordi i Pavarur Shqyrtues gjeti 
që parashtruesi i kërkesës nuk e kishte paraqitur qarkullimin e vërtetë 
dhe që i kishte zvogëluar deklaratat për periudhën përkatëse tatimore. 
Në parim, parashtruesit të kërkesës nuk i ishte besuar lidhur me 
dëshmitë që i kishte paraqitur. Bordi veproi në kuadër të kompetencave 
të veta për të arritur në atë konkluzion. 

 
20. Në vendimin e vet të dytë, Gjykata Supreme e shqyrtoi vendimin e dytë 

të Bordit të Pavarur Shqyrtues dhe argumentet e përfaqësuesve të 
parashtruesit të kërkesës. Ajo vuri në pah se Bordi i Pavarur Shqyrtues 
kishte konkluduar pas seancës dëgjimore se nuk kishte dyshim që 
parashtruesi i kërkesës i kishte shkelur dispozitat tatimore. Gjykata ishte 
e kënaqur që forma e vendimit ishte e drejtë dhe ishin respektuar kushtet 
e ligjeve tatimore dhe arsyetimi. 

 
21. Nuk është detyrë e Gjykatës Kushtetuese që ta vlerësojë ligjshmërinë dhe 

saktësinë e vendimeve të nxjerra nga institucionet kompetente gjyqësore, 
nëse nuk ka prova që vendimet e tilla janë nxjerrë në mënyrë të padrejtë 
dhe të pasaktë. 
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22. Detyra e Gjykatës përkitazi me shkeljet e supozuara të të drejtave 
kushtetuese është të shqyrtojë nëse procedurat, të marra si tërësi, kanë 
qenë të drejta dhe nëse janë respektuar garancitë specifike të 
përcaktuara me Kushtetutë. Prandaj, Gjykata Kushtetuese nuk është e 
shkallës së katërt të apelit, dhe nuk ka juridiksion t’i rihapë procedurat 
gjyqësore apo t’i zëvendësojë vendimet e gjykatave të rregullta me gjetjet 
e veta. Siç është theksuar nga kjo Gjykatë në rastin e Demë Kurbogaj dhe 
Besnik Kurbogaj, të 19 majit 2010, rasti 07/09, dhe në rastin e X të 17 
qershorit 2010, rasti Nr. KI 06/09, “Fakti i thjeshtë që 
parashtruesi/parashtruesit është i/janë të pakënaqur me rezultatin e 
rastit, nuk mund të ngrejë një kërkesë të argumentueshme për shkelje të 
nenit 31 të Kushtetutës (shih mutatis mutandis Aktgjykim, GJEDNJ, 
kërkesa Nr. 5503/02, Mezotur-Tiszazugi Tarsulat kundër Hungarisë, 
Aktgjykimi i 26 korrikut 2005.)” 

 
23. Nuk ka dëshmi në këtë rast që Gjykata Supreme i ka vlerësuar dëshmitë 

e paraqitura nga parashtruesi i kërkesës në mënyrë të padrejtë apo të 
pasaktë. Parashtruesi i kërkesës ka dështuar të dëshmonte që Gjykata 
Supreme e ka shkelur nenin 6 të Konventës Evropiane për të Drejtat dhe 
Liritë Themelore të Njeriut dhe nenin 31 të Kushtetutës. 

 
24. Duke marrë parasysh arsyetimin e përcaktuar më lart dhe gjetjet e Bordit 

të Pavarur Shqyrtues dhe të Gjykatës Supreme, Gjykata Kushtetuese 
konstaton që nuk ka pasur shkelje të së drejtës për dëgjim të drejtë dhe 
nuk ka pasur shkelje të të drejtës së parashtruesit të kërkesës për gjykim 
të drejtë, siç parashihet në nenin 6.1 të Konventës.  

 
 

PËR KËTO ARSYE 
 

Gjykata Kushtetuese, në pajtim me nenin 20 të Ligjit për Gjykatën 
Kushtetuese dhe Rregullin 56 (1) të Rregullores së punës,  me shumicë 
votash  

 
VENDOS 

 
 

I. TA SHPALLË kërkesën të pranueshme. 
 

II. Që nuk ka pasur shkelje të së drejtës për gjykim të drejtë dhe të 
paanshëm siç garantohet me nenin 31 të Kushtetutës së Republikës 
së Kosovës, në lidhje me nenin 6 të Konventës Evropiane për 
Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut. 
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Ky Vendim do t’u komunikohet palëve dhe do të publikohet në Gazetën 
Zyrtare, në pajtim me nenin 20 (4) të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese. 
 
Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 
 
 
Gjyqtari Raportues                      Kryetari i Gjykatës Kushtetuese  

 
Almiro Rodrigues                                  Prof. Dr. Enver Hasani 
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N.T.SH Meteorit kundër Vendimit Nr. 2407/2006 të Gjykatës 
Supreme (Mendimi Mospajtues i Gjyqtarëve Almiro Rodrigues 
dhe Gjyljeta Mushkolaj) 
 
Rasti KI 55-2009, mendimi mospajtues i datës 6 prill 2011 
 
Fjalët kyçe: mendimi mospajtues, formati i vendimit të gjykatës së apelit, 
formati i vendimit të trupit gjykues, kërkesa individuale, e drejta në gjykim 
të drejtë dhe të paanshëm, evazioni tatimor 
 
Gjyqtarët Almiro Rodrigues dhe Gjyljeta Mushkolaj nuk u pajtuan me 
vendimin e Gjykatës për ketë çështje tatimore, i cili konfirmonte vendimin e 
Gjykatës Supreme për të hedhur poshtë pretendimin e Parashtruesit se atij 
nuk i ishte siguruar gjykim i drejtë. Së pari, mendimi mospajtues konstatoi 
se vendimi i Gjykatës Supreme kishte qenë i padrejtë sepse gjykata kishte 
dështuar të nxjerr një vendim të arsyetuar mirë me shkrim. Mendimi 
mospajtues theksoi se Parashtruesi ishte ankuar në Gjykatën Supreme se 
vendimi i dytë i BPSH-së nuk kishte respektuar udhëzimet e Gjykatës 
Supreme. Mendimi mospajtues pohoi se vendimi i BPSH-së ishte në formë 
të konkluzionit dhe formulës, dhe i mungonte analiza faktike dhe ligjore dhe 
nuk ofronte ndonjë qëndrim të arsyetuar mirë lidhur em pretendimin e 
Parashtruesit. Së dyti, mendimi mospajtues theksonte se BPSH, sikurse 
gjykatat, duhet të ofrojë gjykim të drejtë. Mendimi mospajtues konstatoi se e 
drejta për gjykim të drejtë përfshinë të drejtën themelore në mbrojtje 
gjyqësore, duke përfshirë edhe të drejtat për të paraqitur argumente dhe 
prova, një vendim të arsyetuar të gjykatës dhe respektimin e parimit të 
barazisë së armëve. Mendimi mospajtues e pranoi se vendimi i arsyetuar nuk 
kërkonte përgjigje të detajuar për secilën çësthje që sfidohej, ndonëse 
përgjigja ndaj argumentit bazë ishte e domosdoshme, duke cituar rastin 
Hiro Balani kundër Spanjës.  Mendimi mospajtues argumentoi se as BPSH 
e as Gjykata Supreme nuk i kanë zgjidhur me një vendim të arsyetuar 
argumentet bazë të Parashtruesit, duke e lënë Parashtruesin të supozojë 
nëse ndonjë prej çështjeve është hequr me qëllim ose jo.  Shkurt, mendimi 
mospajtues argumentoi se vendimet e BPSH-së dhe Gjykatës Supreme kanë 
qenë të mangëta për tri arsye: ato nuk i kishin harmonizuar argumentet dhe 
provat e paraqitura nga Parashtruesi; ato e shkelnin parimin e barazisë së 
armëve dhe mbarëvajtjen e një procedur të tipit akuzator; dhe ato nuk ishin 
arsyetuar mjaft.  Rrjedhimisht, mendimi mospajtues konstatoi se kishte 
pasur shkelje të nenit 31 dhe nenit 6 të KEDNJ-së dhe se Gjykata është 
dashur ta shpallë të pavlefshëm vendimin e Gjykatës Supreme dhe t’ia kthejë 
rastin Gjykatës Supreme për rishqyrtim. 
 

Prishtinë, më 6 prill 2011 
Nr. ref.: 115/11 

 



BULETINI I PRAKTIKËS GJYQËSORE | 190 
 

 

MENDIM MOSPAJTUES 
 

në 
 

Rastin Nr. KI 55/09 
 

Parashtrues 
 

N.T.SH. Meteorit 
 

Vlerësim i kushtetutshmërisë të Vendimit të Gjykatës Supreme të 
Kosovës, Nr. 2407/2006, të 30 shtatorit 2009 

 
 

Gjyqtarët 
 

Almiro Rodrigues 
dhe 

Gjyljeta Mushkolaj 
 

 
Përshëndesim aktgjykimin e shumicës së Gjykatës Kushtetuese, por me 
respekt, nuk pajtohemi që “nuk ka pasur shkelje të së drejtës për gjykim të 
drejtë dhe nuk ka pasur shkelje të së drejtës së parashtruesit për gjykim të 
drejtë, siç parashihet në nenin 6.1 të Konventës”.6 
 
1. Në të vërtetë, aktgjykimi konkludoi që “nuk ka prova në këtë rast që 

Gjykata Supreme i ka vlerësuar provat e paraqitura nga parashtruesi në 
mënyrë të padrejtë apo të pasaktë. Parashtruesi ka dështuar të 
dëshmonte që Gjykata Supreme e ka shkelur nenin 6 të Konventës 
Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe nenin 31 të Kushtetutës”.7 

 
2. Me tërë respektin, ne mendojmë që ka pasur (a) shkelje të së drejtës për 

dëgjim të drejtë, (b) shkelje të së drejtës së parashtruesit për gjykim të 
drejtë, dhe (c) një konkluzion tjetër është dashur të arrihej.  

 
       (a) Shkelja e të drejtës për dëgjim të drejtë 
 
3. Sipas mendimit tonë, ka pasur shkelje të drejtësisë, pasi argumenti i 

paraqitur nga parashtruesi nuk është dëgjuar dhe atij nuk i është 
dorëzuar vendimi i arsyetuar. E drejta për t’u dëgjuar nuk është pikërisht 
e lidhur me shqyrtimin verbal, por kryesisht me përgjigjen e Gjykatës për 

                                                            
6 Paragrafi 24 i Aktgjykimit. 
7 Paragrafi 23 i Aktgjykimit. 
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një argument të parashtruesit, të përfshirë me shkrim. Parashtruesi 
paraqiti argumentin si në vijim. 

 
4. Parashtruesi pohoi, në njërën anë, për “metodën e përcaktimit të 

qarkullimit shtesë dhe obligimeve që dalin deri tani, duke pohuar që 
argumentet që janë bindëse fare nuk janë marrë parasysh”8, por as 
provat mbështetëse.  

 
5. Parashtruesi më tej pohoi që “vlerësimi i inspektorëve kontrollues nuk 

ishte i drejtë sepse sipas të dhënave në dosje ishin deklaruar më tepër 
mallra se që ishin në dispozicion në stok.”9  

 
6. Në anën tjetër, parashtruesi pohon që Gjykata Supreme e Kosovës10 

konkludoi në Aktgjykimin e vet të parë se “situata faktike nuk ishte 
përcaktuar dhe se kishte mospajtim ndërmjet provave dhe vendimit të 
kontestuar lidhur me obligimin përkatës tatimor të paditësit”.  

 
7. Përveç kësaj, parashtruesi pohon që Bordi i Pavarur për Rishqyrtime nuk 

i ka zbatuar udhëzimet e Gjykatës Supreme se “si duhet të veprojë organi 
vendimmarrës për nxjerrjen e një vendimi të ligjshëm, shqyrtimin e 
provave, dhe të fakteve vendimtare”11. 

 
8. I takon Gjykatës Supreme t’i korrigjojë gabimet e gjykatave më të ulëta. 

Duke vepruar sipas atij obligimi, Gjykata Supreme, duke iu përgjigjur 
argumentit të parashtruesit, identifikoi në aktgjykimin e vet të parë një 
shkelje se “situata faktike nuk ishte përcaktuar dhe se kishte 
mospajtim ndërmjet provave dhe vendimit të kontestuar 
lidhur me obligimin përkatës tatimor të paditësit”. Prandaj, 
Gjykata Supreme ia ktheu rastin Bordit të Pavarur për Rishqyrtime duke 
e udhëzuar si duhej të vepronte për nxjerrjen e “një vendimi të ligjshëm, 
shqyrtimin e provave, dhe të fakteve vendimtare”. 

 
9. Ndërkohë, parashtruesi pohon që Aktgjykimi i dytë i Gjykatës Supreme12 

“është në kundërshtim me aktgjykimin A. Nr. 233/04 të gjykatës së 
njëjtë”, dhe “dosjet që tregojnë se e drejta e parashtruesit për gjykim të 
drejtë dhe të paanshëm, e paraparë me nenin 31 të Kushtetutës së 
Republikës së Kosovës” ishte shkelur. 

 

                                                            
8 Shih ankesat drejtuar Gjykatës Supreme kundër vendimeve Nr. 426, të 9 janarit 2004, dhe Nr. 
62/2004, të 14 prillit 2004. 
9 Shih ankesat drejtuar Gjykatës Supreme kundër vendimit A. Nr. 439/06, të 24 gushtit 2006. 
10 Aktgjykimi A. Nr. 233/04, i 17 majit 2006. 
11 Shih ankesat drejtuar Gjykatës Supreme kundër vendimit A. Nr. 439/06, të 24 gushtit 2006. 
12 A. Nr. 2407/2006, i 30 dhjetorit 2009. 
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10. Çështja kryesore që duhet të diskutohet është nëse vendimi i Bordit të 
Pavarur për Rishqyrtime e përcaktoi drejt “situatën faktike” dhe e 
eliminoi “mospajtimin ndërmjet provave dhe vendimit të 
kontestuar lidhur me obligimin përkatës tatimor të paditësit”. 

 
11. Sipas mendimit tonë, një përcaktim dhe eliminim i tillë nuk ishte bërë 

nga Bordi i Pavarur për Rishqyrtime. Prandaj, aktgjykimi i parë i 
Gjykatës Supreme, ose ishte i saktë për vënien në pah të këtyre të metave 
ose nuk ishte. Nëse po, ai do të duhej ta mbështeste të njëjtën pikëpamje 
lidhur me vendimin e dytë të Bordit të Pavarur për Rishqyrtime. 
Konsiderojmë që vendimi i dytë13 nuk i plotësoi të metat, siç do të 
sqarojmë më tutje. 

 
12. Në fakt, krahasimi i dy vendimeve të Bordit të Pavarur për Rishqyrtime14 

tregon me sa vijon: 
 
i) E njëjta fjali “Librat e blerjes dhe të shitjes nuk ishin mbajtur në 
përputhje me rregulloren”, paraqitet në të dy vendimet (62/2004, i pari, 
dhe 439/2006, i dyti);  
ii) Gjithashtu e njëjta fjali “Inspektori tatimor ka vepruar drejt dhe e ka 
zbatuar metodën e analizimit të furnizimit dhe të shitjeve të deklaruara 
në lidhje me kronologjinë e datës së përdorimit”, paraqitet në të dy 
vendimet (62/2004, i pari, dhe 439/2006, i dyti); 
iii) Fjalia “Bazuar në nenin 7 dhe 2 të Rregullores 2000/20 dhe nenin 9.1 
dhe 9.4 të Rregullores 1/2000, nenin 8 dhe 27 të Rregullores 2001/11 
dhe nenin 10 të Rregullores 2002/4, gjatë rivlerësimit të tatimit 
konkluduam që vendimi i Administratës Tatimore është i vlefshëm dhe 
gjobat që i ishin llogaritur taksapaguesit gjithashtu janë të vlefshme”, 
paraqitet vetëm në vendimin e dytë (439/2006). Siç duket, ky është 
modifikimi i vetëm i bërë nga Bordi i Pavarur për Rishqyrtime për të 
vepruar në përputhje me udhëzimet e Gjykatës Supreme. 

 
Vërejmë që të gjitha këto fjali janë përfundimtare dhe pa asnjë analizë 
faktike dhe ligjore. 

 
13. Përveç kësaj, vendimi i dytë i Gjykatës Supreme15 përmban këtë 

deklaratë: “pas analizimit të provave të paraqitura nga pronari i 
taksapaguesit dhe analizimit të ankesës me shkrim dhe pas dëgjimit të 
përfaqësuesve të Administratës Tatimore dhe provave të paraqitura në 
seancën dëgjimore, i shqyrtoi provat e paraqitura nga të dy palët, në të 
cilën e përcaktoi situatën faktike në vijim”.  

                                                            
13 Vendimi A. Nr. 439/2006, i 24 gushtit 2006. 
14 Nr. 62/2004 14, i prillit 2004, dhe A. Nr. 439/2006, i 24 gushtit 2006. 
15 A. Nr. 2407/2006, i 30 dhjetorit 2009. 
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14. Megjithatë, as faktet nuk ishin përcaktuar, as analiza ligjore nuk ishte 

bërë para se të konkludohej siç u cek në paragrafin 12 i) dhe ii) më lart. 
Në anën tjetër, fjalia e përmendur në paragrafin 12 iii) është vetëm 
referencë e thjeshtë ligjore për dispozita të caktuara ligjore pa kurrfarë 
kuptimi praktik ligjor, pa asnjë lidhje me situatën e përcaktuar faktike. 
Është vetëm një formulë stereotipike. 

 
15. Siç duket, shumica ishte e kënaqur që fjalia e sipërpërmendur në 

paragrafin 12 iii) mjaftonte për ta mbushur boshllëkun e përmendur në 
aktgjykimin e parë të Gjykatës Supreme, pasi në të përmendeshin 
dispozitat ligjore dhe rregulloret në fuqi. 

 
16. Megjithatë, deklarata/fjalia në paragrafin 12 iii), pa saktësuar cilat fakte 

ishin përcaktuar dhe cila ishte marrëdhënia me dispozitat e përmendura 
ligjore, nuk është asgjë tjetër përveç një formulë boshe ose joshprehëse. 
Në anën tjetër, argumenti i ngritur dhe provat e paraqitura nga 
parashtruesi kanë të bëjnë me thelbin e rastit. Prandaj, argumenti i 
parashtruesit duhej të ishte marrë, analizuar dhe konkluduar në mënyrë 
eksplicite. 

 
      (b) Shkelja e të drejtës së parashtruesit për gjykim të drejtë 
 
17. Parashtruesi ka të drejtë ta marrë vendimin e gjykatës në përputhje me 

ligjin. Kjo e drejtë përfshin obligimin e gjykatave për t’i ofruar arsyet 
për vendimet e tyre me shkaqe të arsyeshme në të dy nivelet, atë 
procedural dhe material. E drejta për të pasur arsye për vendime 
gjyqësore kërkon sqarime me arsye bindëse dhe ligjërisht të 
konstruktuara mirë për vendimin e marrë për secilin rast individual, i 
cili duhet t’i përfshijë kriteret ligjore dhe elementet faktike në 
mbështetje të vendimit. 

 
18. Vendimet, që janë në shqyrtim e sipër në këtë rast, ishin nxjerrë 

kryesisht nga Bordi i Pavarur për Rishqyrtime. Edhe pse Bordi i Pavarur 
për Rishqyrtime nuk është tribunal, fjala “gjykatë”16 duhet të kuptohet në 
kuptimin e vet më të gjerë, në përputhje me jurisprudencën e GJEDNJ-
së. Prandaj, të gjitha organet, duke përfshirë Bordin e Pavarur për 
Rishqyrtime, që duhet t’i zgjidhin kontestet administrative duhet të 
konsiderohen si gjykata. Si rrjedhojë, e drejta për gjykim të drejtë duhet 
të garantohet edhe në procedurat para këtyre organeve. 

 

                                                            
16 Fjala “Tribunal” e përdorur në nenin 6 (1) të Konventës Evropiane ose fjala ‘Gjykata” e përdorur në 
nenin 31 (1) të Kushtetutës.  
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19. Përveç kësaj, Ligji Nr. 2004/48 mbi administratën tatimore dhe 
procedurat17, që e themeloi Bordin e Pavarur për Rishqyrtime18, pranon 
të drejtën për gjykim të drejtë, siç garantohet me KEDNJ dhe 
Kushtetutë.  

 
20. Në anën tjetër, neni 3 i Urdhëresës Administrative të UNMIK-ut Nr. 

2000/719 kërkon që Bordi “udhëheq seancën e shqyrtimit dhe i shqyrton 
dëshmitë relevante, dokumentet dhe provat e tjera të paraqitura nga 
tatimpaguesi dhe Administrata e taksave” (neni 3.1), dhe thotë që “Bordi 
e diskuton rastin në formë jurie dhe i njofton palët për vendimet e tij, të 
shoqëruara me arsyet e dhëna me shkrim për vendimin e 
marrë, brenda një afati prej 30 (tridhjetë) ditësh pas përfundimit të 
shqyrtimit” (neni 3.2). 

 
21.  Siç u tha më lart, parashtruesi pohon për shkelje të së drejtës së tij për 

gjykim të drejtë nga Bordi i Pavarur për Rishqyrtime dhe Gjykata 
Supreme kur e drejta e tij për t’u dëgjuar nuk ishte respektuar dhe 
vendimi nuk ishte arsyetuar. 

 
22. Përveç kësaj, e drejta për dëgjim të drejtë, siç është mishëruar në tekstet 

kushtetuese dhe në nenin 6 të Konventës Evropiane për të Drejtat e 
Njeriut dhe në nenin 31 të Kushtetutës së Kosovës, është e natyrës 
themelore për t’i mbrojtur të drejtat themelore. 

 
23. Megjithatë, e drejta e qasjes në gjykatë nuk është e drejtë absolute. Në 

praktikën e vet gjyqësore, GJEDNJ ka konstatuar më tej se çdo kufizim 
do të jetë në përputhje me nenin 6 nëse ndjek një synimin legjitim dhe 
nëse ka marrëdhënie të arsyeshme të proporcionalitetit ndërmjet masave 
të zbatuara dhe synimit që kërkohet të arrihet20. Prandaj, çdo kufizim 
duhet të jetë subjekt i parimeve të nevojës dhe proporcionalitetit, 
domethënë vetëm nëse është e nevojshme dhe gjersa të jetë e nevojshme. 

 
24. E drejta themelore për gjykim të drejtë buron nga e drejta themelore për 

mbrojtje gjyqësore21. Më tepër se të drejtat e tjera themelore, e drejta për 
gjykim të drejtë kërkon që gjyqtarët të jenë të kujdesshëm pasi ata 
gjithnjë janë në rrezik për ta shkelur atë. Të gjithë gjyqtarët e gjykatave 
më të larta gjithashtu duhet të kontrollojnë që ky parim është zbatuar 
drejt në nivele më të ulëta. Në të vërtetë, e drejta për gjykim të drejtë 

                                                            
17 Rregullorja Nr. 2005/17, 9 prill 2005, për shpalljen e Ligjit mbi administratën dhe procedurat 
tatimore të miratuar nga Kuvendi i Kosovës. 
18 Neni 57.1 i Ligjit Nr. 2004/48 parashikon që “Bordi i Pavarur për Rishqyrtime i themeluar sipas 
Urdhëresës Administrative të UNMIK-ut Nr. 2000/7 do të vazhdojë si Bord i Pavarur për 
Rishqyrtime sipas këtij ligji”. 
19 Urdhëresa Administrative e UNMIK-ut Nr. 2000/7, e 12 prillit 2000. 
20 Ashingdane kundër Mbretërisë së Bashkuar, 28 maj 1985, par. 57. 
21 Neni 54 i Kushtetutës. 
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është aludim i përgjithshëm për një sërë të drejtash të tjera: pra, e të 
drejtës për të paraqitur argumente dhe prova, e të drejtës për vendim të 
arsyetuar, dhe e parimit akuzator dhe barazisë së armëve. 

 
25. Neni 31 i Kushtetutës dhe neni 6 i Konventës kërkojnë nga gjykatat 

vendëse që të japin arsye për aktgjykimet e veta. Gjykatat nuk janë të 
obliguara të japin përgjigje të hollësishme për çdo argument apo pyetje22. 
Megjithatë, nëse parashtresa është e rëndësishme për përfundimin e 
rastit, atëherë gjykata duhet ta trajtojë atë në mënyrë specifike dhe të 
qartë në aktgjykimin e vet. 

 
26. Në Hiro Balani kundër Spanjës23, parashtruesi ka dorëzuar një 

parashtresë në gjykatë, e cila kërkonte përgjigje specifike dhe të shpejtë. 
Gjykata dështoi ta ofronte atë përgjigje duke pamundësuar të 
konstatohej nëse thjesht e kishin shpërfillur trajtimin e kësaj çështjeje 
apo synonin ta hidhnin poshtë dhe nëse po, cilat ishin arsyet për ta 
hedhur atë poshtë. GJEDNJ konstatoi që kjo ishte në kundërshtim me 
nenin 6 (1). 

 
27. Sipas mendimit tonë, është e padiskutueshme që argumenti mbi 

“metodën e përcaktimit të qarkullimit shtesë dhe obligimeve që dalin 
deri tani, duke pohuar që nuk janë marrë parasysh as argumentet që janë 
bindëse” as provat mbështetëse, është i rëndësishëm për përfundimin e 
atij rasti. Fakti që “vlerësimi i inspektorëve kontrollues nuk ishte i drejtë 
sepse sipas të dhënave në dosje ishin deklaruar më tepër mallra se që 
ishin në dispozicion në stok”, është gjithashtu i rëndësishëm për 
përfundimin e atij rasti. 

 
28. Përveç kësaj, asnjë përgjigje specifike dhe e shpejtë për argumentin e 

ngritur dhe provat e paraqitura nga parashtruesi nuk ishte ofruar as në 
vendimin e dytë të Bordit të Pavarur për Rishqyrtime as në aktgjykimin e 
dytë të Gjykatës Supreme. Prandaj, ishte e pamundur që parashtruesi “të 
konstatonte nëse thjesht e kishin shpërfillur trajtimin e kësaj çështjeje 
apo synonin ta hidhnin poshtë dhe nëse po, cilat ishin arsyet për ta 
hedhur atë poshtë”. 

 
29. Në parim, kërkesa kundër një gjykate të rregullt është e pranueshme 

nëse parashtruesit i ishte mohuar mundësia për t’u dëgjuar para gjykatës 
për shkak të një procedure të padrejtë nga gjykatat e rregullta gjatë 
procedurave. 

 

                                                            
22 Van de Hurk kundër Holandës, 19 prill 1994, par. 61. 
23 ' Hiro Balani kundër Spanjës, 9 dhjetor 1994. 
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30. E drejta për gjykim të drejtë është e drejtë që u përket gjyqtarëve 
kushtetues24, jo vetëm pse ata janë të thirrur ta shqyrtojnë 
pajtueshmërinë e gjykatave të rregullta me këtë parim kushtetues, por 
për shkak se e kanë për detyrë ta zbatojnë të drejtën për dëgjim të drejtë.  

 
31. Supozojmë që sa më shumë mundësi që të kenë palët për t’i paraqitur 

argumentet e veta në mënyrë të barabartë, duke respektuar barazinë e 
armëve dhe parimet akuzatore, aq më tepër do të ketë gjasa që vendimi 
të jetë i drejtë. Me fjalë të tjera, në përpjekjet për të përcaktuar nëse 
gjykimi ka qenë i drejtë, nuk duhet ta shqyrtojmë substancën e vetë 
vendimit por mënyrën si ishte marrë vendimi. 

 
32. E drejta për ta marrë vendimin e gjykatës në përputhje me ligjin përfshin 

obligimin e gjykatave për t’i ofruar arsyet për vendimet e tyre me shkaqe 
të arsyeshme në dy nivelet, atë procedural dhe material. Ofrimi i arsyeve 
kërkon sqarime me arsye bindëse dhe ligjërisht të konstruktuara për 
vendimin e marrë në secilin rast individual, i cili duhet t’i përfshijë 
kriteret ligjore dhe elementet faktike në mbështetje të vendimit.  

 
33. Paraqitja e arsyeve nuk duhet, në asnjë mënyrë, të jetë tepër e gjatë, por 

duhet t’i mundësojë personit të cilit i dedikohet, dhe publikut në 
përgjithësi, ta përcjellë arsyetimin që e shpuri gjykatën ta merrte një 
vendim të veçantë. Për më tepër, e drejta për ankesë mund të jetë më 
efikase nëse faktet janë të përcaktuara mirë dhe arsyet për atë vendim 
janë të sqaruara në mënyrë të mjaftueshme. 

 
34. Prandaj, arsyetimi i vendimit duhet ta theksojë marrëdhënien ndërmjet 

gjetjeve meritore dhe pasqyrimeve me rastin e shqyrtimit të provave në 
njërën anë, dhe konkluzioneve ligjore të gjykatës, në anën tjetër. 
Aktgjykimi i gjykatës do ta shkelë parimin kushtetues të ndalimit të 
arbitraritetit në vendimmarrje, nëse arsyetimi i dhënë nuk i përmban 
faktet e përcaktuara, dispozitat ligjore dhe marrëdhënien logjike 
ndërmjet tyre. 

 
35. Prandaj, konsiderojmë që ka pasur shkelje të së drejtës për gjykim të 

drejtë në vendimin e një gjykate të rregullt në të cilin është gjetur 
arbitraritet apo paarsyeshmëri. Si rrjedhojë, aktgjykimi i Gjykatës 
Supreme, në të cilin nuk e kontrolloi pohimin faktik në bazë të 
arsyeshme, duhet të shpallet i pavlefshëm. Aq më tepër, aktgjykimi 
mund të konsiderohet të kthehet mbrapsht në rast të arbitraritetit, 

                                                            
24 Gjykata Evropiane, në rastin Kraska kundër Zvicrës, 19 prill 1993, para. 26, ka theksuar se neni 6 
zbatohet për procedura para një gjykate kushtetuese nëse përfundimi i këtyre procedurave ndikon 
drejtpërdrejt në një të drejtë apo obligim civil. 
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domethënë pas mungesës ose vlerësimit të paarsyeshëm të provave 
esenciale. 

 
       (c) Konkluzioni që është dashur të arrihej 
 
36. Para arsyeve të mëparshme, ne konsiderojmë që vendimet e kontestuara 

kanë shkelur të drejtën për gjykim të drejtë në kuptimin që: 
 

I. Ato nuk morën parasysh argumentet themelore dhe esenciale 
të ngritura dhe provat përkatëse e esenciale të paraqitura nga 
parashtruesi, pasi nuk e peshuan rëndësinë e tyre për këtë rast 
dhe nuk morën qëndrim lidhur me deklaratat përkatëse; 
 

II. Ato shkelën barazinë e armëve dhe parimet akuzatore, pasi 
nuk i kanë shqyrtuar barabar të gjitha argumentet e të dy 
palëve; dhe 

 
III. Ato janë pa arsye të mjaftueshme. 

 
37. Shkurt, ka prova në rastin në fjalë që Gjykata Supreme, në aktgjykimin e 

vet të dytë dhe të fundit, nuk ishte konsekuente dhe e drejtë me rastin e 
vlerësimit të argumentit fillestar dhe provave të paraqitura nga 
parashtruesi dhe, si rrjedhojë, ka pasur shkelje të së drejtës së 
parashtruesit për gjykim të drejtë, siç parashihet me nenin 31 të 
Kushtetutës dhe nenin 6 të Konventës, të cekur më lart, dhe, për këtë 
arsye, me respekt nuk pajtohemi. 

 
38. Si rrjedhojë, në përputhje me rregullin 74 të Rregullores së punës, 

aktgjykimi i Gjykatës Supreme është dashur të shpallej i pavlefshëm dhe 
rasti është dashur t’i kthehej Gjykatës Supreme për rishqyrtim.  

 
 

 
Gjyqtar                                                       Gjyqtare 
 
Almiro Rodrigues                                             Gjyljeta Mushkolaj 
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R.D. kundër Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës Rev. No. 
295/2007 
 
Rasti KI 29-2010, vendimi i datës 19 prill 2011 
 
Fjalët kyçe: kërkesë individuale, kërkesë qartazi e pabazuar, kontest 
pronësor 
 
Parashtruesi e kishte dorëzuar Kërkesën në bazë të nenit 113.7 të 
Kushtetutës duke pohuar se ishte shkelur e drejta e tij kushtetuese pronësore 
me vendimin e Gjykatës Supreme, e cila konfirmonte vendimet jo të 
favorshme të gjykatave në lidhje me të drejtën e tij pronësore për një 
patundshmëri të caktuar, duke argumentuar se gjykatat kishin shkelur Ligjet 
për Procedurën Kontestimore dhe Procedurën Civile kur kishin marrë këto 
vendime.  

Gjykata vendosi se Kërkesa ishte qartazi pabazuar dhe e papranueshme sipas 
Rregullës 36.1(c) sepse Parashtruesi nuk kishte mundur të prezantojë prova 
prima facie se kishte pasur shkelje të Kushtetutës, duke cituar rastin Vanek 
kundër Republikës së Sllovakisë. Gjykata theksoi se kompetenca e saj është e 
kufizuar vetëm në zgjidhjen e kontesteve kushtetuese, siç janë ato se a ka 
pasur Parashtruesi gjykim të drejtë, e jo zgjidhjen e kontesteve rreth fakteve 
apo rreth të drejtës materiale, duke cituar rastet Garcia Ruiz kundër Spanjës 
dhe Edwards kundër Mbretërisë së Bashkuar. Gjykata konstatoi se nuk 
kishte dëshmi se procedurat e gjykatave më të ulëta kishin qenë në ndonjë 
mënyrë të padrejta ose arbitrare, duke cituar rastin Vanek. 

Prishtinë, më 19 prill 2011 
Nr. ref.: RK112/11 

 
 

 
AKTVENDIM PËR PAPRANUESHMËRI 

 
në 

 
Rastin Nr. KI 29/10 

 
Parashtruesi 

 
R.D. 

 
Vlerësim i kushtetutshmërisë të Aktgjykimit të Gjykatës Supreme 

të Kosovës, Rev. Nr. 295/2007 
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GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS 

 
e përbërë nga: 
 
Enver Hasani, Kryetar 
Kadri Kryeziu, Zëvendëskryetar 
Robert Carolan, gjyqtar  
Altay Suroy, gjyqtar 
Almiro Rodrigues, gjyqtar 
Snezhana Botusharova, gjyqtare 
Ivan Čukalović, gjyqtar 
Gjyljeta Mushkolaj, gjyqtare dhe 
Iliriana Islami, gjyqtare  
 
Parashtruesi i kërkesës 
 
1. Parashtrues është z. R. D. me banim në Viti. Në procedurën në Gjykatën 

Kushtetuese, ai përfaqësohet nga z. Mustafë Musa, avokat nga Gjilani. 
 
Vendimi i kontestuar 
 

2. Parashtruesi e konteston Aktgjykimin e Gjykatës Supreme të Kosovës, 
Rev. Nr. 295/2007, të 29 marsit 2010. 
 

Objekti i çështjes 
 

3. Parashtruesi kërkon vlerësimin e kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të 
Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. Nr. 295/2007, të 29 marsit 2010, që 
ka të bëjë me të drejtat e tij pronësore për parcelën nr. 2072 në Rajac, 
komuna e Vitisë. 
 

Baza juridike  
 

4. Neni 113.7 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës, neni 20 i Ligjit Nr. 
03/L-121 për Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës (në tekstin 
e mëtejmë: Ligji), dhe rregulli 36 i Rregullores së punës së Gjykatës 
Kushtetuese të Republikës së Kosovës. 
 

Procedura në Gjykatë 
 

5. Më 29 prill 2010, parashtruesi parashtroi kërkesë në Sekretariatin e 
Gjykatës Kushtetuese. 
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6. Më 23 gusht 2010, Gjykata Kushtetuese e njoftoi Gjykatën Supreme që 
parashtruesi e konteston Aktgjykimin që e miratoi Gjykata Supreme.  

 
7. Gjykata Kushtetuese nuk ka marrë përgjigje nga Gjykata Supreme. 
 
8. Më 21 janar 2011, pas shqyrtimit të raportit të Gjyqtarit raportues Robert 

Carolan, Kolegji shqyrtues, i përbërë nga Altay Suroy (kryesues), 
Snezhana Botusharova dhe Enver Hasani, i rekomandoi Gjykatës në 
përbërje të plotë për papranueshmëri të kërkesës. 
 

Përmbledhja e fakteve 
 

9. Më 16 tetor 2006, Gjykata Komunale në Viti, përmes Aktgjykimit të vet 
C.nr. 60/2006, ia njohu parashtruesit pronësinë për ngastrën kadastrale 
nr. 2072, në Rajac, komuna e Vitisë. 

 
10. Më 2 maj 2007, Shaip Rexhepi kërkoi rihapjen e procedurës për rastin C. 

Nr. 60/05. 
 
11. Më 4 korrik 2007, Gjykata Komunale në Viti e miratoi kërkesën e z. 

Shaip Rexhepi për rihapjen e procedurës dhe e anuloi një pjesë të 
Aktgjykimit C. Nr. 60/05, duke ia njohur e z. Shaip Rexhepi të drejtën 
pronësore lidhur me parcelën nr. 2073/3. 

 
12. Më 27 gusht 2007, Gjykata e Qarkut në Gjilan, me Aktgjykimin Ac. Nr. 

274/07, hodhi poshtë ankesën e parashtruesit si të pabazuar duke thënë 
që gjykata e shkallës së parë nuk ka kryer asnjë shkelje thelbësore të 
dispozitave të Ligjit për Procedurën Kontestimore. Gjykata e Qarkut 
gjithashtu theksoi që e drejta materiale është zbatuar në mënyrë të plotë 
dhe të drejtë. 

 
13. Më 29 mars 2010, parashtruesi kërkoi revizion nga Gjykata Supreme e 

Kosovës kundër Aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut në Gjilan, duke 
kërkuar anulimin e aktgjykimeve të gjykatave të shkallëve më të ulëta. 

 
14. Më 20 mars 2010, Gjykata Supreme e Kosovës, përmes Aktgjykimit Rev. 

Nr. 295/2007, e hodhi poshtë si të pabazuar kërkesën e parashtruesit për 
revizion. Gjykata Supreme theksoi që e drejta materiale ishte zbatuar në 
mënyrë të drejtë me rastin e hedhjes poshtë të ankesës së parashtruesit 
si të pabazuar pasi gjykata e shkallës së parë gjeti që parashtruesi nuk e 
ka blerë pjesën e kontestueshme të tokës. Prandaj, Gjykata Supreme 
konstatoi që gjetjet ligjore dhe arsyetimi i gjykatave të shkallëve më të 
ulëta janë të drejta, sipas të cilave kërkesa e parashtruesit me të cilën 
kërkonte njohjen e të drejtës pronësore është e pabazuar. 
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Pretendimet e parashtruesit 
 

15. Parashtruesi pretendon që ka pasur shkelje thelbësore të Ligjit për 
Procedurën Kontestimore, posaçërisht të nenit 354, paragrafi 1 dhe 2, 
pika 14, në lidhje me nenin 40, paragrafi 3, të nenit 133 dhe 148, dhe 
gjithashtu të nenit 421, paragrafi 1, të nenit 423, paragrafi 1, 
nënparagrafi 1, dhe të nenit 427, paragrafi 5, të Ligjit për Procedurën 
Civile. 
 

Vlerësimi i pranueshmërisë të kërkesës 
 

16. Për të gjykuar për kërkesën e parashtruesit, Gjykata së pari duhet të 
shqyrtojë nëse parashtruesi i kërkesës i ka përmbushur kriteret për 
pranueshmëri, të përcaktuara në Kushtetutë, dhe të specifikuara më tej 
në Ligj dhe në Rregullore të punës. 

 
17. Në këtë drejtim, Gjykata rikujton që sipas rregullit 36(1)(c) “Gjykata 

mund t’i shqyrtojë kërkesat vetëm nëse kërkesa është qartazi e bazuar”. 
 
18. Rregulli 36 i Rregullores së punës më tej thotë: 
 

Gjykata do të refuzojë një kërkesë si qartazi të pabazuar nëse bindet se: 
a) kërkesa nuk arsyetohet prima facie, ose 
b) faktet e paraqitura në asnjë mënyrë nuk e arsyetojnë pretendimin 
për shkeljen e një të drejte kushtetuese, ose 
c) Gjykata gjen se parashtruesi nuk është subjekt i ndonjë shkeljeje të të 
drejtave të garantuara me Kushtetutë, ose 
d) kur parashtruesi nuk dëshmon në mënyrë të mjaftueshme 
pretendimin e tij. 

 
19. Parashtruesi nuk ka dorëzuar ndonjë dëshmi prima facie që tregon 

shkeljen e të drejtave të tij sipas Kushtetutës (shih Vanek kundër 
Republikës së Sllovakisë, Vendimi i GJEDNJ-së për pranueshmërinë e 
kërkesës nr. 53363/99, i 31 majit 2005). 

 
20. Gjykata Kushtetuese përsërit që nuk është detyrë e saj, sipas 

Kushtetutës, të veprojë si gjykatë e apelit, apo gjykatë e shkallës së 
katërt, lidhur me vendimet e nxjerra nga gjykatat e rregullta. Është 
detyrë e gjykatave të rregullta t’i interpretojnë dhe zbatojnë rregullat 
përkatëse të së drejtës procedurale dhe materiale (shih, mutatis 
mutandis, García Ruiz kundër Spanjës [GC], nr. 30544/96, para. 28, 
Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut [GJEDNJ] 1999-1). 
 

21. Gjykata Kushtetuese vetëm mund të shqyrtojë nëse dëshmitë janë 
paraqitur në mënyrë të tillë dhe procedurat në përgjithësi, të shikuara në 
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tërësinë e tyre, janë mbajtur në mënyrë të tille saqë parashtruesi ka 
pasur gjykim të drejtë (shih ndër autoritete të tjera, Raporti i Komisionit 
Evropian për të Drejtat e Njeriut në rastin Edwards kundër Mbretërisë së 
Bashkuar, Kërkesa Nr. 13071/87, e miratuar më 10 korrik 1991). 
 

22. Megjithatë, pas shqyrtimit të dokumenteve të dorëzuara nga 
parashtruesi, Gjykata Kushtetuese nuk gjen ndonjë dëshmi që 
procedurat në gjykatë ishin të padrejta apo arbitrare (shih mutatis 
mutandis, Kërkesa Nr. 53363/99, Vanek kundër Republikës së 
Sllovakisë, Vendimi i GJEDNJ-së i 31 majit 2005). 

 
23. Prandaj, rezulton që kërkesa duhet të hidhet poshtë, qartazi, si e 

pabazuar. 
 
 

PËR KËTO ARSYE 
 
 
Në pajtim me nenin 113(7) të Kushtetutës, nenin 20 të Ligjit për Gjykatën 
Kushtetuese, dhe nenin 36 të Rregullores së punës, Gjykata Kushtetuese 
 
 

VENDOS 
 
 

I. TA HEDHË POSHTË kërkesën si të papranueshme. 
 
 
Ky Vendim do t’u komunikohet palëve dhe do të publikohet në Gazetën 
Zyrtare, në pajtim me nenin 20.4 të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese. 
 
Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 
 
 
 
Gjyqtari Raportues                        Kryetari i Gjykatës Kushtetuese 
 
Robert Carolan                                            Prof. Dr. Enver Hasani 
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Zvezdana Dimitrijević kundër Vendimit SCEL-09-0001 të Dhomës 
së Posaçme të Gjykatës Supreme  
 
Rasti KI 10-2010, vendimi i datës 20 prill 2011 
 
Fjalët kyçe: shterja e mjeteve juridike, kërkesë individuale, çështje 
privatizimit, e drejta për të punuar dhe ushtruar profesionin 
 
Parashtruesja e kishte dorëzuar Kërkesën në bazë të nenit 113.7 të 
Kushtetutës, duke pohuar se e drejta e saj për të punuar dhe ushtruar 
profesionin sipas nenit 49,  ishte shkelur me vendimin e Dhomës së Posaçme 
të Gjykatës Supreme rreth kërkesës së saj për të përfituar nga 20% e mjeteve 
të realizuara nga privatizimi i ndërmarrjes ku ajo kishte punuar për 17 vjet. 
Përkundër faktit se kur ishte dhënë njoftimi për privatizim ajo nuk ishte e 
përfshirë në listën e punëtorëve, ajo sidoqoftë, argumentoi se kishte të drejtë 
të merrte pjesën e saj, në bazë të përjashtimit që bënte Rregullorja e 
UNMIK-ut 2003/13 për rastet që kanë të bëjnë me diskriminimin.  Në 
momentin e parashtrimit të Kërkesës ankesa e saj në Dhomën e Posaçme 
akoma ishte në shqyrtim e sipër. 

Gjykata vendosi se Kërkesa ishte e parakohshme dhe e papranueshme sipas 
neneve 113.1 dhe 113.7 të Kushtetutës sepse ankesa e Parashtrueses në 
Gjykatën Supreme akoma ishte në shqyrtim e sipër, që tregonte se ajo nuk e 
kishte plotësuar parakushtin e shterjes së të gjitha mjeteve juridike.  

Prishtinë, më 21 prill 2011 
Nr. ref.: RK97/11 

 

 
 

AKTVENDIM PËR PAPRANUESHMËRI 
 

në 
 

Rastin nr. KI 10/10 
 

Parashtruesi  
 

Zvezdana Dimitrijević 
 

Vlerësim i kushtetutshmërisë të Vendimit, të Dhomës së Posaçme 
të Gjykatës Supreme të Kosovës, SCEL-09-0001 të 8 janarit 2010 

 
 

GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS 
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e përbërë nga: 
 
Enver Hasani, Kryetar 
Kadri Kryeziu, Zëvendëskryetar 
Robert Carolan, gjyqtar  
Altay Suroy, gjyqtar 
Almiro Rodrigues, gjyqtar 
Snezhana Botusharova, gjyqtare 
Ivan Čukalović, gjyqtar 
Gjylieta Mushkolaj, gjyqtare dhe 
Iliriana Islami, gjyqtare  

 
Parashtruesi i kërkesës 
 
1. Parashtrues i kërkesës është znj. Zvezdana Dimitrijević, nga Graçanica. 
  
Objekti i çështjes 
 
2. Parashtruesja e kërkesës pohon se me Vendimin SCEL-09-0001 C-631, 

të 8 janarit 2010, të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të 
Kosovës, është shkelur neni 49 [E Drejta e Punës dhe Ushtrimit të 
Profesionit] i Kushtetutës së Republikës së Kosovës. 

 
Procedura në Gjykatë 
 
3. Parashtruesja e kërkesës parashtroi një kërkesë në Gjykatën Kushtetuese 

më 29 janar 2010. 
 
4. Më 19 gusht 2010, Gjykata Kushtetuese e njoftoi Dhomën e Posaçme të 

Gjykatës Supreme të Kosovës për parashtrimin e kërkesës dhe kërkoi nga 
ajo nëse kishte ndonjë koment që do të ishte me interes për t’u shqyrtuar 
nga Gjykata në lidhje me këtë çështje. 

 
5. Më 25 gusht 2010, Dhoma e Posaçme e Gjykatës Supreme të Kosovës u 

përgjigj duke thënë se 31 dëgjime publike ishin mbajtur, dhe se në njërin 
prej tyre, përkatësisht më 21 prill 2010, znj.  Zvezdana Dimitrijević ishte 
personalisht e pranishme, kishte marrë pjesë dhe ishte dëgjuar. 

 
6. Për më tepër, Dhoma e Posaçme e Gjykatës Supreme të Kosovës 

informoi se ende nuk ishte marrë asnjë vendim për rastin SCEL-09-0001 
dhe se procedura ende është në zhvillim e sipër. 

 
7. Më 21 janar 2011, pas shqyrtimit të raportit të Gjyqtarit raportues, 

Almiro Rodrigues, Kolegji shqyrtues, i përbërë nga gjyqtarët Altay Suroy 
(kryesues), Ivan Čukalović dhe Gjyljeta Mushkolaj, anëtarë, i 
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rekomandoi Gjykatës në përbërje të plotë për papranueshmëri të 
kërkesës. 

 
Përmbledhja e fakteve  
 
8. Më 10 janar 2007, parashtruesja e kërkesës parashtroi një kërkesë në 

Agjencinë Kosovare të Mirëbesimit në Prishtinë, të 9 majit 2003, në të 
cilën pohonte se ajo do të duhej të ishte në listën e punëtorëve legjitimë 
për 20 përqindëshin e të ardhurave nga privatizimi i ndërmarrjes 
shoqërore (në tekstin e mëtejmë: NSH ”Ramiz Sadiku”). 
 

9. Rrjedhimisht, më 7 shtator 2006 ajo paraqiti një shkresë urgjente në 
Agjencinë Kosovare të Mirëbesimit për të njëjtën çështje. 

 
10. Më 4 mars 2009, AKP-ja botoi në të përditshmen ”Koha ditore” listën e 

punëtorëve legjitimë për 20 përqindëshin e të ardhurave nga privatizimi 
i NSH “Ramiz Sadiku”. Emri i  parashtrueses nuk është në këtë listë.   

 
11. Parashtruesja e kërkesës ushtroi ankesë kundër AKP-së në Dhomën e 

Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës më 23 mars 2009. 
 

12. Më 5 maj 2009, AKP-ja i dërgoi përgjigje Dhomës së Posaçme në lidhje 
me ankesën e parashtrueses në të cilën thuhet se në kohën e privatizimit, 
pra më 27 qershor 2006, parashtruesja e kërkesës nuk ishte e regjistruar 
si e punësuar e NSH “Ramiz Sadiku” për faktin se parashtruesja e 
kërkesës kishte punuar në këtë NSH prej vitit 1972 deri në vitin 1999, 
dhe se rastin e saj e ka paraqitur brenda afatit të fundit të paraparë nga 
AKP-ja (31 gusht 2007). 

 
13. Dhoma e Posaçme e njoftoi Gjykatën se, në lidhje me këtë rast, një 

seancë dëgjimore është mbajtur më 21 prill 2010 dhe se rasti i 
parashtrueses së kërkesës është ende në procedurë e sipër. 

 
Pretendimet e parashtruesit  
 
14. Parashtruesja e kërkesës pohon që emri i saj duhet të përfshihet në listën 

e punëtorëve legjitimë për 20 përqindëshin e të ardhurave nga 
privatizimi i NSH “Ramiz Sadiku”, në përputhje me Transformimin e të 
Drejtës për Përdorimin e Pronës së Patundshme Shoqërore. Neni 10.4 i 
Rregullores së UNMIK-ut nr. 2003/13 thotë si vijon: 

 
i. “Sipas këtij neni, punëtori konsiderohet si legjitim nëse është i 
regjistruar si punëtor i ndërmarrjes shoqërore në kohën e privatizimit 
dhe nëse konstatohet se ka qenë në listën e të ardhurave të ndërmarrjes 
më shumë se tri (3) vite. Kjo kërkesë nuk i ndalon punëtorët, të cilit 
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pohojnë se edhe ata do të ishin regjistruar apo punësuar, sikur mos të 
ishin diskriminuar sa i përket paraqitjes së ankesave Dhomës së 
Veçantë, në pajtim me paragrafin 10.6”.  

 
15. Parashtruesja po ashtu pohon se ka qenë në listën e pagave për më 

shumë se 17 vjet, beson se i janë shkelur të drejtat e saj dhe se në raport 
me numrin e viteve dhe muajve që ka punuar në NSH “Ramiz Sadiku”, 
ajo ka të drejtë për kompensim të duhur në para. 

 
Vlerësimi i pranueshmërisë të kërkesës  
 
16. Për të gjykuar për kërkesën e parashtrueses, Gjykata së pari duhet të 

shqyrtojë nëse parashtruesja i ka përmbushur kriteret për pranueshmëri, 
të përcaktuara në Kushtetutë, dhe të specifikuara më tej në ligj dhe në 
Rregullore të punës. 

 
17. Këto kritere janë, para së gjithash, që parashtruesi mund ta ngrejë 

çështjen para Gjykatës në mënyrë ligjore (neni 113.1 i Kushtetutës) dhe 
pasi t’i ketë shterur të gjitha mjetet juridike të parapara me ligj (neni 
113.7 i Kushtetutës).  

 
18. Sa i përket rastit në fjalë, në bazë të informacioneve të pranuara nga 

Dhoma e Posaçme më 15 shtator 2010, ky rast është ende në procedurë e 
sipër në Dhomën e Posaçme dhe, si rrjedhim, kërkesa është e 
parakohshme pasi parashtruesja ende nuk i ka shteruar të gjitha mjetet 
juridike të parapara me ligj.   

 
19. Prandaj, Gjykata konkludon që kërkesa është e papranueshme, në 

përputhje me nenin 113.7 të Kushtetutës.   
 
 

 
PËR KËTË ARSYE 

 
Gjykata Kushtetuese, në bazë të nenit 113.7 të Kushtetutës, Nenit 47 të Ligjit 
për Gjykatën Kushtetuese, si dhe Rregullit 56 (2) të Rregullores së Punës, 
njëzëri 

 
VENDOS 

 
I. TA HEDHË POSHTË kërkesën si të papranueshme; 

 
 
Ky Vendim do t’u komunikohet palëve dhe do të publikohet në Gazetën 
Zyrtare, në pajtim me nenin 20.4 të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese. 
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Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 

 
 
Gjyqtari Raportues                         Kryetari i Gjykatës Kushtetuese 

 
Almiro Rodrigues                                        Prof. Dr. Enver Hasani 
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Magbule Asllani kundër Aktgjykimit të Gjykatës Supreme Rev. I. 
nr. 482/2008 
 
Rasti KI 85-2010, vendimi i datës 6 maj 2011 
 
Fjalët kyçe: çështje e afatit kohor, kërkesa individuale, e drejta në punë, 
përfundimi i marrëdhënies së punës 
 
Parashtruesja, punonjëse e gjykatës, e kishte dorëzuar Kërkesën e saj në bazë 
të nenit 113.7 të Kushtetutës duke pretenduar me aktgjykimin e Gjykatës 
Supreme  ishte shkelur e drejta e saj e punës sipas nenit 49 të kushtetutës. 
Ky aktgjykim anulonte vendimet e gjykatave më të ulëta, të cilat kishin 
mbështetur pretendimin se ndërprerja e marrëdhënies së saj të punës ishte i 
pabazë. 

Gjykata vendosi se Kërkesa ishte e papranueshme sipas nenit 49 të Ligjit për 
Gjykatën Kushtetuese dhe Rregullës 36.1(b) të Rregullores së Punës sepse 
ajo ishte parashtruar 10 muaj pasi ishte marrë vendimi i kontestuar, që do të 
thotë pas skadimit të afatit kohor të obligueshëm prej 4 muajsh.  

 
Prishtinë, më 6 maj 2011 

Nr. ref.: 116/11 

 
 
 

AKTVENDIM PËR PAPRANUESHMËRI 
 

në 
 

Rastin nr. KI 85/10 
 

Parashtruesi  
 

Magbule Asllani 
 
 

Vlerësim i kushtetutshmërisë të aktgjykimit Rev. I.nr. 
482/2008 të Gjykatës Supreme të 18 dhjetorit 2008 

 
 
 

GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS 
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e përbërë nga: 
 
Enver Hasani, Kryetar 
Kadri Kryeziu, Zëvendëskryetar 
Robert Carolan, gjyqtar  
Altay Suroy, gjyqtar 
Almiro Rodrigues, gjyqtar 
Snezhana Botusharova, gjyqtare 
Ivan Čukalović, gjyqtar 
Gjylieta Mushkolaj, gjyqtare dhe 
Iliriana Islami, gjyqtare  
 
 
Parashtruesi i kërkesës    
 
1. Parashtruese e kërkesës është Magbule Asllani, me banim në Prishtinë 

Kosovë, e përfaqësuar nga Xhevat Bici, avokat nga Prishtina.    
    

Vendimi i kontestuar 
 
2. Vendimi i kontestuar është aktgjykimi i Gjykatës Supreme Rev.I. nr 

482/2008 i 18 dhjetorit 2008, i cili i është dorëzuar parashtrueses së 
kërkesës më  29 nëntor 2009. 

 
Objekti i çështjes 
 
3. Parashtruesja e kërkesës pretendon se asaj i është shkelur e drejta për 

punë që garantohet me nenin 49 të Kushtetutës.   
 
4. Konkretisht parashtruesja e kërkesës kërkon nga Gjykata Kushtetuese që 

të “miratojë padinë e  …[Parashtrueses së kërkesës] dhe të anulojë 
aktgjykimin e Gjykatës Supreme Rev.I. nr. 482/2008 të datës 18 dhjetor 
2008 si të paligjshëm dhe të vërtetoj aktgjykimin e Gjykatës së Qarkut në 
Prishtinë Ac.nr. 80/2008 të datës 17 qershor 2008 dhe aktgjykimin e 
Gjykatës Komunale në Prishtinë.”  

 
Baza juridike 
 
5. Neni 113.7 i Kushtetutës, nenet 20, 22 dhe 49 të Ligjit për Gjykatën 

Kushtetuese dhe rregulli 36 (1) (b) i Rregullores së Punës të Gjykatës 
Kushtetuese të Republikës së Kosovës. 
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Procedura në Gjykatë  
 
6. Më 15 shtator  2010 parashtruesja e kërkesës e dorëzoi kërkesën në 

Gjykatë. 
 
7. Më 22 shkurt 2011 pas shqyrtimit të raportit të gjyqtares raportuese, 

Snezhana Botusharova, kolegji shqyrtues, i përbërë nga Altay Suroy 
(kryesues), gjyqtari Enver Hasani dhe gjyqtarja Iliriana Islami i 
rekomanduan Gjykatës në përbërje të plotë papranueshmërinë e 
kërkesës. 

 
Përmbledhje e fakteve dhe pretendimeve siç janë paraqitur nga 
parashtruesja e kërkesës   
 
8. Sipas parashtrueses së kërkesës aktgjykimi i Gjykatës Supreme është i 

paligjshëm dhe i padrejtë pasi që ajo ka punuar tërë jetën e saj dhe tani 
në moshën 63 vjeçare nuk i është vazhduar kontrata e saj e punës.    

 
9. Parashtruesja e kërkesës pretendon se asaj nuk i është vazhduar kontrata 

pa asnjë arsye edhe pse me dekada të tëra kishte punuar për të njëjtën 
gjykatë. Për më tepër, në vend të saj janë punësuar punonjës të tjerë.      

 
10. Parashtruesja e kërkesës pretendon se është “e drejtë e saj parimore” që 

t’i vazhdohet kontrata e punës edhe për dy vite tjera për shkak të moshës 
së saj, pasi që në këtë moshë nuk do të ketë mundësi të punësohet, dhe 
se ajo kishte qenë e kujdesshme dhe e përpiktë në vendin e saj të punës, 
kurrë nuk kishte marrë vërejtje nga mbikëqyrësit e saj dhe se ajo ishte 
një ndër punonjëset më të zellshme dhe më të kujdesshme.    

 
11. Parashtruesja e kërkesës po ashtu pohon se mënyra se si është trajtuar 

rasti i saj është e padrejtë dhe johumane dhe paraqet shkelje të nenit 49 
të Kushtetutës.  

 
12. Për të mbështetur kërkesën e saj, parashtruesja e kërkesës ka dorëzuar 

aktgjykimin e Gjykatës Komunale të datës 15 nëntor 2007 sipas të cilit 
kërkesë padia e saj ishte miratuar si e bazuar si dhe vendimet e 
Komisionit për Ankesa të Sekretariatit të Këshillit të Pavarur Gjyqësor të 
Kosovës KA 41/2007 të datës 22 mars 2007 dhe të KPMK-së nr. 1258/07 
të datës 5 qershor 2007  ishin anuluar. 

 
13. Aktgjykimi i lartpërmendur i Gjykatës Komunale u vërtetua nga 

aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut të Prishtinës të lëshuar më 17 qershor 
2008. 
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14. Sidoqoftë, më 18 dhjetor 2008 Gjykata Supreme e Kosovës e miratoi 
revizionin e Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe ndryshoi (pra, anuloi) 
aktgjykimet e Gjykatës Komunale dhe të Qarkut. Në arsyetimin e 
aktgjykimit të saj Gjykata Supreme theksoi se e drejta materiale ishte 
zbatuar gabimisht nga gjykatat e shkallëve të ulëta (d.m.th. Gjykata 
Komunale dhe Gjykata e Qarkut në Prishtinë) në rastin e parashtrueses 
së kërkesës. 

 
15. Parashtruesja e kërkesës pohon se aktgjykimi i lartpërmendur i Gjykatës 

Supreme i është dorëzuar asaj më 29 nëntor 2009.    
 
Vlerësimi i pranueshmërisë së kërkesës   
 
16. Për të gjykuar për kërkesën e parashtruesit, së pari duhet shqyrtuar nëse 

parashtruesi i kërkesës i ka përmbushur kriteret për pranueshmëri, të 
përcaktuara në Kushtetutë, dhe të specifikuara më tej në Ligj dhe në 
Rregullore të punës. 

 
17. Sa i përket kërkesës së parashtrueses, Gjykata i referohet nenit 49 të 

Ligjit i cili në pjesën relevante thotë si në vijim: 
 

 
Afatet  

 
“Kërkesa parashtrohet brenda afatit prej katër (4) muajve. Afati fillon 
të ecë që nga dita kur parashtruesit i është dorëzuar vendimi 
gjyqësor…” 

 
18. Gjykata vëren se aktgjykimi i sfiduar i Gjykatës Supreme Rev. I.nr. 

482/2008 i datës 18 dhjetor 2008 i është dorëzuar parashtrueses së 
kërkesës më 29 nëntor 2009. Gjykata po ashtu vëren se parashtruesja e 
kërkesës e ka parashtruar kërkesën në Gjykatë më 15 shtator 2010.   

 
19. Kërkesa e parashtrueses është jashtë afatit të përcaktuar me nenin 49 

dhe rregullin 36 (1) (b) të Rregullores së Punës. 
 
 

PËR KËTO ARSYE 
 

Gjykata Kushtetuese, në pajtim me nenin 113.7 të Kushtetutës, nenin 20 të 
Ligjit për Gjykatën Kushtetuese, dhe Rregullin 36 të Rregullores së punës, 
njëzëri 
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VENDOS 
 

I. TA HEDHË POSHTË kërkesën si të papranueshme. 
 
 

Ky Vendim do t’u komunikohet palëve dhe do të publikohet në Gazetën 
Zyrtare, në pajtim me nenin 20.4 të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese. 
 
Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 

 
 
Gjyqtari Raportues                             Kryetari i Gjykatës Kushtetuese 
 
Altay Suroy                                                   Prof. Dr. Enver Hasani 
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Sindikata e Pavarur e Punëtorëve të Fabrikës së Çelikut IMK në 
Ferizaj kundër Vendimit C. Nr. 340/2001 të Gjykatës Komunale të 
Ferizajt 
 
Rasti KI 08-2009, vendimi i datës 12 maj 2011 
 
Fjalët kyçe: sqarimi i aktgjykimit, kërkesa individuale/grupore, e drejtë për 
mjet juridik efektiv, e drejta e kompensimit për rrogat e papaguara, e drejta 
në gjykim të drejtë dhe të paanshëm, e drejtë për të punuar dhe ushtruar 
profesionin. 
 
Agjencia Kosovare e Privatizimit (AKP) kishte kërkuar nga Gjykata të sqarojë 
dy çështje që dalin nga aktgjykimi i nxjerrë me datën 17 dhjetor 2010 në 
lidhje me ketë rast. Së pari, AKP kërkoi nga Gjykata të specifikojë se cilin 
vendim ajo e kishte konsideruar res judicata.  Gjykata e identifikoi atë 
vendim, që ishte vendim i marrë nga Gjykata Komunale e Ferizajt më 2002, 
duke theksuar se Aktgjykimi e kishte specifikuar vendimin në disa vende. Së 
dyti, AKP kishte kërkuar sqarim për udhëzimet rreth detyrimeve konkrete të 
saj sipas këtij vendimi. Gjykata ju përgjigj se Aktgjykimi nuk e kishte 
shfuqizuar Ligjin për Shoqëritë Tregtare apo ndonjë ligj tjetër, duke shtuar 
se ky rast ishte ngritur për shkak të moszbatimit për 9 vite të vendimit 
përfundimtar të Gjykatës Komunale dhe se përkundër vendimit të Gjykatës 
Komunale, paraardhësi i AKP-së, Agjencia Kosovare e Mirëbesimit (AKM) e 
kishte privatizuar Fabrikën e Çelikut IMK  në kundërshtim me nenin 31 të 
Kushtetutës si dhe nenet 6 dhe 13 të Konventës Evropiane për të Drejtat dhe 
Liritë Themelore të Njeriut. 
 
Gjykata ritheksoi vendimin e saj të mëhershëm se vendimi i detyrueshëm i 
Gjykatës Komunale duhet të ekzekutohet. Gjykata theksoi se AKP është 
përgjegjësja e vetme dhe e plotë për zbatimin e vendimit duke përmbushur 
kërkesat e vlefshme të kreditorëve me  mjetet e realizuara nga shitja e 
Ndërmarrjes Shoqërore sipas Ligjit për AKP-në. Në fund, Gjykata theksoi se 
ajo nuk është autoriteti përfundimtar për të përcaktuar ligjshmërinë e një 
statuti dhe i paralajmërojë palët e këtij rasti që të kërkojnë këshillim të 
pavarur ligjor, lidhur me përgjegjësitë ligjore të Qeverisë dhe të AKP-së.    

 
Prishtinë, më 6 maj 2011 

Nr. ref.: 116/11 

 
SQARIM 

 
i 
 

AKTGJYKIMIT 
në 
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Rastin Nr. KI 08/09 
 

Sindikata e pavarur e punonjësve të Fabrikës së Çelikut IMK 
Ferizaj, e përfaqësuar nga z. Ali Azemi, kryetar i Sindikatës 

 
Vlerësimi i kushtetutshmërisë të Vendimit të Gjykatës Komunale 

të Ferizajt, C Nr. 340/2001, të 11 janarit 2002 
 

Sqarimi i kërkuar për Aktgjykimin e 17 dhjetorit 2010 
 
 
GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS 

 
e përbërë nga 
 
Enver Hasani, Kryetar 
Kadri Kryeziu, Zëvendëskryetar 
Robert Carolan, gjyqtar 
Altay Suroy, gjyqtar 
Almiro Rodrigues, gjyqtar 
Snezhana Botusharova, gjyqtare 
Ivan Čukalović, gjyqtar 
Gjyljeta Mushkolaj, gjyqtare dhe 
Iliriana Islami, gjyqtare 
 
Objekti i çështjes 
 
1. Kërkesë për sqarim, dorëzuar nga Agjencia Kosovare e Privatizimit. 
 
Baza juridike 
 
2. Neni 113.7 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: 

Kushtetuta), neni 20 i Ligjit Nr. 03/L-121 për Gjykatën Kushtetuese të 
Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: Ligji), dhe rregulli 56 (1) i 
Rregullores së punës së Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës 
(në tekstin e mëtejmë: Rregullorja e punës). 
 

Procedura në Gjykatën Kushtetuese 
 
3. Më 31 mars 2011, Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës (në 

tekstin e mëtejmë: Gjykata) mbajti një seancë për të vlerësuar dhe 
vendosur për kërkesën e mësipërme. 
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Faktet 
 
4. Më 18 janar 2011, Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës mori një 

kërkesë për sqarim nga Agjencia Kosovare e Privatizimit (në tekstin e 
mëtejmë: AKP), që përmbante dy pyetje lidhur me Aktgjykimin e kësaj 
Gjykate për Rastin KI-08/09, të miratuar më 17 dhjetor 2010, në të cilën 
thuhet: 

 
“… 
1. Fillimisht, AKP kërkon sqarim lidhur me pjesën e parë të pikës III të 
dispozitivit, se cili vendim cilësohet si final dhe i detyrueshëm - res 
judicata, duke specifikuar numrin e lëndës dhe datën e lëshimit të 
vendimit që është subjekt i këtij dispozitivi. 
 
2. Së dyti, në funksion të zbatimit të këtij aktgjykimi, AKP kërkon të 
sqarohet cilat janë detyrimet konkrete të AKP-së për zbatimin e pjesë së 
dytë të pikës III të dispozitivit. Sidomos duke pasur parasysh dispozitat 
ligjore të Rregullores Nr. 2005/48 mbi Riorganizimin dhe Likuidimin e 
Ndërmarrjeve nën Autoritetin Administrativ të AKP-së, si pasardhëse 
ligjore e ish- Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit.  
…” 

 
Kufijtë ligjorë për vlerësimin e kërkesës 
 
5. Gjykata u përgjigjet pyetjeve të parashtruara më lart duke pasur 

parasysh bazën e sipërpërmendur juridike, bashkë me legjitimitetin, 
rëndësinë dhe relevancën e kërkesës dhe kufijtë e objektit të çështjes së 
petitumit, që është në bazë të aktgjykimit të nxjerrë në këtë rast.  

 
6. Prandaj, duke pasur parasysh që Gjykata u përmbahet kufijve të 

aktgjykimit të vet dhe ligjërisht nuk është e autorizuar të dalë përtej atyre 
kufijve, pyetjet sqarohen me sa vijon. 

 
Përgjigja në kërkesë 
 
7. Sa i përket pyetjes së parë, se cili vendim cilësohet si final dhe i 

detyrueshëm - res judicata – që është subjekt i pikës III, përgjigja është 
se vendimi në fjalë përmendet disa herë në këtë Aktgjykim. Pavarësisht 
nga kjo, vendimi në fjalë është: Vendimi i Gjykatës Komunale të Ferizajt, 
C. Nr. 340/2011, i 11 janarit 2002. 

 
8. Sa i përket pyetjes së dytë, e cila ka të bëjë me detyrimet konkrete të 

AKP-së për zbatimin e pikës III lidhur me Rregulloren Nr. 2005/48 mbi 
Riorganizimin dhe Likuidimin e Ndërmarrjeve nën Autoritetin 
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Administrativ të AKP-së, përgjigja është se Aktgjykimi nuk e shfuqizon 
Ligjin Nr. 02/L-123 për Shoqëritë Tregtare apo ndonjë ligj tjetër. 

 
9. Rasti ka të bëjë me vendimin res judicata të Gjykatës Komunale, i cili 

ende nuk është zbatuar as pas nëntë vjetësh, kurse përkundër vendimit 
res judicata, Agjencia Kosovare e Mirëbesimit (AKM) e privatizoi 
debitorin IMK. Duke dështuar për një periudhë kaq të gjatë kohore në 
zbatimin e Aktgjykimit të 11 janarit 2002, autoritetet e duhura ua kanë 
privuar dispozitave të nenit 31 të Kushtetutës dhe nenit 6 dhe 13 të 
KEDNj-së gjithë efektin e tyre të dobishëm, siç ceket në Aktgjykim. Si 
rrjedhojë, Gjykata konsideroi që vendimi final dhe i detyrueshëm i 
Gjykatës Komunale të Ferizajt duhet të ekzekutohet. 

 
10. Veç kësaj, sipas Ligjit për AKP-në, duket që AKP-ja është autoriteti që 

administron ndërmarrjet shoqërore dhe që AKP-ja do t’i përmbushë 
pretendimet e vlefshme të kreditorëve që kanë të bëjnë me ndërmarrjet 
shoqërore nga mjetet e realizuara nga administrimi, shitja, transferimi 
ose likuidimi i ndërmarrjeve dhe/ose aseteve të tilla. Pasi këto mjete të 
realizuara mbahen në mirëbesim dhe në të mirë të kreditorëve përkatës 
nga AKP-ja, AKP-ja mund të jetë e vetmja dhe tërësisht përgjegjëse për 
zbatimin e Vendimit të Gjykatës Komunale të Ferizajt, C. Nr. 340/2001, 
të 11 janarit 2002, varësisht nëse dhe në çfarë mënyre paraardhësja e saj 
AKM-ja, veproi gjatë këtyre nëntë vjetëve të fundit lidhur me 
aktgjykimin e gjykatës komunale dhe respektimin e ligjit të zbatueshëm. 

 
11. Në emër të Gjykatës, e cila është përgjegjëse për interpretimin e 

Kushtetutës, por që nuk është autoriteti përfundimtar për përcaktimin e 
ligjshmërisë së një statuti, Gjykata i paralajmëron palët përgjegjëse në 
Rastin KI-08/09 që ta kërkojnë këshillën e vet juridike lidhur me 
përgjegjësinë ligjore të Qeverisë dhe të AKP-së. 

 
PËR KËTO ARSYE 

 
GJYKATA, më 12 maj 2011, vendos, njëzëri të japë sqarime në pyetjet e 
kërkuara si më sipër. 
  
Ky Vendim do t’u komunikohet palëve dhe do të publikohet në Gazetën 
Zyrtare, në pajtim me Nenin 20 (4) të Ligjit. 
 
 
 
 
Gjyqtari Raportues                             Kryetari i Gjykatës Kushtetuese 
 
Altay Suroy                                                   Prof. Dr. Enver Hasani 
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Vahide Badivuku kundër Njoftimit të Këshillit Gjyqësor të 
Kosovës për riemërimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve 
 
Rasti KI 114-2010, vendimi i datës 18 maj 2011 
 
Fjalët kyçe: çështja e afatit, shterja e mjeteve juridike, kërkesa individuale, 
përfundimi i marrëdhënies së punës 
 
Parashtruesja e kishte dorëzuar Kërkesën në bazë të nenit 113.7 të 
Kushtetutës duke pohuar se i ishte shkelur e drejta e saj për mjete juridike 
sipas nenit 32 të Kushtetutës me vendimin e Këshillit Gjyqësor të Kosovës 
(KGJK) për ndërprerjen e marrëdhënies së punës si prokurore, pa e njoftuar 
se për cilat arsye është pushuar nga ushtrimi i profesionit të prokurorit, ose 
pa mundësi për ankesë, duke argumentuar më tutje se ajo kishte të drejtë të 
vazhdonte punën deri në fund të mandatit të saj trevjeçar. Parashtruesja 
argumentoi se pushimi i ushtrimit te profesionit të prokurorit ishte dashur 
të trajtohej në përputhje me procedurat për gjyqtarët sipas nenit 104 të 
Kushtetutës.  

Gjykata vendosi se Parashtruesja nuk i kishte shterur të gjitha mjetet 
juridike para se të parashtronte Kërkesën, e cila për ketë arsye ishte e 
papranueshme sipas nenit 113.7 sepse Parashtruesja nuk ishte ankuar 
kundër njoftimit të KGJK-së brenda afatit prej 15 ditësh të përcaktuar me 
Urdhëresën Administrative nr. 2008/02. Gjykata theksoi se arsyeja e 
rregullit për shterjen e mjeteve juridike përfshinte supozimin se sistemi 
ligjor i Kosovës ofron mjete juridike për shkeljet kushtetuese, duke cituar 
rastet Universiteti AAB-RIINVEST SHPK kundër Qeverisë së Kosovës dhe 
Selmouni kundër Francës. 

Prishtinë,  më 18 maj 2011 
Nr. Ref.: RK119 /11 

 
AKTVENDIM PËR PAPRANUESHMËRI 

 
në 

 
Rastin nr. KI 114/10 

 
Parashtrues 

 
Vahide Badivuku 

 
Vlerësim i kushtetutshmërisë të Njoftimit të Këshillit Gjyqësor të 

Kosovës për riemërimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve, Nr. 
01/118-713, i 27 tetorit 2010 
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GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS 
 

E përbërë nga: 
 
Enver Hasani, Kryetar 
Kadri Kryeziu, Zëvendëskryetar 
Robert Carolan, gjyqtar  
Altay Suroy, gjyqtar 
Almiro Rodrigues, gjyqtar 
Snezhana Botusharova, gjyqtare 
Ivan Čukalović, gjyqtar 
Gjylieta Mushkolaj, gjyqtare dhe 
Iliriana Islami, gjyqtare  
 
 
Parashtruesi i kërkesës 
 
1. Parashtruese është znj. Vahide Badivuku me vendbanim në Vushtrri. 
 
Vendimi i kontestuar 
 
2. Parashtruesja e konteston Njoftimin e Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Nr. 

01/118-713 i datës 27 tetor 2010, për shkarkimin e saj nga pozita e 
prokurorit në Prokurorinë Publike Komunale të Mitrovicës. 

 
Objekti i çështjes  
 
3. Parashtruesja e ka dorëzuar kërkesën pranë Gjykatës Kushtetuese të 

Republikës së Kosovës (më tutje: “Gjykata”) më 12 nëntor 2010 duke 
pohuar se të drejtat e saj të garantuara me nenin 32 [E Drejta për Mjete 
Juridike] të Kushtetutës të Republikës së Kosovës (më tutje: 
“Kushtetuta”), i janë shkelur. 

 
Baza juridike 
 
4. Neni 113.7 i Kushtetutës, neni 22 i Ligjit (Nr. 03/L-121) për Gjykatën 

Kushtetuese të Republikës së Kosovës, i 16 dhjetorit 2009 (në tekstin e 
mëtejmë: Ligji), dhe rregulli 56 (2) i Rregullores së punës së Gjykatës 
Kushtetuese (në tekstin e mëtejmë: Rregullorja e punës). 

 
Procedura në Gjykatë 
 
5. Parashtruesja e dorëzoi kërkesën pranë Gjykatës më 12 nëntor 2010. 
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6. Më 16 dhjetor 2010, Kryetari, me Urdhrin Nr. GJR. 114/10, emëroi 
Gjyqtarin Kadri Kryeziu si Gjyqtar raportues. Në të njëjtën datë Kryetari, 
me Urdhrin, Nr. KSH. 114/10, emëroi Kolegjin shqyrtues të përbërë nga 
gjyqtarët Snezhana Butusharova (kryesuese), Enver Hasani dhe Almiro 
Rodrigues. 

 
7. Kërkesa iu komunikua Këshillit Gjyqësor të Kosovës më 28 dhjetor 2010. 

Deri më tani nuk kemi marrë asnjë përgjigje. 
 
8. Më 18 maj 2011, Kolegji shqyrtues, i përbërë nga gjyqtarët Snezhana 

Botusharova (kryesuese), Enver Hasani dhe Almiro Rodrigues, e 
shqyrtoi raportin e Gjyqtarit raportues Kadri Kryeziu dhe i rekomandoi 
Gjykatës për papranueshmëri të kërkesës. 

 
Përmbledhja e fakteve 
 
9. Më 25 korrik 2008, me Dekretin e presidentit të Kosovës, Nr. DP-

008/2008, parashtruesja është emëruar në pozitën e prokurores në 
Prokurorinë Publike Komunale në Mitrovice, në bazë të nenit 109, 
paragrafi 5, të Kushtetutës me një mandat trevjeçar. 

10. Më 29 tetor 2010, parashtruesja kishte marrë një Njoftim nga Këshilli 
Gjyqësor i Kosovës, Nr. 01/118-713 i 27 tetorit 2010, përmes të cilit 
njoftohej se mandati i saj si prokurore në Gjykatën Komunale të 
Mitrovicës pushon më 27 tetor 2010. 

 
11. Njoftimi nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës thirret në rezultatin e procesit të 

riemërimit të gjyqtarëve dhe prokuroreve për gjatë fazës së 3 (tretë), 
bazuar në nenin 2.11, 2.16 dhe 14.2 të Urdhëresës Administrative Nr. 
2008/02 për zbatimin e Rregullores së UNMIK-ut Nr. 2006/25 mbi 
kornizën rregullative për sistemimin e Drejtësisë në Kosovë (në tekstin e 
mëtejmë: UA 2008/02) dhe nenit 150 të Kushtetutës. 

 
Pretendimet e parashtrueses 
 
12. Parashtruesja pohon se më 29 tetor 2010 ka marrë një njoftim nga 

Këshilli Gjyqësor i Kosovës, Nr. 01/118-713, përmes të cilit njoftohej se 
funksioni i saj si prokurore në Prokurorinë Publike Komunale në 
Mitrovicë pushon më 27 tetor 2010. Gjithashtu parashtruesja thekson se 
njoftimi i KGJK-së nuk përmban fare arsyetimin se për cilat arsye është 
pushuar nga ushtrimi i pozitës së prokurorit. 

 
13. Parashtruesja pohon se emërimi i saj si prokurore në Prokurorinë 

Publike Komunale në Mitrovicë për një periudhë trevjeçare është bërë në 
pajtim me nenin 109.5 të Kushtetutës dhe se mandati i saj duhej të 
vazhdonte deri në fund të mandatit të saj, më 25 korrik 2011 sipas 
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Dekretit të Presidentit të Kosovës, Nr. DP-008/2008, të 25 korrikut 
2008. 

 
14. Parashtruesja pohon se vendimi i KGJK-së nuk është bazuar në asnjë 

dispozitë ligjore lidhur me shkarkimin e gjyqtarit apo prokurorit, por 
vetëm në një njoftim të thjeshtë në kundërshtim me nenin 104 [Emërimi 
dhe Shkarkimi i Gjyqtarëve] të Kushtetutës. 

 
15. Parashtruesja pohon se i është mohuar e drejta e ankesës sipas paragrafit 

5 të nenit 104 të Kushtetutës i cili përcakton se gjyqtarët kanë të drejtë të 
ankohen ndaj vendimit mbi shkarkimin drejtpërdrejt në Gjykatën 
Supreme të Republikës së Kosovës. 

 
16. Parashtruesja gjithashtu pohon se mandati i saj 3 (tre) vjeçar do të duhej 

të respektohej sipas nenit 150, paragrafi 4, të Kushtetutës, i cili thotë: 
 

150.4 “Të gjithë kandidatët e suksesshëm, të cilët janë emëruar ose 
riemëruar nga Presidenti i Kosovës si gjyqtarë dhe prokurorë, sipas 
propozimit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, si pjesë e procesit të 
emërimit, do të vazhdojnë të shërbejnë në këto poste deri në skadimin e 
natyrshëm të mandatit të tyre, ose deri atëherë kur ata të shkarkohen 
në pajtim me ligjin.” 

 
17. Sipas mendimit të saj, edhe neni 2.16 i Urdhëresës Administrative Nr. 

2008/02 për zbatimin e Rregullores së UNMIK-ut 2006/25 mbi 
kornizën rregullative për sistemimin e drejtësisë në Kosovë parasheh që 
gjyqtarët dhe prokuroret në shërbim të cilët nuk janë riemëruar qofshin 
ata që kanë aplikuar për riemërim apo jo, do ta përfundojnë mandatin e 
tyre në ditën kur të fillojnë punën gjyqtarët apo prokurorët e emëruar në 
këto pozita për të cilët kanë qenë të ngarkuar gjyqtarët apo prokurorët të 
cilët nuk janë riemëruar. 

 
18. Parashtruesja pohon se mandati i saj trevjeçar si prokurore nuk është 

respektuar nga KGJK-ja, duke e pushuar atë nga posti i prokurores me 
anë të një njoftimi, i cili nuk përmban asnjë arsye ligjore. Prandaj, 
parashtruesja pohon se i janë shkelur të drejtat dhe liritë themelore nga 
veprimet e paligjshme dhe të parregullta nga KGJK-ja. 

 
Vlerësimi për pranueshmëri të kërkesës 
 
19. Parashtruesja ankohet se KGJK, përmes Njoftimit Nr. 01/118-713, të 27 

tetorit 2010, ndërpreu pozitën e saj si prokurore edhe pse mandati i saj 
sipas Dekretit të Presidentit të Kosovës, Nr. DP-008/2008, nuk kishte 
përfunduar ende. 
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20. Megjithatë, në mënyrë që kërkesa të jetë e pranueshme, parashtruesja 
duhet së pari të dëshmojë që i ka përmbushur të gjitha kriteret për 
pranueshmëri të përcaktuara me Kushtetutë, Ligj dhe Rregullore të 
Punës. 

 
21. Sa i përket kërkesës në fjalë, Gjykata Kushtetuese vëren se Këshilli 

Gjyqësor i Kosovës e njoftoi parashtruesen më 29 tetor 2010, me anë të 
Njoftimit Nr. 01/118-713 se funksioni i saj si prokurore pushoi më 27 
tetor 2010. 

 
22. Këshilli Gjyqësor i Kosovës siç duket e bazoi lëshimin e këtij njoftimi në 

nenin 150 të Kushtetutës dhe në nenin 2.11, 2.16, dhe 14.2 të Urdhëresës 
Administrative Nr. 2008/02 pa i cekur arsyet e tjera për shkarkimin e 
parashtrueses. Parashtruesja kurrë nuk parashtroi ankesë kundër këtij 
Njoftimi. 

 
23. Në këtë drejtim, Gjykata thekson se mund të vendosë për 

pranueshmërinë e kërkesës vetëm nëse parashtruesja dëshmon se i ka 
shterur të gjitha mjetet efektive juridike në dispozicion sipas ligjit në 
fuqi.  

24. Arsyetimi mbi kërkesën e shterimit është që t’ua ofrojnë autoriteteve në 
fjalë, duke përfshire gjykatat, mundësinë për ta parandaluar ose 
korrigjuar shkeljen e supozuar të Kushtetutës. Rregulli bazohet në 
supozimin se rendi juridik i Kosovës do të sigurojë mjete efektive për 
shkeljen e të drejtave kushtetuese. Ky është një aspekt i rëndësishëm i 
karakterit subsidiar të Kushtetutës. (shih, Aktvendim për 
Papranueshmëri: Universiteti AAB-RIINVEST L.L.C., Prishtinë kundër 
Qeverisë së Republikës së Kosovës, KI-41/09, i 21 janarit 2010, dhe 
mutatis mutandis, GJEDNJ , Selmouni kundër Francës, nr. 25 803/94, 
Vendim i 28 korrikut 1999). 
 

25. Në rastin konkret, Gjykata konstaton se parashtruesja nuk ka dorëzuar 
prova dhe fakte prima facie për të treguar se i ka shterur të gjitha mjetet 
efektive juridike sipas ligjit të Kosovës, në mënyrë që Gjykata të 
procedojë me pohimin e saj për kushtetutshmërinë e Njoftimit Nr. 
01/118-713, të 27 tetorit 2010, në përputhje me nenin 6 [Kërkesa për 
shqyrtim] të UA Nr. 2008/02, i cili thotë: 

 
“Kandidati i cili nuk i plotëson kushtet për të pasur të drejtë për emërim 
dhe nuk është përzgjedhur për pozita gjyqësore apo prokurori publike 
sipas këtij procesi të emërimit mund të paraqesë kërkesë në panelin për 
shqyrtim të Komisionit të pavarur gjyqësor dhe prokurorial (“Paneli 
për shqyrtim i KPGJP”) brenda pesëmbëdhjetë (15) ditësh nga njoftimi 
mbi vendimin e tillë nga KPGJP, për rishqyrtim të vendimit.” 
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26. Prandaj, rezulton që kërkesa është e papranueshme në përputhje me 
nenin 113.7 të Kushtetutës. 

 
 

PËR KËTO ARSYE 
 
Në pajtim me nenin 113.7 të Kushtetutës, nenin 47.2 të Ligjit për Gjykatën 
Kushtetuese, dhe rregullin 56(2) të Rregullores së punës, në seancën e 
mbajtur më 3 qershor 2011, Gjykata Kushtetuese njëzëri 

 
 

VENDOS 
 

I. TA HEDHË POSHTË kërkesën si të papranueshme; 
 

II. Ky Vendim do t’u komunikohet palëve dhe do të publikohet në 
Gazetën Zyrtare, në pajtim me nenin 20 (4) të Ligjit për Gjykatën 
Kushtetuese. 

 
III. Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 
 
 
 
Gjyqtari raportues                        Kryetari i Gjykatës Kushtetuese 

 
Mr.Sc.Kadri Kryeziu                              Prof. Dr. Enver Hasani 
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Bojana Denić kundër Vendimit të Panelit Zgjedhor për Ankesa 
dhe Parashtresa, A. Nr. 263/2010 
 
Rasti KI 22-2011, vendimi i datës 19 maj 2011 
 
Fjalët kyçe: kontesti administrativ, numërimi i votave, kompetenca e 
avokatit, e drejta në zgjedhje dhe pjesëmarrje, barazia para ligjit, shterja e 
mjeteve juridike, përfundimi i rezultateve zgjedhore, liria e zgjedhjes dhe 
pjesëmarrjes, të drejtat e njeriut, kërkesa individuale. 
 
Parashtruesja e kishte dorëzuar Kërkesën në bazë të Nenit 113.7 të 
Kushtetutës duke pretenduar se Vendimi i Panelit Zgjedhor për Ankesa dhe 
Parashtresa (PZAP), me të cilin hidhej poshtë kërkesa për vendosjen e emrit 
të saj në listën e anëtarëve të Asamblesë Komunale të Parteshit, shkelte të 
drejtat e saj sipas Neneve 3.2, 21.3 dhe 45.1 të Kushtetutës  si dhe të drejtat e 
garantuara me Ligjin për Zgjedhjet e Përgjithshme. Gjykata konstatoi se 
Parashtruesja kishte marrë 15 vota dhe ishte e radhitur e treta në partinë 
politike Lista e Bashkuar Serbe, ndërsa kundërshtari i saj që ishte emëruar 
nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve kishte marrë numër të njëjtë të votave, 
por ishte i radhitur e nënta në të njëjtën parti. Ankesa e parashtrueses në 
Komisionin Qendror të Zgjedhjeve (KQZ) ishte refuzuar në bazë të asaj se 
vendimi ishte përfundimtar, pas të cilit ajo paraqiti ankesë administrative në 
Gjykatën Supreme. Gjykata Supreme e hodhi poshtë ankesën duke u bazuar 
në atë se ajo nuk e kishte shfrytëzuar të drejtën për tu ankuar në PZAP, i cili 
atëherë hodhi poshtë ankesën me arsyetimin se rezultatet e zgjedhjeve kur 
certifikohen nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve janë përfundimtare. 
 
Gjykata vendosi se Kërkesa ishte e papranueshme sipas Nenit 113.7 dhe 
Nenit 47.2 të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese sepse Parashtruesja e kërkesës 
nuk i kishte shterur të gjitha mjetet juridike për tu ankuar kundër vendimin 
e PZAP në Gjykatën Supreme. 

Prishtinë, më 19 maj 2011 
Nr. ref.:RK124/11 

 
 

AKTVENDIM PËR PAPRANUESHMËRI 
 

në 
 

Rastin Nr. KI 22/11 
 

Parashtrues 
 

Bojana Denić 
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Vlerësim i kushtetutshmërisë së Vendimit të Panelit Zgjedhor për 
Ankesa dhe Parashtresa, A. Nr. 263/2010, të 12 nëntorit 2010 

 
 

GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS 
 
 

E përbërë nga: 
 
Enver Hasani, Kryetar 
Kadri Kryeziu, Zëvendëskryetar 
Robert Carolan, gjyqtar  
Altay Suroy, gjyqtar 
Almiro Rodrigues, gjyqtar 
Snezhana Botusharova, gjyqtare 
Ivan Čukalović, gjyqtar 
Gjyljeta Mushkolaj, gjyqtare dhe 
Iliriana Islami, gjyqtare  
 
 
Parashtruesi i kërkesës 
 
1. Parashtruese është znj. Bojana Denić, nga Parteshi, të cilën e përfaqëson 

avokati Bejtush A. Isufi nga Prishtina.  
 
Vendimi i kontestuar 
 
2. Parashtruesja e konteston vendimin e Panelit Zgjedhor për Ankesa dhe 

Parashtresa, A. Nr. 263/2010, të 12 nëntorit 2010, me të cilin i është 
refuzuar ankesa kundër vendimit të Komisionit Qendror Zgjedhor, të 
regjistruar si 757/10, lidhur me mandatet e subjektit politik Lista e 
Bashkuar Serbe. 

 
Objekti i çështjes 
 
3. Parashtruesja e konteston vendimin e Panelit Zgjedhor për Ankesa dhe 

Parashtresa, A. Nr. 263/2010, duke konsideruar se me të janë shkelur 
neni 3.2, neni 21.3 dhe neni 45.1 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës, 
dhe neni 111 i Ligjit Nr. 03/L-073 për Zgjedhjet e Përgjithshme në 
Republikën e Kosovës. 

 
Baza juridike 
 
4. Neni 113.7 dhe 21.4 i Kushtetutës, nenet 20, 22.7 dhe 22.8 i Ligjit Nr. 

03/L-121 për Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës, i 15 janarit 
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2009 (në tekstin e mëtejmë: Ligji), dhe rregulli 56 (2) i Rregullores së 
punës së Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës (në tekstin e 
mëtejmë: Rregullorja e punës).  

 
Procedura në Gjykatë 
 
5. Parashtruesja e parashtroi kërkesën pranë Gjykatës Kushtetuese të 

Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: Gjykata) më 21 shkurt 
2011. 

  
6. Më 24 mars 2011, Gjykata Kushtetuese e njoftoi z. Bejtush A. Isufi se 

procedura është iniciuar dhe se lënda është regjistruar nën Nr. 22-11. 
 
7. Po të njëjtën ditë, Gjykata Kushtetuese e njoftoi Panelin Zgjedhor për 

Ankesa dhe Parashtresa, si dhe Komisionin Qendror Zgjedhor, se lënda 
është regjistruar nën Nr. 22-11 dhe se është iniciuar procedura për 
vlerësimin e kushtetutshmërisë së vendimeve të tyre. 

 
8. Më 19 maj 2011, pas shqyrtimit të raportit të  gjyqtarit Kadri Kryeziu 

Kolegji Shqyrtues i përbërë nga gjyqtarët Robert Carolan (kryesues), 
Altay Suroy dhe Ivan Čukalović, i propozoi Gjykatës së plotë refuzimin e 
kërkesës si të papranueshme. 

 
Përmbledhja e fakteve 
 
9. Ankuesja Bojana Denić, si kandidate e Listës së Bashkuar Serbe për 

këshilltare të Kuvendit Komunal të Parteshit, fitoi 15 vota dhe ishte e 3-ta 
në listën e kësaj partie politike. 

 
10. Jasmina Vasić, nga e njëjta parti politike, Lista e Bashkuar Serbe, fitoi 15 

vota, si Bojana Denić, mirëpo ajo ishte e 9-ta në listë. 
 
11. Komisioni Qendror Zgjedhor në Prishtinë në njoftimin e 16 korrikut 

2010, me numër të protokollit Nr. 757-10, dhe të nënshkruar nga 
kryetari i KQZ-së, e caktoi znj. Jasmina Vasić anëtare të Kuvendit 
Komunal dhe e refuzoi kërkesën e znj. Bojana Denić për konfirmim dhe 
verifikim të mandatit të saj për anëtare të Kuvendit Komunal të 
Parteshit. 

 
12. E pakënaqur me këtë vendim, Bojana Denić parashtroi ankesë pranë 

KQZ-së e cila e hodhi poshtë këtë ankesë me arsyetimin se kinse ky 
vendim është përfundimtar dhe se pala e pakënaqur ka të drejtë të 
iniciojë kontest administrativ pranë Gjykatës Supreme në Prishtinë. 
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13. E pakënaqur me vendimin e Komisionit Qendror Zgjedhor, Bojana Denić 
u ankua pranë Gjykatës Supreme të Kosovës me kërkesë që të anulohet 
vendimi i Komisionit Qendror Zgjedhor. Mirëpo, Gjykata Supreme e 
hodhi poshtë këtë ankesë me arsyetimin se së pari duhet drejtuar Panelit 
Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa.  

 
14. Në përputhje me rekomandimin e Gjykatës Supreme, më 15 nëntor 2010, 

Bojana Denić parashtroi ankesë në Panelin Zgjedhor për Ankesa dhe 
Parashtresa përmes të cilës kërkon të ndryshohet vendimi i Komisionit 
Qendror Zgjedhor, Nr. 757-10 dhe të konfirmohet se ajo është anëtare e 
Kuvendit Komunal të Parteshit. 

 
15. Mirëpo, Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa e refuzoi ankesën si 

të papranueshme me arsyetimin se “Rezultatet e zgjedhjeve janë 
përfundimtare dhe të obligueshme atëherë kur të certifikohen nga ana e 
Komisionit Qendror të Zgjedhjeve”.  

 
Pretendimet e parashtruesit 
 
16. Parashtruesja pretendon se me vendimin e Panelit Zgjedhor për Ankesa 

dhe Parashtresa me të cilin është refuzuar kërkesa që Bojana Denić të 
futet në listën e anëtarëve të Kuvendit Komunal të Parteshit, i janë 
shkelur të drejtat e garantuara me nenin 3.2, 21.3 dhe 45.1 të Kushtetutës 
së Republikës së Kosovës. 

 
17. Për më tepër, parashtruesja pretendon se me një vendim të tillë është 

bërë shkelje e të drejtave të parapara me nenin 111 të Ligjit Nr. 03/L-073 
për Zgjedhjet e Përgjithshme në Republikën e Kosovës.  

 
Ligji për zgjedhjet në Kosovë 
 
18. Ligji për mbajtjen e zgjedhjeve në Republikën e Kosovës rregullohet me 

Ligjin Nr. 03/L-073 për Zgjedhjet e Përgjithshme në Republikën e 
Kosovës, Ligjin Nr. 03/L-256 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 
03/L-073 për Zgjedhjet e Përgjithshme, dhe me Ligjin Nr. 03/L-072 për 
Zgjedhjet Lokale në Republikën e Kosovës. 

 
19. Sipas Ligjit Nr. 03/L-073 për Zgjedhjet e Përgjithshme në Republikën e 

Kosovës dhe Ligjit Nr. 03/L-072 për Zgjedhjet Lokale në Republikën e 
Kosovës, neni 26 i Ligjit për Zgjedhjet Lokale parasheh si në vijim:  

 
„Kreu XVI (Procesi i numërimit të fletëvotimeve dhe shpallja e 
rezultateve të zgjedhjeve) i Ligjit për Zgjedhjet e Përgjithshme në 
Republikën e Kosovës vlen mutatis mutandis për zgjedhjet lokale përveç 
nëse përcaktohet ndryshe me anë të këtij ligji “. 
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20. Neni 101 i Ligjit për Zgjedhjet e Përgjithshme parasheh dispozita të 

përgjithshme për numërimin e fletëvotimeve dhe shpalljen e rezultateve 
të zgjedhjeve dhe e autorizon KQZ-në që të vendosë rregulla në pajtim 
me të. I njëjti nen thotë si në vijim:  

 
101.1 Procedurat e numërimit të fletëvotimeve qeverisen nga objektivat 
e mëposhtme: saktësia, transparenca, efikasiteti, mundësia për 
rinumërimin dhe përsëritja e zgjedhjeve dhe mbrojtja e fshehtësisë së 
votës. 
101.2 Fletëvotimet e rregullta nga vendvotimet përbrenda Kosovës 
numërohen në po ato vendvotime, menjëherë pas mbylljes së procesit 
votues. 
101.3 Procedurat e numërimit janë në pajtim me rregullat e KQZ-së.  

 
21. KQZ-ja ka vendosur rregulla që përcaktojnë shumë aspekte të 

zgjedhjeve. Rregulli i tillë i parë ka qenë rregulli zgjedhor Nr. 01/2008 
për regjistrimin dhe veprimin e partive politike, i cili hyri në fuqi më 29 
qershor 2009. Rregulli i fundit ka qenë rregulli zgjedhor Nr. 15/2010 në 
lidhje me zgjedhjet e parakohshme dhe të jashtëzakonshme, i cili hyri në 
fuqi më 2 mars 2010.  

 
22. Rregulli më i rëndësishëm i vendosur, që ndërlidhet me këtë rast, është 

Rregulli zgjedhor Nr. 09/2009 për votimin dhe numërimin brenda 
vendvotimeve në nivel të Komisionit Komunal Zgjedhor, i cili hyri në 
fuqi më 25 qershor 2009. Këto rregulla kanë të bëjnë proceset e 
numërimit të fletëvotimeve, si dhe me numërimin dhe përputhjen e 
fletëvotimeve me kusht. KZAP-i i zgjidh ankesat në lidhje me procesin e 
votimit. Parashtruesja ka parashtruar ankesë në KZAP dhe ankesa e saj 
është hedhur poshtë nga KZAP-i.  

 
23. Neni 106 i Ligjit Nr. 03/L-256 për ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit nr. 

03/L-073 për Zgjedhjet e Përgjithshme, përcakton si në vijim: 
 
“KQZ-ja certifikon rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve, pas 
përfundimit të të gjitha procedurave në vendvotime dhe qendrat e 
numërimit, si dhe kur të gjitha ankesat që u përkasin votimit dhe 
numërimit të vendosura nga PZAP-i dhe çdo apel ndaj vendimeve të 
PZAP-it lidhur me to, të jetë vendosur nga Gjykata Supreme e Kosovës”. 

  
24. Neni 118.4 i Ligjit Nr. 03/L-256 për ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit 

nr. 03/L-073 për Zgjedhjet e Përgjithshme, parasheh si vijon: 
 

 “Mund të apelohet vendimi i PZAP-it, sikurse që PZAP-i mund të 
rishikojë cilindo nga vendimet e marra, pas prezantimit të fakteve të 



BULETINI I PRAKTIKËS GJYQËSORE | 228 
 

 

reja nga pala e interesuar. Ankesa në Gjykatën Supreme të Kosovës 
mund të paraqitet brenda njëzet e katër (24) orëve nga momenti i 
marrjes së vendimit nga PZAP-i , në rast se gjoba e përfshirë është më e 
lartë sesa pesë mijë (5.000) Euro, ose në rast se çështja prek një të 
drejtë themelore. Gjykata Supreme vendos në afatin prej shtatëdhjetë e 
dy (72) orëve pas paraqitjes së apelit”. 

 
25. Neni 118.5 i Ligjit Nr. 03/L-256 dhe Ligji për ndryshimet dhe plotësimet 

e Ligjit Nr. 03/L-073 për Zgjedhjet e Përgjithshme, parasheh:  
 

“Vendimi i PZAP-it është i detyrueshëm për t’u zbatuar nga KQZ-ja, 
përveç në rast se apeli i lejuar parashtrohet brenda kohës së paraparë 
dhe Gjykata Supreme përcakton ndryshe”. 

 
Vlerësimi paraprak i pranueshmërisë  
 
26. Për të gjykuar për kërkesën e parashtruesit, Gjykata së pari duhet të 

shqyrtojë nëse parashtruesi i ka përmbushur kriteret për pranueshmëri, 
të përcaktuara në Kushtetutë, Ligj dhe Rregullore të punës së Gjykatës 
Kushtetuese. 

 
27. Gjykata vëren se parashtruesja e ka parashtruar kërkesën në bazë të 

nenit 113.7 të Kushtetutës, i cili parasheh:  
 

“Individët janë të autorizuar të ngrenë shkeljet nga autoritetet publike 
të të drejtave dhe lirive të tyre individuale, të garantuara me 
Kushtetutë, mirëpo vetëm pasi të kenë shteruar të gjitha mjetet juridike 
të përcaktuara me ligj”. 
 

28. Gjykata dëshiron të theksojë se arsyetimi për shterimin e mjeteve 
juridike është që t’ua lejojë autoriteteve në fjalë, duke përfshirë gjykatat, 
mundësinë për ta parandaluar ose korrigjuar shkeljen e supozuar të 
Kushtetutës. Ky rregull bazohet në supozimin se rendi juridik i Kosovës 
do të sigurojë një mjet efikas juridik për shkeljen e të drejtave 
kushtetuese (shih, mutatis mutandis, GJEDNJ, Selmouni kundër 
Francës, Nr. 25803/94, Vendim i 28 korrikut 1999). Megjithatë, nuk 
është e nevojshme që të drejtat kushtetuese të ceken në mënyrë 
eksplicite në procedurën në fjalë. Nëse çështja ishte ngritur në mënyrë 
implicite ose në substancë, rregulli i shterimit të mjeteve juridike është 
plotësuar (shih, mutatis mutandis, GJEDNJ, Azinas kundër Qipros, Nr. 
56679/00, Vendim i 28 prillit 2004).  

 
29. Duke pasur këtë parasysh, është e qartë se në bazë të dokumentacionit të 

parashtruar Gjykatës nuk i janë paraqitur dëshmi që parashtruesja i ka 
shteruar të gjitha mjetet juridike në dispozicion të parapara me ligj në 
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përpjekjen e saj që kërkesa t’i miratohet nga Gjykata. Rrjedhimisht, ajo 
nuk i ka shteruar të gjitha mjetet juridike të parapara me ligj për të 
parashtruar kërkesë pranë Gjykatës Kushtetuese në bazë të nenit 113.7 të 
Kushtetutës. 

 
30. Duke pasur parasysh që parashtruesja është përfaqësuar nga një avokat 

gjatë tërë procedurës, Gjykata mendon që parashtruesja është dashur të 
ketë qenë në dijeni për të gjitha mjetet juridike që i ka pasur në 
dispozicion. 

 
31. Pas shqyrtimit të të gjitha fakteve dhe dëshmive të paraqitura, dhe pas 

këshillimit në lidhje më këtë rast, më 30 prill 2010, Kolegji shqyrtues 
konkludon se parashtruesja nuk i ka shteruar të gjitha mjetet juridike që 
i ka pasur në dispozicion.  

 
PËR KËTO ARSYE 

 
Në pajtim me nenin 113.7 të Kushtetutës, nenin 47.2 të Ligjit dhe rregullin 
56.2 të Rregullores së punës, më 30 maj 2011, Gjykata Kushtetuese njëzëri: 
 

VENDOS 
 

I. TA HEDHË POSHTË kërkesën si të papranueshme. 
 

II. Ky Vendim do t’u komunikohet palëve dhe do të publikohet në  
Gazetën Zyrtare, në pajtim me nenin 20.4 të Ligjit. 

 
III. Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 
 
 
Gjyqtari Raportues                          Kryetari i Gjykatës Kushtetuese 
 
Mr. sc. Kadri Kryeziu                          Prof. Dr. Enver Hasani 
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Tomë Krasniqi kundër Nenit 2.1 të Udhëzimit Administrativ Nr. 
2003/12 të Misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë 
(UNMIK) dhe nenit 20.1 të Ligjit për Radiotelevizionin e Kosovës, 
Ligji Nr. 02/L-47 
 
Rasti KI 11-2009, vendimi i datës 30 maj 2011 
 
Fjalët kyçe: kontesti për kontratën, i moshuar, kërkesa individuale, masat e 
përkohshme, kërkesa bëhet e panevojshme, heqja e kërkesës,  
 
Parashtruesi e kishte dorëzuar Kërkesën në bazë të nenit 113.7 të 
Kushtetutës, duke pretenduar se janë shkelur të drejtat e tij kushtetuese me 
vënien e pagesës mujore për të nga ana e Korporatës Energjetike të Kosovës 
(KEK) për shërbimet e Radiotelevizionit të Kosovës, sipas një skeme të 
sajuar në bazë të Udhëzimit Administrativ të UNMIK-ut Nr. 2000/12.  
Parashtruesi argumentoi se ky aranzhim e shkelte Ligjin për Detyrimet dhe 
se ajo kontratë ishte e pazbatueshme pasi që ai dhe konsumatorët e tjerë 
shtrëngoheshin që të paguanin për shërbimet dhe se dështimi i gjykatave për 
të realizuar të drejtat e tij paraqiste shkelje të Kushtetutës dhe Konventës 
Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Pjesërisht u përgjigj RTK duke thënë se 
Parashtruesi nuk kishte kërkuar që të përjashtohet nga pagesa sipas Ligjit 
për RTK-në dhe se ky aranzhim ishte miratuar nga Kuvendi për interes 
publik. Pjesërisht u përgjigj KEK-u duke thënë se veprimet e tij ishin 
ndërmarrë në përputhje me Ligjin për RTK-në dhe duke shtuar se obligimi i 
tij për të mbledhur këto pagesa do të skadonte më 30 nëntor 2009 dhe nuk 
do të vazhdohej më.  Pjesërisht, Kuvendi e këshilloi Gjykatën se ajo 
parashikonte miratimin e një Ligji për RTK-në i cili do të përjashtonte nga 
pagesa personat e varfër dhe i cili do të rregullonte financimin e pjesshëm të 
RTK-së nga burime të tjera.   

Gjykata theksoi se prej datës së vendimit të saj asnjë pagesë për shërbimet e 
RTK-së nuk faturohej e as nu arkëtohej më drejtpërdrejtë nga individët apo 
familjet, përfshirë këtu edhe Parashtruesin e kërkesës. Rrjedhimisht, 
Gjykata konstatoi se Parashtruesi nuk ishte viktimë e shkeljes së bërë nga 
një autoritet publik, që është parakusht për të caktuar më tej masën e 
përkohshme, duke cituar rastet Biriuk kundër Lituanisë dhe Dudgeon 
kundër Mbretërisë së Bashkuar, njësoj sic është edhe për të vazhduar së 
kërkuari zgjidhje para Gjykatës, sipas nenit 113.7.  Prandaj, Gjykata vendosi 
se kërkesa e Parashtruesit ishte bërë e panevojshme, e hoqi Kërkesën në 
bazë të neneve 32 dhe 37 të Rregullores së Punës dhe refuzoi të urdhëronte 
masën e përkohshme të mëtejshme ose që të vazhdonte shqyrtimin e 
Kërkesës. 

Prishtinë, 30 maj 2011 
Nr. ref.:  VHL112/11 
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VENDIM PËR HEQJEN NGA LISTA TË KËRKESËS 

 
në 

 
Rastin Nr. KI 11/09 

 
Parashtrues 

 
Tomë Krasniqi 

 
 

Vlerësim i kushtetutshmërisë së nenit 2.1 të Urdhëresës 
Administrative të Misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë 

(UNMIK) Nr. 2003/12, dhe nenit 20.1 të Ligjit për 
Radiotelevizionin e Kosovës, Ligji Nr. 02/L-47 

 
GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS 

 
e përbërë nga: 
 
Enver Hasani, Kryetar 
Kadri Kryeziu, Zëvendëskryetar 
Robert Carolan, gjyqtar  
Altay Suroy, gjyqtar 
Almiro Rodrigues, gjyqtar 
Snezhana Botusharova, gjyqtare 
Ivan Čukalović, gjyqtar 
Gjylieta Mushkolaj, gjyqtare dhe 
Iliriana Islami, gjyqtare  
 
Parashtruesi i kërkesës 
 
1. Parashtrues është Tomë Krasniqi nga Prishtina, Kosovë. 
 
Objekti i çështjes 
 
2. Parashtruesi pohon që imponimi i pagesës mujore prej 3.5 eurove, të 

inkasuar nga Korporata Energjetike e Kosovës (në tekstin e mëtejmë: 
KEK) për shërbime të Radiotelevizionit të Kosovës (në tekstin e 
mëtejmë: RTK), është jokushtetues. Ai pohon që gjendja e tij financiare, 
si pensionist me të ardhura shumë të kufizuara, bën që imponimi i 
pagesës të jetë barrë e madhe për të dhe ia shkel të drejtat themelore të 
garantuara me Kushtetutë. Parashtruesi gjithashtu pohon që imponimi i 
pagesës përmes kushteve të një kontrate ndërmjet KEK-ut dhe 
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konsumatorëve të energjisë elektrike ia shkel të drejtat e tij themelore të 
garantuara me Kushtetutë. 

 
3. Parashtruesi pohon që skema e sajuar sipas Urdhëresës Administrative 

të UNMIK-ut në lidhje me kontratën e lidhur ndërmjet KEK-ut dhe RTK-
së ia shkeli të drejtat e tij kushtetuese. Kjo skemë dhe forma e kontratës 
trajtohen në vijim. 

 
Baza juridike 
 
4. Neni 113.7 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: 

Kushtetuta), neni 20 i Ligjit Nr. 03/L-121 për Gjykatën Kushtetuese të 
Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: Ligji), dhe rregulli 32 (4) 
dhe 56 i Rregullores së punës së Gjykatës Kushtetuese (në tekstin e 
mëtejmë: Rregullorja e punës). 

 
Procedura në Gjykatë 
 
5. Më 16 mars 2009, parashtruesi e dorëzoi një kërkesë pranë Gjykatës 

Kushtetuese lidhur me kushtetutshmërinë e zbatimit të nenit 2.1 të 
Urdhëresës Administrative Nr. 2003/12, lidhur me zbatimin e 
Rregullores së UNMIK-ut Nr. 2001/13 mbi Themelimin e RTK-së. 

 
6. Kryetari e caktoi gjyqtaren Iliriana Islami si Gjyqtare raportuese dhe 

Kolegjin shqyrtues të përbërë nga gjyqtarët Snezhana Botusharova 
(kryesuese), Enver Hasani dhe Ivan Čukalović. 

 
7. Më pas, më 2 shtator 2009, parashtruesi kërkoi masa të përkohshme për 

ndalimin e zbatimit të pagesës në pritje të vendimit përfundimtar mbi 
meritat e kërkesës fillestare. 

 
8. Gjykata mbajti një seancë dëgjimore më 6 tetor 2009, në të cilën ishin të 

pranishëm dhe morën pjesë parashtruesi dhe përfaqësuesit e RTK-së dhe 
të KEK-ut. 

 
9. Në përputhje me nenin 116(2) të Kushtetutës, nenin 27 të Ligjit dhe 

nenin 52 në lidhje me nenin 59 të Rregullores së punës, që ishin në 
zbatim në atë kohë, Gjykata nxori një vendim, më 16 tetor 2009, me të 
cilin caktohej masa e përkohshme ndaj zbatimit të mëtejshëm të 
dispozitave të nenit 20.1 të Ligjit për RTK-në deri në vendosjen meritore 
për këtë kërkesë. Gjykata i rekomandoi Kuvendit të Kosovës që ta 
rishikojë natyrën e nenit 20.1 të Ligjit për RTK-në dhe praktikat e 
bazuara në dispozitat e tij. 
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10. Më 14 qershor 2010, Gjykata e përtëriti masën e përkohshme deri më 1 
janar 2011 dhe kërkoi nga Kuvendi i Kosovës që ta informonte Gjykatën 
me kohë për përparimin lidhur me zbatimin e rekomandimit të 
mëparshëm të Gjykatës. 

 
11. Gjykata e shqyrtoi më tej këtë çështje më 17 maj 2011. 
 
Faktet 
 
12. Më 2 mars 2006, parashtruesi i shkroi KEK-ut duke kërkuar që të drejtat 

e tij personale të mos cenoheshin për shkak të gjendjes së tij personale 
dhe shkeljes së integritetit dhe personalitetit që një pensionist të jetë i 
detyruar të paguajë 3.5 euro në muaj për RTK-në. 

 
13. Pasi Divizioni i distribuimit, Sektori i shitjes i KEK-ut, nuk u përgjigj në 

ankesën me shkrim, parashtruesi paraqiti një ankesë më 13 prill 2006 
pranë Departamentit për Mbrojtjen e Konsumatorëve (në tekstin e 
mëtejmë: DMK) të Zyrës së Rregullatorit për Energji (në tekstin e 
mëtejmë: ZRRE) lidhur me mosveprimin e administratës së KEK-ut. 

 
14. Më 27 prill 2006, DMK i ZRRE-së e hodhi poshtë ankesën. Më 28 prill 

2006, i pakënaqur me atë vendim, parashtruesi paraqiti kërkesë për 
rishqyrtim të vendimit të DMK-së pranë Bordit të ZRRE-së. 

 
15. Më 27 maj 2006, Bordi i ZRRE-së e hodhi poshtë ankesën kundër 

vendimit të DMK-së, duke thënë që parashtruesi mund t’i përdorte 
mjetet juridike kundër këtij vendimi pranë Gjykatës Komunale në 
Prishtinë. 

 
16. Më 7 korrik 2006, parashtruesi inicioi procedurë pranë Gjykatës 

Komunale në Prishtinë duke kërkuar, ndër të tjera, që pagesa prej 3.5 
eurove “të shpallej e pavlefshme”. 

 
17. Më 22 janar 2007, pasi kishin kaluar më tepër se gjashtë muaj nga dita e 

parashtrimit të rastit, parashtruesi kërkoi nga Gjykata që “ta thërriste një 
seancë gjyqësore për këtë çështje”. 

 
18. Më 12 qershor 2007, ai kërkoi “thirrje urgjente të seancës gjyqësore”. 

Parashtruesi theksoi që “Gjykata vazhdoi të heshtte, çka praktikisht dhe 
realisht e pengoi realizimin e të drejtës së parashtruesit për mjete efikase 
juridike”. Gjykata Kushtetuese nuk është njoftuar për ndonjë vendim të 
nxjerrë nga Gjykata Komunale lidhur me këtë çështje. 
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Përgjigja e Radiotelevizionit të Kosovës 
 
19. Më 7 shtator 2009, RTK iu përgjigj kërkesës duke thënë në përgjithësi që 

parapagimi në përputhje me nenin 20 të Ligjit për RTK-në, ishte mënyrë 
adekuate e financimit për RTK-në, e miratuar nga Kuvendi i Kosovës. 

 
20. RTK ceku me sa vijon: 
 

   Kuvendi i Kosovës e miratoi Ligjin Nr. 02/L-47 për Radiotelevizionin 
e Kosovës, i cili hyri në fuqi më 20 janar 2006; 
 

  Sipas këtij ligji, Kuvendi i Kosovës është autoriteti themelues i 
institucionit publik të RTK-së; 

 
  RTK ofron shërbim publik në fushën e radios dhe të televizionit, me 

një kanal televiziv dhe dy kanale të radios, përmes shërbimeve të 
veta. Programet e saj transmetohen përmes satelitit për diasporën 
dhe bashkësitë pakicë të Kosovës në shtetet e tjera; 

 
  Kuvendi i Kosovës është i vetmi institucion i autorizuar për ta 

përcaktuar shumën që duhet të paguhet nga qytetarët për shërbime 
të RTK-së. Kjo u bë përmes nenit 20.1 të Ligjit. Të gjithë personat 
fizikë dhe juridikë në territorin e Kosovës janë të obliguar të 
paguajnë për shërbime të transmetimit publik të RTK-së; 

 
  Kontrata për shërbime Nr. 2532/08, e 1 dhjetorit 2008, ndërmjet 

KEK-ut dhe RTK-së, duhej të skadonte më 1 dhjetor 2009, dhe 
shërben si bazë për arkëtimin e 3.5 eurove nga KEK-u në emër të 
RTK-së; dhe 

 
  RTK konsideroi në përgjigjen e vet se puna e vet, si transmetues 

publik, ka bazë ligjore. RTK e konsideron Ligjin si bazë juridike për 
punën e vet në shoqërinë kosovare. 

 
21. Në seancën publike të mbajtur më 6 tetor 2009, RTK ngriti edhe këto 

çështje: 
 

  Pasi Ligji për RTK-në hyri në fuqi, Urdhëresa e mëparshme 
Administrative e UNMIK-ut Nr. 2003/12 dhe Rregullorja e 
mëparshme e UNMIK-ut Nr. 2003/13 nuk vlejnë; 

 
  Parashtruesi nuk saktësoi në kërkesën e vet cilat dispozita të 

Kushtetutës pretendohet të jenë shkelur, apo cili ishte akti konkret i 
autoritetit publik që e kontestonte; 
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  Ligji për RTK-në e definon statusin e RTK-së si organ që ofron 

shërbim publik në fushën e radios dhe të televizionit, dhe që Kuvendi 
i Kosovës e themeloi RTK-në, dhe që Kuvendi është përgjegjës për ta 
garantuar autonominë dhe pavarësinë editoriale dhe financiare të 
RTK-së; 

 
  Që RTK ishte subjekt i monitorimit nga Komisioni i Pavarur për 

Media dhe që reklamimi në RTK ishte i rregulluar dhe kishte kohë të 
kufizuar; 

 
  Që RTK nuk ishte “transmetues shtetëror”, por që misioni i saj ishte 

të ofronte transmetim publik për t’u shërbyer nevojave dhe 
interesave të publikut dhe duhej të financohej përmes publikut; 

 
  Që pas rekomandimeve të Këshillit të Evropës për transmetues 

publikë ai financim duhet të jetë i sigurt dhe transparent për të 
siguruar pavarësi editoriale dhe autonomi institucionale; 

 
  Që paragrafi 20.9 i Ligjit për RTK-në thotë se “Familjet që janë 

përfshirë në listën e Ministrisë së Punës dhe të Mirëqenies Sociale si 
kategori të veçanta përfshirë edhe ato që janë nën asistencë sociale 
do të lirohen nga parapagimi i kësaj shume”. Prandaj, ai 
parashtrues nuk i ka shfrytëzuar mjetet juridike që i garantohen me 
Ligjin për RTK-në; 

 
  Që referencat në kërkesë në Ligjin mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve 

nuk janë relevante pasi Ligji i miratuar nga Kuvendi ofron bazën për 
kontratë ndërmjet RTK-së dhe KEK-ut; dhe 

 
  Që dispozitat ligjore që lejojnë arkëtimin e pagesës mujore prej 3.5 

eurove nuk e kanë rrezikuar apo nuk kanë shkaktuar dëm të 
pariparueshëm që e rrezikon interesin publik, përkundrazi, kjo 
parashihet me financimin afatgjatë të transmetuesit publik në 
Kosovë. 

  
Përgjigja e Korporatës Energjetike të Kosovës 
 
22. Pala tjetër e interesuar, KEK-u, nuk u përgjigj me shkrim në kërkesën e 

Gjykatës Kushtetuese, por u paraqit në seancën publike të mbajtur më 6 
tetor 2009, dhe ceku çështjet në vijim: 
 
 Arkëtimi i pagesës nga KEK-u në emër të RTK-së ishte bërë për 

shkak të kontratës së nënshkruar në mes tyre, që ligjërisht ishte 
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autorizuar, dhe KEK-u veproi në përputhje me kontratën për shkak 
të obligimeve të veta ligjore për ta bërë atë; 

 
 Kontrata për arkëtimin e pagesës mujore duhej të skadonte më 30 

nëntor 2009; 
 
 Në shumë rajone të cilat nuk mbuloheshin nga sinjali i RTK-së, KEK-

u vazhdoi me arkëtimin e pagesës përkundër kundërshtimeve dhe 
mospagesës së faturave të rrymës. Që borxhet të cilat arrinin deri në 
rreth 400 milionë euro ishin të mëdha; 

 
 Disa autoritete fetare, bazuar në rregullat e fesë, nuk paguanin për 

rrymë dhe që kjo ishte njëra prej disa kundërshtimeve me të cilat 
KEK-u përballej në terren lidhur me arkëtimin e borxheve për rrymë; 

 
 KEK-u më nuk ishte i interesuar të vepronte si agjent arkëtues për 

RTK-në pas 30 nëntorit 2009, datës së skadimit të marrëveshjes 
kontraktuese ndërmjet tyre dhe RTK-së; dhe  

 
 Asnjë shumë nuk ishte marrë nga buxheti i Kosovës për ofrimin e 

shërbimit për arkëtimin e pagesës mujore. 
 
Ngjarjet që nga caktimi i masave të përkohshme 

 
23. Gjykata caktoi masa të përkohshme me kërkesën e parashtruesit më 16 

tetor 2009, me sa vijon: 
 

I. CAKTOHET masa e përkohshme ndaj zbatimit të mëtejshëm të nenit 
20.1 të Ligjit mbi Radio Televizionin e Kosovës, deri në vendosjen 
meritore të rastit KI 11/09; 
 
II. Kuvendit të Republikës së Kosovës i REKOMANDOHET që ta 
rishikojë natyrën e nenit 20.1 dhe praktikat e bazuara në të, jo më larg 
se deri më 1 dhjetor 2009; 
 
III. Pas datës 1 dhjetor 2009, Gjykata vendos meritorisht për rastin si 
tërësi; 
 
IV. Ky vendim i komunikohet palës kërkuese, palëve kundërshtare, RTK 
dhe KEK, Kuvendit të Republikës së Kosovës, si dhe publikohet në 
mënyrën duhur; dhe 
 
V. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
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24. Marrëveshja kontraktuese e lidhur ndërmjet KEK-ut dhe RTK-së, për 
arkëtimin e pagesës mujore, përfundoi më 30 nëntor 2009, dhe nuk 
është përtërirë më. 

 
25. Pas dërgimit të vendimit për masa të përkohshme, Gjykata e shqyrtoi 

këtë çështje edhe më 14 qershor 2010 dhe vendosi për vazhdim të masës 
së përkohshme. 

 
26. Vendimi për masa të përkohshme iu dërgua Kuvendit të Kosovës 

menjëherë pas nxjerrjes së tij. Si përgjigje ndaj rekomandimeve të 
Gjykatës për ta rishikuar nenin 20.1 të Ligjit për RTK-në dhe praktikat e 
bazuara në ato dispozita, Kuvendi iu përgjigj Gjykatës me një letër më 29 
prill 2009. 

 
27. Në letrën e 29 prillit 2009, dërguar Gjykatës, Kuvendi theksoi se më 

herët kishte ndërmarrë disa hapa lidhur me Ligjin për RTK-në, para se 
parashtruesi ta parashtronte kërkesën pranë Gjykatës. Kuvendi theksoi 
se më 16 shtator 2008, Komisioni për Administratë Publike, Qeverisje 
Lokale dhe Media i rekomandoi kryesisë së Kuvendit që ta miratonte 
nismën për ndryshime në Ligjin për RTK-në. Më 29 shtator 2009, 
Kryesia e Kuvendit e miratoi rekomandimin e Komisionit. Më 27 janar 
2009, Komisioni mbajti një seancë publike. Më pas, Komisioni mbajti 
një seminar dyditor në të cilin morën pjesë përfaqësues të shumë 
institucioneve të interesuara. 

 
28. Një grup punues e mbajti takimin e vet të parë më 8 shtator 2009 dhe 

përfshiu ekspertë që ndihmuan në hartimin e ndryshimeve të 
propozuara për këtë Ligj. Grupi punues shqyrtoi edhe ndryshime të tjera 
në takimin e mbajtur më 7 prill 2010. RTK ia dërgoi Komisionit 
propozimet për financimin e vet të ardhshëm më 20 prill 2010. 

 
29. Është detyrë e Kuvendit të Kosovës ta sajojë një skemë që është 

transparente, e drejtë, e qëndrueshme, që përmban mbrojtje efikase dhe 
përkatëse për lirimin e personave të varfër nga pagesa dhe që siguron 
synime të lavdërueshme për ofrimin e shërbimit të një transmetuesi 
publik të financuar në mënyrë adekuate. 

 
30. Ç’është edhe më me rëndësi, Kuvendi i Kosovës, në seancën plenare të 

mbajtur më 28 janar 2010, miratoi Vendimin Nr. 03’237 për financimin 
e përkohshëm të RTK-së prej 1 janarit 2010 deri më 30 qershor 2010. 

 
31. Që nga ajo kohë, raporti vjetor i RTK-së për vitin 2010 thekson që në 

vitin 2010 10,464,000 euro e të ardhurave të saj të përgjithshme prej 
12,305,162 eurove buronin nga buxheti shtetëror i Kosovës. Pjesa më e 
madhe e pjesës tjetër të të ardhurave të saj buronte nga reklamat. Kjo 
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krahasohet me një shifër prej 7,080,276 eurove të pranuara nga 
abonimet publike prej të hyrave të përgjithshme prej 9,785,042 eurove 
në vitin 2009. Asnjë e ardhur nuk ishte marrë nga buxheti shtetëror i 
Kosovës në vitin 2009.  

 
32. Gjykata vëren që, tani, asnjë tarifë nuk u ngarkohet apo arkëtohet 

drejtpërdrejt nga individët apo shtëpitë për ofrim të shërbimeve të RTK-
së. 

 
Pretendimet e parashtruesit  
 
33. Parashtruesi pohon që Urdhëresa Administrative Nr. 2000/12 e shkel 

Kushtetutën e Republikës së Kosovës duke themeluar, që nga 1 marsi 
2003, një marrëveshje kontraktuese përmes të cilës pagesa mujore për 
RTK-në në shumë prej 3.5 eurove imponohej dhe arkëtohej përmes 
faturave mujore të rrymës. 

 
34. Urdhëresa Administrative Nr. 2003/12 u shpall nga Përfaqësuesi Special 

i Sekretarit të Përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara më 30 qershor 
2003. Në nenin 2.1 dhe 4.1 të Urdhëresës thuhet me sa vijon: 

 
Neni 2 

Arkëtimi dhe pagimi i të hollave 
2.1 Çdo shtëpi, biznes, ndërmarrje apo institucion tjetër në Kosovë është 
i obliguar sipas ligjit që ta paguajë këtë pagesë. Sipas kësaj Urdhërese 
administrative, shtëpi llogaritet një bashkësi familjare e cila i 
menaxhon punët e saj ekonomike si një entitet. Dëshmia për një 
menaxhim të tillë do të përfshijë një faturë unike të rrymës apo të 
shërbimeve telefonike. 
 

Neni 4 
Caktimi i lartësisë së pagesës 

4.1 Lartësia e pagesës fillimisht do të jetë tre euro e gjysmë (3.5 €) në 
muaj dhe do të hyjë në veprim që nga dita e hyrjes në fuqi të kësaj 
Urdhërese administrative. Pagesa mbetet në fuqi derisa të caktohet një 
shkallë tjetër nga Kuvendi, në pajtim me nenin e 4.2 të mëposhtëm. Kjo 
pagesë përjashtohet nga të gjitha taksat dhe detyrimet. 

 
35. Parashtruesi pohon që marrëveshja e KEK-ut, përmes të cilës 

konsumatori bëhet palë e obliguar që të paguajë kundër vullnetit të vet 
dhe pa lejen e tij dhe pa e nënshkruar kontratën për të bërë një gjë të 
tillë, përbën shkelje të jus cogens në lidhje me nenin 26 dhe 28 të Ligjit 
për Marrëdhëniet e Detyrimeve. 
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36. Sipas parashtruesit, në bazë të nenit 103 dhe 51 të Ligjit për 
Marrëdhëniet e Detyrimeve, detyrimet kontraktuese mund të zbatohen 
vetëm nëse imponohen në mënyrë të ligjshme. Ai pohon që kontrata 
është tërësisht e pazbatueshme mbi bazën se një konsumator bëhet palë 
e obliguar kontraktuese pa pëlqimin e tij, duke u bërë palë “e 
paautorizuar” kontraktuese. 

 
37. Parashtruesi konsideron që konsumatori është palë “e paautorizuar” në 

marrëveshjen për arkëtim dhe është i mashtruar. KEK-u, pa pëlqimin, 
lejen, marrëveshjen apo nënshkrimin e konsumatorit ka ndërmarrë masa 
pa e përfillur autoritetin e mirëfilltë ligjor. Ai thotë se zbatimi i kontratës 
në favor të RTK-së ishte bërë me dhunë dhe se, sipas parashtruesit, 
veprimet e KEK-ut lidhur me këtë kontratë nuk janë të vlefshme për 
qëllime të zbatimit të saj. Kontrata mund të bëhet e vlefshme vetëm për 
përfitim të RTK-së me vullnetin e lirë të dy palëve kontraktuese. 

 
38. Parashtruesi pohon që marrja e vendimit për zbatimin e nenit 2.1 të 

Urdhëresës Administrative Nr. 2003/12 lidhur me pagesën mujore prej 
3.5 eurove, të imponuar për çdo konsumator që ka kontratë me KEK-un, 
nuk është në pajtim me Kushtetutën e Kosovës. 

 
39. Parashtruesi pohon që dështimi për t’i gjykuar të drejtat e tij përmes 

mënyrave gjyqësore përbën shkelje të të drejtave të tij personale, 
posaçërisht të atyre të drejtave të parapara me nenet 6, 13, 22 dhe 32 të 
Kushtetutës së Republikës së Kosovës, të gjitha këto të drejta garantohen 
me Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut (në tekstin e mëtejmë: 
KEDNJ). 

 
Statusi i viktimës 
 
40. Në mënyrë që parashtruesi individual të jetë i suksesshëm në një ankesë 

pranë Gjykatës Kushtetuese, në bazë të nenit 113.7 të Kushtetutës, duhet 
që ai ose ajo të jetë në gjendje të përcaktojë që është viktimë e shkeljes 
nga një autoritet publik. Gjykata e theksoi këtë koncept kur mori vendim 
për caktim të masave të përkohshme më 16 tetor 2009 në këtë mënyrë: 
“Në lidhje me këtë, praktika gjyqësore e Gjykatës Evropiane për të 
Drejtat e Njeriut thotë se pala mund të kërkojë masa të tilla dhe t’i 
lejohen nëse “... pala ka sjellë prova prima facie për ekzistimin e një 
praktike të tillë dhe që është viktimë e saj” (Krahaso Biriuk kundër 
Lituanisë, Nr. 23373/0325, paragrafi 27, 25 shkurt 2009, mutatis 
mutandis, Krahaso Dudgeon kundër Mbretërisë së Bashkuar, 22 tetor 
1981, paragrafi 40-41, Seria A Nr. 45).” 

 
41. Pa marrë parasysh statusin që parashtruesi kishte në kohën e 

parashtrimit të kërkesës ose në kohën e lejimit të masave të përkohshme, 



BULETINI I PRAKTIKËS GJYQËSORE | 240 
 

 

ngjarjet kanë lëvizur që nga atëherë, gjë që tregojnë se pozita e 
parashtruesit ka ndryshuar dukshëm. Pozita aktuale është se as 
parashtruesi apo ndonjë shtëpi në Republikën e Kosovës nuk ngarkohet 
me pagesën mujore për ofrim të shërbimeve të RTK-së. Në dritën e kësaj, 
Gjykata duhet të shqyrtojë nëse ka merita për të vazhduar tutje me këtë 
çështje dhe nëse parashtruesi ka status apo pozitë për ta arsyetuar 
statusin e tij si viktimë edhe më tej. 

 
42. Gjykata ka kompetencë dhe e ka për detyrë ta shqyrtojë këtë çështje 

posaçërisht nga pikëpamja e Rregullores së punës së Gjykatës. 
 
43. Rregulli 32 (4) i Rregullores së punës së Gjykatës Kushtetuese thotë që 

Gjykata mund të hedhë poshtë një kërkesë kur përcakton se pretendimet 
në të janë të diskutueshme ose që nuk përfaqësojnë një rast ose kontest. 
Ky rregull, në pjesën përkatëse, thotë me sa vijon: 

 
Rregulli 32 

 
Tërheqja e kërkesës dhe përgjigjes 

...(4) Gjykata mund të hedhë poshtë një kërkesë kur përcakton se 
pretendimet në të janë të diskutueshme ose që nuk përfaqësojnë një rast 
ose kontest. 
 
(5) Sekretariati njofton të gjitha palët me shkrim për çfarëdo tërheqje, 
për çfarëdo vendimi të Gjykatës për të vendosur në lidhje me kërkesën, 
pavarësisht tërheqjes së saj, dhe për çfarëdo vendimi për ta hedhur 
poshtë kërkesën para vendimit përfundimtar. 
 

44. Gjykata Kushtetuese e Kosovës nuk është e vetmja që ka një rregull të 
tillë. Ky rregull pasqyron pothuaj praktikën universale në juridiksionet 
juridike në botë. Vërtet, Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut, në 
pjesën përkatëse, thotë: 

 
Neni 37. Çregjistrimi i kërkesave 

 
1. Në çdo fazë të procedimit, Gjykata mund të vendosë të çregjistrojë 
një kërkesë, kur rrethanat çojnë në përfundimin se: 
 
a. Kërkuesi nuk ka ndërmend ta vazhdojë çështjen;   
b. Çështja është zgjidhur; ose  
c. Për çdo arsye tjetër që, sipas Gjykatës, nuk justifikon vazhdimin e 
shqyrtimit të kërkesës. 
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Megjithatë, Gjykata vazhdon shqyrtimin e kërkesës kur këtë e 
kërkon respektimi i të drejtave të njeriut të garantuara nga 
Konventa dhe protokollet e saj. 
 
2. Gjykata mund të vendosë rifutjen e një kërkese në listën e 
çështjeve kur konsideron se rrethanat e justifikojnë këtë. 

 
45. Si rregull i përgjithshëm, Gjykata nuk duhet të marrë vendime në rastet 

në të cilat çështja më nuk është aktuale. Ky është një parim në përgjithësi 
i pranuar i sjelljes së gjykatave dhe është analog me parimin e kufizimit 
gjyqësor. Kuvendi, pas rekomandimit të Gjykatës në Vendimin origjinal 
për Masa të Përkohshme, i shkroi Gjykatës duke e informuar për hapat 
që ishin duke u ndërmarrë nga Kuvendi për ta trajtuar çështjen e 
financimit të shërbimit të transmetimit publik në Kosovë. 

 
46. Koncepti i të qenët pa objekt shqyrtimi është koncept i mirënjohur ligjor. 

Mund të paraqitet në një rast kur një çështje abstrakte apo hipotetike 
paraqitet për t’u vendosur në Gjykatë. Ka baza të mira që një Gjykatë të 
mos merret me situata hipotetike. Pa një çështje të vërtetë, të 
menjëhershme apo konkrete për të cilën duhet të vendoset, Gjykata 
mund ta devijojë në marrjen e vendimeve që e obligojnë atë dhe 
publikun pa pasur arsye të mirë për të. Çfarëdo vendimi që Gjykata merr 
tani lidhur me këtë kërkesë nuk do të ketë efekt praktik, posaçërisht për 
shkak të ngjarjeve që kanë ndodhur që nga caktimi i masave të 
përkohshme më 16 tetor 2009. Për më tepër, burimet e pakta të Gjykatës 
duhet të shfrytëzohen për t’u marrë me çështjet dhe kërkesat që presin të 
zgjidhen dhe që ndikojnë drejtpërdrejt në palë dhe jo ato në të cilat 
çështja është tani hipotetike apo akademike. 

 
47. Data e fundit efektive për përdorimin e kontratës KEK – RTK për 

arkëtimin e pagesës mujore ishte 30 nëntori 2009. Pas asaj date, më nuk 
ekzistonte asnjë mekanizëm që e obligonte KEK-un për ta arkëtuar atë 
pagesë dhe është realitet që faturat e rrymës në Kosovë sot lëshohen pa 
këtë tarifë. Në kohën e lejimit të masave të përkohshme nuk kishte 
shkallë të mjaftueshme të sigurisë lidhur me këtë çështje dhe mendohej 
se caktimi i masave të përkohshme, në mënyrën e përshkruar më sipër, 
ishte i nevojshëm për t’i mbrojtur interesat e parashtruesit. Për këtë 
arsye, më nuk ka nevojë për caktim të mëtejmë të masave të përkohshme 
apo të përhershme. 

 
48. Duke pasur parasysh ngjarjet që kanë ndodhur dhe të gjitha çështjet e 

tjera të përmendura më lart, Gjykata arrin në përfundim se parashtruesi 
tani nuk ka rast apo kontest të pazgjidhur lidhur me arkëtimin e pagesës 
mujore për RTK-në. Ai nuk e ka më statusin e viktimës lidhur me 
skemën për arkëtimin e pagesës mujore. Kjo çështje është pa objekt 
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shqyrtimi. Për këtë, nuk është me vend të nxirret asnjë urdhër për masa 
të përkohshme apo të vazhdohet me shqyrtimin e mëtejmë të kërkesës. 

 
 

PËR KËTO ARSYE 
 
Në përputhje me nenin 113(7) të Kushtetutës, nenit 20 të Ligjit dhe rregullit 
32(4) të Rregullores së punës, Gjykata Kushtetuese njëzëri  
 

 
VENDOS 

 
I. TA HEQË kërkesën nga lista në përputhje me rregullin 32.4 të 

Rregullores së punës së Gjykatës Kushtetuese të Kosovës. 
 

II. Ky Vendim do t’u komunikohet palëve dhe do të publikohet në 
Gazetën Zyrtare, në pajtim me nenin 20.4 të Ligjit. 

 
III. Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 
 
 

 
Gjyqtarja Raportuese                   Kryetari i Gjykatës Kushtetuese 
  
Iliriana Islami                                             Prof. Dr. Enver Hasani 
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Shkurte Krasniqi kundër Aktgjykimit A. no. 771/2010 të Gjykatës 
Supreme 
 
Rasti KI 124-2010, vendimi i datës 13 qershor 2011 
 
Fjalët kyçe: kontesti administrativ, pensioni invalidor, shterja e mjeteve 
juridike, mbrojtja shëndetësore dhe sociale, kërkesa individuale, kërkesë 
qartazi e pabazuar, ndërprerja e marrëdhënjes së punës 
 
Parashtruesja e kishte dorëzuar Kërkesën në bazë të nenit 113.7 të 
Kushtetutës, duke pretenduar se i janë shkelur të drejtat e saj kushtetuese 
sipas nenit 51.2  me aktgjykimin e Gjykatës Supreme i cili vërtetonte 
refuzimin nga Departamenti i Administratës Pensionale të kërkesës për 
vazhdimin e pensionit të saj invalidor. Parashtruesja argumentojë se 
konstatimet mjekësore të bëra nga Qendra Klinike Universitare e Kosovës 
(QKUK) pas vendimit të Gjykatës Supreme e mbështetnin kërkesën e saj për 
vazhdimin e pensionit. 

Gjykata vendosi se Kërkesa ishte e papranueshme për shkak të rolit të 
kufizuar të saj në zgjidhjen e pretendimeve të shkeljeve kushtetuese, dhe se 
ajo përndryshe nuk mund të përmbys konstatimet ligjore dhe faktike të 
Gjykatës Supreme, duke cituar rastin Avdyli dhe Garcia Ruiz kundër 
Spanjës.  Gjykata po ashtu konstatoi se Parashtruesja nuk kishte paraqitur 
dëshmi prima facie për shkeljen kushtetuese, duke theksuar se ekzaminimi i 
dokumenteve nga ana e saj nuk solli deri te konstatimi se Gjykata Supreme 
kishte qenë e padrejtë ose arbitrare, duke cituar rastet Edwards kundër 
Mbretërisë së Bashkuar dhe Shub kundër Lituanisë.  Gjykata po ashtu 
konstatoi së Parashtruesja nuk kishte demonstruar se një kërkesë e re e 
bazuar në raportin e fundit të QKUK-së nuk do të ishte e suksesshme, gjë që 
do të lironte atë nga parakushti për shterjen e të gjitha  mjeteve juridike para 
se të parashtronte Kërkesën. 

Prishtinë, më 13 qershor 2011 
Nr. ref.: RK120/11 

 
 

AKTVENDIM PËR PAPRANUESHMËRI 
 

në 
 

Rastin nr. KI 124/10 
 

Parashtruesi  
 

Shkurte Krasniqi 
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Vlerësim i kushtetutshmërisë të aktgjykimit të Gjykatës 
Supreme të Kosovës A.nr. 771/2010, të datës 27 tetor 2010 

 
 

GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS  
 

E përbërë nga: 
 
Enver Hasani, Kryetar 
Kadri Kryeziu, Zëvendës-kryetar 
Robert Carolan, gjyqtar 
Altay Suroy, gjyqtar 
Almiro Rodrigues, gjyqtar 
Snezhana Botusharova, gjyqtare 
Ivan Čukalović, gjyqtar 
Gjyljeta Mushkolaj, gjyqtare dhe 
Iliriana Islami, gjyqtare  
 
 
Parashtruesi i kërkesës   
 
1. Parashtruese e kërkesës është znj. Shkurte Krasniqi, me vendbanim në 

Prishtinë. 
 

Vendimi gjyqësor i kontestuar 
 
2. Vendimi i kontestuar nga parashtruesja e kërkesës është aktgjykimi i 

Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: 
Gjykata Supreme), A.no.771/2010, të 27 tetor 2010, i cili i është dorëzuar 
parashtrueses së kërkesës më 1 nëntor 2010.  

 
Objekti i çështjes  
 
3. Parashtruesja e kërkesës pretendon se asaj i është privuar e drejta e 

vazhdimit të pensionit të invaliditetit, edhe pse ajo i plotëson kushtet e 
domosdoshme.      

 
4. Në këtë kuptim, parashtruesja e kërkesës pretendon se është shkelur 

neni 51.2  [Kujdesi shëndetësor dhe mbrojtja sociale] i Kushtetutës së 
Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: “Kushtetuta”).   

 
Baza ligjore 
 
5. Neni 113.7 i Kushtetutës, neni 22 i Ligjit për Gjykatën Kushtetuese të 

Republikës së Kosovës të 16 dhjetorit 2009, (Nr. 03/L-121), (në tekstin e 
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mëtejmë: “Ligji”) dhe rregulli 56 (2) i Rregullores së Punës të Gjykatës 
Kushtetuese të Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: 
“Rregullorja e Punës”). 

 
Procedura para Gjykatës  
 
6. Më 10 dhjetor 2010, Parashtruesja e kërkesës e parashtroi kërkesën në 

Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: 
“Gjykata”). 

 
7. Më 14 dhjetor 2010, Kryetari me Urdhër Nr. GJR. 124/10, emëroi 

gjyqtarin Almiro Rodrigues gjyqtar raportues. Po të njëjtën ditë, me 
Urdhër Nr. KSH. 124/10 Kryetari emëroi Kolegjin Shqyrtues të përbërë 
nga gjyqtarët Robert Carolan (kryesues), Altay Suroy dhe Ivan Čukalovič. 

 
8. Më 27 janar 2011, kërkesa i është dërguar Gjykatës Supreme.  
 
9. Më 2 mars 2011, kolegji shqyrtues e shqyrtuan raportin e gjyqtarit 

raportues dhe i rekomanduan Gjykatës për papranueshmërinë e 
kërkesës.   

 
Përmbledhje e fakteve  
 
10. Në vitin 1982, parashtruesja e kërkesës ka qenë e punësuar si motër 

medicinale me orar të plotë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës 
(në tekstin e mëtejmë: QKUK). Në ndërkohë parashtruesja u sëmurë nga 
TBC-ja në veshkë dhe iu nënshtrua intervenimeve kirurgjike në vitet 
1983, 1985 dhe 1989. 

 
11. Më 22 mars 1990, Sigurimi i atëhershëm Pensional dhe Invalidor i 

Kosovës ia njohu parashtrueses të drejtën për punësim me orar të 
kufizuar për shkak të gjendjes së saj shëndetësore (Vendimi 
nr.7021296025). 

 
12. Më 5 korrik 2007 Departamenti i Burimeve Njerëzore të QKUK-së, me 

kërkesë të parashtruesit të kërkesës të datës 5 mars 2007, dha pëlqimin 
për të ndërprerë marrëdhënien e saj të punës, duke filluar nga 1 marsi 
2007, pasi që kishte pësuar sulm në zemër në orar të punës më 18 gusht 
2004 (Vendimi nr.175).    

 
13. Më 20 shtator 2007, Departamenti i Administratës së Pensioneve të 

Kosovës i Ministrisë  së Punës dhe Mirëqenies Sociale miratoi kërkesën e 
parashtrueses për pension të aftësi të kufizuar duke filluar nga 5 janari 
2007 (Vendimi nr.5087134). 
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14. Më 6 maj 2008, parashtruesja e kërkesës iu nënshtrua operacionit në 
zemër. 

 
15. Më 19 prill 2010, Komisioni për Shqyrtim Mjekësor vlerësoi se në rastin 

e parashtrueses nuk kishte aftësi të kufizuar permanente. Në bazë të këtij 
përfundimi më 26 prill 2010 Departamenti i Administratës së Tatimeve 
të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies erdhi në përfundim se 
parashtruesja nuk i kishte plotësuar kriteret sipas nenit 3 të Ligjit nr. 
2003/23 për Pensionet e Personave me Aftësi të Kufizuar. Prandaj 
kërkesa e parashtrueses për pension të personave me aftësi të kufizuar u 
refuzua (Vendimi nr. 5087134). 

 
16. Më 21 maj 2010, ndaj vendimit të Departamentit të Administratës të 

Pensioneve të Kosovës të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale 
parashtruesja paraqiti ankesë në Komisionin për Ankesa pranë 
Departamentit të Administratës së Pensioneve të Kosovës.     

 
17. Më 23 qershor 2010, Komisioni për Ankesa i Departamentit të 

Administratës së Pensioneve të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies 
Sociale konstatoi se ankesa e saj ishte e pabazuar (Vendimi nr. 5087134). 

 
18. Më 19 gusht 2010, parashtruesja e kërkesës parashtroi një ankesë pranë 

Gjykatës Supreme. 
 
19. Më 27 tetor 2010, Gjykata Supreme e refuzoi ankesën e parashtrueses si 

të pabazuar, për arsyetimin se dokumentet e parashtruara nga ana e 
parashtrueses së kërkesës nuk çonin në ndonjë përfundim apo vendim 
tjetër nga vendimi i organeve të shkallës më të ulët (Aktgjykimi 
A.nr.771/2010).   

 
20. Më 25 nëntor 2010, pas nxjerrjes së aktgjykimit të fundit të Gjykatës 

Supreme, QKUK-ja lëshoi një raport mjekësor ku thuhej se bazuar në 
kriteret objektive dhe në ekzaminimin klinik parashtruesja e kërkesës 
ishte e paaftë për punë.    

 
Pretendimet e parashtrueses së kërkesës  
 
21. Parashtruesja pohon se më 19 prill 2007 Komisioni për Shqyrtim 

Mjekësor ka bërë vlerësim të padrejtë të gjendjes së saj shëndetësore pasi 
që dokumentet e dorëzuara qartazi e tregojnë se për shkak të gjendjes 
shëndetësore të vërtetuar nga raportet mjekësore, ajo është e paaftë për 
punë.    

 
22. Parashtruesi i kërkesës  më tej pretendon se është shkelur neni 51 

[Mbrojtja shëndetësore dhe sociale] i Kushtetutës dhe se në bazë të 
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shumë raporteve mjekësore ajo i përmbush kushtet për marrjen e 
pensionit të aftësisë së kufizuar sipas nenit 3 të Ligjit Nr.2003/23 për 
Pensionin e Personave me Aftësi të Kufizuar.  

 
23. Për më tepër, parashtruesja vlerëson se asaj i është shkelur e drejta për 

asistencë mjekësore dhe sociale, e paraparë me nenin 13 [E drejta për 
asistencë mjekësore dhe sociale] të Kartës Evropiane Sociale në lidhje 
me nenin 22 [Zbatueshmëria e drejtpërdrejtë e Marrëveshjeve dhe 
Instrumenteve Ndërkombëtare] të Kushtetutës.    

 
Vlerësimi i pranueshmërisë së kërkesës  
 
24. Sa i përket pretendimeve të parashtruesit të kërkesës se i është shkelur e 

drejta e garantuar me nenin 51.2 [Mbrojtja Shëndetësore dhe Sociale] të 
Kushtetutës, Gjykata vëren se, për të gjykuar për ankesën e 
parashtrueses, së pari duhet të shqyrtojë nëse parashtruesja e kërkesës i 
ka përmbushur kriteret për pranueshmëri, të përcaktuara në Kushtetutë, 
dhe të specifikuara më tej në Ligj dhe në Rregullore të punës. 

 
25. Parashtruesi i kërkesës mund të ankohet vetëm nëse gjykatat e rregullta 

kanë bërë lajthim të fakteve ose të ligjit, aq sa ato të mund t’i kenë 
shkelur të drejtat dhe liritë e garantuara me Kushtetutë.     

 
26. Në këtë drejtim, Gjykata Kushtetuese nuk është gjykatë e shkallës së 

katërt kur i shqyrton vendimet e nxjerra nga gjykatat e rregullta. 
Gjykatat e rregullta kanë për detyrë t’i interpretojnë dhe zbatojnë 
rregullat përkatëse të së drejtës procedurale dhe materiale (shih, 
Vendimi për pranueshmëri në rastin Nr. KI 13/09, Sevdail Avdyli, të 
datës 17 June 2010 dhe, mutatis mutandis, García Ruiz kundër Spanjës 
[GC], nr. 30544/96, para. 28, Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut 
[GJEDNJ] 1999-I) . 

 
27. Gjykata Kushtetuese vetëm mund të shqyrtojë nëse provat janë paraqitur 

në mënyrë të tillë dhe nëse procedurat në përgjithësi, të shikuara në 
tërësinë e tyre, janë mbajtur në mënyrë të tillë saqë parashtruesi i 
kërkesës ka pasur gjykim të drejtë (shih, për shembull, Raporti i 
Komisionit Evr. Për të drejtat e njeriut në rastin Edwards kundër. 
Mbretërisë së Bashkuar, App. Nr. 13071/87 të miratuar më 10 korrik 
1991). 

 
28. Në këtë drejtim, vërehet se parashtruesja e kërkesës jo vetëm që nuk e ka 

argumentuar rastin në lidhje me shkeljen por ajo as nuk paraqitur prova 
relevante që tregojnë se aktgjykimi i Gjykatës Supreme ka qenë i padrejtë 
apo i njollosur nga arbitrariteti kur e refuzoi ankesën e parashtrueses si 
të pabazuar (shih mutatis mutandis, Shub kundër. Lituanisë, Vendimi i 
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GJEDNJ për pranueshmërinë e kërkesës nr. 17064/06 të dates 30 
qershor 2009). 

 
29. Për më tepër, nga dokumentet e parashtruara nga parashtruesi i kërkesës 

del se më 25 nëntor 2010 QKUK-ja lëshoi një raport të ri mjekësor ku 
thuhej se në bazë të ekzaminimeve të fundit klinike parashtruesja ishte e 
paaftë për punë. Kjo provë e re mjekësore duhet të konsiderohet si fakt i 
ri që do të ngrite rast të ri.    

 
30. Siç është theksuar në aktgjykimin e Gjykatës Supreme Komisioni 

Mjekësor është ligjërisht i autorizuar për të konstatuar aftësinë ose 
paaftësinë e ndonjë paditësi. Prandaj Gjykata është e mendimit se 
Komisioni Mjekësor është organi i autorizuar të vendosë për kërkesën e 
parashtrueses për pranimin e paaftësisë së saj fizike bazuar në raportin e 
ri mjekësor të datës 25 nëntorit 2010. 

 
31. Duket se parashtruesja nuk ka parashtruar kërkesë pranë Komisionit 

Mjekësor për të shqyrtuar këtë raport të ri mjekësor të datës 25 nëntor 
2010  dhe se ajo nuk e ka argumentuar se si dhe përse një kërkesë e tillë 
e re nuk do të ishte efektive dhe, se nuk do kishte nevojë që të 
shfrytëzohej.  

 
32. Në përgjithësi, rezulton që kërkesa është e papranueshme.   
 

 
PËR KËTO ARSYE 

 
Gjykata Kushtetuese, në pajtim me nenin 20 të Ligjit, rregullin 56 (2) të 
Rregullores së Punës, më 2 mars 2011, njëzëri,  

 
VENDOS 

 
I. TA HEDHË POSHTË kërkesën si të papranueshme; 

 
II. Ky vendim do t’u komunikohet palëve dhe do të botohet në Gazetën 

Zyrtare, në pajtim me nenin 20 (4) të Ligjit; 
 

III. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 
 
 
Gjyqtari raportues                         Kryetari i Gjykatës Kushtetuese  

 
Almiro Rodrigues                                Prof. Dr. Enver Hasani 
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Iliaz Shuleta kundër Aktgjykimit CI. No. 307/2006 të Gjykatës 
Komunale në Prishtinë 
 
Rasti KI 30-2011, vendimi i datës 17 qershor 2011 
 
Fjalët kyçe: pensioni për persona me aftësi të kufizuara, shterja e mjeteve 
juridike, kërkesa individuale, pensioni invalidor, ngjarje e ndodhur para 
miratimit të Kushtetutës, pensionet, mbrojtja e pronës, ri-punësimi 
 
Parashtruesi kishte dorëzuar Kërkesën në bazë të nenit 113.7 të Kushtetutës 
duke kontestuar refuzimin e padisë së tij më 2007 nga Gjykata Komunale e 
Prishtinës, në të cilën kërkohej rikthimi në vendin e punës në Korporatën 
Energjetike të Kosovës, pavarësisht aprovimit të mëhershëm të aplikacionit 
të tij për pensionim të parakohshëm invalidor, me arsyetimin se paaftësia e 
tij ishte shëruar dhe ai tani ishte i aftë për punë. Gjykata theksoi se 
Parashtruesi nuk kishte specifikuar të drejtën(at) kushtetuese që 
pretendonte se i janë shkelur, siç kërkohet me nenin 48 të Ligjit për 
Gjykatën Kushtetuese.  

Gjykata vendosi se Kërkesa ishte e papranueshme ratione temporis sipas 
Rregullës 36.3(h) të Rregullores së Punës sepse ngjarjet në fjalë kishin 
ndodhur para zbatimit të Kushtetutës, duke cituar rastin Blečić kundër 
Kroacisë dhe Jasiúnienè kundër Lituanisë.  Gjykata po ashtu konstatoi se 
Kërkesa ishte e papranueshme sipas nenit 113.7 sepse Parashtruesi nuk i 
kishte shterur të gjitha mjetet juridike pasi që nuk kishte dëshmi se 
parashtruesi kishte bërë ankesë kundër vendimit të Gjykatës Komunale në 
ndonjë gjykatë më të lartë. 

Prishtinë,  më 17 qershor 2011  
Nr. ref.:RK122/11 

 
 

AKTVENDIM PËR PAPRANUESHMERI 
 

në 

Rastin Nr. KI 30/11  

Parashtruesi 
                                                  

Iljaz Shuleta 
 

      
Vlerësimi i kushtetutshmërisë të Aktgjykimit CI.nr.307/2006 

të Gjykatës Komunale në Prishtinë, të datës 12.02.2007 
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 GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKES SË KOSOVËS  

 
e përbërë nga:  
 
 
Enver Hasani, Kryetar  
Kadri Kryeziu, Zëvendëskryetar 
Robert Carolan, gjyqtar  
Altay Suroy, gjyqtar  
Almira Rodrigues, gjyqtar  
Snezhana Botusharova, gjyqtare 
Ivan Cukalovic, gjyqtar  
Gjylieta Mushkolaj, gjyqtare dhe  
Iliriana Islami, gjyqtare  
 
Parashtruesi i kërkesës 
 
1. Parashtrues i kërkesës është z. Iljaz Shuleta, nga Prishtina, me banim në 

Prishtinë Rr.”Mbreti Bardhyl” 18/a, i cili përfaqësohet me autorizim nga 
z. Maliq Lushaku. 

 
Vendimi i kontestuar 
 
2. Vendim i kontestuar është Aktgjykimi i Gjykatës Komunale në Prishtinë 

CI nr. 307/2006, i datës 12.02.2007.   
 
Objekti i çështjes 
 
3. Objekt i çështjes së parashtruar në Gjykatën Kushtetuese të Republikës 

së Kosovës, më 01.03.2011, është vlerësimi i kushtetutshmërisë së 
Aktgjykimit CI.nr.307/2006 të Gjykatës Komunale në Prishtinë, i datës 
12.02.2007, me të cilin është refuzuar padia e paditësit z. Iljaz Shuleta 
për kthimin e tij në vendin e punës në Korporatën Energjetike të 
Kosovës, ku më parë kishte shkuar në pension të parakohshëm invalidor 
sipas kërkesës së tij personale. 

 
Baza juridike 
 
4. Neni 113.7 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës(në tekstin e mëtejmë: 

Kushtetuta), neni 47 i Ligjit Nr. 03/L-121 për Gjykatën Kushtetuese të 
Republikës së Kosovës i datës 15 janar 2009 (në tekstin e mëtejmë: 
Ligji), dhe rregulli 56.2  i Rregullores së punës së Gjykatës Kushtetuese 
të Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: Rregullorja). 
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Procedura në Gjykatë 
 
5. Më 01.03.2011,  z. Iliaz Shuleta parashtroi  kërkesë në Gjykatën 

Kushtetuese me të cilën kontestonte Aktgjykimin CI.nr.307/2006 të 
Gjykatës Komunale në Prishtinë, të datës 12.02.2007,  me të cilin është 
refuzuar padia e tij për kthimin në vendin e punës në Korporatën 
Energjetike të Kosovës, ku më parë kishte shkuar në pension të 
parakohshëm invalidor sipas kërkesës së tij personale. 

 
6. Më 02.03.2011, Kryetari e caktoi gjyqtarin Kadri Kryeziu Gjyqtar 

raportues dhe Kolegjin shqyrtues të përbërë nga gjyqtarët Robert 
Carolan (kryesues) dhe Enver Hasani e Gjylijeta Mushkolaj, anëtarë. 

 
7. Gjykata Kushtetuese nuk mori asnjë koment nga palët e përfshira në 

çështjen që ka të bëjë me kërkesën. 
 
8. Më 19.05.2001, pas raportimit të Gjyqtarit raportues Kadri Kryeziu, 

Kolegji shqyrtues në përbërje: Robert Carolan (kryesues) dhe Enver 
Hasani e Gjyljeta Mushkolaj, anëtarë, i rekomandoi përbërjes së plotë të 
Gjykatës për papranueshmëri të kërkesës.  

 
Përmbledhja e fakteve 
 
9. Edhe pse parashtruesi i kërkesës nuk e ka bashkëngjitur me kërkesën 

dokumentacionin e nevojshëm nga kopja e Aktgjykimit Gjykatës 
Komunale në Prishtinë CI nr .307/2006, i datës 12.02.2007, konstatohet 
se z. Shuleta ka qenë në marrëdhënie pune në KEK më shumë se 20 vjet 
pa ndërprerë.             

 
10. Më 23 shtator 2003, gjithnjë sipas të dhënave të nxjerra nga aktgjykimi i 

sipërpërmendur, ai ka paraqitur kërkesë me shkrim tek punëdhënësi i tij 
për të dalë në pension invalidor për shkak të gjendjes së përkeqësuar 
shëndetësore.  

 
11. Më 23 tetor 2003, me Vendimin nr. 171/132, KEK-u ka aprovuar 

kërkesën e z. Shuleta dhe ia ka njohur të drejtën në pension të 
përkohshëm invalidor sipas kategorisë ‘B”, duke filluar nga 01.01.2003 
deri më 01.12.2008. 

 
12. Më 21 prill 2006, z. Shuleta i është drejtuar KEK-ut me kërkesë për 

kthim në ish- vendin e tij të punës duke e arsyetuar kërkesën me faktin 
se ai tashmë është shëruar dhe rehabilituar dhe se është i aftë për punë.  
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13. Duke qenë se kjo kërkesë e tij nuk është miratuar, parashtruesi i kërkesës 
ka bërë një kërkesëpadi në Gjykatën Komunale në Prishtinë, ku lënda 
është regjistruar me nr. CI,nr 307/06. 

 
14. Ndërkohë, me shkresa njoftuese parashtruesi i kërkesës, z. Shuleta, ka 

njoftuar AKM-në dhe KEK-un për fillimin e kësaj procedure.  
 

15. Më 12 shkurt 2007, Gjykata Komunale në Prishtinë kishte nxjerrë 
Aktgjykimin CI.nr.307/2006, me të cilin kishte refuzuar kërkesëpadinë e 
z. Iljaz Shuleta si të pabazuar. 

 
16. Në formularin zyrtar për paraqitjen e kërkesave në Gjykatën Kushtetuese 

z. Shuleta kishte shkruar se këtë aktgjykim të Gjykatës Komunale ai e 
kishte pranuar më 10.04.2007.  

 
17. Nga dokumentacioni që ka paraqitur parashtruesi i kërkesës konstatohet 

se ndaj këtij aktgjykimi nuk është bërë ankesë dhe nuk ka ndonjë 
aktgjykim tjetër të ndonjë shkalle me të lartë gjyqësore.  

 
18. Përfundimisht, i pakënaqur me aktgjykimin në fjalë të Gjykatës 

Komunale, z. Iljaz Shuleta nëpërmes përfaqësuesit të tij ligjor (fjalia 
është e papërfunduar) 

 
Pretendimet e parashtruesit të kërkesës  

19. Parashtruesi i kërkesës nuk ka saktësuar se cila e drejtë e garantuar me 
Kushtetutë pretendon se i është shkelur me vendimin të cilin e sfidon 
para Gjykatës, edhe pse këtë e ka obligim sipas nenit 48 të Ligjit për 
Gjykatën kushtetuese.  

 
20. Ai ka pretenduar se Aktgjykimi i Gjykatës Komunale në Prishtinë CI nr 

.307/2006, i datës 12.02.2007, me të cilin i është refuzuar kërkesëpadia 
me anë të së cilës ai nga Gjykata kishte kërkuar t`ia njohë të drejtën për 
kthim në venin e punës në KEK, ka qenë i paligjshëm. 

 
Vlerësimi i pranueshmërisë së kërkesës 
 
21 Për të qenë në gjendje për të gjykuar mbi kërkesën e parashtruesit të 

kërkesës, Gjykata duhet paraprakisht të vlerësojë nëse parashtruesi i 
kërkesës i ka plotësuar të gjitha kushtet e pranueshmërisë të cilat 
përcaktohen në Kushtetutë.  
 

22 Në lidhje me këtë, Gjykata i referohet nenit 113.7 të Kushtetutës që 
përcakton se:  
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"Individët janë të autorizuar të ngrenë shkeljet nga autoritetet publike 
të  drejtave dhe lirive të tyre individuale, të garantuara me Kushtetutë, 
mirëpo vetëm pasi të kenë shteruar të gjitha mjetet juridike të 
përcaktuara me ligj".  

 
 Gjykata, gjithashtu  merr parasysh: 

 
        Nenin 46 të Ligjit për Gjykatë Kushtetuese të Republikës së Kosovës që I 

referohet kërkesave individuale dhe në të cilin përcaktohet: 
  

“Gjykata Kushtetuese pranon dhe procedon kërkesën e ngritur sipas 
nenit 113,  paragrafi 7 të Kushtetutës, nëse konstaton se janë plotësuar 
të gjitha kushtet e përcaktuara ligjore”. 

 
23. Duke analizuar dokumentacionin e paraqitur në lëndë nga ana e 

parashtruesit të kërkesës, konstatohet se aktgjykimi i fundit i Gjykatës 
Komunale në Prishtinë është nxjerrë më 12 shkurt 2007 dhe se, sipas 
pohimit personal, aktgjykimin e ka pranuar më 10 prill 2007. 

   
24. Gjithmonë duke marrë parasysh  afatet kohore, Gjykata vëren se 

parashtruesi i kërkesës ka kërkuar vlerësimin e kushtetutshmërisë së 
aktit të Autoritetit publik (Aktgjykimi i Gjykatës Komunale në Prishtinë i 
datës 12 shkurt 2007 i pranuar nga pala me 10 prill 2007), që daton nga 
një periudhë kohore para se Kushtetuta e Republikës së Kosovës të hynte 
në fuqi (15 qershor 2008), prandaj Gjykata Kushtetuese nuk  mund të 
vlerësojë kushtetutshmërinë e akteve juridike me anë të së cilave 
supozohet shkelja e ndonjë të drejte të garantuar me Kushtetutë sepse në 
atë kohë ato as janë përcaktuar e as garantuar me Kushtetutë nga shkaku 
se vetë  Kushtetuta nuk ka  ekzistuar, prandaj konstatoj se kërkesa është 
ratione temporis e papranueshme në raport me Kushtetutën (shih Blecic 
v. Kroaci, kërkesa nr. 59532/00, Aktgjykimi i GJEDNJ-se, 29 korrik 
2004  ku GJEDNJ kishte shpallë të papranueshme atë kërkese sepse 
dispozitat e Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut nuk obligojnë 
palët kontraktuese lidhur me asnjë akt që është nxjerrë, apo situatë 
juridike, që ka përfunduar së ekzistuari para se konventa të hyjë në fuqi. 

 
25. Një arsyetim të tillë Gjykata Evropiane e kishte përdorë edhe kur ka 

shpallur të papranueshme Jasiiiniene kundër Lituanisë (shih mutatis 
mutandis Jasiiiniene kundër Lituanisë, kërkesa nr. 41510/98, 
Aktgjykimet e GjEDNj-se, të 6 marsit dhe 6 qershorit 2003).  

 
26. Edhe sikur kërkesa të kishte të bëje me një çështje që daton pas hyrjes në 

fuqi të Kushtetutës, ajo prapë se prapë nuk do të plotësonte kriteret e 
pranueshmërisë të parapara me nenin 113.7 të Kushtetutës, pasi që 
parashtruesi i saj nuk kishte shteruar   të gjitha mjetet juridike në 
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dispozicion para se ti drejtohej Gjykatës Kushtetuese, sepse si provë 
materiale në kërkesën e tij kishte ofruar vetëm aktgjykimin e Gjykatës 
Komunale në Prishtinë CI.nr.307/2006, të datës 12 shkurt 2007, dhe 
nuk kishte ofruar prova për përdorimin e mjeteve tjera juridike të 
ankimit. 

 
27. Në këto rrethana, parashtruesi i kërkesës nuk ka përmbushur kushtet e 

pranueshmërisë dhe: 
 
                       

PËR KËTO ARSYE 

Në pajtim me nenin 113.7 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, nenin 49 
të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese dhe rregullin 36.3(h) të Rregullores së 
punës, Gjykata Kushtetuese në seancën e  15  majit 2011, njëzëri  

 
VENDOS  

 
I. TA HEDHË POSHTË kërkesën si të papranueshme sepse ajo nuk 

është  ratione  temporis në pajtim me Kushtetutën. 
 

II. Ky Vendim do t'u komunikohet palëve dhe do të publikohet në 
Gazetën Zyrtare, në pajtim me nenin 20-4 të Ligjit për Gjykatën 
Kushtetuese.  

 
III. Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 
 
 

Gjyqtari Raportues                              Kryetari i Gjykatës Kushtetuese 
 
Mr. sc. Kadri Kryeziu                                  Prof. Dr. Enver Hasani 
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Arben Komani kundër Vendimit të Drejtorisë së Arsimit të 
Kuvendit Komunal të Gjakovës Nr. 4 
 
Rasti KI 128-2010, vendimi i datës 20 qershor 2011 
 
Fjalët kyçe: kontesti administrativ, disiplina dhe sjellja e mësuesve, shterja e 
mjeteve juridike, kërkesa individuale 
 
Parashtruesi e kishte dorëzuar Kërkesën në bazë të nenit 113.7 të 
Kushtetutës, duke pohuar se ishin shkelur të drejtat e djalit të tij të mitur 
sipas neneve 3 dhe 22 të Kushtetutës, nenit 3 të Konventës për të Drejtat e 
Fëmijëve dhe neneve 2 dhe 7 të Deklaratës Universale për të Drejtat e 
Njeriut, për shkak të shqyrtimit të ngadalshëm nga ana e Gjykatës Supreme 
të vendimit të Drejtorisë së Arsimit të Kuvendit Komunal të Gjakovës lidhur 
me masën disiplinore ndaj mësuesit për keqtrajtimin e djalit të tij. 

Duke pasur parasysh se rasti në Gjykatën Supreme nuk kishte përfunduar 
ende, Gjykata vendosi se Kërkesa ishte e parakohshme dhe e papranueshme 
sipas Nenit 113.7 dhe nenit 47.1 të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese sepse 
Parashtruesi nuk i kishte shterur të gjitha mjetet juridike. Gjykata theksoi se 
standardi për vlerësimin e arsyeshmërisë së kohëzgjatjes së procedurës varet 
nga kompleksiteti i rastit, sjellja e parashtruesit të kërkesës dhe autoriteteve 
relevante dhe nga ajo çfarë ishte me interes për parashtruesin në ketë 
kontest, duke cituar rastin Frydlender kundër Francës. Megjithatë, Gjykata 
theksoi se arsyetimi për rregullin e shterjes së mjeteve bëhet në mënyrë që të 
mundësohet parandalimi ose zgjidhja e shkeljeve kushtetuese bazuar në 
sistemin ligjor të Kosovës, duke cituar rastet Universiteti AAB-RIINVEST 
SHPK kundër Qeverisë së Kosovës dhe Selmouni kundër Francës. 

Prishtinë, më 20 qershor 2011 
                Nr. ref.: RK 118 /11 

 
 

AKTVENDIM PËR PAPRANUESHMËRI  
 

në 
 

Rastin Nr. KI 128/10 
 

Parashtruesi 
  

Arben Komani 
 

Vlerësim i kushtetutshmërisë së Vendimit të Drejtorisë së Arsimit 
të Kuvendit Komunal të Gjakovës Nr. 4, i datës 29 janar 2010  
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GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS 
 

E përbërë nga: 
 
Enver Hasani, Kryetar 
Kadri Kryeziu, Zëvendëskryetar 
Robert Carolan, gjyqtar 
Altay Suroy,  gjyqtar  
Almiro Rodrigues, gjyqtar   
Snezhana Botusharova, gjyqtare   
Ivan Čukalović, gjyqtar 
Gjyljeta Mushkolaj, gjyqtare dhe 
Iliriana Islami, gjyqtare   
  
  
Parashtruesi i kërkesës 
 
1. Parashtruesi i kërkesës është z. Arben Komani, babai i të miturit David 

Komani, nga Gjakova. 
 
Vendimi i kontestuar 
 
2. Parashtruesi konteston Vendimin e Drejtorisë së Arsimit të Kuvendit 

Komunal të Gjakovës Nr. 4, të 29 janarit 2010, i cili i ishte dorëzuar 
parashtruesit të kërkesës  më  6 shkurt 2010.  

 
Objekti i çështjes  
 
3. Parashtruesi i kërkesës pohon se Gjykata Supreme dhe organet 

administrative duke heshtur dhe duke mos trajtuar çështjen me prioritet, 
kanë shkelur:   

 
a. Nenin 3 të Konventës për të Drejtat e Fëmijëve në lidhje me 

nenin 22 [Zbatimi i drejtpërdrejtë i Marrëveshjeve dhe 
Instrumenteve Ndërkombëtare] të Kushtetutës së Republikës së 
Kosovës: në tekstin e mëtejmë: Kushtetuta); 

b. Nenin 31 [E Drejta për Gjykim të Drejtë dhe të Paanshëm] të 
Kushtetutës; 

c. Nenet 2 dhe 7 të Deklaratës Universale për të Drejtat e Njeriut në 
lidhje me nenin 22 të Kushtetutës. 

 
Baza juridike 
 
4. Neni 113.7 i Kushtetutës, neni 22 i Ligjit për Gjykatën Kushtetuese të 

Republikës së Kosovës, i 15 janarit 2009 (Nr. 03/L-121) (në tekstin e 
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mëtejmë: Ligji) dhe rregulli 56 (2) i Rregullores së punës të Gjykatës 
Kushtetuese të Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: Rregullorja 
e Punës). 

 
Procedura në Gjykatë 
 
5. Më 16 dhjetor 2010, parashtruesi i kërkesës e dorëzoi kërkesën në 

Gjykatën Kushtetuese të Kosovës (në tekstin e mëtejmë: Gjykata). 
 
6. Më 27 janar 2011, kërkesa u përcoll në Gjykatën Supreme dhe në 

Drejtorinë e Arsimit në Kuvendin Komunal të Gjakovës. 
 
7. Më 14 shkurt 2011, Presidenti, me Urdhrin Nr. GJR. 128/10, caktoi 

gjyqtarin Ivan Čukalovič si Gjyqtar raportues. Po të njëjtën ditë, 
Presidenti, me Urdhrin Nr. KSH. 128/10, caktoi Kolegjin shqyrtues në 
përbërje të gjyqtarëve: Robert Carolan (kryesues), Almiro Rodrigues dhe 
Gjyljeta Mushkolaj. 

 
8. Më 18 maj 2011, Kolegji shqyrtues shqyrtoi raportin e Gjyqtarit 

raportues dhe i rekomandoi Gjykatës papranueshmërinë e kërkesës. 
 
Përmbledhja e fakteve 
 
9. Më 26 dhjetor 2009, parashtruesi i kërkesës paraqiti ankesë tek 

Inspektori kryesor i arsimit në Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe 
Teknologjisë (në tekstin e mëtejmë: MASHT) kundër mësuesit të djalit të 
tij, duke u ankuar se mësuesi i kishte shkaktuar stres dhe lëndime djalit 
të tij në shkollë.  

 
10. Më 12 janar 2010, Departamenti i Inspektimit të MASHT-it në Gjakovë 

kreu një inspektim në shkollë. 
 
11. Më 13 janar 2010, parashtruesi i kërkesës edhe njëherë dorëzoi ankesën 

tek Inspektori kryesor i arsimit në MASHT, duke deklaruar se mësuesi i 
djalit të tij mori ankesën e parë më 26 dhjetor 2009 dhe për pasojë, djalit 
të tij kjo i kushtoi me vuajtje nga ankthi dhe ndjenjat e pasigurisë.  

 
12. Më 19 janar 2010, kabineti i Sekretarit të Përhershëm të MASHT-it 

lëshoi një rekomandim për të themeluar një komision për shqyrtimin e 
ankesës dhe marrjen e masave të duhura kundër mësuesit, si dhe 
raportimin për veprimet e ndërmarra në Sektorin e inspektorëve në 
Gjakovë.  

 
13. Më 29 janar 2010, Komisioni disiplinor i themeluar nga Drejtorati për 

arsim në Gjakovë, lëshoi vendimin (Nr.04). Parashtruesi i kërkesës ishte 
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udhëzuar të sjellë ankesën e tij para bordit të shkollës, ku punonte 
mësuesi, si dhe u kërkua nga drejtori i shkollës të shqyrtonte ankesën e 
parashtruesit dhe të merrnin vendim në bazë tët meritave të ankesës. 
Parashtruesit të ankesës i ishte thënë se po qese nuk do të jetë i kënaqur 
me rezultatin, ai mund të paraqiste rastin para Inspektorit kryesor të 
arsimit në MASHT. Për më tepër, vendimi mund të kontestohej para 
Komisionit të ankesave.  

 
14. Më 8 shkurt 2010, parashtruesi i kërkesës u ankua në Departamentin 

Komunal të Arsimit kundër vendimit të Komisionit disiplinor, të 19 
janarit 2010. 

 
15. Më 27 mars 2010, Komisioni disiplinor gjeti se mësuesi kishte vepruar 

në mënyrë jo profesionale dhe i kishte dhënë asaj vërejtje me shkrim. 
Parashtruesi i kërkesës kishte të drejtë ankese rreth vendimit në 
Departamentin Komunal të Arsimit, gjë që siç duket ai nuk e bëri kurrë.   

 
16. Më 8 Prill 2010, parashtruesi i kërkesës paraqiti ankesën në Gjykatën 

Supreme duke u ankuar rreth heshtjes administrative dhe shkeljes së 
dispozitave ligjore.   

 
17. Më 16 shtator 2010, parashtruesi i kërkesës paraqiti kërkesën në 

Gjykatën Supreme për vendim urgjent në lidhje me rastin.  
 
Pretendimet e parashtruesit 
 
18. Parashtruesi i kërkesës pohon se është shkelur neni 3 i Konventës mbi të 

Drejtat e Fëmijëve në lidhje me nenin 22 [Zbatimi i drejtpërdrejtë i 
Marrëveshjeve dhe Instrumenteve Ndërkombëtare] i Kushtetutës, neni 
31 [E Drejta për Gjykim të Drejtë dhe të Paanshëm] i Kushtetutës dhe 
nenet 2 dhe 7 të Deklaratës Universale për të Drejtat e Njeriut në lidhje 
me nenin 22 [Zbatimi i drejtpërdrejtë i Marrëveshjeve dhe 
Instrumenteve Ndërkombëtare] të Kushtetutës duke heshtur dhe duke 
mos kualifikuar çështjen si prioritare.  

 
19. Sipas parashtruesit të kërkesës, në të gjitha procedurat para organeve 

administrative  ai kishte hasur në heshtje administrative, shkelje të 
dispozitave ligjore dhe delegimin e padrejtë të kompetencave vetëm sa 
për t’u shty rasti dhe sa për t’u ikur përgjegjësive në fjalë, përderisa 
autoritetet kompetente refuzojnë të ndërmarrin masa ndëshkuese 
kundër shkelësve të ligjit dhe shkaktojnë vonesa të panevojshme të 
procedurave në përgjithësi, duke mos marrë një vendim përfundimtar 
dhe duke i anashkaluar interesat e prindërve, dhe po ashtu duke tentuar 
të pengojnë procesin, në dëm të djalit të tij, duke mos u përgjigjur në 
ankesa.   
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Vlerësimi i pranueshmërisë së kërkesës  
 
20. Parashtruesi i kërkesës pretendon se është shkelur neni 3 i Konventës 

mbi të Drejtat e Fëmijëve në lidhje me nenin 22 [Zbatimi i drejtpërdrejtë 
i Marrëveshjeve dhe Instrumenteve Ndërkombëtare] të Kushtetutës, 
neni 31 [E Drejta për Gjykim të Drejtë dhe të Paanshëm] i Kushtetutës 
dhe nenet 2 dhe 7 të Deklaratës Universale për të Drejtat e Njeriut në 
lidhje me nenin 22 [Zbatimi i drejtpërdrejtë i Marrëveshjeve dhe 
Instrumenteve Ndërkombëtare] të Kushtetutës duke heshtur dhe mos 
kualifikuar çështjen si prioritare.  

 
21. Sa i përket pohimeve të parashtruesit të kërkesës se Gjykata Supreme 

dhe organet administrative kanë qenë të ngadalshme ndaj rastit të tij, 
Gjykata i referohet praktikës së mëparshme relevante të Gjykatës 
Evropiane për të Drejtat e Njeriut, ku thuhet se “arsyeshmëria e zgjatjes 
së procedurave duhet të vlerësohet në dritën e rrethanave të rastit dhe 
duke pasur parasysh kriteret në vijim: kompleksitetin e rastit, sjelljen e 
parashtruesit të kërkesës dhe autoriteteve relevante, si dhe çfarë ishte në 
pyetje për parashtruesin në këtë mosmarrëveshje” (shih, mes shumë 
autoritetesh tjera,  Frydlender kundër Francës [GC], nr. 30979/96, § 43, 
GJEDNj2000-VII).  

 
22. Sidoqoftë, në mënyrë që të jetë në gjendje të gjykojë kërkesën e 

parashtruesit, është e nevojshme që së pari të analizohet nëse 
parashtruesi i kërkesës i ka plotësuar kriteret për pranueshmëri të 
parapara me Kushtetutë, si dhe të cekura në Ligjin dhe Rregulloren e 
punës, në veçanti, nëse i ka shterur të gjitha mjetet juridike të parapara 
me ligj.    

 
23. Arsyetimi për rregullin e shterjes së mjeteve bëhet në mënyrë që t’u 

mundësohet autoriteteve përkatëse, përfshirë edhe gjykatat, mundësia e 
parandalimit apo rregullimit të shkeljeve të pretenduara të Kushtetutës. 
Rregulli është i bazuar në supozimin se rendi ligjor në Kosovë do të 
ofrojë përmirësim efektiv të shkeljeve të të drejtave kushtetuese (shih, 
Aktvendimi mbi papranueshmërinë: Universiteti AAB-RIINVEST i 
Prishtinës kundër Qeverisë së Republikës së Kosovës, i datës 27 janar 
2010 dhe mutatis mutandis, GJEDNj, Selmouni kundër Francës, Nr. 
25803/94, Aktgjykimi i 28 korrikut 1999). 

 
24. Në këtë rast, Gjykata vëren se sa i përket pohimit të parashtruesit të 

kërkesës, të cilin ai po e bën në këtë Gjykatë lidhur me stërgjatën e 
procedurave, ende nuk është marrë ndonjë vendim i instancës 
përfundimtare në Gjykatën Supreme.   
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25. Nga kjo del se, në bazë të nenit 113.7 të Kushtetutës dhe nenit 47.2 të 
Ligjit, kërkesa është e papranueshme.  

 
 

PËR KËTO ARSYE 
 
Gjykata Kushtetuese, sipas nenit 113.7 të Kushtetutës, nenit 47.2 të Ligjit dhe 
rregullit 56(2) të Rregullores së punës, më 20 qershor 2011, njëzëri 

 
VENDOS 

 
I.   TA HEDHE kërkesën si të papranueshme. 

 
II.    Ky Vendim do t’u komunikohet palëve dhe do të publikohet në 

Gazetën Zyrtare, në pajtim me nenin 20.4 të Ligjit. 
 

III.   Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 
 
 
Gjyqtari raportues                            Kryetari i Gjykatës Kushtetuese 

 
Ivan Čukalović                                             Prof. Dr. Enver Hasani 
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Gjokë Dedaj kundër Aktgjykimit SCC-04-0104 të Dhomës së 
Posaçme të Gjykatës Supreme për çështjet që lidhen me Agjencinë 
Kosovare të Mirëbesimit  
 
Rasti KI 115-2010, vendimi i datës 21 qershor 2011 
 
Fjalët kyçe: çështja e afatit, kërkesa individuale, kontesti pronësor 
 
Parashtruesi e kishte dorëzuar Kërkesën në bazë të nenit 113.7 të 
Kushtetutës duke pohuar se i janë shkelur të drejtat e tij kushtetuese nga 
procedurat e Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme pasi që kjo Dhomë 
supozohet se nuk i kishte dhënë atij mundësinë për tu dëgjuar, nuk ia kishte 
njohur shitblerjen e pronës afariste të kontestuar, kishte nxjerrë një vendim 
të mangët dhe nuk i kishte dhënë atij të drejtën për ankesë. 

Duke shikuar kronologjinë e ngjarjeve, Gjykata vendosi se Kërkesa ishte e 
papranueshme sipas neneve 49 dhe 56 të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese 
(“Ligji”) sepse ajo nuk ishte parashtruar brenda afatit prej katër muajsh nga 
hyrja në fuqi e Ligjit. Pavarësisht aplikimit të nenit 50 të Ligjit, i cili 
mundëson zgjatjen e afatit në një vit në rrethana të veçanta kur Parashtruesi 
nuk ka mundësi të parashtrojë Kërkesën, Gjykata vendosi se Kërkesa nuk 
ishte parashtruar para skadimit të afatit të shtyer, dhe për ketë arsye ajo 
ishte e papranueshme. 

Prishtinë, më 21 qershor 2011 
Nr. ref.: RK123/11 

 
 
 

AKTVENDIM PËR PAPRANUESHMËRI 
 

në 
 

Rastin Nr. KI 115/10 
 

Parashtruesi 
 

Gjokë Dedaj 
 

 
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Dhomës së 

Posaçme të Gjykatës Supreme për çështjet që lidhen me Agjencinë 
Kosovare të Mirëbesimit, SCC-04-0104, të datë 23 tetor 2007 
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GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS 

 
E përbërë nga: 
 
Enver Hasani, Kryetar 
Kadri Kryeziu, Zëvendëskryetar 
Robert Carolan, gjyqtar 
Altay Suroy,  gjyqtar  
Almiro Rodrigues, gjyqtar   
Snezhana Botusharova, gjyqtare   
Ivan Čukalović, gjyqtar 
Gjyljeta Mushkolaj, gjyqtare dhe 
Iliriana Islami, gjyqtare   
 
 
Parashtruesi i kërkesës 
 
1. Parashtruesi i kërkesës është z. Gjokë Dedaj, me vendbanim në Pejë dhe i 

përfaqësuar nga z. Zef Prenaj, avokat në Prishtinë. 
 
Vendimi i kontestuar  
 
2. Parashtruesi i kërkesës konteston Aktgjykimin e Dhomës së Posaçme të 

Gjykatës Supreme për çështjet që lidhen me Agjencinë Kosovare të 
Mirëbesimit (në tekstin e mëtejmë: Dhoma e Posaçme), SCC-04-0104, të 
23 tetorit 2007, i cili i ishte dorëzuar parashtruesit të kërkesës më 14 
korrik 2008. 

 
Objekti i çështjes 
 
3. Parashtruesi i kërkesës kërkon vlerësimin e kushtetutshmërisë së 

aktvendimit të Dhomës së Posaçme, me pretendim se është bërë “shkelje 
serioze e procedurave kontestimore duke mos ftuar palët në procedurë, 
duke marrë një aktvendim të mangët […]” dhe “duke mos dhënë të 
drejtën për ankesë”. 

 
4. Parashtruesi i kërkesës, duke supozuar se kërkesa është jashtë afatit 

kohor të paraparë në nenet 49 dhe 56 të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese, 
kërkon që kërkesa të kthehet në situatën e mëparshme sipas nenit 50 të 
Ligjit për Gjykatën Kushtetuese. 
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Baza juridike 
 
5. Neni 113.7 i Kushtetutës, neni 22 i Ligjit për Gjykatën Kushtetuese të 

Republikës së Kosovës i 15 janarit 2009, (Nr. 03/L-121) (në tekstin e 
mëtejmë: Ligji) dhe rregullit 56 (2) të Rregullores së punës të Gjykatës 
Kushtetuese të Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: Rregullorja 
e punës). 

 
Procedura në Gjykatë 
 
6. Më 18 nëntor 2010, parashtruesi i kërkesës dorëzoi kërkesën në Gjykatën 

Kushtetuese të Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: Gjykata). 
 
7. Më 22 nëntor 2010, Kryetari, me Urdhrin Nr. GJR. 115/10, emëroi 

gjyqtaren Gjyljeta Mushkolaj si Gjyqtar raportues. Po të njëjtën ditë, 
Kryetari, me Urdhrin Nr.KSH. 115/10, emëroi Kolegjin shqyrtues në 
përbërje të gjyqtarëve Robert Carolan (kryesues), Altay Suroy dhe Almiro 
Rodrigues. 

 
8. Më 21 janar 2011, kërkesa iu përcoll Dhomës së Posaçme.  
 
9. Më 28 janar 2011, Gjykata kërkoi nga parashtruesi i kërkesës të 

autorizojë avokatin e tij, çfarë edhe bëri më 3 shkurt 2011.  
 
10. Më 23 maj 2011, Kolegji shqyrtues shqyrtoi raportin e Gjyqtarit 

raportues dhe i rekomandoi Gjykatës papranueshmërinë e kërkesës. 
 
Përmbledhja e fakteve 
 
11. Më 12 gusht 1993, në një ankand të hapur nga Ndërmarrja shoqërore 

“Stacioni për mbrojtjen e bimëve” (në tekstin e mëtejmë: NSH) në Pejë, 
parashtruesi i kërkesës bleu një lokal afarist në rrugën “Rexhep Ali 
Bajrami” p.n, për një shumë prej 40.500 markash gjermane (në tekstin e 
mëtejmë: MGJ). 

 
12. Më 6 korrik 1994, Departamenti për çështje Ligjore e Pronësore i 

Ministrisë së Financave të Republikës së Serbisë mori Vendimin (011 no: 
464-08-03056/94) për kërkesën e NSH që të marrë lejen e 
Departamentit për të bartur lokalin afarist tek blerësi (parashtruesi i 
kërkesës), në pajtim me nenin 3.1 të Ligjit mbi kushtet e veçanta të 
bartjes së pronës së patundshme (Gazeta Zyrtare e RS të Serbisë, 
Nr.30/89 dhe 42/89) dhe nenit 202 të Ligjit mbi Procedurat e 
Përgjithshme Administrative. Kërkesa ishte refuzuar, ngase po të lejohej 
do të ndikonte në strukturën kombëtare të popullsisë ose risistemimin e 
pjesëtarëve të një kombi apo etnie të caktuar, dhe një bartje e tillë do të 
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shkaktonte shqetësim, apo pasiguri a pabarazi mes pjesëtarëve të 
kombeve apo kombësive të ndryshme sipas nenit 3 të Ligjit mbi kushtet e 
veçanta të bartjes së pronës së patundshme. 

 
13. Më 29 korrik 2001, parashtruesi i kërkesës paraqiti kërkesë në Agjencinë 

Kosovare të Mirëbesimit (në tekstin e mëtejmë: AKM) që t’ia njoh të 
drejtën e pronësisë ndaj lokalit afarist.  

 
14. Më 13 gusht 2003, parashtruesi i kërkesës filloi procedurat në Gjykatën 

Komunale të Pejës për certifikimin e lokalit afarist.  
 
15. Më 31 mars 2004, Gjykata Komunale e Pejës e barti rastin tek Dhoma e 

Posaçme, si gjykatë kompetente sipas Rregullores së UNMIK-ut 2002/12 
mbi Themelimin e Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit (në tekstin e 
mëtejmë: Rregullorja e UNMIK-ut 2002/12) dhe Rregullorja e UNMIK-
ut 2002/13 mbi Themelimin e Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme 
të Kosovës mbi çështjet që lidhen me Agjencinë Kosovare të Mirëbesimit 
(në tekstin e mëtejmë: Rregullorja e UNMIK-ut 2002/13), për gjykim të 
mëtejshëm (C. Nr. 359/03). 

 
16. Më 12 korrik 2004, parashtruesi i kërkesës paraqiti ankesë Dhomës së 

Posaçme duke kërkuar konfirmimin e pronësisë së këtij lokali afarist dhe 
regjistrimin e tij. Po ashtu, AKM-ja u njoftua për fillimin e procedurave.  

 
17. Më 23 tetor 2007, Dhoma e Posaçme: 1) refuzoi ankesën si të pabazë, 2) 

deklaroi kontratë e shitblerjes si pa bazë ligjore, 3) urdhëroi 
parashtruesin e kërkesës t’ia dorëzojë lokalin afarist NSH, 4) dhe 
udhëzoi NSH t’i jep kompensim parashtruesit të kërkesës (SCC-04-
0104).  

 
18. Dhoma e Posaçme u arsyetua se bartja e lokalit afarist u bë sipas 

procedurave të duhura të tenderimit, nga çka fiton parashtruesi i 
kërkesës dhe se kjo është kryer konform dispozitave të Ligjit mbi kushtet 
e veçanta për bartjen e pronës së patundshme. Dhoma e Posaçme më tej 
deklaroi se, parashtruesi i kërkesës ka paraqitur dëshmi që ka paguar së 
paku, 30.000 marka gjermane (në tekstin e mëtejmë: MGJ) nga ato 
40.500 MGJ, në gusht të vitit 1993. Pra, lokali afarist do të duhej të ishte 
tek parashtruesi i kërkesës. Sidoqoftë, kjo nuk ndodhi, për arsye se 
Departamenti i Çështjeve Ligjore dhe Pronësore në Ministrinë e 
Financave të Republikës së Serbisë kishte vendosur që, një shitje tillë 
ishte në kundërshtim me dispozitat e Ligjit mbi Kufizimet e 
Transaksioneve (bartjeve) të Patundshmërisë, i cili nuk është më në fuqi, 
ngase ishte legjislacion diskriminues, sipas Rregullores së UNMIK-ut 
1999/24 mbi Ligjin e Aplikueshëm në Kosovë (në tekstin e mëtejmë: 
Rregullorja e UNMIK-ut 1999/24). Rrjedhimisht, lokali afarist iu shit 
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nga NSH personit të tretë dhe u arrit një lloj marrëveshje kompromisi 
me parashtruesin e kërkesës që të ndërrohej pronësia e lokalit afarist me 
ndonjë lokal tjetër afarist. Kjo ishte konfirmuar nga Drejtori i NSH. 
Sidoqoftë, nuk është dorëzuar ndonjë kopje e vërtetuar apo origjinal i një 
kontrate të tillë. Dhoma e Posaçme vendosi që bartja nuk është bërë në 
pajtueshmëri me Ligjin mbi Transferimin e Pronës.    

 
Pretendimet e parashtruesit të kërkesës 
 
19. Parashtruesi i kërkesës pohon se Dhoma e Posaçme ka kryer shkelje të 

rënda të Ligjit mbi Procedurën Kontestimore, “duke mos ftuar palët në 
procedura, duke marrë një aktvendim të mangët dhe duke mos njohur 
shitblerjen e ’lokalit afarist”. Sidoqoftë, Dhoma e Posaçme konfirmoi 
shumën e paguar për lokalin afarist në vend të njohjes së pronësisë ndaj 
lokalit afarist.  

 
20. Për më tepër, parashtruesi i kërkesës ankohet se nuk i ishte dhënë e 

drejta për ankesë.  
 
Vlerësimi i pranueshmërisë së kërkesës 
 
21. Parashtruesi i kërkesës kërkon nga Gjykata që të vlerësojë 

kushtetutshmërinë e Aktvendimit të Dhomës së Posaçme, të 23 tetorit 
2007, që edhe ka kryer shkelje serioze të Ligjit mbi Procedurën 
Kontestimore, duke mos ftuar palët në procedura, duke marrë një 
aktvendim të mangët dhe duke mos njohur shitblerjen e lokalit afarist. 

  
22. Në mënyrë që të jetë në gjendje të gjykojë mbi kërkesën e parashtruesit, 

Gjykata duhet që së pari të vlerësojë nëse parashtruesi i kërkesës i ka 
plotësuar kërkesat e parapara me Kushtetutë, siç specifikohen më tutje 
në Ligj dhe Rregulloren e punës. 

 
23. Si një nga kushtet, parashtruesi i kërkesës duhet të vërtetojë se ka 

paraqitur kërkesën brenda afatit kohor prej 4 muajsh nga marrja e 
vendimit për rastin e tij, siç parashihet në nenin 49 të Ligjit. Sidoqoftë, 
nga parashtresat e parashtruesit të kërkesës duket se vendimi i fundit 
për rastin e tij ishte Aktgjykimi i Dhomës së Posaçme, i 23 tetorit 2007, i 
cili i ishte dorëzuar më 14 korrik 2008, ndonëse ai paraqiti kërkesën e tij 
në Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës tek më 18 nëntor 
2010, që është më tepër se 4 muaj pas hyrjes në fuqi të Ligjit (shih nenin 
56 të Ligjit). Nga kjo del se kërkesa është jashtë afatit kohor të paraparë 
me nenin 49 të Ligjit, ngase do të duhej të paraqitej në Gjykatë më 15 
maj 2009.   

 
24. Për më tepër, sipas nenit 50 të Ligjit, thuhet se: 
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“Nëse parashtruesi, pa fajin e tij, nuk ka qenë në gjendje të parashtrojë 
kërkesën brenda afatit të përcaktuar, Gjykata Kushtetuese ka për 
detyrë që në bazë të kërkesës së parashtruesit ta kthejë atë në gjendjen e 
mëparshme. Parashtruesi ka për detyrë të paraqesë kërkesën për 
kthimin në gjendjen e mëparshme brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve që 
nga mënjanimi i pengesës dhe të arsyetojë kërkesën në fjalë. Kthimi në 
gjendjen e mëparshme nuk lejohet nëse ka kaluar një vit ose më shumë 
nga dita kur ka përfunduar afati i përcaktuar me këtë ligj”. 

 
Gjykata vëren se vendimi i fundit parashtruesit të kërkesës i ishte dorëzuar 
më 14 korrik 2008, dhe sipas nenit 50 të Ligjit, parashtruesi i kërkesës do të 
duhej të kishte paraqitur kërkesën më 14 korrik 2009, gjegjësisht një vit pas 
vendimit të fundit që i ishte dorëzuar parashtruesit të kërkesës. Pasi që 
kërkesa ishte paraqitur më 18 nëntor 2010, kërkesa është jashtë afatit të 
paraparë kohor.   
 
25. Në këto rrethana, kërkesa duhet të refuzohet si e paafatshme në bazë të 

nenit 49 në lidhje me nenin 56 të Ligjit. 
 

 
PËR KËTO ARSYE 

 
Gjykata Kushtetuese, sipas nenit 113.7 të Kushtetutës dhe neneve 49 dhe 56  
të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese, si dhe Rregullit 56 (2) të Rregullores së 
punës, më 21 qershor 2011, njëzëri   
 

VENDOS 
 

I. TA HEDHE POSHTË kërkesën si të papranueshme. 
 

II. Ky Vendim do t’u komunikohet palëve dhe do të publikohet në 
Gazetën Zyrtare, në pajtueshmëri me nenin 20.4 të Ligjit. 

 
III. Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 
 
 
 
Gjyqtare raportuese                   Kryetari i Gjykatës Kushtetuese 

 
Dr.Gjyljeta Mushkolaj                               Prof. Dr. Enver Hasani 
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Partia Demokratike e Ashkalive të Kosovës kundër Aktgjykimit të 
Gjykatës Supreme të Kosovës A.A. Nr. 66/2011 
 
Rasti KI 33-2011, vendimi i datës 7 gusht 2011 
 
Fjalët kyçe: zgjedhjet, kërkesa individuale, kërkesë qartazi e pabazuar, 
përfaqësimi i pakicave, kontesti për ulëse në parlament 
 
Parashtruesi, Partia Demokratike e Ashkalive të Kosovës (PDAK), kishte 
dorëzuar Kërkesën në bazë të Nenit 113.7 të Kushtetutës me të cilën 
kontestonte vendimin e Gjykatës Supreme për konfirmimin e vendimit të 
Panelit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa që i mundësonte Partisë së 
Ashkalive për Integrim (PAI) të marrin një ulëse në parlament, e cila 
argumentohej se i takonte PDAK-së, duke pretenduar se ky vendim shkelte 
nenin 64.2 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe nenin 111 të Ligjit 
për Zgjedhjet e Përgjithshme në Kosovë.   

Gjykata vendosi se Kërkesa ishte e papranueshme pasi që ishte qartazi e 
pabazuar, në bazë të Rregullës 36.2(b), sepse Parashtruesi nuk kishte 
mundur të ofrojë prova se Gjykata Supreme kishte shkelur ndonjë të drejtë 
dhe liri të tij të garantuar me Kushtetutë. Gjykata mori qëndrimin se PDAK 
dhe PAI përfaqësojnë të njëjtin komunitet pakicë të Ashkalive, i cili në 
përputhje me procesin e përshkruar në nenin 64.2 të Kushtetutës kishte 
marrë dy ulëse në parlament. 

Më  09 qershor 2011 
Ref:125/11 

 
 

PROJEKT AKTVENDIM PËRPAPRANUESHMËRI 
 

në    
 

Rastin nr. KI 33/11 
 

Parashtrues  
 

Partia Demokratike e Ashkanlive të Kosovës 
 

Vlerësim i kushtetutshmërisë të Aktgjykimit të Gjykatës 
Supreme të Kosovës A.A. Nr. 66/2011, të 5 shkurtit 2011 

 
GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS  

 
e përbërë nga: 
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Enver Hasani, Kryetar 
Kadri Kryeziu, Zëvendës-kryetar 
Robert Carolan, gjyqtar 
Altay Suroy, gjyqtar 
Almiro Rodrigues, gjyqtar 
Snezhana Botusharova, gjyqtare 
Ivan Čukalović, gjyqtar 
Gjyljeta Mushkolaj, gjyqtare  
Iliriana Islami, gjyqtare 
 
Parashtruesi i kërkesës   
 
1. Parashtruesi i kërkesës  është Partia Demokratike e Ashkanlive të 

Kosovës e regjistruar në adresën Nëna Terezë, komuna e Fushë Kosovës, 
të cilën e përfaqëson z. Naser Emini nga Ferizaji i cili është sekretar i 
përgjithshëm i subjektit politik Partia Demokratike e Ashkanlive të 
Kosovës.  

 
Vendimi i kontestuar 
 
2. Vendimi i kontestuar është aktgjykimi i Gjykatës Supreme të Kosovës 

A.A. Nr. 66/2011 të 5 shkurtit 2011 me të cilin hidhet poshtë ankesa ndaj 
aktvendimit të Panelit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa A.br. 
112/2011 të 2 shkurtit 2011, aktvendim ky me të cilin kërkesa e subjektit 
politik Partia Demokratike e Ashkanlive të Kosovës (në tekstin e 
mëtejmë: PDAK) për të marrë edhe një vend deputeti ishte refuzuar si e 
pabazuar.    

 
Objekti i çështjes 
 
3. Parashtruesi i kërkesës  e konteston aktgjykimin e Gjykatës Supreme të 

Kosovës  A.A. Nr. 66/2011 duke thënë se me këtë vendim është shkelur 
neni 64.2 e Kushtetutës së Republikës së Kosovës. Parashtruesi i 
kërkesës  konsideron se ky subjekt politik është dashur të marrë edhe një 
vend deputeti që i takon me Kushtetutë e cili i është ndarë një subjekti 
tjetër politik Partia e Ashkanlive për Integrime (në tekstin e mëtejmë: 
PAI).    

 
Baza juridike 
 
4. Nenet 113.7 dhe 21.4 të Kushtetutës, nenet 20, 22.7 dhe 22.8 të Ligjit nr. 

03/L-121 për Gjykatën Kushtetuese të Republika e Kosovës të 16 
dhjetorit 2008 (në tekstin e mëtejmë: “Ligji”) dhe rregulli 56 (b) i 
Rregullores së Punës të Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës 
(në tekstin e mëtejmë: „Rregullorja e Punës“).  
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Procedura në Gjykatë  
 
5. Parashtruesi i kërkesës  e dorëzoi kërkesën më 3 mars 2011 në Gjykatën 

Kushtetuese të Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: „Gjykata“). 
  
6. Më 23 mars 2011 Gjykata Kushtetuese e njoftoi Panelin Zgjedhor për 

Ankesa dhe Parashtresa (në tekstin e mëtejmë: “PZAP”) si dhe Gjykatën 
Supreme se është iniciuar procedura e vlerësimit të kushtetushmërisë të 
vendimeve të tyre.. 

 
7. Më 31 mars 2011 Gjykata Supreme e Kosovës në përgjigjen e saj theksoi 

se nuk kishte asgjë të re për të shtuar dhe se mendimi i tyre lidhur me 
këtë lëndë ishte dhënë në aktgjykimin e Gjykatës Supreme të Kosovës.  

 
8. Më 6 prill 2011 duke u përgjigjur  në njoftimin tonë PZAP i përmendi 

arsyet e hedhjes poshtë të kërkesës së PDAK-së, dorëzoi dokumentacion 
plotësues dhe propozoi që kërkesa e PDAK-së të refuzohet si e pabazuar. 

 
9. Më 9 qershor 2011 pas shqyrtimit të raportit të gjyqtarit Altay Suroy, 

kolegji shqyrtues, i përbërë nga gjyqtarët Robert Carolan (kryesues), 
Prof. Dr. Enver Hasani dhe  Gjyljeta Mushkolaj i paraqiti gjykatës në 
përbërje të plotë rekomandimin për papranueshmëri të kërkesës. 

 
 
Përmbledhja e fakteve 
 
10. Më 30 janar 2011 Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (në tekstin e mëtejmë: 

KQZ) i shpalli rezultatet e zgjedhjeve të përgjithshme, sipas të cilave 
mandatet e garantuara me kushtetutën e Kosovës për komunitetet jo-
shumicë Romë, Ashkali dhe Egjiptianë u takuan 4 (katër) vende të 
garantuara, më saktësisht:   

 
 Partia Demokratike e Ashkanlive të Kosovës  vota 2871  mandate 1 
 Iniciativa e Re Demokratike e Kosovës  vota 1690  mandate 1 
 Partia e Romëve të Bashkuar të Kosovës   vota 690 mandate 1 
 Partia e Ashkanlive për Integrime vota 1386 mandate 1 
 

11. Ndaj një vendimi të tillë të KQZ-së PDAK më 31 janar 2011 parashtroi 
ankesë në PZAP duke konsideruar se me një vendim të tillë të KQZ-së 
është dëmtuar PDAK duke theksuar se është shkelur Kushtetua e 
Republikës së Kosovës si dhe Ligji për Zgjedhjet e Përgjithshme në 
Kosovë, neni 111. 
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12. Duke vendosur lidhur me ankesën e PADK-së ndaj shpalljes të 
rezultateve të zgjedhjeve nga ana e KQZ-së, në mbledhjen e mbajtur më 
2 shkurt 2011 PZAP-i nxori aktvendimin   A nr. 112/2011 dhe e hodhi 
poshtë ankesën e PDAK-së si të pabazuar.   

 
13. Ndaj këtij aktvendimi të PZAP-it, më 3 shkurt 2011 PDAK parashtroi 

ankesë në Gjykatën Supreme të Kosovës e cila në seancën e mbajtur më 5 
shkurt 2011 me anë të aktgjykimit A.A. nr. 66/2011 e hodhi poshtë 
ankesën si të pabazuar. 

 
14. Pasi që i shteri të gjitha mjete juridike të parapara me ligj PDAK, më 3 

mars 2011, e parashtroi kërkesën në Gjykatën Kushtetuese të Kosovës 
për vlerësimin e kushtetutshmërisë të aktgjykimit dhe aktvendimit të 
lartpërmendur. 

 
Pohimet e parashtruesit të kërkesës   
 
15. Parashtruesi i kërkesës  pohon se me aktgjykimin e Gjykatës Supreme të 

Kosovës A.A. Nr. 66/2011 të 5 shkurtit 2011 me të cilin u hodh poshtë 
ankesa ndaj aktvendimit të Panelit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa  
A.nr. 112/2011  të 2 shkurtit 2011 me të cilin aktvendim ishte hedhur 
poshtë si e pabazuar kërkesa e subjektit politik PDAK për të marrë një 
vend deputeti më shumë është shkelur Kushtetuta e Republikës së 
Kosovës si dhe Ligji për Zgjedhjet e Përgjithshme në Republikën e 
Kosovës, Ligji nr. 003/L-073. 

 
16. PDAK pohon se ajo si parti e komuniteteve jo-shumicë është dëmtuar 

nga këto vendime dhe se asaj është dashur t’i takojë edhe një vend 
deputeti që i është dhënë subjektit politik PAI. 

 
Ligji për Zgjedhjet në Kosovë 
 
17. Kushtetuta e Republikës së Kosovës në nenin 64 paragrafin 2 pika 2 i cili 

përcakton përbërjen e Kuvendit të Republikës së Kosovës parashikon si 
në vijim: 

 
(2) partitë, koalicionet, nismat qytetare dhe kandidatët e pavarur, të 
cilët janë deklaruar se përfaqësojnë komunitetet e tjera, në Kuvend do 
të kenë numrin e vendeve të fituara në zgjedhjet e hapura me 
minimumin e vendeve të garantuara si në vijim: komuniteti Rom 
një (1) vend; komuniteti Ashkali një (1) vend; komuniteti 
Egjiptian një (1) vend; dhe një (1) vend shtesë do t’i jepet 
komunitetit Rom, Ashkali, ose Egjiptian, që ka numrin më të 
madh të votave të përgjithshme;....“ 
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18. Ligji për mbajtjen e zgjedhjeve në Republikën e Kosovës rregullohet me 
Ligjin 03/L-073 për Zgjedhjet e Përgjithshme në Republikën e Kosovës, 
Ligjin nr. 03/L-256  për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03/L-073 
për Zgjedhjet e Përgjithshme. 

 
19. Sipas Ligjit 03/L-073, për Zgjedhjet e Përgjithshme në Republikën e 

Kosovës në nenin 111 me të cilin specifikohet shpërndarja e vendeve dhe 
mënyra e llogaritjes së numrit të vendeve të deputetëve që i kanë takuar 
disa subjekteve politike në Kuvendin e Kosovës parashikohet si në vijim: 

 
“111.2 b) numri i përgjithshëm i votave të vlefshme të fituara nga secili 
subjekt politik në zgjedhjet për Kuvend pjesëtohet me 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 
15, e kështu me radhë derisa numri i pjesëtuesve të shfrytëzuar t’i 
përgjigjet numrit të plotë të vendeve;...” 

 
20. Ligji Nr. 03/L-256  për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03/L-073 

për zgjedhjet e përgjithshme në nenin 106. 1 parashikon si në vijim: 
 

“KQZ-ja certifikon rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve, pas 
përfundimit të të gjitha procedurave në vendvotime dhe qendrat e 
numërimit si dhe kur të gjitha ankesat që u përkasin votimit dhe 
numërimit të vendosura nga PZAP-i dhe çdo apel ndaj vendimeve të 
PZAP-it lidhur me to të jetë vendosur nga Gjykata Supreme e Kosovës.” 

 
Vlerësimi paraprak i pranueshmërisë 
 
21. Për të qenë kërkesa e pranueshme, Gjykata duhet së pari të shqyrtojë 

nëse Parashtruesi i kërkesës  i ka plotësuar të gjitha kushtet e 
pranueshmërisë të përcaktuara me Kushtetutë, Ligj dhe Rregulloren e 
Punës së Gjykatës Kushtetuese.  

 
22. Parashtruesi i kërkesës e ka parashtruar kërkesën në Gjykatën 

Kushtetuese më 3 mars 2011, ndërsa vendimi i fundit në lidhje me këtë 
rast është nxjerrë nga Gjykata Supreme e Kosovës më 5 shkurt 2011. 
Rrjedhimisht Gjykata konkludon se kërkesa është parashtruar në 
përputhje me nenin 49 të Ligjit.  

 
23. Gjykata Kushtetuese rithekson se nuk është detyrë e saj, sipas 

Kushtetutës, të veprojë si gjykatë e apelit, apo gjykatë e shkallës së 
katërt, lidhur me vendimet e nxjerra nga gjykatat e rregullta. Është 
detyrë e gjykatave te rregullta t'i interpretojnë dhe zbatojnë rregullat 
përkatëse të së drejtës procedurale dhe materiale (shih Aktvendimin për 
Papranueshmëri në rastin KI 13/09 Sevdail Avdyli, të 17 qershorit 2010). 
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24. Në rastin e paraqitur, parashtruesi i kërkesës nuk ka ofruar asnjë provë 
se me aktgjykimin e Gjykatës Supreme i janë shkelur të drejtat dhe liritë 
e garantuara me kushtetutë në kreun II, kreun III dhe kreun IV (nenet 
21-82 të Kushtetutës) dhe se Gjykata Supreme ka marrë vendim në 
mënyrë arbitrare kur është hedhur poshtë kërkesa e parashtruesit si e 
pabazuar (shih mutatis mutandis, Vanek kundër Republikës Sllovake, 
Vendimi i GJEDNJ-së për pranueshmërinë e kërkesës nr. 53363/99 të 31 
majit 2005). 

 
25. Në lidhje me rastin konkret, Kushtetuta e Republikës së Kosovës në 

nenin 64 paragrafi 2 pika 2 parashikon që “një (1) vend shtesë do t’i jepet 
komunitetit Rom, Ashkali, ose Egjiptian, që ka numrin më të madh të 
votave...” dhe jo subjektit politik që ka marrë më së shumti vota.     

 
26. Duke marrë parasysh se subjektet politike PDAK dhe PAI janë që të dyja 

përfaqësuese të komunitetit jo-shumicë Ashkali dhe se komuniteti jo-
shumicë Ashkanli i ka fituar dy vendet e parashikuara me Kushtetutë, 
rrjedhimisht Gjykata Kushtetuese konstaton se kërkesa është qartazi e 
pabazuar sipas rregullit 36 (2b) të Rregullores së Punës i cili parashikon 
„ Gjykata do të refuzojë një kërkesë si qartazi të pabazuar nëse bindet se: 
b) faktet e paraqitura në asnjë mënyrë nuk e arsyetojnë pretendimin për 
shkeljen e një të drejtë kushtetuese“. 

 
 

PËR KËTO ARSYE 
 
Gjykata Kushtetuese e Kosovës në pajtim me nenin 113.7 të Kushtetutës, 
nenin 20 të Ligjit, rregullin 56 (2) dhe rregullin 36 (2b) të Rregullores së 
Punës, në seancën e mbajtur më 9 qershor 2011, njëzëri    

 
VENDOS 

 
I. TA HEDHË POSHTË kërkesën si të papranueshme; 

 
II. Ky vendim do t’u komunikohet palëve dhe do të botohet në Gazetën 

Zyrtare, në pajtim me nenin 20.4 të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese. 
 
III. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 
 
 
 
Gjyqtari raportues                  Kryetari i Gjykatës Kushtetuese 
 
Altay Suroy                               Prof. Dr. Enver Hasani 
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Shefki Gjergji kundër Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës 
A No. 274/2010 
 
Rasti KI 41-2011, vendimi i datës 8 korrik 2011 
 

Fjalët kyçe: kontesti administrativ, çështja e afatit kohor, pensioni invalidor, 
kërkesa individuale, pensionet, e drejta në pension 

Parashtruesi e kishte dorëzuar Kërkesën në bazë të nenit 113.7 të 
Kushtetutës duke pretenduar se Gjykata Supreme e kishte shkelur nenin 49 
të Kushtetutës kur kishte konfirmuar vendimin e Departamentit të 
Administratës Pensionale të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale të 
Kosovës, i cili hidhte poshtë aplikimin e tij për pension invalidor.   

Gjykata vendosi se kërkesa ishte e papranueshme sipas Rregullës 36.1(b) të 
Rregullores së Punës pasi që Parashtruesi nuk e kishte paraqitur Kërkesën 
brenda afatit prej katër muajsh nga pranimi i vendimit të Gjykatës Supreme, 
afat ky i obligueshëm i përcaktuar me Nenin 49 të Ligjit për Gjykatën 
Kushtetuese.  

Prishtinë, më 10 qershor 2011 
Ref: 126/11 

 
 

RAPORT PARAPRAK PËR KOLEGJIN SHQYRTUES  
 

për    
 

Kërkesën nr. KI 41/11 
 

Parashtruesi  
 

Shefki Gjergji  
 

Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës 
Supreme të Kosovës  

 A nr. 274/2010 të 22 shtatorit 2010 
 
 

GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS 
 

 
E përbërë nga: 
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Enver Hasani, Kryetar 
Kadri Kryeziu, Zëvendëskryetar 
Robert Carolan, gjyqtar 
Altay Suroy,  gjyqtar  
Almiro Rodrigues, gjyqtar   
Snezhana Botusharova, gjyqtare   
Ivan Čukalović, gjyqtar 
Gjyljeta Mushkolaj, gjyqtare dhe 
Iliriana Islami, gjyqtare   

 
Parashtruesi i kërkesës   
 
1. Parashtruesi i kërkesës  është Shefki Gjergji nga fashti Obranqë, Komuna 

e Podujevës.  
 
Vendimi i kontestuar 
 
2. Parashtruesi i kërkesës  e konteston aktgjykimin e Gjykatës Supreme të 

Kosovës 274/2010 të 22 shtatorit 2010 me të cilin është hedhur poshtë 
ankesa e tij ndaj vendimit të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale 
– Departamentit të Administratës Pensionale të Kosovës nr. 5004057o të 
20 nëntorit 2009.  

 
Objekti i çështjes  
 
3. Parashtruesi i kërkesës  e konteston aktgjykimin e Gjykatës Supreme të 

Kosovës 274/2010 të 22 shtatorit 2010 duke konsideruar se është 
shkelur neni 49 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës.    

 
Baza juridike 
 
4. Nenet 113.7 dhe 21.4 të Kushtetutës, nenet 20, 22.7 dhe 22.8 të Ligjit nr. 

03/L-121 për Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës të datës 16 
dhjetor 2008 (në tekstin e mëtejmë: “Ligji”) dhe rregulli 56.2 i 
Rregullores së Punës të Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës 
(në tekstin e mëtejmë: “Rregullorja e Punës”).  
 

Procedura në Gjykatën Kushtetuese  
 
5. Parashtruesi i kërkesës  e dorëzoi kërkesën më 21 mars 2011 në Gjykatën 

Kushtetuese të Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: “Gjykata”). 
  
6. Më 23 mars 2011, Gjykata Kushtetuese e njoftoi Gjykatën Supreme të 

Kosovës për kërkesën e paraqitur.  
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7. Më 10 maj 2011, Gjykata Kushtetuese e Kosovës ka siguruar dëshmi se 
Parashtruesi i kërkesës  e ka pranuar aktgjykimin e Gjykatës Supreme 
më 2 tetor 2010.   

 
8. Më 10 qershor 2011, pas shqyrtimit të raportit të  gjyqtarit Altay Suroy 

Kolegji Shqyrtues i përbërë nga gjyqtarët Almiro Rodrigues (kryesues), 
Gjyljeta Mushkolaj dhe Snezhana Botusharova, i propozoi Gjykatës së 
plotë refuzimin e kërkesës si të papranueshme. 

 
Përmbledhja e fakteve  
 
9. Parashtruesi i kërkesës  ka kërkuar nga Ministria e Punës dhe 

Mirëqenies Sociale – Departamentit të Administratës Pensionale që si 
organ i shkallës së parë t’i njeh të drejtën për pension si person me aftësi 
të kufizuar për punë. Mirëpo organi i shkallës së parë e ka refuzuar këtë 
kërkesë më 19 tetor 2009 në bazë të nenit 3 të Ligjit 2003/23 për 
pensionet e personave me aftësi të kufizuar në Kosovë. 

 
10. Organi i shkallës së parë e ka bazuar mendimin e tij në konstatimin dhe 

mendimin e komisionit mjekësor të organit të shkallës së parë të dhënë  
më 15 tetor 2009, se parashtruesi i kërkesës nuk i ka plotësuar kushtet e 
parapara me ligj për pensionet e personave me aftësi të kufizuar në 
Kosovë.   

 
11. Për më tepër, në procedurën e shkallës së dytë para Bordit për Ankesa të 

Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale – Departamentit të 
Administratës Pensionale, organi i paditur ofroi vlerësimin për aftësinë e 
kufizuar të organit faktik(organit të trupit) të dhënë më 8 dhjetor 2009 
me nr. 5004057, i cili përputhej me konstatimet dhe mendimin e 
komisionit të mëparshëm, dhe mbi këtë bazë ankesën e parashtruesit e 
hodhi poshtë si të pabazë dhe e konfirmoi vendimin e kontestuar. 

 
12. Duke marrë parasysh se komisionet mjekësore, të cilat janë të 

autorizuara me ligj, kanë konstatuar se nuk ekziston aftësia e kufizuar 
tek parashtruesi i kërkesës dhe se në mënyrë të drejtë kanë zbatuar ligjin 
për pensionet e personave me aftësi të kufizuar në Kosovë, Gjykata 
Supreme e Kosovës ka vlerësuar se nuk ka pasur shkelje të ligjit, dhe 
kësisoj me aktgjykimin A. nr. 247/2010 të 22 shtatorit e hodhi poshtë 
ankesën e parashtruesit si të pabazuar. 

 
Pretendimet e parashtruesit të kërkesës  

 
13. Parashtruesi i kërkesës pretendon se me aktgjykimin e Gjykatës Supreme 

të Kosovës 274/2010 të 22 shtatorit 2010 me të cilën është hedhur 
poshtë ankesa e tij ndaj vendimit të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies 
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Sociale – Departamentit të Administratës Pensionale të Kosovës nr. 
5004057o të 20 nëntorit 2009, është bërë shkelje e të drejtave të tij të 
garantuara me nenin 49 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës.    

 
Vlerësimi i pranueshmërisë së kërkesës  
 
14. Në mënyrë që të jetë në gjendje të gjykojë kërkesën e parashtruesit, është 

e nevojshme që Gjykata së pari të analizojë nëse parashtruesi i kërkesës i 
ka plotësuar kërkesat për pranueshmëri të parapara me Kushtetutë, si 
dhe të cekura në Ligjin dhe Rregulloren e Punës.  

 
15. Në lidhje me këtë, Gjykata i referohet nenit 49 të Ligjit i cili parashikon 

se: 
 

“Kërkesa parashtrohet brenda afatit prej katër (4) muajve. Afati fillon 
të ecë që nga dita kur parashtruesit i është dorëzuar vendimi gjyqësor. 
Në të gjitha rastet e tjera, afati fillon të ecë në ditën kur vendimi ose akti 
është shpallur publikisht. Nëse kërkesa është e drejtuar kundër një ligji, 
atëherë afati fillon të ecë që nga dita kur ligji ka hyrë në fuqi. ” 

 
16. Në bazë të dokumentacionit të parashtruar mund të konstatohet se 

parashtruesi i kërkesës nuk e ka paraqitur kërkesën brenda afatit të 
paraparë kohor sipas nenit 49 të Ligjit. 

 
17. Vendimi i fundit i Gjykatës Supreme të Kosovës A. Nr. 247/ 10 i cili është 

nxjerrë më 22 shtator 2010, i ishte dorëzuar parashtruesit të kërkesës më 
2 tetor 2010 (dëshmi: fletëpranimi i Gjykatës Supreme të Kosovës), 
përderisa  ai  e ka dorëzuar kërkesën në Gjykatën Kushtetuese më 21 
mars 2011. Rrjedhimisht kërkesa është e parashkruar, sipas nenit 49 të 
Ligjit.     

 
18. Pas shqyrtimit të të gjitha dëshmive dhe argumenteve për objektin e 

çështjes, dhe pas diskutimit të çështjes, Gjykata erdhi në përfundim se 
kërkesa ishte paraqitur pas skadimit të afatit prej 4 muajsh, nga dita kur 
vendimi i fundit i ishte dorëzuar parashtruesit të kërkesës.  

 
 

PËR KËTO ARSYE  
 

Gjykata Kushtetuese në pajtim me nenin 113.7 të Kushtetutës, nenin 49 të 
Ligjit për Gjykatën Kushtetuese dhe rregullat 36 (1b) dhe 56 (2) të 
Rregullores së Punës, në seancën e mbajtur më 10 qershor 2011, njëzëri 

 
 

VENDOS 
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I. TA HEDHË POSHTË  kërkesën si të papranueshme; 
 

II. Që ky vendim t’u dërgohet palëve dhe të botohet në Gazetën Zyrtare, 
në pajtim me nenin 20.4 të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese; 

 
III. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 
 
 
Gjyqtari raportues                 Kryetari i Gjykatës Kushtetuese  
 
Altay Suroy                         Prof. Dr. Enver Hasani 
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Gani Geci dhe deputetët e tjerë kundër Vendimit të Kuvendit të 
datës 14 tetor 2010 në lidhje me Projekt Strategjinë dhe Vendimin 
e Qeverisë për Privatizimin e Postës dhe Telekomunkacionit të 
Kosovës 
 
Rasti KO 107-2010, vendimi i datës 17 gusht 2011 
 
Fjalët kyçe: palët e autorizuara, kërkesa individuale/grupore, kërkesa bëhet 
e panevojshme, kuorum (Kuvend), kërkesa e parashtruar nga 10 apo më 
shumë deputetë të Kuvendit 
 
Parashtruesit, 12 deputetë të Kuvendit, e dorëzuan Kërkesën në bazë të nenit 
113.4 të Kushtetutës duke pretenduar se Kryetari i Kuvendit e kishte vënë në 
diskutim dhe votim strategjinë dhe projekt-vendimin, pa e pasur kuorumin e 
nevojshëm të deputetëve, duke shkelur kështu nenet 51(1), (2) dhe (3) të 
Rregullores së Punës së kuvendit, e cila kërkonte një kuorum prej më shumë 
se 50% të deputetëve. Në përgjigje, Kryetari i Kuvendit theksojë se votimi 
nuk kishte sjellë ndonjë vendim të nënshkruar dhe se projekt propozimet 
nuk ishin miratuar për shkak të ankesës për mungesë të kuorumit, duke 
treguar se këto çështje do të vihen për shqyrtim në Kuvend më vonë.  

Gjykata vendosi se Kërkesa është bërë e panevojshme (pa efekt praktik) pasi 
që Kryetari i Kuvendit e ka shfuqizuar vendimin në fjalë për shkak të 
mungesës së kuorumit dhe mori Vendim që ta hedh poshtë Kërkesën në bazë 
të rregullës 32.4 të Rregullores së Punës.  

Prishtinë, më 17 gusht 2011 
Nr. ref.: RK 133/11 

 
 
 

VENDIM PËR HEQJEN NGA LISTA TË KËRKESËS 
 

në 
 

Rastin Nr. KO 107/10 
 

Parashtruesi 
 

Gani Geci dhe deputetët tjerë 
 
 

Vlerësim i kushtetutshmërisë së Vendimit të Kuvendit, të datës 14 
tetor 2010, në lidhje me Strategjinë dhe Projekt Vendimin e 

Qeverisë për privatizimin e Postë-Telekomit të Kosovës 
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GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS 
 

E përbërë nga: 
 
Enver Hasani, Kryetar 
Kadri Kryeziu, Zëvendëskryetar 
Robert Carolan, gjyqtar 
Altay Suroy,  gjyqtar  
Almiro Rodrigues, gjyqtar   
Snezhana Botusharova, gjyqtare   
Ivan Čukalović, gjyqtar 
Gjyljeta Mushkolaj, gjyqtare dhe 
Iliriana Islami, gjyqtare   
 
 
Parashtruesi i kërkesës   
 
1. Parashtrues të kërkesës janë 12 deputetë (emrat e të cilëve janë cekur në 

aneksin e Projekt-Aktvendimit), të përfaqësuar nga njëri prej tyre, z. 
Gani Geci. 

 
Vendimi i kontestuar  
 
2. Vendimi i kontestuar prej parashtruesve është Vendimi i Kuvendit, i 14 

tetorit 2010, për Strategjinë dhe Projekt-Vendimin e Qeverisë së Kosovës 
për privatizimin e Postë-Telekomit të Kosovës (në tekstin e mëtejmë: 
Projekt-Strategjia për PTK). 

 
Objekti i çështjes 
 
3. Çështje e lëndës së kërkesës është që Gjykata Kushtetuese e Republikës 

së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: Gjykata) të vlerësojë 
kushtetutshmërinë e Vendimit të Kuvendit, të datës 14 tetor 2010, me të 
cilin u miratua Strategjia dhe Projekt-Vendimi i Qeverisë për 
privatizimin e Postë-Telekomit të Kosovës.  

 
4. Parashtruesit e kërkesës kontestojnë kushtetutshmërinë e Vendimit të 

Kuvendit të datës 14 tetor 2010, duke pretenduar shkeljen e nenit 51 
paragrafët (1), (2) dhe (3) të Rregullores së punës të Kuvendit të 
Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: Rregullorja e punës e 
Kuvendit). 

 
5. Parashtruesit e kërkesës pohojnë, në veçanti, se për shkak të mungesës 

së kuorumit të nevojshëm gjatë votimit është shkelur neni 51 paragrafët 
(1), (2), dhe (3) të Rregullores së Kuvendit.  
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Baza juridike 
 
6. Neni 113.5 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: 

Kushtetuta), neni 42 i Ligjit për Gjykatën Kushtetuese të Republikës së 
Kosovës, i 15 janarit 2009 (Nr. 03/L-121) (në tekstin e mëtejmë: Ligji)  
dhe rregulli 56 (2) i Rregullores së punës së Gjykatës Kushtetuese të 
Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: Rregullorja e punës).  

 
Procedura në Gjykatë 
 
7. Më 22 tetor 2010, parashtruesit e kërkesës paraqitën kërkesën e tyre në 

Gjykatë.   
 
8. Më 16 dhjetor 2010, Kryetari, me Urdhrin Nr. GJR. 107/10, emëroi 

gjyqtaren Gjyljeta Mushkolaj si Gjyqtare raportuese. Po të njëjtën ditë, 
Kryetari, me Urdhrin Nr. KSH. 107/10, emëroi Kolegjin shqyrtues në 
përbërje të gjyqtarëve Altay Suroy (kryesues), Snezhana Botusharova dhe 
Kadri Kryeziu.  

 
9. Më 19 janar 2011, për kërkesën është njoftuar Kryetari i Kuvendit të 

Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: Kuvendi).    
 
10. Më 3 maj 2011, Gjykata kërkoi dokumente shtesë nga Kuvendi, i cili i 

dorëzoi ato me 5 maj 2011.   
 
11. Më 6 korrik 2011, Kolegji shqyrtues e shqyrtoi raportin e Gjyqtarit 

raportues dhe i rekomandoi Gjykatës papranueshmërinë e kërkesës.  
 
Përmbledhja e fakteve 
 
12. Më 12 tetor 2010, Kryetari i Kuvendit thirri një seancë plenare të 

Kuvendit për 14 tetor 2010. Në agjendën e seancës, mes tjerash, u 
paraqit të shtjellohej miratimi i Strategjisë dhe Projekt-Vendimit të 
Qeverisë për privatizimin e PTK-së.  

 
13. Më 14 tetor 2010, Kuvendi mbajti seancë plenare dhe votoi për Projekt-

Strategjinë e PTK-së. Pas votimit, Kryetari i Kuvendit deklaroi se 
pesëdhjetë (50) deputetë ishin të pranishëm dhe se, nga ata pesëdhjetë 
(50), dyzet e shtatë (47) deputetë votuan për, dy (2) kundër dhe një (1) 
abstenoi.  

 
14. Pas votimit, Kryetari i Kuvendit, z. Jakup Krasniqi, përfundoi se 

Strategjia dhe Projekt-Vendimi i Qeverisë së Kosovës për privatizimin e 
PTK-së ishin miratuar.  
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Argumentet e parashtruesve të kërkesës 
 
15. Parashtruesit e kërkesës thonë se folësi/Kryetari i Kuvendit z. Jakup 

Krasniqi, kishte vënë në votim vendimin për privatizimin e PTK-së pa 
pasur kuorumin e nevojshëm të deputetëve të paraparë me nenin 51(1), 
(2) dhe (3) të Rregullores së punës së Kuvendit, gjegjësisht më shumë se 
gjysma e numrit të përgjithshëm të deputetëve.  

 
Përgjigja nga Kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës  
 
16. Më 5 maj 2011, Kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës, z. Jakup 

Krasniqi, dorëzoi komentet e veta për kërkesën e parashtruesve të 
kërkesës.   

17. Ai u përgjigj se nuk kishte vendim të nënshkruar për miratimin e 
Strategjisë dhe Projekt-Vendimit të Qeverisë së Kosovës për privatizimin 
e PTK-së.  

 
18. Ai për më tepër shtoi se, më 28 tetor 2010, kishte marrë vendimin 

(Vendimin Nr. 03-V-448) për të mos miratuar Projekt-Strategjinë dhe 
Vendimin, pasi që deputetët ishin ankuar për mungesë të kuorumit, dhe 
se këto tekste do të dorëzoheshin për rishqyrtim në një fazë më të vonë.  

 
Vlerësimi i pranueshmërisë së kërkesës  
 
19. Parashtruesi i kërkesës pohon se është shkelur neni 51 [Kuorumi dhe 

votimi në seancat e Kuvendit] i Rregullores së punës së Kuvendit, kur më 
14 tetor 2010, Kuvendi miratoi Projekt-Strategjinë për PTK-në në një 
seancë plenare.   

 
20. Në lidhje me këtë, Gjykata vëren se në mënyrë që të jetë në gjendje të 

gjykojë mbi kërkesën e parashtruesve, është e nevojshme që së pari të 
vlerësojë nëse ata i kanë plotësuar kërkesat e parapara me Kushtetutë siç 
specifikohen më tutje në Ligj dhe Rregulloren e punës.  

 
21. Sa i përket kësaj kërkese, Gjykata së pari duhet të vlerësojë nëse mund të 

konsiderohet se parashtruesit e kërkesës i kanë plotësuar kushtet e 
parapara me nenin 113.5 të Kushtetutës, ku thuhet se: “Dhjetë (10) apo 
më shumë deputetë të Kuvendit të Kosovës, në afatin prej tetë (8) ditësh 
nga data e miratimit, kanë të drejtë të kontestojnë kushtetutshmërinë e 
cilitdo ligj apo vendim të miratuar nga Kuvendi, sa i përket përmbajtjes 
dhe procedurave të ndjekura”.  

 
22. Gjykata vëren se kjo kërkesë ishte dorëzuar nga dymbëdhjetë (12) 

deputetë që kontestojnë kushtetutshmërinë e Vendimit të Kuvendit për 
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Strategjinë dhe Projekt-Vendimin e Qeverisë së Kosovës për privatizimin 
e PTK-së.  

 
23. Për më tepër, sa i përket kriterit të nenit 113.5 të Kushtetutës se 

parashtruesit e kërkesës duhet të kishin paraqitur kërkesën “brenda 
afatit prej tetë (8) ditësh nga data e miratimit” të cilitdo ligj apo vendim 
nga Kuvendi, Gjykata vëren se me letrën e 11 majit 2011, Kryetari i 
Kuvendit ka informuar Gjykatën se me Vendimin Nr. 03-V-448, të 28 
tetorit 2010, ai ka vendosur që për shkak të mungesës së kuorumit të 
nevojshëm në seancën plenare të Kuvendit më 14 tetor 2010, vendimi i 
Kuvendit për miratimin Strategjisë dhe Projekt-Vendimit të Qeverisë së 
Kosovës për privatizimin e PTK-së do të konsiderohet se nuk është marrë 
fare.  

 
24. Në këto rrethana, Gjykata konkludon se Vendimi i Kuvendit i 14 tetorit 

2010, të cilin parashtruesit e kërkesës donin të kontestonin në këtë 
Gjykatë, është shfuqizuar nga Kryetari i Kuvendit dhe shih për këtë, ai 
nuk ekziston më. 

 
25. Lidhur me këtë, Gjykata thirret në rregullin 32(4) të Rregullores së 

punës së Gjykatës Kushtetuese, i cili në masën përkatëse parasheh: 
 

“Gjykata mund të hedhë poshtë një kërkesë kur përcakton se 
pretendimet në të janë të diskutueshme ose që nuk përfaqësojnë  
një rast ose kontest”. 

   
26. Gjykata përfundon se, pas njoftimit që i është dorëzuar Gjykatës më 5 

maj 2011 nga Kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës z. Jakup 
Krasniqi, ku thuhet se nuk pati vendim të nënshkruar për aprovimin e 
Strategjisë dhe Projekt-Vendimit të Qeverisë së Kosovës për privatizimin 
e PTK-së- kërkesa është pa objekt shqyrtimi.     

 
 

PËR KËTO ARSYE 
 
Gjykata Kushtetuese, në pajtim me nenin 113.5 të Kushtetutës dhe rregullin 
32(4) dhe rregullin 56(2) të Rregullores së punës më 06 korrik 2011,  
 

VENDOS 
 

I.  TA HEQË NGA LISTA kërkesën në përputhje me rregullin 32(4) të 
Rregullores së punës së Gjykatës Kushtetuese të Kosovës. 

 
II.  Që ky Vendim t’u dërgohet palëve dhe të botohet në Gazetën Zyrtare, 

në pajtim me nenin 20.4 të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese. 
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III. Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 
 
 
Gjyqtarja raportuese            Kryetari i Gjykatës Kushtetuese  

 
Dr.Gjyljeta Mushkolaj            Prof. Dr. Enver Hasani 

 
 

 
 

Aneksi A 
 

1. Gani Geci 
2. Lulzim Zeneli  
3. Naser Rugova 
4. Driton Tali  
5. Besa Gaxherri 
6. Ismajl Kurteshi 
7. Brahim Selmanaj 
8. Sinavere Rysha 
9. Mark Krasniqi 
10. Drita Maliqi 
11. Zafir Berisha 
12. Naim Rrustemi 
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Unioni i Boshnjakëve të Kosovës kundër Aktvendimit A-U. No 
4152010 të Gjykatës Supreme  
 
Rasti KI 35-2011, vendimi i datës 17 gusht 2011 
 
Fjalët kyçe: çështja e afatit, shterja e mjeteve juridike, kërkesa 
individuale/grupore, njoftimi ligjor për procesin 
 
Parashtruesi, Unioni i Boshnjakëve të Kosovës (UBK) e kishte dorëzuar 
Kërkesën në bazë të nenit 113.7 të Kushtetutës duke pretenduar se me 
aktvendimin e Gjykatës Supreme atij i ishte shkelur e drejta për ankesë duke 
ia refuzuar të drejtën Parashtruesit për tu ankuar ndaj vendimit të Panelit 
Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa (PZAP), i cili e kishte mbështetur 
vënien e gjobës për UBK nga Zyra për Regjistrimin e Partive Politike (ZRPP).  
Gjykata Supreme kishte vendosur se, sipas ligjit, ankesa e UBK-së ishte e 
papranueshme sepse gjoba e vënë ishte nën pragun prej 5000 Eurosh për 
këto çështje. Si përgjigje, PZAP kishte ofruar dokumentacion mbështetës dhe 
sqarues lidhur me vendimin e vet si dhe për të dëshmuar se të njëjtat kritere 
janë zbatuar edhe për partitë e tjera politike.  

Gjykata vendosi se Kërkesa ishte e papranueshme sepse Parashtruesi nuk 
ishte ankuar brenda afatit kohor prej 4 muajsh të përcaktuar në nenin 113.7 
të Kushtetutës dhe nenin 49 të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese, që u është 
vënë në dispozicion subjekteve juridike sipas nenit 21.4 të Kushtetutës (që u 
jep subjekteve juridike të njëjtat të drejta sikurse individëve). 

Prishtinë, më 17 gusht  2011 
Nr. ref.: RK130/11 

 
 
 

AKTVENDIM PËR PAPRANUESHMËRI 
 

në 
 

Rastin nr. KI-35/11 
 

Parashtrues 
 

Unioni i Boshnjakëve të Kosovës 
 
 
Vlerësim i kushtetutshmërisë të Aktvendimit të Gjykatës Supreme 

të Kosovës A-U. Nr. 415/2010 të 27 majit 2010 
 



BULETINI I PRAKTIKËS GJYQËSORE | 285 
 

 

GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS 
 
E përbërë nga: 
 
Enver Hasani, Kryetar 
Kadri Kryeziu, Zëvendës-kryetar 
Robert Carolan, gjyqtar 
Altay Suroy, gjyqtar 
Almiro Rodrigues, gjyqtar 
Snezhana Botusharova, gjyqtare 
Ivan Čukalović, gjyqtar 
Gjyljeta Mushkolaj, gjyqtare dhe 
Iliriana Islami, gjyqtare 
 
Parashtruesi i kërkesës   
 
1. Subjekti politik Unioni i Boshnjakëve të Kosovës nga Reçani – Komuna e 

Prizrenit, të përfaqësuar nga kryetari i subjektit politik z. Raman Sagdati 
nga Reçani.    

 
Vendimi i kontestuar 
 
2. Vendimi i kontestuar është aktvendimi i Gjykatës Supreme të Kosovës A-

U. Nr. 415/2010 të 27 majit 2010, me të cilin hedhet poshtë ankesa e 
UBK-së ndaj vendimit të Komisionit Zgjedhor për Ankesa dhe 
Parashtresa(këtej e tutje: KZAP) A Nr. 87/2010 të 28 shkurtit 2010, me 
të cilin ishte miratuar ankesa e Zyrës për Regjistrimin e Partive Politike 
(në tekstin e mëtejmë: “ZRPPC”) pranë Komisionit Qendror Zgjedhor 
(në tekstin e mëtejmë:”KQZ”) dhe me të cilin Unioni i Boshnjakëve të 
Kosovës (në tekstin e mëtejmë:”UBK”) ishte gjobitur me shumën prej 
1500 eurosh.      
 

Objekti i çështjes  
 
3. Parashtruesi i kërkesës  e konteston aktvendimin e Gjykatës Supreme të 

Kosovës të 27 majit 2010, duke mos përmendur nenet konkrete të 
Kushtetutës së Republikës së Kosovës, por thjesht pohon se vendimi i 
KZAP-së A Nr. 87/2010 është konfuz dhe i paqartë. Parashtruesi i 
kërkesës  po ashtu ankohet se nuk i ishte dhënë mundësia që të 
deklarohen rreth ankesës së ZRPPC-së pasi që ankesa nuk i ishte 
dorëzuar. Parashtruesi i kërkesës  gjithashtu pretendon se e drejta për 
ankesë është e drejta kushtetuese e cila u është shkelur. 
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Baza juridike 
 
4. Nenet 113.7 dhe 21.4 të Kushtetutës, nenet 20, 22.7 dhe 22.8 të Ligjit nr. 

03/L-121 për Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës të 16 
dhjetorit 2008 (në tekstin e mëtejmë: “Ligji”) dhe Rregulli 56 (b) i 
Rregullores së Punës të Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës 
(në tekstin e mëtejmë: “Rregullorja e Punës”).  

 
Procedura në Gjykatë Kushtetuese  
 
5. Parashtruesi i kërkesës  e dorëzoi kërkesën në Gjykatën Kushtetuese të 

Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: “Gjykata”) më 8 mars 
2011.    

  
6. Më 23 mars 2011  Gjykata Kushtetuese e njoftoi z. Raman Sagdatin se ka 

filluar procedura dhe se rasti është regjistruar me  nr. 35-11. 
 
7. Po të njëjtën ditë Gjykata Kushtetuese e ka njoftuar edhe KZAP-në dhe 

KQZ-në se numri i rastit është nr. 35-11 dhe se ishte inicuar procedura e 
vlerësimit të kushtetutshmërisë të vendimeve të tyre. 

 
8. Më 18 prill 2011, me vendimin Nr. GJR. KI 35/11 të 18 prillit 2011), 

Kryetari e emëroi gjyqtarin Robert Carolan gjyqtar raportues. 
 
9. Po të njëjtën ditë, me vendimin Nr. KSH. KI35/11 Kryetari e emëroi 

kolegjin shqyrtues të përbërë nga gjyqtarët Altay Suroy (kryesues), 
Snezhana Botusharova dhe  Iliriana Islami. 

 
10. Më 6 prill 2011 Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa e dërgoi 

përgjigjen në njoftimin e Gjykatës Kushtetuese së bashku me 
dokumentacionin shtesë duke sqaruar vendimet e tyre të mëhershme si 
dhe duke ofruar dokumente që e mbështesin vendimin e tyre, së bashku 
me provat se të njëjtat kritere janë zbatuar edhe ndaj subjekteve tjera 
politike.    

 
Përmbledhja e fakteve 
 
11. KZAP-i më 25 janar 2010 e mori një ankesë me Nr. 358 nga ZRPPC-ja 

pranë KQZ-së ku theksohet se subjekti politik UBK nuk ka paraqitur 
raport për gjendjen financiare në zyrat e ZRPPC-së si dhe 27 subjektet 
tjera politike gjë që kërkohet në bazë të neneve 40.5 dhe 119.2 të Ligjit 
për Zgjedhjet e Përgjithshme në Republikën e Kosovës si dhe në bazë të 
nenit 6.6 të Rregullës së Zgjedhjeve nr. 12/2009. Këto Rregulla 
parashikojnë që secili  subjekt i regjistruar politik është i obliguar që të 
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paraqesë raportin financiar për rundin e parë zgjedhor deri më 31 
dhjetor 2009 dhe për rundin e dytë deri më 7 janar 2010. 

 
12. Një ankesë të tillë të ZRPPC-së pranë KQZ-së, KZAP-i ia dërgoi UBK-së 

më 15 shkurt 2010 në mënyrë që të mund të përgjigjet në lidhje me 
pretendimet e cekura në ankesë deri më 18 shkurt 2010. 

 
13. PaditësiUBK pohon se nuk e ka pranuar fare kopjen e ankesës që e kishte 

dërguar KZAP-i dhe për këtë arsye as që ka pasur mundësi të përgjigjej. 
 
14. Duke vendosur lidhur me këtë ankesë që e ka paraqitur ZRPPC-ja pranë 

KQZ-së, KZAP në seancën e mbajtur më 23 shkurt 2010 mori vendimin 
A nr. 87/2010 me të cilin subjekti politik UBK u dënua me gjobë në 
shumën prej 1500 eurosh me arsyetimin se është shkelur neni 40.1 i 
Ligjit për Zgjedhjet e Përgjithshme.   

 
15. Të pakënaqur me një vendim të tillë UBK, në Prizren, ushtroi ankesë në 

Gjykatën Supreme të Kosovës që të anulojë vendimin për dënim me 
gjobë me kërkesë që të shfuqizohet vendimi i KZAP-it A. Nr. 87/2010 i 
23 shkurtit 2010 dhe që rasti të kthehet për rishqyrtim si dhe që ankesa e 
ZRPPC-së të refuzohet si e pabazuar. 

 
16. Duke vendosur në lidhje me ankesën e UBK-së Gjykata Supreme e 

Kosovës në seancën e mbajtur më 27 maj 2010 e hodhi poshtë ankesën e 
UBK-së si të papranueshme duke iu referuar nenit 118.4 të Ligjit për 
Zgjedhjet e Përgjithshme sipas të cilit pala mund të paraqesë ankesë në 
Gjykatën Supreme vetëm nëse shuma e gjobës është më e lartë se 5000 
euro.     

 
17. Pasi që UBK nuk e ka paguar gjobën e shqiptuar, KZAP i cili me 

ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit Nr. 03/L-256 për Zgjedhjet e 
Përgjithshme e ka ndërruar emërtimin në Panel Zgjedhor për Ankesa 
dhe Parashtresa (në tekstin e mëtejmë: “PZAP”) më 28 shkurt 2011 i 
dërgoi UBK-së vërejtjen për të paguar gjobën e shqiptuar më parë.   

 
Pretendimet e palës kundërshtare  
 
18. Më 6 prill 2011 KZAP-i ka sqaruar se me korrespodencën Nr. A87/R1-

2010, të 15 shkurtit 2010, dërguar ZRPPC-së të KQZ-së, ajo Zyrë i dha 
mundësinë UBK-së që të deklarohet rreth pretendimeve të  ankesës së 
ushtruar nga ana e ZRPPC-së kundër këtij subjekti politik në lidhje me 
raportin financiar.    

 
19. KZAP-i pohon se deri më 18 shkurt 2010 sekretariati i KZAP-it nuk 

kishte marrë ndonjë përgjigje nga UBK-ja. 
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20. Në po të njëjtën përgjigje KZAP-i pohon se përmendja e subjektit politik 
të JSŽ-së ka qenë lëshim teknik me rastin e përkthimit të tekstit nga 
gjuha shqipe në atë serbe. 

 
Pretendimet e parashtruesit të kërkesës  
 
21. Parashtruesi i kërkesës pohon se vendimi i Panelit Zgjedhor për Ankesa 

dhe Parashtresa, me të cilin u miratua ankesa e ZRPPC-së dhe u gjobit 
subjekti politik UBK, është në kundërshtim me Kushtetutën, duke mos 
specifikuar konkretisht se cilat nene të Kushtetutës pretendohet të jenë 
shkelur.  

 
22. UBK pohon se vendimi i PZAP-it duke përmendur JSŽ-në në arsyetimin 

e tij është konfuz dhe i paqartë, dhe se ata nuk e kishin marrë fare 
ankesën e ZRPPC-së dhe kësisoj nuk kanë mundur t’i përgjigjen asaj.  
 

Vlerësimi paraprak i pranueshmërisë  
 
23. Për të qenë në gjendje për të gjykuar për kërkesën e parashtruesit, 

Gjykata duhet së pari të shqyrtojë nëse Parashtruesi i kërkesës  i ka 
plotësuar të gjitha kushtet e pranueshmërisë të përcaktuara me 
Kushtetutë, dhe të specifikuara më tej me Ligj dhe Rregullore të Punës së 
Gjykatës Kushtetuese.  

 
24. Gjykata vëren se parashtruesi i kërkesës  e ka parashtruar kërkesën në 

bazë të nenit 113.7 të Kushtetutës, i cili parasheh:  
 
      “Individët janë të autorizuar të ngrenë shkeljet nga autoritetet publike të 

të drejtave dhe lirive të tyre individuale, të garantuara me Kushtetutë, 
mirëpo vetëm pasi të kenë shteruar të gjitha mjetet juridike të 
përcaktuara me ligj.” 

 
25. Fillimisht, Gjykata konsideron se sipas nenit 21.4 të Kushtetutës, i cili 

parashikon që “Të drejtat dhe liritë themelore të parashikuara në 
Kushtetutë, vlejnë edhe për personat juridikë, për aq sa janë të 
zbatueshme”, parashtruesi i kërkesës ka të drejtë të paraqesë ankesë 
kushtetuese, duke kërkuar të drejtat themelore të cilat vlejnë për 
individët si dhe për personat juridikë, siç është dhe parashtruesi i 
kërkesës. Kjo do të thotë se parashtruesi i kërkesës e ka të njëjtin obligim 
që të respektojë afatet kohore të parapara me Ligj, siç përcakton Neni 
113.7 për individët. 

 
26. Neni 49 i Ligjit i cili përcakton afatet kohore për parashtrimin e 

kërkesave individuale sipas nenit 113.7 të Kushtetutës dhe nenit 47 të 
Ligjit si në vijim: 
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      “Kërkesa parashtrohet brenda afatit prej katër (4) muajve. Afati fillon të 
ecë që nga dita kur parashtruesit i është dorëzuar vendimi gjyqësor. Në 
të gjitha rastet e tjera, afati fillon të ecë në ditën kur vendimi ose akti 
është shpallur publikisht.” 

 
27. Kërkesa e parashtruesit është dorëzuar në Gjykatën Kushtetuese më 8 

mars 2011, ndërsa vendimi i fundit në lidhje me këtë rast është nxjerrë 
nga Gjykata Supreme e Kosovës më 27 maj 2010  i cili i është dorëzuar 
parashtruesit të kërkesës më 30 qershor 2010 (shih dosjen e lëndës, 
dëshmi fletëkthimi). Në bazë të kësaj, Gjykata konkludon se kërkesa 
është dorëzuar pas afatit dhe si e tillë, nuk është në përputhje me 
dispozitat e Kushtetutës dhe të Ligjit.   

 
28. Edhe po që se Gjykata do të aplikonte afatet në raport me aktvendimin e 

PZAP-it A. Nr. 87/2010 të 23 shkurtit 2010, kërkesa do të ishte e 
paraqitur pas kalimit të afatit. Prandaj ajo nuk është në pajtim me 
dispozitat e Kushtetutës dhe Ligjit.  

 
29. Pas shqyrtimit të të gjitha fakteve dhe provave në lidhje me objektin e 

çështjes, dhe pas këshillimit për këtë çështje, Gjykata konstatoi se 
kërkesa ishte dorëzuar pas afatit prej 4 muajsh, nga dita kur vendimi i 
fundit i ishte dorëzuar parashtruesit të kërkesës.  

 
 

    PËR KËTO ARSYE 
 
Gjykata Kushtetuese në pajtim me nenin 113.7 të Kushtetutës, nenin 49 të 

Ligjit për Gjykatën Kushtetuese dhe rregullat 36 (1b) dhe 56 (2) të 
Rregullores së Punës, në seancën e mbajtur më 07  korrik 2011, njëzëri 

 
VENDOS 

 
I. TA HEDHË POSHTË  kërkesën si të papranueshme; 

 
II. Ky vendim do t’u komunikohet palëve dhe do të botohet në Gazetën 

Zyrtare, në pajtim me nenin 20.4 të Ligjit për Gjykatën 
Kushtetuese; 

 
III. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 
 
 

Gjyqtari raportues                 Kryetari i Gjykatës Kushtetuese  
 

Robert Carolan                             Prof. Dr. Enver Hasani 
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Agron Vula kundër Vendimit të Komunës së Gjakovës për të mos 
e zbatuar Vendimin e Bordit të Pavarur Mbikëqyrës të datës 25 
shkurt 2008 
 
Rasti KI 57-2009, vendimi i datës 17 gusht 2011 
 
Fjalët kyçe: shterja e mjeteve juridike, kërkesa individuale, pezullimi nga 
puna 
 
Parashtruesi e kishte dorëzuar Kërkesën në bazë të nenit 113.7 të 
Kushtetutës duke pretenduar se moszbatimi nga Komuna e Gjakovës i 
vendimit të Bordit të Pavarur Mbikëqyrës (BPM) që kërkonte shqyrtimin e 
rastit dhe marrjen e vendimit meritor kishte shkelur të drejtat e tij sipas 
neneve 21.1 dhe 49.1 të Kushtetutës. Duke iu përgjigjur kësaj, Komuna 
argumentoi se Kërkesa nuk i plotësonte kushtet për marrje të vendimit pasi 
që ankesa që ajo përmbante ndaj vendimit të Gjykatës Komunale të Gjakovës 
për dhënien e rrogës së papaguar ende nuk ishte zgjidhur nga Gjykata e 
Qarkut në Pejë.  

Gjykata vendosi se Kërkesa ishte e papranueshme sipas nenit 113.7 të 
Kushtetutës dhe nenit 47 të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese, pasi që ankesa e 
komunës ende nuk ishte zgjidhur në Gjykatën e Qarkut, duke arsyetuar se 
ende nuk ishin shterur të gjitha mjetet juridike. Vendimi i Gjykatës 
dëshmonte se rregulla për shterjen e mjeteve juridike është e bazuar në 
supozimin se sistemi ligjor i Kosovës ofron mjete juridike për shkeljet 
kushtetuese. 

Prishtinë, më 17 gusht 2011 
Nr. ref.: RK128/11 

 
 
 

AKTVENDIM PËR PAPRANUESHMËRI 
 

në 
 

Rastin Nr. KI 57/09 
 

Parashtrues 
 

Agron Vula 
 

Vlerësim i kushtetutshmërisë së Vendimit të komunës së 
Gjakovës për moszbatimin e Vendimit të Këshillit të Pavarur 

Mbikëqyrës, të 25 shkurtit 2008 
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GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS 
 

E përbërë nga: 
 
Enver Hasani, Kryetar 
Kadri Kryeziu, Zëvendëskryetar 
Robert Carolan, gjyqtar 
Altay Suroy, gjyqtar 
Almiro Rodrigues, gjyqtar 
Snezhana Botusharova, gjyqtare 
Ivan Čukalović, gjyqtar 
Gjyljeta Mushkolaj, gjyqtare dhe 
Iliriana Islami, gjyqtare 
 
 
Parashtruesi i kërkesës 
 
1. Parashtrues është z. Agron Vula, me vendbanim në Gjakovë, që fillimisht 

nuk ishte i përfaqësuar, por tani përfaqësohet nga z. Taki Bokshi, avokat 
nga Gjakova. 
 

Vendimi i kontestuar 
 
2. Vendimi i komunës së Gjakovës (në tekstin e mëtejmë: komuna) për 

moszbatimin e Vendimit të Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës, të 25 
shkurtit 2008, që të paditurës i ishte dorëzuar më 17 mars 2008. 

  
Objekti i çështjes 
 
3. Parashtruesi e parashtroi kërkesën në Sekretariatin e Gjykatës 

Kushtetuese (në tekstin e mëtejmë: Gjykata) më 21 tetor 2009, në të 
cilën pohonte që Vendimi i Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës, i 25 shkurtit 
2008, nuk ishte zbatuar nga punëdhënësi i parashtruesit, komuna. 
Vendimi i Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës e urdhëronte komunën që ta 
shqyrtonte rastin dhe ta nxirrte një vendim meritor.  

 
Procedura në Gjykatën Kushtetuese 
 
4. Parashtruesi e parashtroi kërkesën në Sekretariatin e Gjykatës 

Kushtetuese më 21 tetor 2009. Parashtruesi atëherë nuk ishte i 
përfaqësuar. Ai tani përfaqësohet nga Teki Bokshi, avokat nga Gjakova. 
Parashtruesi ankohet që Vendimi i Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës, i 25 
shkurtit 2008, nuk ishte zbatuar dhe që i ishin shkelur të drejtat e tij të 
garantuara me nenin 49.1 të Kushtetutës së Kosovës, nenin 6 të 
Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe Liritë Themelore, dhe 
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nenin 23 të Deklaratës Universale për të Drejtat e Njeriut, në lidhje me 
nenin 21.1.1 të Kushtetutës së Kosovës. 

 
5. Kryetari i Gjykatës Kushtetuese e caktoi gjyqtaren Snezhana 

Botusharova Gjyqtare raportuese dhe e caktoi Kolegjin shqyrtues të 
përbërë nga gjyqtarët Ivan Čukalović (kryesues), Enver Hasani dhe 
Iliriana Islami. 

 
6. Nëpërmjet letrës së 21 janarit 2010, drejtuar përfaqësuesit ligjor të 

parashtruesit, Gjykata Kushtetuese kërkoi sqarim për disa dokumente të 
dorëzuara me kërkesën fillestare. 

 
7. Nëpërmjet letrës pasuese, të 1 shtatorit 2010, Gjykata ia dërgoi kërkesën 

komunës së Gjakovës, me të cilën kërkonte që komuna ta ofronte 
përgjigjen e vet lidhur me këtë kërkesë së bashku me arsyetimin dhe 
informacionet dhe dokumentet e nevojshme mbështetëse. 

 
8. Komuna u përgjigj më 30 shtator 2010 dhe theksoi se rasti ishte ende në 

procedurë gjyqësore dhe se, si rrjedhojë, rasti në Gjykatën Kushtetuese 
ishte i papranueshëm. 

 
9. Një kopje e përgjigjes së komunës iu dërgua përfaqësuesit ligjor të 

parashtruesit më 4 tetor 2010 dhe ai iu përgjigj Gjykatës më 26 tetor 
2010, duke theksuar, ndër të tjera, se një Vendim ishte nxjerrë nga 
Gjykata e Qarkut në Pejë, C. nr. 121/09, i 7 prillit 2009. Përgjigja nuk e 
trajtonte në mënyrë të plotë çështjen e procedurës aktuale, që u shkaktua 
si pasojë e suspendimit të parashtruesit, që ende nuk është zgjidhur nga 
Gjykata e Qarkut në Pejë. 

 
10. Gjykata e shqyrtoi këtë çështje më 14 dhjetor 2010. 
 
Përmbledhja e fakteve 
 
11. Parashtruesi ishte punësuar, në bazë të një kontrate të përkohshme të 

punësimit, si shef i Njësisë së Parandalimit dhe Mbrojtjes nga Zjarri në 
komunën e Gjakovës. Ai ishte suspenduar përkohësisht nga detyrat prej 
20 gushtit 2003 “deri në përfundimin e procedurës për verifikimin 
përgjegjësive apo papërgjegjësisë disiplinore”. Atij duhej t’i paguhej 
gjysma e të ardhurave mujore gjatë suspendimit të përkohshëm. 

 
12. Ankesa e tij kundër këtij suspendimi ishte dëgjuar së fundi nga Këshilli i 

Pavarur Mbikëqyrës më 28 shkurt 2008. Vendimi i Këshillit të Pavarur 
Mbikëqyrës e urdhëronte komunën e Gjakovës ta shqyrtonte rastin dhe 
ta miratonte një vendim meritor. Vendimi nuk u zbatua. Në vend të 
kësaj, komuna pohon që ekziston një procedurë e pazgjidhur gjyqësore 
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lidhur me këtë çështje dhe ia siguroi Gjykatës një aktgjykim të Gjykatës 
Komunale në Gjakovë sipas të cilit parashtruesit i ishte kompensuar 
rroga e papaguar. Komuna pohon se u ankua kundër këtij aktgjykimi në 
Gjykatën e Qarkut në Pejë, e cila ende nuk ka vendosur në lidhje me këtë 
rast. 

 
13. Gjykata Kushtetuese ka siguruar kopjen e ankesës së komunës drejtuar 

Gjykatës së Qarkut në Pejë; kjo procedurë është ende e pazgjidhur.  
 
Vlerësimi i pranueshmërisë 
 
14. Për të gjykuar për kërkesën e parashtruesit, Gjykata së pari duhet të 

shqyrtojë nëse parashtruesi i kërkesës i ka përmbushur kriteret për 
pranueshmëri, të përcaktuara në Kushtetutë dhe të specifikuara më tej 
në Ligj dhe në Rregullore të punës. 

 
15. Neni 113.7 i Kushtetutës thotë: 
 

"Individët janë të autorizuar të ngrenë shkeljet nga autoritetet publike 
dhe të drejtave dhe lirive të tyre individuale, të garantuara me 
Kushtetutë, mirëpo vetëm pasi të kenë shteruar të gjitha mjetet juridike 
të përcaktuara me ligj".  

 
16. Gjykata dëshiron të theksojë përsëri se arsyetimi për rregullin e shterimit 

të mjeteve juridike është që t’ua lejojë autoriteteve në fjalë, duke 
përfshirë gjykatat, mundësinë për ta parandaluar ose korrigjuar shkeljen 
e supozuar të Kushtetutës, në të cilën parashtruesi thirrej para atyre 
instancave. Ky rregull bazohet në supozimin se rendi juridik i Kosovës do 
të sigurojë mjet efikas juridik për shkeljen e të drejtave kushtetuese 
(shih, mutatis mutandis, GJEDNJ, Selmouni kundër Francës, Nr. 
25803/94, Vendimi i 28 korrikut 1999). Megjithatë, nuk është e 
nevojshme që të drejtat kushtetuese të ceken në mënyrë eksplicite në 
procedurën në fjalë. Nëse çështja ishte ngritur në mënyrë implicite ose 
në substancë, rregulli i shterimit të mjeteve juridike është plotësuar 
(shih, mutatis mutandis, GJEDNJ, Azinas kundër Qipros, Nr. 56679/00, 
Vendimi i 28 prillit 2004).  

 
17. Gjykata e zbatoi të njëjtin arsyetim kur nxori Aktvendimin për 

Papranueshmëri në rastin Universiteti AAB-RIINVEST L.L.C., Prishtinë 
kundër Qeverisë së Republikës së Kosovës, Rastin KI 41/09, i 27 janarit 
2010, dhe në Aktvendimin për Papranueshmëri në rastin Mimoza 
Kusari-Lila kundër Komisionit Qendror Zgjedhor, Rasti Nr. KI 73/09, i 
23 marsit 2010. 
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18. Pasi procedura përkatëse lidhur çështjen e zbatimit të Vendimit të 
Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës ende nuk ka përfunduar dhe gjersa kjo 
procedurë ende nuk ka përfunduar, është e parakohshme që Gjykata 
Kushtetuese të merret me këtë rast. Prandaj, rezulton që parashtruesi 
nuk i ka shteruar të gjitha mjetet juridike që i ka në dispozicion sipas 
ligjit në fuqi, siç kërkohet me nenin 113.7 të Kushtetutës. 
 
 

PËR KËTO ARSYE 
 
Në pajtim me nenin 113.7 të Kushtetutës, nenin 47 të Ligjit dhe nenin 54 (b) 
të Rregullores së punës, Gjykata Kushtetuese, në seancën e mbajtur më 14 
dhjetor 2010, njëzëri 
 
                                                      VENDOS 
 

I. TA HEDHË POSHTË kërkesën si të papranueshme; 
 

II. Ky Vendim do t’u komunikohet palëve dhe do të publikohet në 
Gazetën Zyrtare, në pajtim me nenin 20.4 të Ligjit për Gjykatën 
Kushtetuese; 

 
III. Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 
 
 
 
Gjyqtare raportuese             Kryetar i Gjykatës Kushtetuese 
 
Snezhana Botusharova                  Prof. Dr. Enver Hasani 
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Bajram Santuri kundër Aktgjykimit të Gjykatës Komunale në 
Prizren C. nr. 368/2000, Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të 
Kosovës, Rev. 46/2005 (C. nr. 99/07), vendimeve të gjykatave të 
Suedisë dhe Aktgjykimeve Nr. 8329/06 dhe 9095/07 të Gjykatës 
Evropiane për të Drejtat e Njeriut 
 
Rasti KI 63-2009, vendimi i datës 17 gusht 2011 
 
Fjalët kyçe: shterja e mjeteve juridike, çështje familjare, kërkesë individuale, 
çështje e trashëgimisë, juridiksion personal (ratione personae), kontest 
pronësor, e drejta në gjykim të drejtë dhe të paanshëm, e drejta në martesë 
dhe familje 
 
Parashtruesi e kishte dorëzuar Kërkesën në bazë të nenit 113.7 të 
Kushtetutës, duke pretenduar së pari se Gjykata Komunale e Prizrenit dhe 
Gjykata Supreme kishin shkelur të drejtat e garantuara me nenet 31 dhe 37 
kur kishin refuzuar kërkesën e tij për trashëgiminë pronësore kundër hallës 
dhe axhës së tij.  Parashtruesi i kërkesës argumentoi se vendimi i Gjykatës 
Komunale ishte i padrejtë sepse Kryetari i trupit gjykues supozohej se ishte i 
afërm i palëve të tjera, dhe se vendimi i Gjykatës Supreme ishte i padrejtë 
sepse Gjykata nuk ishte në dijeni për faktet përkatëse. Në kohën kur u 
parashtrua Kërkesa disa aspekte të këtij kontesti pronësor ende ishin duke 
pritur që të zgjidhen në Gjykatën e Qarkut në Prizren. Së dyti, Parashtruesi 
pretendonte se gjykatat e Suedisë dhe Gjykata Evropiane për të Drejtat e 
Njeriut (GJEDNJ) kishin qenë të anshme kur kishin zgjidhur disa çështje që 
kishin të bënin me ligji për familjen. 

Gjykata vendosi se Kërkesa ishte e papranueshme për tri arsye: (1) çështja e 
trashëgimisë pronësore ishte në mospërputhje ratione temporis me 
Kushtetutën dhe Ligjin pasi që ajo përfshinte ngjarje që kishin ndodhur para 
se të zbatohej Kushtetuta, duke cituar rastet Jasiúnienè kundër Lituanisë 
dhe “Adler Com” Sh.p.k. kundër Vendimit të Gjakovës; (2) Parashtruesi i 
Kërkesës nuk i kishte shterur të gjitha mjetet juridike që i ofron ligji në lidhje 
me çështjet pronësore sepse duket se çështja akoma ishte e pazgjidhur në 
gjykatën e shkallës më të ulët, duke cituar rastet Universiteti AAB-
RIINVEST SHPK kundër Kosovës dhe Selmouni kundër Francës; dhe (3) 
çështja që kishte të bënte me ligjin për familjen ishte e papranueshme 
ratione personae sepse ajo përfshinte çështje që tejkalojnë kompetencat e 
Gjykatës. 

Prishtinë, më 17 gusht 2011 
Nr. ref.: RK132/11 
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AKTVENDIM PËR PAPRANUESHMËRI 
 

në 
 

Rastin nr. KI 63/09 
 

Parashtruesi    
 

Bajram Santuri 
 

Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës 
Komunale në Prizren C. nr. 368/2000, të 8 majit 2003, 

Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës Rev. 46/2005 (C. nr. 
99/07), të 28 dhjetorit 2006, si dhe të vendimeve të gjykatave në 

Suedi dhe aktgjykimeve Nr. 8329/06 dhe 9095/07 të Gjykatës 
Evropiane për të Drejtat e Njeriut   

 
 

GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS 
 

e përbërë nga: 
 

Enver Hasani, Kryetar 
Kadri Kryeziu, Zëvendëskryetar 
Robert Carolan, gjyqtar  
Altay Suroy, gjyqtar 
Almiro Rodrigues, gjyqtar 
Snezhana Botusharova, gjyqtare 
Ivan Čukalović, gjyqtar 
Gjylieta Mushkolaj, gjyqtare dhe 
Iliriana Islami, gjyqtare  

 
 
Parashtruesi i kërkesës    
 
1. Parashtruesi i kërkesës është z. Bajram Santuri, nga Prizreni. 
 
Vendimet e kontestuara 
 
2. Parashtruesi i kërkesës konteston aktgjykimin e Gjykatës Komunale në 

Prizren C. nr. 368/2000, të 8 majit 2003 dhe aktgjykimin e Gjykatës 
Supreme të Kosovës Rev. 46/2005, të 28 dhjetorit 2006. 

 
3. Ai po ashtu, ankohet në lidhje me vendimet e Gjykatës Evropiane për të 

Drejtat e Njeriut (në tekstin e mëtejmë: GJEDNJ), Nr. 8329/06 dhe 
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9095/07, të 26 shtatorit 2006, respektivisht 18 shtatorit 2007, në raste 
të ndara kundër Suedisë. 

 
Objekti i çështjes 
 
4. Kërkesa ka të bëjë me dy çështje: 
 
(1) Çështja e pronës 
 
5. Parashtruesi i kërkesës pretendon se vendimet e lartpërmendura të 

gjykatave të Kosovës në lidhje me çështjen e pronës i shkelin të drejtat e 
tij të garantuara me nenin 31 [E drejta për gjykim të drejtë dhe të 
paanshëm] dhe nenin 37 [E drejta e martesës dhe familjes] të 
Kushtetutës. 

 
(2) Çështja e të drejtës në familje 
 
6. Parashtruesi i kërkesës kërkon nga Gjykata të shqyrtojë vendimet e 

GJEDNJ-së, me të cilat kërkesat e tij Nr. 8329/06 dhe 9095/07 u 
hodhën poshtë më 26 shtator 2006, respektivisht më 18 shtator 2007.  

 
Baza juridike 
 
7. Neni 113 (7) i Kushtetutës, nenet 20 dhe 22 (7) dhe (8) të Ligjit (Nr. 03/L 

– 121) për Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës, të datës 15 
janar 2009 (në tekstin e mëtejmë: Ligji), dhe rregulli 56 (2) i Rregullores 
së punës së Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës (në tekstin e 
mëtejmë: Rregullorja e punës). 

 
Procedura në Gjykatën Kushtetuese  
 
8. Më 15 dhjetor 2009, parashtruesi i kërkesës e dorëzoi kërkesën në 

Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: 
Gjykata). 

 
9. Më 6 korrik 2010, Gjykata ia komunikoi kërkesën Gjykatës Komunale e 

cila u përgjigj më  20 korrik 2010. 
 
10. Me vendim të Kryetarit (Nr. GJR. 63-09/10, të 23 dhjetorit 2009), 

gjyqtarja Gjyljeta Mushkolaj u emërua Gjyqtare raportuese. Po të njëjtën 
ditë, me vendim nr. KSH. 63-09/10 Kryetari e emëroi Kolegjin shqyrtues 
të përbërë nga gjyqtarët Altay Suroy (kryesues), Almiro Rodrigues dhe 
Snezhana Botusharova. 
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11. Më 29 mars 2011, u kërkuan të dhëna shtesë në lidhje me gjendjen e 
rastit nga Gjykata Komunale në Prizren e cila u përgjigj më 1 prill 2011.   

 
Historiku i çështjes së pronës  
 
12. Gjyshi i parashtruesit të kërkesës vdiq më 1953, dhe la pas vetes, nga 

martesa e parë, gjyshen e parashtruesit të kërkesës dhe babanë, si dhe 
nga martesa e dytë, bashkëshorten e dytë dhe pesë fëmijë.  

 
13. Parashtruesi i kërkesës ankohet se prona e gjyshit të tij i ishte bartur në 

emër të bashkëshortes së dytë dhe iu nda pesë fëmijëve të saj, me ç’rast u 
përjashtua nga pasuria babai i parashtruesit të kërkesës. Parashtruesi i 
kërkesës nuk e përmend nëse gjyshja e tij  mori hise të trashëgimisë apo 
jo. 

 
Përmbledhja e fakteve sa i përket çështjes së pronës 
 
14. Me vendimin e Gjykatës së Qarkut në Prizren C. nr. 50/55, të 25 nëntorit 

1955, si trashëgimtarë të ligjshëm të gjyshit të parashtruesit të kërkesës u 
shpallën: bashkëshortja e dytë e gjyshit, babai i parashtruesit të kërkesës 
si dhe pesë fëmijët e bashkëshortes së dytë të gjyshit. (Bashkëshortja e 
parë e gjyshit nuk përmendet fare në vendimin e lartpërmendur). Prona 
në fjalë përbëhej nga shtëpia dhe oborri në adresën: rruga Petar 
Stamboliq, nr. 77; një ngastër me shitore në adresën: rruga Boris Kidriq, 
nr. 65, në Prizren; dhe një ngastër prej 2 hektarësh në Llëka. Sipas 
vendimit të gjykatës, secili trashëgimtar kishte të drejtë në një të shtatën 
(1/7) e tërë pronës së gjyshit të ndjerë. 

 
15. Me barazimin gjyqësor R. nr. 279-56, të 14 majit 1956, të lidhur në 

Gjykatën e Qarkut në Prizren, në mes të babait të parashtruesit të 
kërkesës, në njërën anë, dhe gjashtë trashëgimtarëve tjerë, në anën 
tjetër, ishte vendosur që babai i parashtruesit të kërkesës do të merrte 
shitoren në rrugën Boris Kidriq, nr. 65, në Prizren, ndërsa të tjerët do të 
merrnin shtëpinë në pronësi të përbashkët si dhe 2 hektarë tokë. 
Gjithashtu, 6 trashëgimtarët tjerë ishin urdhëruar që t’i paguanin babait 
të parashtruesit të kërkesës shumën prej 34.000 dinarë deri më 1 nëntor 
1956. Mirëpo, para se të kalonte afati i pagesës së parave, në qershor të 
vitit 1956 vdiq babai i parashtruesit të kërkesës. Sipas parashtruesit të 
kërkesës, gjashtë trashëgimtarët tjerë kurrë nuk e paguan shumën në 
fjalë.  

 
16. Me vendimin e Gjykatës së Qarkut në Prizren O – Nr. 123/56, të 24 

tetorit 1956, nëna e parashtruesit të kërkesës, e cila e kishte edhe një 
djalë tjetër të mitur (vëllai i parashtruesit të kërkesës) u shpall 
trashëgimtar i vetëm. Babai i ndjerë i parashtruesit të kërkesës ishte 
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pronar i një ngastre dhe një shitore në adresën: rruga Boris Kidriq, nr. 
65, në Prizren, me vlerë prej 70.000 dinarëve të asaj kohe. Në Gjykatën e 
Qarkut në Prizren, nëna e parashtruesit të kërkesës kishte deklaruar në 
emër të saj dhe fëmijëve të saj të mitur se e kishte pranuar trashëgiminë, 
dhe në bazë të ligjit, po ashtu ua njihte të drejtën e trashëgimisë fëmijëve 
të saj të mitur.   

 
17. Më 1 qershor 1964, bashkëshortja e dytë e gjyshit të parashtruesit të 

kërkesës, axha dhe halla ia shitën pronën e patundshme në vendin 
“Lleka” (transaksion që është vërtetuar nga Gjykata Komunale në 
Prizren) KBI Progres-“Lavërtaria” nga Prizreni. Më 24 mars 1966, KBI 
Progres-“Lavërtaria” ia shiti pronën palës së tretë nga fshati Hoqë e 
Qytetit. Kontrata në fjalë u vërtetua në Gjykatën Komunale të Prizrenit, 
leg.nr. 382/66 në të njëjtën ditë. 

 
18. Me kërkesë të Prokurorit publik, Gjykata Komunale në Prizren me 

Aktgjykimin p. nr. 348/95, të 4 qershorit 1998, ,e shfuqizoi kontratën e 
shitblerjes leg. nr. 920/64, të datës 1 qershor 1964, të lidhur në mes të 
bashkëshortes së dytë të gjyshit, axhës, hallës së parashtruesit të 
kërkesës, dhe KBI “Progres”, si dhe të vërtetuar nga Gjykata Komunale 
në Prizren, me arsyetimin se palët në atë kohë ishin të detyruara nga ana 
e aktivistëve të komunës dhe komitetit që të pajtoheshin me kontratën.  

 
19. Më 8 maj 2003, Gjykata Komunale në Prizren me Aktgjykimin C. nr. 

368/00 e miratoi kërkesë-padinë e axhës dhe hallës së parashtruesit të 
kërkesës dhe e e shfuqizoi kontratën e shitblerjes të lidhur në mes të KBI 
“Progres” dhe palës së tretë nga fshati Hoqë e Qytetit, të vërtetuar nga 
Gjykata Komunale në Prizren leg. nr. 382/66, të 24 marsit 1966. Gjykata 
po ashtu, e urdhëroi KBI “Progres” dhe palën e tretë që të pranojnë 
aktgjykimin dhe të bëjnë bartjen e të drejtave të pronësisë dhe posedimit 
tek axha dhe halla e parashtruesit të kërkesës, për secilin, gjysmën e 
hises në ngastrën kadastrale nr. 9437 në vendin e quajtur “Llëka”, siç 
tregohet në listën poseduese nr. 7275 KK Prizren. 

 
20. Më 1 qershor 2004, Gjykata Komunale në Prizren me Vendimin E. nr. 

14/2000, e pezulloi procedurën e përmbarimit, të ngritur nga ana e 
parashtruesit të kërkesës për të përmbaruar barazimin gjyqësor Nr 279-
56, të 14 majit 1956,  të lidhur në mes të babait të parashtruesit të 
kërkesës dhe gjashtë trashëgimtarëve tjerë të gjyshit të ndjerë të 
parashtruesit të kërkesës për shkak të parashkrimit. Gjykata vendosi që 
parashtruesi i kërkesës e kishte dorëzuar kërkesën për përmbarimin e 
barazimit gjyqësor, të datës 14 maj 1956, jashtë afatit kohor, pasi që nga 
data e nënshkrimit të barazimit kishin kaluar më shumë se dhjetë (10) 
vjetë; prandaj, në bazë të nenit 379 (1) të Ligjit për Marrëdhëniet 
Detyrimore, kërkesa e parashtruesit për përmbarim ishte e parashkruar.     



BULETINI I PRAKTIKËS GJYQËSORE | 300 
 

 

 
21. Gjykata e Qarkut në Prizren, me Vendimin Ac. nr. 354/05, të 17 tetorit 

2005, e hodhi poshtë si të pabazuar ankesën e parashtruesit të kërkesës 
ndaj Vendimit të Gjykatës Komunale E. nr. 14/2000, të 1 qershorit 2004. 
Gjykata e Qarkut konkludoi se gjykata e shkallës së parë kishte vendosur 
në mënyrë të drejtë, kur e kishte pezulluar procedurën e përmbarimit, 
sepse parashtruesi i kërkesës kishte kërkuar përmbarimin e barazimit 
gjyqësor R. nr. 279-56, të 14 majit 1956, pas afatit kohor.   

 
22. Pastaj, parashtruesi i kërkesës parashtroi kërkesë për revizion në 

Gjykatën Supreme, e cila më 15 gusht 2006, e refuzoi kërkesën e 
parashtruesit për revizionin si të papranueshme, me arsyetimin se 
Gjykata Komunale në Prizren, me Vendimin E.nr 14/2000, të datës 1 
qershor 2004, e kishte pezulluar procedurën e përmbarimit të iniciuar 
nga parashtruesi i kërkesës, kundër debitorëve, për shkak të 
parashkrimit dhe se Gjykata e Qarkut, me Vendimin Ac. nr. 354/2005, të 
17 tetorit 2005, e kishte hedhur poshtë ankesën e tij si të pabazuar dhe 
me atë rast e kishte vërtetuar vendimin e Gjykatës Komunale të 1 
qershorit 2004. 

 
23. Më 28 dhjetor 2006, Gjykata Supreme e Kosovës me vendimin Rev. nr. 

46/2005, të  28 dhjetorit 2006, në çështjen juridike lidhur me 
bashkëshorten e dytë të gjyshit të parashtruesit të kërkesës, axhën dhe 
hallën, në njërën anë dhe KBI Progres-“Lavërtaria” dhe palës së tretë nga 
fshati Hoqa e Qytetit në anën tjetër, e miratoi kërkesën për revizion, si 
dhe kërkesën e Prokurorit publik të Kosovës për mbrojtje të ligjshmërisë, 
me ç’rast i anuloi vendimet e gjykatave të ulëta dhe e ktheu lëndën në 
Gjykatën Komunale të Prizrenit për gjykim të mëtutjeshëm me numër të 
ri të dosjes C 99/07. 

 
24. Më 27 shkurt 2008, parashtruesi i kërkesës i propozoi Gjykatës 

Komunale në Prizren që t’i lejojë të ndërhyjë në procedurën gjyqësore të 
axhës dhe hallës së tij kundër KBI Progres-“Lavërtaria” dhe palës së tretë 
nga fshati Hoqa e Qytetit.  

 
25. Gjykata Komunale në Prizren, me vendimin Agj. nr. 17/2009, të 16 

dhjetorit 2009, e miratoi si të bazuar kërkesën e parashtruesit në cilësinë 
e paditësit dhe ndërhyrësit për përjashtimin e gjyqtarit, kundër të cilit 
parashtruesi i kërkesës kishte ushtruar ankesë, nga rasti C. nr. 99/07. 

 
26. Në përgjigje të kërkesës për të dhëna të dërguara nga Gjykata 

Kushtetuese në rastin KI 63/09, kryetari i Gjykatës Komunale të 
Prizrenit theksoi se kërkesa e parashtruesit për të marrë pjesë në 
procedurë, në cilësinë e ndërhyrësit, në rastin C. nr. 99/07, pas 
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deklaratave të palëve ndërgjyqëse, ishte miratuar, siç është regjistruar në 
procesverbalin e 7 korrikut 2010. 

 
27. Deri më tani, në rastin C. nr. 99/07, kryetari i Gjykatës Komunale ka 

caktuar 7 seanca, por disa nga to është dashur të shtyhen sepse nuk ishin 
plotësuar të gjitha parakushtet procedurale. Seanca e radhës ishte 
caktuar për 16 shtator 2010, pasi që përfaqësuesit e autorizuar të palëve 
ndërgjyqëse ishin pajtuar që të kenë më shumë kohë për shqyrtim dhe 
përgatitje, pasi që kjo ishte një çështje voluminoze që është zhvilluar nga 
vitet e 50-ta të shekullit të kaluar. Sidoqoftë, më 16 shtator 2010 Gjykata 
Komunale vendosi të pezullojë procedurën në këtë çështje pas vdekjes së 
të paditurës së katërt, hallës së parashtruesit të kërkesës.    

 
28. Në bazë të një ankese, të ushtruar nga ana e parashtruesit të kërkesës më 

16 dhjetor 2010 kundër pezullimit të procedurës, dosja e lëndës u dërgua 
në Gjykatën e Qarkut të Prizrenit për procedim të mëtutjeshëm. Deri më 
tani, parashtruesi i kërkesës nuk ka dorëzuar ndonjë informacion në 
lidhje me ndonjë përfundim të mundshëm të këtyre procedurave 
gjyqësore.  

 
Pretendimet e parashtruesit të kërkesës në lidhje me çështjen e 
pronës    
 
Sa i përket çështjes së pronës: 
 
29. Parashtruesi i kërkesës pretendon se,me aktgjykimin e Gjykatës 

Komunale në Prizren C. nr. 368/2000,të datës 8 maj 2003 dhe me 
aktgjykimin e Gjykatës Supreme Rev. 46/2005 (C. Nr. 99/07), të 28 
dhjetorit 2006, atij i janë shkelur të drejtat e garantuara me nenin 31 [E 
drejta për gjykim të drejtë dhe të paanshëm] të Kushtetutës.  

 
30. Parashtruesi i kërkesës pretendon se me vendimin e Gjykatës Komunale 

të datës 8 maj 2003, atij i ishte bërë një padrejtësi, pasi që ai nuk kishte 
qenë palë në këtë procedurë, pasi që dyshohej se Gjyqtari kryesues kishte 
marrëdhënie familjare me palët tjera në procedurë.   

 
31. Parashtruesi i kërkesës pretendon se me aktgjykimin e Gjykatës Supreme 

të Kosovës Rev. 46/2005 (C. Nr. 99/07), të 28 dhjetorit 2006, ai përjetoi 
edhe një padrejtësi tjetër, pasi që nuk ka mundur të përfshihet në 
procedurë, dhe me atë rast ishte parandaluar në gëzimin e të drejtës së 
supozuar në hise, përderisa Gjykata Supreme nuk ka qenë plotësisht në 
dijeni për të gjitha faktet.     

 
32. Parashtruesi i kërkesës pretendon se të drejtat e tij si fëmijë janë shkelur 

që nga viti 1956 pasi që gjatë asaj kohe babai i tij e ka ndarë pronën e 



BULETINI I PRAKTIKËS GJYQËSORE | 302 
 

 

trashëguar me anëtarët e familjes së tij dhe, kur babai i tij vdiq në vitin 
1956, ai nuk kishte qenë në gjendje të realizojë hisen e tij, pasi që ka qenë 
i mitur. Sipas parashtruesit të kërkesës, anëtarët e familjes së babait të tij 
e kanë shfrytëzuar dhe keqpërdorur situatën duke marrë hisen e babait 
të parashtruesit të kërkesës (vëllait të tyre të ndjerë). 

 
33. Parashtruesi i kërkesës pretendon se hisja e babait të tij nuk u realizua 

pasi që ai vdiq më 13 qershor 1956, ndërsa hisja është dashur të 
realizohet më 1 nëntor 1956, siç shkruan në barazimin gjyqësor të 14 
majit 1956, të lidhur në mes të babait të parashtruesit të kërkesës dhe 
anëtarëve të familjes së tij, përkundër faktit se Gjykata e Qarkut në 
Prizren me Vendimin O-nr. 123-56, të 24 tetorit 1956, kishte vendosur që 
nëna e tij, ai dhe vëllai i tij si të mitur, të jenë të vetmit trashëgimtarë të 
pronës së babait të tij të ndjerë. 

 
Përmbledhja e fakteve në lidhje me çështjen e familjes 
 
Më 16 shkurt 2006, shërbimet e sigurimit social në Suedi vendosën që të 
ndalojnë kontaktet në mes të parashtruesit të kërkesës dhe bashkëshortes e 
vajzës së tij, vendim që është vërtetuar nga gjykata e shkallës së dytë me 
Vendimin nr.  554-06, të 13 marsit 2006. 
 
34. I pakënaqur me vendimet gjyqësore parashtruesi i kërkesës parashtroi 

kërkesë, në dy raste, në GJEDNJ në Strasburg, kundër Qeverisë Suedeze. 
Kërkesa e parë u dorëzua më 27 mars 2006, ndërsa kërkesa e dytë më 15 
janar 2007.  

 
35. Më 26 shtator 2006, një kolegj prej tre gjyqtarësh të GJEDNJ-së, në bazë 

të nenit 27 të Konventës, vendosi që kërkesa  Nr. 8329/06 ishte e 
papranueshme, mbi bazë të asaj se nuk kishte gjetur asnjë gjurmë të 
shkeljes së të drejtave dhe lirive të garantuara me konventë apo me 
protokollet e saj. Në lidhje me këto dy kërkesa, GJEDNJ nxori Vendimin 
nr. 8329/06, të 26 shtatorit 2006, respektivisht Vendimin nr. 9095/07, 
të 18 shtatorit 2007. 

 
36. Kërkesa e dytë u shqyrtua nga një kolegj prej 3 gjyqtarësh të GJEDNJ-së 

më 18 shtator 2007, në bazë të nenit 27 të Konventës, i cili vendosi që 
kërkesa Nr. 9095/07 ishte po ashtu e papranueshme, për shkak se 
ankesa e tanishme ishte në esencë e njëjtë me kërkesën paraprake 
(Kërkesa Nr. 8329/06) dhe nuk përmbante fakte të reja.  

 
37. Parashtruesi i kërkesës parashtroi padi në gjykatat e rregullta dhe në 

Gjykatën e Lartë të Suedisë kundër tre personave: përgjegjësit të Spitalit 
Universitar të Lundtit, Seksioni Neonatal i Departamentit të Grave 
(Padia nr. B1044-06 e datës 2 maj 2006), një punëtori të një çerdheje në 
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Alvesta (Padia nr. B 155-06 e 10 tetorit 2006) dhe një punëtori tjetër të 
çerdhes në Alvesta (Padia nr. B 155-06 e po të njëjtës ditë). Në të tri 
rastet, paditë e parashtruesit të kërkesës u hodhën poshtë nga gjykatat e 
lartpërmendura. 

 
Pretendimet e parashtruesit të kërkesës në lidhje çështjen e 
familjes 
 
38. Parashtruesi i kërkesës pretendon se vendimet e GJEDNJ-së në lidhje 

me kërkesat Nr. 8329/06, të 26 shtatorit 2006 dhe Nr. 9095/07, të 18 
shtatorit 2007, ishin të njëanshme dhe të padrejta ndaj tij dhe familjes së 
tij, sepse siç pohon parashtruesi i kërkesës, këto vendime u morën nga 
kolegjet e GJEDNJ-së të përbëra nga gjyqtarë suedezë dhe jugosllavë, të 
cilët i mbronin interesat e tyre kundër kërkesës së parashtruesit, me të 
cilën kritikohet shteti suedez dhe ish-Jugosllavia.  

 
39. Parashtruesi i kërkesës më tutje pretendon se vendimet e gjykatave të 

rregullta në Suedi, me të cilat hedhet poshtë padia e tij kundër 
përgjegjësit të spitalit universitar të Lundtit dhe dy punëtorëve të 
çerdhes në Alvesta, ishin rezultat i racizmit dhe ksenofobisë së suedezëve 
dhe Suedisë ndaj të huajve. Si provë, parashtruesi i kërkesës i referohet 
një libri në suedisht të quajtur “Social Vanvard”, dhe një numri të CD-ve, 
shënimeve dhe fotografive. 

 
40. Parashtruesi i kërkesës pretendon se, për arsye të racizmit dhe përfitimit 

material, autoritete suedeze e kanë ndarë atë nga bashkëshortja e parë si 
dhe nga bashkëshortja e dytë dhe bebja e tyre, duke konstatuar se 
parashtruesi i kërkesës ishte gjoja në gjendje të paqëndrueshme 
mendore për të mbajtur familjen e tij.   

 
Vlerësimi paraprak i pranueshmërisë  
 
(1) Sa i përket çështjes së pronës 
 
41. Parashtruesi i kërkesës ankohet se me aktgjykimin e Gjykatës Komunale 

në Prizren C. nr. 368/2000, të 8 majit 2003, dhe aktgjykimin e Gjykatës 
Supreme Rev. 46/2005 (C. Nr. 99/07), të 28 dhjetorit 2006, i janë 
shkelur të drejtat e garantuara me nenin 31 [E drejta për gjykim të drejtë 
dhe paanshëm] të Kushtetutës. 

  
42. Sa i përket kërkesës së parashtruesit, Gjykata vëren se për të qenë në 

gjendje për të gjykuar për ankesën e parashtruesit, ajo së pari duhet 
kontrollojë nëse parashtruesi i kërkesës i ka plotësuar kriteret e 
pranueshmërisë të përcaktuara me Kushtetutë, Ligj dhe Rregullore të 
punës.   
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43. Në këtë kuptim, Gjykata vëren se përveç faktit se parashtruesi i kërkesës 

qartazi nuk ka qenë palë në këto procedura, vendimet relevante 
gjyqësore ndaj të cilave ai ankohet, janë të datës 8 maj 2003 (Vendimi i 
Gjykatës Komunale), respektivisht të datës 28 dhjetor 2006 (Vendimi i 
Gjykatës Supreme). Kjo do të thotë se ankesat e tij në lidhje me këto 
procedura gjyqësore kanë të bëjnë me ngjarje që kanë ndodhur para 15 
qershorit 2008, që është data e hyrjes në fuqi e Kushtetutës. Prandaj, 
Gjykata nuk ka juridiksion që të shqyrtojë këto ankesa. 

 
44. Pra, rezulton që kjo pjesë e kërkesës nuk është në pajtim “ratione 

temporis” me dispozitat e Kushtetutës dhe Ligjit (shih, mutatis 
mutandis, Jasioniene kundër Lituanisë, Kërkesa Nr. 415101/98, 
Aktgjykimet e GJEDNJ-së të 6 marsit dhe 9 qershorit 2003; si dhe, Rasti 
Nr. KI 61/09, “Adler Com” Sh.p.k., Vlerësim i kushtetutshmërisë të 
vendimit të Komunës së Gjakovës, Aktgjykimi i Gjykatës Kushtetuese i 
datës 16 dhjetor 2010). 

 
45. Gjykata më tutje vëren se me vendimin e 7 korrikut, Gjykata Komunale 

në Prizren, të cilës  lënda në të cilën parashtruesi i kërkesës nuk ishte 
palë, i ishte transferuar nga Gjykata Supreme me vendimin e 28 dhjetorit 
2006 me numër të ri të lëndës C. Nr. 99/07, e miratoi kërkesën e 
parashtruesit për të marrë pjesë në procedurë në cilësinë e ndërhyrësit. 
Megjithatë, kur Gjykata Komunale e pezulloi procedurën me vendimin e 
16 shtatorit 2010, parashtruesi i kërkesës parashtroi ankesë në Gjykatën 
e Qarkut kundër vendimit për pezullim. Parashtruesi i kërkesës nuk ka 
dorëzuar ndonjë informacion në lidhje me përfundimin e kësaj 
procedure gjyqësore.         

 
46. Në këto rrethana, Gjykata i referohet nenit 113.7 të Kushtetutës dhe nenit 

47.2 të Ligjit, të cilët parashikojnë që parashtruesi i kërkesës mund të 
parashtrojë kërkesë në Gjykatë, pasi t’i ketë shteruar të gjitha mjetet 
juridike të parapara me ligj. Arsyetimi për rregullin e shterjes së mjeteve 
bëhet në mënyrë që t’u mundësohet autoriteteve përkatëse, përfshirë 
edhe gjykatat, mundësinë e parandalimit apo korrigjimit të shkeljeve të 
pretenduara të Kushtetutës. Rregulli është i bazuar në supozimin se 
rendi juridik në Kosovë do të ofrojë mjete efektive kundër shkeljes së të 
drejtave kushtetuese. Ky është një aspekt i rëndësishëm i karakterit 
subsidiar të Kushtetutës (shih, inter alia, Aktvendimin për 
Papranueshmëri KI41-09 Universiteti AAB-RIINVEST SH.P.K., 
Prishtinë, kundër Qeverisë së Republikës së Kosovës, të 27 janarit 2010 
dhe, mutatis mutandis,  GJEDNJ, Selmouni kundër Francës, Nr. 
25803/94, vendimi i 28 korrikut 1999). 
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47. Pra rrjedhimisht kjo pjesë e kërkesës është e papranueshme. 
 
(2) Sa i përket çështjes së familjes 
 
48. Sa i përket pretendimeve të parashtruesit të kërkesës se janë shkelur të 

drejtat e tij të garantuara me nenin 31 [E drejta për gjykim të drejtë dhe 
të paanshëm], dhe nenin 37 [E drejta e martesës dhe e familjes] të 
Kushtetutës, Gjykata edhe njëherë thekson se, për të qenë në gjendje për 
të gjykuar për ankesën e parashtruesit ajo së pari duhet kontrollojë nëse 
parashtruesi i kërkesës i ka plotësuar kriteret e pranueshmërisë të 
përcaktuara me Kushtetutë, Ligj dhe Rregullore të punës.  

 
49. Në këtë drejtim, Gjykata vëren se, ngjarjet që kanë ndodhur në Suedi si 

dhe vendimet e GJEDNJ-së, për të cilat ankohet parashtruesi i kërkesës, 
nuk janë të ndërlidhura me  autoritetet publike në Kosovë, siç kërkohet 
me nenin 113.7 të Kushtetutës dhe 47(1) të Ligjit, dhe rrjedhimisht bien 
jashtë juridiksionit të Gjykatës.  

 
50. Prandaj, rezulton që kjo pjesë e kërkesës duhet të hedhet poshtë si 

“ratione personae” e papranueshme. 
 

PËR KËTO ARSYE  
 
 
Në pajtim me nenin 113.7 të Kushtetutës, nenin 20 të Ligjit dhe rregullin 
56(2) të Rregullores së punës, Gjykata Kushtetuese, në seancën e mbajtur 
më 6 korrik 2011, njëzëri,  
 

VENDOS 
 

I. TA HEDHË POSHTË  kërkesën si të papranueshme; 
 

II. Ky Vendim do t’u komunikohet palëve dhe do të botohet në 
Gazetën Zyrtare, në pajtim me nenin 20.4 të Ligjit për Gjykatën 
Kushtetuese; dhe 

 
III. Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 
 
 
 
Gjyqtarja raportuese           Kryetari i Gjykatës Kushtetuese  

 
Dr.Gjyljeta Mushkolaj            Prof. Dr. Enver Hasani 
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Shpresa Loxha-Pllana kundër Vendimit C. nr. 644/06 të Gjykatës 
Komunale të Pejës 
 
Rasti KI 87-2010, vendimi i datës 17 gusht 2011 
 
Fjalët kyçe: çështje e afatit kohor, shpronësimi, kërkesë individuale, kontesti 
pronësor, kthimi i tokës 
 
Parashtruesi e kishte dorëzuar Kërkesën në bazë të nenit 113.7 të 
Kushtetutës duke u ankuar për moszbatimin e ligjit, pa specifikuar se për 
cilin ligj bëhej fjalë, dhe/ose veprimet  e cilës gjykatë kontestoheshin, duke 
kërkuar kështu kthimin e tokës që ishte nacionalizuar përpara. Gjykata 
Komunale e Pejës kishte nxjerr vendimin përfundimtar në lidhje me ketë 
rast më 1 korrik 2008 ndërsa Parashtruesi e kishte paraqitur Kërkesën më 
20 shtator 2010. 

Gjykata vendosi se Kërkesa ishte e papranueshme sipas nenit 113.7 dhe nenit 
49 të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese pasi që Parashtruesi nuk e kishte 
parashtruar atë brenda afatit të detyrueshëm ligjor prej katër muajsh.  

 
Prishtinë, më 17 gusht 2011 

Nr. ref.: RK135 /11 

 
 

AKTVENDIM PËR PAPRANUESHMËRI  
 

në 
 

Rastin Nr. KI 87/10 
 

Parashtruesi 
 

Shpresa Loxha-Pllana 
 
 

Vlerësim i kushtetutshmërisë të Vendimit të Gjykatës 
Komunale të Pejës,  

C.nr. 644/06, të 1 korrikut 2008. 
 
 

GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS 
 
e përbërë nga: 
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Enver Hasani, Kryetar 
Robert Carolan, gjyqtar 
Altay Suroy, gjyqtar  
Almiro Rodrigues, gjyqtar   
Snezhana Botusharova, gjyqtare  
Ivan Čukalović, gjyqtar 
Gjyljeta Mushkolaj, gjyqtare  dhe 
Iliriana Islami, gjyqtare   
 
 Parashtruesi i kërkesës 
 
1. Parashtrues i kërkesës është Shpresa Loxha-Pllana, me vendbanim në 

Mitrovicë, e përfaqësuar nga Sami Sharaxhiu, jurist nga Peja. 
 
Vendimi i kontestuar  
 
2. Vendimi i kontestuar nga parashtruesja e kërkesës është Aktgjykimi i 

Gjykatës Komunale në Pejë i 1 Korrikut 2008, i cili i është dhënë 
parashtrueses së kërkesës po të njëjtën ditë.  

 
Objekti i çështjes 
 
3. Kërkesa e Parashtrueses ka të bëjë me mos-zbatimin e ligjit, pa cekur se 

cilit ligj, dhe/ose cila gjykatë, si p.sh Gjykata Komunale në Pejë dhe/ose 
Dhoma e Posaçme e Gjykatës Supreme të Kosovës.   

 
Baza juridike 
 
4. Neni 113.7 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: 

“Kushtetuta”), neni 22 i Ligjit për Gjykatën Kushtetuese të Republikës së 
Kosovës  i 15 janarit 2009, (Nr. 03/L-121), (në tekstin e mëtejmë: “Ligji”) 
dhe Rregulli 56 (2) i Rregullores së Punës së Gjykatës Kushtetuese të 
Republikës së Kosovës  (në tekstin e mëtejmë: “Rregullorja e Punës”).  

 
Procedura në Gjykatë 
 
5. Më 20 shtator 2010, Parashtruesja dorëzoi Kërkesën në Gjykatën 

Kushtetuese të Republikës së Kosovës  (në tekstin e mëtejmë: “Gjykata”). 
 
6. Më 9 nëntor 2010, Kërkesa iu përcoll  Gjykatës Komunale në Pejë. 
 
7. Më 14 dhjetor 2010, Kryetari, me Urdhërin Nr.GJR. 87/10, emëroi 

Gjyqtarin Robert Carolan si Gjyqtar Raportues. Po të njëjtën datë, 
Kryetari, me Urdhërin Nr.KSH. 87/10, emëroi Kolegjin Shqyrtues të 
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përbërë nga Gjyqtarët Altay Suroy (Kryesues), Snezhana Botusharova 
dhe Ivan Čukalovič.  

 
8. Më 16 maj 2011, Kolegji Shqyrtues, i përbërë nga gjyqtarët Altay Suroy 

(kryesues), Snezhana Botusharova dhe Ivan Čukalovič shqyrtuan 
raportin e Gjyqtarit Raportues  Robert Carolan dhe i rekomandoi 
Gjykatës papranueshmërinë e kërkesës.  

 
Përmbledhja e fakteve 
 
9. Më 13 korrik 1929, Gjykata e shkallës së parë në Pejë (Nr. 169) lëshoi një 

vendim që njohu pronësinë juridike të tokës në Pejë e cila i takonte 
gjyshit të parashtrueses së kërkesës në bazë të Tapisë (regjistrit të 
tokave). 

 
10. Kjo pronë ishte shtetëzuar nga qeveria në vitet 1930.  
 
11. Më 18 mars 1936, Gjykata Ekonomike e Dubrovnikut (Gjykimi POSL. 

NR.U25/35/8) I njohu të drejtën e pronësisë për tokën e shtetëzuar të 
gjyshit të parashtrueses së kërkesës dhe urdhëroi autoritetet që të 
kujdesen për kthimin e tokave të konfiskuara pronarit të ligjshëm, pra 
gjyshit të parashtrueses së kërkesës. Megjithatë, ky vendim nuk u zbatua 
dhe nuk u ekzekutua nga autoritetet.  

 
12. Më 3 mars 1946, gjyshit të parashtrueses së kërkesës iu shtetëzuan 

48,65,36 Ha tokë në Pejë me Vendimin e Gjykatës Agrare të Qarkut për 
Kosovë në Prishtinë (Nr. 591).  

 
13. Më 11 prill 1946, Gjykata Agrare e Qarkut për Kosovë në Prishtinë (Nr. 

1182) i ktheu një pjesë të titullit juridik tokës së gjyshit të parashtrueses 
së kërkesës.  

 
14. Trashëgimtarët e gjyshit të ndjerë të parashtrueses së kërkesës më 1985 i 

drejtuan kërkesë Këshillit Ekzekutiv të Krahinës Socialiste Autonome të 
Kosovës (KSAK) Sekretariatit për financa dhe ekonomi – kundër 
vendimit të Gjykatës Agrare të Qarkut. Ata kërkuan rinisjen e 
procedurave pasiqë kishin vërejtur fakte të reja. 

 
15. Më 3 prill 1985, Drejtorati Krahinor për Prona dhe Çështje Juridike në 

Prishtinë refuzoi kërkesën për rinisjen e procedurave të përmbyllura me 
vendimin e Gjykatës Agrare të Qarkut me arsyetimin se u kishte kaluar 
koha (nr. 03-466-993/84). Ky vendim u apelua në Gjykatën Supreme të 
Kosovës. 
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16. Më 14 nëntor 1985, Gjykata Supreme refuzoi si të pabazë, kërkesën për 
rinisjen e procedurave meqenëse u kishte kaluar koha (A-nr. 745/85).    

 
17. Më 19 shkurt 1999, parashtruesja e kërkesës paraqiti kërkesën tek 

Komisioni për rikthimin e tokave pronarëve të mëhershëm pranë 
Kuvendit Komunal në Pejë për rikthimin e tokës së marrë nga 
paraardhësit e saj. Asnjë përgjigje apo vendim nuk është i pranishëm 
lidhur me këtë në dosjen e rastit. 

 
18. Më 8 dhjetor 2005, parashtruesja e kërkesës paraqiti kërkesën për 

rikthimin e pasurisë së shtetëzuar, e cila momentalisht është në 
shfrytëzim të Institutit Bioteknik të Pejës, sipas Agjencisë Kosovare të 
Mirëbesimit (në tekstin e mëtejmë: “AKM”). 

 
19. Më 4 tetor 2006, parashtruesja e kërkesës paraqiti kërkesë tek Dhoma e 

Posaçme e Gjykatës Supreme duke kërkuar anulimin e vendimit të 
shtetëzimit të tokës.  Më 31 Janar 2007, Dhoma e Posaçme barti rastin 
tek Gjykata Komunale e Pejës që të vendosë për këtë çështje dhe njoftoi 
se poqëse parashtruesja e kërkesës do të ankohej ndaj vendimit të 
Gjykatës Komunale, kjo do të duhej të bëhej para Dhomës së Posaçme.     

 
20. Më 30 gusht 2006, parashtruesja e kërkesës paraqiti kërkesë në Gjykatën 

Komunale të Pejës për anulimin e vendimit të shtetëzimit të tokës.  Më 1 
korrik 2008, gjatë dëgjimit kryesor ishte vendosur që të ndërpriten 
procedurat lidhur me propozimin e përfaqësuesit të parashtrueses së 
kërkesës, pasiqë ishte e nevojshme që së pari të vendosej në procedurat 
preliminare, nëse do të transformohej AKM-ja në një agjenci të re, siç 
thuhet në letrën drejtuar Parashtrueses, të datës 4 korrik 2008, ose do të 
arrihet zgjidhja pas themelimit të shtetit të Kosovës. Përfaqësuesi i të 
paditurit nuk kishte asgjë kundër propozimit të ndërprerjes, pasiqë 
procedura nuk do të mund të ri-nisej sipas kërkesës së njërës palë 
kontestuese. 

 
Pretendimet e parashtruesit  
 
21. Parashtruesja e kërkesës pretendon se Gjykata Komunale e Pejës dhe 

Dhoma e Posaçme e Gjykatës Supreme nuk e kanë zbatuar ligjin.  
 
Vlerësimi paraprak për pranueshmërinë e kërkesës 
 
22. Sa i përket kërkesës së parashtrueses lidhur me mos-zbatimin e ligjit, pa 

e cekur se cilit ligj, dhe/ose cilës gjykatë, si p.sh Gjykata Komunale e 
Pejës dhe/ose Dhoma e Posaçme e Gjykatës Supreme të Kosovës, 
Gjykata vëren se, për të qenë në gjendje të gjykojë kërkesën e 
parashtrueses, është e nevojshme që së pari të analizohet nëse 
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parashtruesja e  kërkesës i ka plotësuar kërkesat për pranueshmëri të 
parapara me Kushtetutë, si dhe të cekura në Ligjin dhe Rregulloren e 
Punës.  

 
23. Si një nga kërkesat, parashtruesja duhet të vërtetojë se ka dorëzuar 

Kërkesën brenda afatit 4 mujor, siç parashihet në nenin 49 të Ligjit. 
Megjithatë, siç duket edhe nga dërgesat e parashtrueses së kërkesës, 
vendimi i fundit gjyqësor për rastin e saj ishte Vendimi i Gjykatës 
Komunale të Pejës  C.nr. 644/06, i datës 1 korrik 2008, i dhënë asaj më 1 
korrik 2008, përderisa ajo ka parashtruar kërkesën në Gjykatën 
Kushtetuese tek më 20 shtator 2010, çka është më shumë se 4 muaj pas 
hyrjes në fuqi të Ligjit (shih nenin 56 të Ligjit). Për të qenë e pranueshme 
kërkesa do të duhej paraqitur para 15 majit 2009 sipas dispozitave të 
kombinuara ligjore të nenit 49 dhe 56 të Ligjit. 

 
24. Nga kjo del se kërkesa nuk është në përputhshmëri me nenin 49 të Ligjit. 
 
25. Sa i përket çështjes së kthimit të pronave, Gjykata Kushtetuese i 

referohet rastit të mëhershëm të 15 tetorit 2010 - KI 14/09 
Trashëgimtarët e Ymer Loxhës dhe Sehit Loxhës kundër Vendimit 
Nr.PKL.Nr.21/07 të Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës të 17 
dhjetor 2008.  
 

PËR KËTO ARSYE 
 
Gjykata kushtetuese, sipas nenit 113.7 të Kushtetutës, nenit 49 të Ligjit për 
Gjykatën Kushtetuese dhe Rregullit 56(2) të Rregullores së Punës, njëzëri 
më 16 maj 2011 

 
                                                      VENDOS 

 
I. TA HEDHË POSHTË  kërkesën si të papranueshme; 

 
II. Ky Vendim do t’u njoftohet Palëve dhe do të publikohet në Gazetën 

Zyrtare, në pajtueshmëri me nenin 20.4 të Ligjit; dhe 
 

III. Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 
 
 
Gjyqtari Raportues             Kryetari i Gjykatës Kushtetuese 
 
Robert Carolan                                          Prof. Dr. Enver Hasani 
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Z. Denic D. Mladen dhe Z. Vitkovic-Denic D. Milorad kundër 
Vendimit Cml.-Gzz. Br. 36/2007 të Gjykatës Supreme 
 
Rasti KI 18-2010, vendimi i datës 17 gusht 2011 
 
Fjalët kyçe: shkelje e vazhdueshme, shterja e mjeteve juridike, kërkesa 
individuale, masa të përkohshme 
 
Parashtruesit e kanë dorëzuar Kërkesën në bazë të nenit 113.7 duke 
pretenduar se pranimi i kërkesës së Prokurorisë Publike për mbrojtjen e 
Ligjshmërisë nga Gjykata Supreme, duke anuluar kështu vendimin e 
favorshëm të Gjykatës Komunale të Prishtinës në kontestin e tyre pronësor, 
pasi që vendimi kishte marrë formën e prerë (res judicata), paraqet shkelje 
të neneve 22.1, 22.2, 22.5, 31.1 dhe 46 të Kushtetutës. Ata kërkuan nga 
Gjykata të anulojë vendimin e Gjykatës Supreme, të rikthejë vendimin e 
Gjykatës Komunale për kthim të pronës dhe të ndërmarr një numër masash 
të përkohshme për mbrojtjen e të drejtave të tyre pronësore. Parashtruesit 
argumentuan se Prokurori Publik nuk kishte të drejtë të parashtrojë 
Kërkesën për Mbrojtjen e Ligjshmërisë, se Kërkesa i është parashtruar 
Gjykatës së gabuar pasi që vetëm Dhoma e Posaçme kishte kompetencë për 
të shqyrtuar ankesën dhe sipas Rregullores së Punës së Dhomës Speciale 
ankesa nuk ishte parashtruar brenda afatit kohor.    

Gjykata e hodhi poshtë kërkesën për masa të përkohshme sepse 
Parashtruesit nuk kishin demonstruar se ekziston rreziku për shkaktimin e 
dëmit të pariparueshëm. Ajo vendosi që kërkesa ishte e papranueshme dhe e 
hodhi poshtë si ratione temporis sepse ajo kishte të bënte me çështje që 
kishin ndodhur para se të hynte në fuqi Kushtetuta. Gjykata arsyetoi se edhe 
nëse shkeljet e pretenduara ishte të karakterit të vazhdueshëm dhe brenda 
juridiksionit  kohor Kërkesa megjithatë ishte e papranueshme sepse 
Parashtruesit nuk kishin shterur të gjitha mjetet juridike në dispozicion 
duke marrë parasysh pritjen e çështjes në Gjykatën Komunale, duke cituar 
rastet Selmouni kundër Francës, Azinas kundër Qipros, Universiteti AAB-
RIINVEST SHPK, Prishtinë kundër Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe 
Mimoza Kusari-Lila kundër Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. 

Prishtinë, më 17 gusht 2011 
Nr. ref.: RK134 /11 

 

 
AKTVENDIM PËR PAPRANUESHMËRI 

 
në 

 
Rastin Nr. KI 18/10 
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Parashtruesit 
 

Z. Denic D. Mladen dhe z. Vitkovic-Deniq D. Milorad 
 

Vlerësim i kushtetutshmërisë të Vendimit të Gjykatës Supreme të 
Kosovës, Cml. – Gzz. nr. 36/2007, të 13 dhjetorit 2007 

 
 

GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS 
 

e përbërë nga: 
 
Enver Hasani, Kryetar 
Kadri Kryeziu, Zëvendëskryetar 
Robert Carolan, gjyqtar  
Altay Suroy, gjyqtar 
Almiro Rodrigues, gjyqtar 
Snezhana Botusharova, gjyqtare 
Ivan Čukalović, gjyqtar 
Gjylieta Mushkolaj, gjyqtare dhe 
Iliriana Islami, gjyqtare  
 
 
Parashtruesit e kërkesës 
 
1. Parashtrues janë z. Denic D. Mladen dhe z. Vitkovic-Denic D. Milorad, 

me vendbanim në Kralevë, Serbi, të përfaqësuar nga z. Vitkovic 
Branislav, avokat në Kralevë, Serbi. 

 
Vendimi i kontestuar 
 
2. Vendimi i kontestuar është Vendimi i Gjykatës Supreme të Kosovës, Cml. 

Gzz. nr. 36/2007, i 13 dhjetorit 2007, që parashtruesve iu dorëzua më 21 
janar 2008. 

 
Objekti i çështjes 
 
3. Parashtruesit pohojnë që vendimi i Gjykatës Supreme është në 

kundërshtim me nenin 22 [Zbatimi i Drejtpërdrejtë i Marrëveshjeve dhe 
Instrumenteve Ndërkombëtare], nenin 31 [E Drejta për Gjykim të Drejtë 
dhe të Paanshëm], nenin 32 [E Drejta për Mjete Juridike], dhe nenin 46 
[Mbrojtja e Pronës] të Kushtetutës së Republikës së Kosovës (në tekstin 
e mëtejmë: Kushtetuta). 

 
 



BULETINI I PRAKTIKËS GJYQËSORE | 313 
 

 

Baza juridike 
 
4. Neni 113.7 i Kushtetutës, neni 22 i Ligjit (Nr. 03/L-121) për Gjykatën 

Kushtetuese të Republikës së Kosovës, i 15 janarit 2009 (në tekstin e 
mëtejmë: Ligji), dhe rregulli 56 (2) i Rregullores së punës së Gjykatës 
Kushtetuese të Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: Rregullorja 
e punës). 

 
Procedura në Gjykatë 
 
5. Parashtruesit e dorëzuan kërkesën në Gjykatën Kushtetuese të 

Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: Gjykata) më 24 shkurt 
2010. 

 
6. Më 15 mars 2010, Kryetari i Gjykatës Kushtetuese, me Urdhrin Nr. GJR. 

18/10, e caktoi gjyqtaren Snezhana Botusharova Gjyqtare raportuese. Po 
të njëjtën datë, Kryetari i Gjykatës Kushtetuese, me Urdhrin Nr. KSH. 
18/10, e caktoi Kolegjin shqyrtues të përbërë nga gjyqtarët Kadri Kryeziu 
(kryesues), Iliriana Islami dhe Gjyljeta Mushkolaj. 

 
7. Më 12 prill 2011, Kolegji shqyrtues, i përbërë nga gjyqtarët Kadri Kryeziu 

(kryesues), Iliriana Islami dhe Gjyljeta Mushkolaj, e shqyrtoi raportin e 
Gjyqtares raportuese Snezhana Botusharova dhe i rekomandoi Gjykatës 
për papranueshmëri të kërkesës. 

 
Përmbledhja e fakteve 
 
8. Parashtruesit janë trashëgimtarë ekskluzivë ligjorë të z. Danic Dragoljub, 

babait të tyre të ndjerë, i cili ishte pronar i ngastrës kadastrale 1536/1, 
një ngastër e tokës në Jagnjillo, ZK Prishtinë. Disa pjesë ishin 
eksproprijuar pa kompensim më 20 korrik 1946, 3 dhjetor 1947 dhe 20 
gusht 1953. 

 
9. Pronësia e tokës zyrtarisht ishte kaluar përmes një kontrate ndërmjet 

pronarit (Danic V. Dragoljub) dhe Kooperativës së Përgjithshme 
Bujqësore “Dobrevë e Epërme”. Kjo kontratë ishte nënshkruar më 12 
qershor 1961 dhe ishte vërtetuar nga Gjykata e Qarkut në Prishtinë më 
30 tetor 1962. Kushtet e kontratës parashihnin pagesën e 100.000 
dinarëve (2.533,84 Euro në valutën e sotme) për z. Dragoljub si 
kompensim për tokë. 

 
10. Më 29 janar 1964, “Dobreva e Epërme” iu bashkëngjit Kooperativës 

Bujqësore Industriale “Kosova Export” nga Fushë Kosova. Si rrjedhojë, 
“Kosova Export” e fitoi pronësinë e tokës. 
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11. Më 21 shkurt 1997, Gjykata Komunale në Prishtinë nxori Aktgjykimin P. 
nr. 395/96, me të cilin ia kaloi të drejtën e pronësisë së tokës z. Mitrovic 
Pane Marko. Më vonë u zbulua që Aktgjykimi P. nr. 395/96 ishte 
dokument i falsifikuar, siç u konfirmua nga prokurori publik i qarkut në 
Prishtinë me vendimin PP. nr. 415-1/2005. Megjithatë, para se të dihej 
që aktgjykimi ishte i falsifikuar, Zyra për kadastër dhe gjeodezi e 
Komunës së Prishtinës e përdori atë aktgjykim të falsifikuar si bazë për 
kalimin e pronësisë së tokës tek Marko më 20 gusht 1998 (nr. 208/03). 

 
12. Më 7 mars 1997, parashtruesit e kërkesës ushtruan padi në Gjykatën 

Komunale në Prishtinë (P. nr. 236/97), me të cilën kërkonin rikthimin e 
tokës së paraardhësit të tyre. Procedura mbeti e pezulluar gjatë luftës.  

 
13. Më 19 mars 2004, Marko ua shiti tokën dy blerësve. 
 
14. Më 4 dhjetor 2006, parashtruesit e kërkesës sërish ushtruan padi në 

Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme për çështje që lidhen me 
Agjencinë Kosovare të Mirëbesimit. Me Vendimin SCC-06-0498, të 31 
janarit 2007, Dhoma e Posaçme i dha leje Gjykatës Komunale në 
Prishtinë të vepronte si gjykatë e shkallës së parë, por gjithashtu 
urdhëroi që ankesat duhej të ushtroheshin në Dhomën e Posaçme. 

 
15. Më 16 prill 2007, Gjykata Komunale në Prishtinë vendosi, me Vendimin 

P. Gr. 236/97, që kontrata e 12 qershorit 1961, me të cilën i kalohej toka e 
kontestuar “Dobrevës së Epërme” ishte lidhur nën kushte të shtrëngimit, 
duke e bërë kështu kontratën të pavlefshme, dhe që e drejta e z. Marko 
për pronësi ishte sqaruar nga fakti që vendimi i gjykatës të cilin e kishte 
përdorur për ta fituar pronësinë e tokës ishte i falsifikuar. 

 
16. Prandaj, Gjykata konsideroi që pronari i fundit legjitim i tokës ishte 

paraardhësi i parashtruesve dhe ua ktheu parashtruesve të drejtën e 
pronësisë. Gjykata gjithashtu konsideroi që parashtruesit ishin të 
obliguar t’ia kthenin Kosova Export-it kompensimin e marrë nga 
paraardhësi i tyre (2.533,84 Euro). 

 
17. Sipas Gjykatës Komunale, ky vendim do të bëhej i formës së prerë (res 

judicata) 15 ditë pas marrjes së vendimit. Parashtruesit e morën kopjen e 
vendimit të Gjykatës Komunale më 20 prill 2007. Prandaj, sipas 
udhëzimit të Gjykatës Komunale, vendimi duhet të konsiderohet i 
formës së prerë që nga 5 maji 2007, kurse, sipas rregulloreve të UNMIK-
ut, vendimi duhet të konsiderohet i formës së prerë që nga 20 qershori 
2007. Në kërkesën e tyre, parashtruesit e llogarisin periudhën kohore që 
vendimi të jetë bërë “res judicata“ duke përdorur rregulloret e UNMIK-
ut. 
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18. Më 6 korrik 2007, pasi vendimi i Gjykatës Komunale, sipas rregulloreve 
të Gjykatës Komunale dhe të UNMIK-ut, ishte bërë “res judicata”, 
prokurori publik paraqiti kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë në 
Gjykatën Supreme kundër Aktgjykimit të Gjykatës Komunale, P. nr. 
236/97. Parashtruesit nuk ishin palë në këtë procedurë. 

 
19. Më 13 dhjetor 2007, Gjykata Supreme nxori Vendimin Cml. – Gzz. nr. 

36/2007, me të cilin e anuloi Aktgjykimin e Gjykatës Komunale, P. nr. 
236/97, dhe ia rikthehu padinë për shqyrtim gjykatës së shkallës së parë. 

 
20. Siç duket, seanca për atë rast nuk është mbajtur ende. 
 
Pretendimet e parashtruesve 
 
21. Parashtruesit pohojnë që prokurori publik nuk kishte të drejtë të 

parashtronte kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë. 
 
22. Parashtruesit më tej pohojnë që prokurori publik nuk e parashtroi 

ankesën në gjykatën e duhur dhe pohojnë që vetëm Dhoma e Posaçme e 
Gjykatës Supreme kishte kompetenca për ta shqyrtuar ankesën, siç ceket 
në Vendimin e Dhomës së Posaçme, SCC-06-0498. 

 
23 Parashtruesit gjithashtu pohojnë që ankesa e prokurorit publik nuk ishte 

parashtruar brenda afatit kohor të paraparë me Rregulloren e Dhomës së 
Posaçme. 
 

24 Për shkak të arsyeve të përmendura, parashtruesit pohojnë që Vendimi i 
Gjykatës Supreme, Cml. – Gzz. nr. 36/2007, i 13 dhjetorit 2007, shkel 
nenin 22(1) [Deklarata Universale për të Drejtat e Njeriut], nenin 22(2) 
[Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut] dhe nenin 
22(5) [Konventa për Eliminimin e të gjitha Formave të Diskriminimit 
Racor] të Kushtetutës. 

 
25 Parashtruesit gjithashtu pohojnë që Vendimi i Gjykatës Supreme e shkel 

nenin 31 [E Drejta për Gjykim të Drejtë dhe të Paanshëm], paragrafin 1 
të Kushtetutës, i cili thotë: “Çdokujt i garantohet mbrojtje e barabartë e 
të drejtave në procedurë para gjykatave, organeve të tjera shtetërore 
dhe bartësve të kompetencave publike”. 

 
26. Parashtruesit më tej pohojnë që Vendimi i Gjykatës Supreme e shkel 

nenin 32 [E Drejta për Mjete Juridike] të Kushtetutës, i cili thotë: “Secili 
person ka të drejtë të përdorë mjetet juridike kundër vendimeve 
gjyqësore dhe administrative të cilat cenojnë të drejtat ose interesat e 
saj/tij në mënyrën e përcaktuar me ligj”. 
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27.  Së fundi, parashtruesit pohojnë që vendimi i Gjykatës Supreme e shkel 
nenin 46 [Mbrojta e Pronës], paragrafin 1 të Kushtetutës, i cili thotë: “E 
drejta e pronës është e garantuar”. 

 
28. Parashtruesit kërkojnë nga Gjykata Kushtetuese që ta anulojë Vendimin 

e Gjykatës Supreme, Cml. - Gzz. nr. 36/2007, të 13 dhjetorit 2007, dhe ta 
rikthejë Vendimin e gjykatës së shkallës së parë, P. nr. 236/97, të 16 
prillit 2006. 

 
29. Parashtruesit gjithashtu kërkojnë masa të përkohshme që ia ndalojnë 

Zyrës kadastrale komunale (Prishtinë) t’i administrojë ndryshimet për 
pronësinë e pronës për tokën e kontestuar, duke ia ndaluar Drejtorisë 
për planifikim urban dhënien e lejeve për ndërtim në atë tokë dhe 
parandalimin e çfarëdo punëve ndërtimore atje. 

 
Vlerësimi i kërkesës për masë të përkohshme 
 
30. Parashtruesit kanë kërkuar nga Gjykata vënien e masës së përkohshme 

ndaj Zyrës kadastrale komunale. 
 
31. Megjithatë, Gjykata konsideron që parashtresat e parashtruesve nuk 

përmbajnë prova apo arsye të mjaftueshme që mund ta arsyetojnë 
vënien e masës së përkohshme. Në veçanti, parashtruesit nuk kanë 
treguar, siç kërkohet me nenin 27 të Ligjit, se do të pësojnë dëme të 
pariparueshme nëse masa e përkohshme nuk miratohen. Për më tepër, 
nuk është vërtetuar që vendosja e masës së përkohshme do të ishte në 
interes publik. 

 
32. Prandaj, kriteret për vënien e masës së përkohshme nuk janë 

përmbushur dhe kërkesa e parashtruesve duhet të hidhet poshtë. 
 
Vlerësimi i pranueshmërisë së kërkesës 
 
33. Sa i përket ankesës së parashtruesve se me Vendimin e Gjykatës 

Supreme, Cml. - Gzz. nr. 36/2007, u është privuar prona e tyre, Gjykata 
vëren që për të gjykuar për kërkesën e parashtruesve, ajo duhet së pari të 
shqyrtojë nëse parashtruesit i kanë përmbushur kriteret për 
pranueshmëri, të përcaktuara në Kushtetutë, Ligj dhe Rregullore të 
punës. 

 
34. Nga parashtresat e tyre duket që vendimi i Gjykatës Supreme u është 

dorëzuar parashtruesve më 21 janar 2008, dmth., para hyrjes në fuqi të 
Kushtetutës dhe që kërkesën e kanë parashtruar në Gjykatë më 24 shkurt 
2010. 
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35. Prandaj, Gjykata duhet së pari të përcaktojë nëse çështjet e ngritura në 
kërkesë “janë nën juridiksionin e saj”. Në këtë drejtim, Gjykata 
konsideron që nga autoritetet publike të Republikës së Kosovës mund të 
kërkohet të përgjigjen për faktet dhe aktet që kanë ndodhur pas hyrjes në 
fuqi të Kushtetutës, më 15 qershor 2008. Si rrjedhojë, Gjykata nuk mund 
ta shqyrtojë një kërkesë që ka të bëjë me ngjarjet që kanë ndodhur para 
hyrjes në fuqi të Kushtetutës. 

 
36. Sa i përket kërkesës në fjalë, Gjykata vëren që ajo ka të bëjë me çështje që 

kanë ndodhur para 15 qershorit 2008, dhe, si rrjedhojë, janë jashtë 
juridiksionit të Gjykatës. Prandaj, Gjykata duhet ta hedhë poshtë 
kërkesën si ratione temporis në mospërputhje.  

 
37. Edhe po të supozohej se mund të ketë situatë të vazhdueshme në rastin 

në fjalë, nëse shkelja e Kushtetutës ishte shkaktuar nga një akt i kryer 
para hyrjes në fuqi të Kushtetutës dhe pasojat e atij akti origjinal ende 
ekzistojnë, që i japin kompetencë Gjykatës ta shqyrtojë ankesën, kërkesa 
është e papranueshme 

 
38. Në procedurën e 13 dhjetorit 2007, në të cilën parashtruesit nuk ishin të 

pranishëm, Gjykata Supreme e aprovoi kërkesën e Prokurorit të Shtetit 
për mbrojtje të ligjshmërisë, e anuloi Aktgjykimin e Gjykatës Komunale 
të 16 prillit 2006, dhe ia ktheu rastin Gjykatës Komunale për rigjykim. 
Deri më tani, parashtruesit nuk kanë dorëzuar asnjë dëshmi që tregon se 
Gjykata Komunale tashmë ka caktuar seancë dëgjimore dhe ka marrë 
vendim për këtë çështje, përveç që në Gjykatën Komunale i kanë 
parashtruar ankesat e njëjta si në këtë Gjykatë. 

 
39. Në këtë drejtim, Gjykata i referohet nenit 113.7 të Kushtetutës dhe nenit 

47(2) të Ligjit, sipas të cilave individët që paraqesin kërkesë në Gjykatë 
duhet t’i shterin të gjitha mjetet juridike në dispozicion sipas ligjit në 
fuqi. 

 
40. Gjykata thekson se arsyetimi për shterimin e mjeteve juridike është që 

t’ua lejojë autoriteteve në fjalë, duke përfshirë gjykatat, mundësinë për ta 
parandaluar ose korrigjuar shkeljen e supozuar të Kushtetutës. Ky 
rregull bazohet në supozimin se rendi juridik i Kosovës do të sigurojë një 
mjet efikas juridik për shkeljen e të drejtave kushtetuese (shih, mutatis 
mutandis, GJEDNJ, Selmouni kundër Francës, Nr. 25803/94, Vendim i 
28 korrikut 1999). Megjithatë, nuk është e nevojshme që të drejtat 
kushtetuese të ceken në mënyrë eksplicite në procedurën në fjalë. Nëse 
çështja ishte ngritur në mënyrë implicite ose në substancë, rregulli i 
shterimit të mjeteve juridike është plotësuar (shih, mutatis mutandis, 
GJEDNJ, Azinas kundër Qipros, Nr. 56679/00, Vendim i 28 prillit 
2004).  
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41. Kjo Gjykatë përdori të njëjtin arsyetim kur nxori Aktvendimin për 
Papranueshmëri në rastin Universiteti AAB-RIINVEST L.L.C., Prishtinë 
kundër Qeverisë së Republikës së Kosovës, Rasti KI-41/09, i 27 janarit 
2010, dhe në Aktvendimin për Papranueshmëri në rastin Mimoza 
Kusari-Lila kundër Komisionit Qendror Zgjedhor, Rasti Nr. 73/09, i 23 
marsit 2010. 

 
42. Sa i përket rastit në fjalë, nga parashtresat e parashtruesve shihet që, 

deri më tani, ata nuk i kanë ngritur apo parashtruar shkeljet e supozuara 
në procedurat në zhvillim e sipër në Gjykatën Komunale apo në gjykatat 
e shkallëve më të larta; nëse ankesa e tyre në këto gjykata të rregullta nuk 
do të ketë sukses, atëherë parashtruesit mund të parashtrojnë kërkesë të 
re në këtë Gjykatë. 

 
43. Prandaj, rezulton që parashtruesit nuk i kanë shteruar të gjitha mjetet 

juridike në dispozicion sipas ligjit në fuqi, siç kërkohet me nenin 113.7 të 
Kushtetutës dhe nenin 47(2) të Ligjit. 

 
 

PËR KËTO ARSYE 
 
Në pajtim me nenin 20 të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese, dhe rregullin 
56(2) të Rregullores së punës, në seancën e mbajtur më 12 prill 2011, Gjykata 
Kushtetuese njëzëri 
 

VENDOS 
 

I. TA HEDHË POSHTË kërkesën për masë të përkohshme; 
 

II. TA HEDHË POSHTË kërkesën si të papranueshme; 
 

III. Ky Vendim do t’u komunikohet palëve dhe do të publikohet në 
Gazetën Zyrtare, në pajtim me nenin 20 (4) të Ligjit për Gjykatën 
Kushtetuese; dhe 

 
IV. Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 
 
 

 
Gjyqtarja Raportuese           Kryetari i Gjykatës Kushtetuese 

 
Snezhana Botusharova                 Prof. Dr. Enver Hasani 
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Arta Hyseni kundër aktvendimit A Nr. 1030/2009 të Gjykatës 
Supreme të Kosovës 
 
Rasti KI 21-2010, vendimi i datës 17 gusht 2011 
 
Fjalët kyçe: numërimi i votave, barra e dëshmisë, barazia para ligjit, liria e 
zgjedhjes dhe pjesëmarrjes, kërkesa individuale, marrëveshjet dhe 
instrumentet ndërkombëtare, kërkesë qartazi e pabazuar 
 
Parashtruesja e kishte dorëzuar Kërkesën në bazë të nenit 113.7 të 
Kushtetutës duke kontestuar vendimin e Gjykatës Supreme për hedhjen 
poshtë të ankesës së saj kundër refuzimit të Panelit Zgjedhor për Ankesa dhe 
Parashtresa (PZAP) për certifikimin e zgjedhjes së saj në Asamblenë 
Komunale të Podujevës, duke dashur të argumentojë se ky refuzim shkelte 
nenet 3, 24 dhe 45 të Kushtetutës. Ajo argumentoi se PZAP e kishte refuzuar 
ankesën e saj të parë pa ekzaminuar faktet dhe e kishte konsideruar të 
papranueshme ankesën e saj të dytë pavarësisht mbështetjes së saj me fakte, 
dhe se Gjykata Supreme në mënyrë të padrejtë kishte konstatuar se as 
mospërputhja në mes të rezultateve preliminare dhe atyre përfundimtare të 
zgjedhjeve e as pritjet e Parashtrueses nuk paraqisnin bazë legjitime për 
rishikimin dhe kthimin prapa të vendimit të KQZ-së. 

Gjykata vendosi se KQZ-së dhe PZAP-së u është dhënë autoriteti për të 
siguruar mbarëvajtjen e procesit zgjedhor, duke theksuar se Gjykata 
Kushtetuese do të anulonte një certifikim të zgjedhjeve vetëm pasi 
parashtruesi të ketë dëshmuar plotësisht se ka pasur shkelje serioze të të 
drejtave dhe lirive individuale të garantuara me Kushtetutë. Duke respektuar 
vendimet e PZAP-së dhe të Gjykatës Supreme, Gjykata, në bazë të Rregullave 
36.1(c) dhe 36.2(d) vendosi se Kërkesa ishte e papranueshme sepse 
Parashtruesja nuk kishte mundur të arsyetojë në mënyrë të mjaftueshme 
pretendimin e saj. 

Prishtinë, më korrik 2011 
Nr. ref.: RK/11 

 
AKTVENDIM PËR PAPRANUESHMËRI 

 
në 

 
Rastin Nr. KI 21/10 

 
Parashtruesi 

 
Arta Hyseni 
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kundër 
 

Vendimit të Gjykatës Supreme të Kosovës A Nr. 1030/2009, të 
12 shkurtit 2010  

 
 

GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS 

e përbërë nga:  

Enver Hasani, Kryetar 
Kadri Kryeziu, Zëvendëskryetar  
Robert Carolan, gjyqtar 
Altay Suroy, gjyqtar 
Almiro Rodrigues, gjyqtar  
Snezhana Botusharova, gjyqtare 
Ivan Čukalović, gjyqtar  
Gjylieta Mushkolaj, gjyqtare dhe 
Iliriana Islami, gjyqtare 
 
Miraton aktvendimin në vijim: 
 
Parashtruesi i kërkesës  
 
1. Parashtrues është znj. Arta Hyseni, nga Llapashtica e Poshtme, 

Podujevë. 
 
Vendimi i kontestuar 
 
2. Vendimi i Gjykatës Supreme të Kosovës A Nr. 1030/2009, i 12 shkurtit 

2010. 
 
Baza juridike 
 
3. Neni 113.7 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: 

Kushtetuta), neni 20 i Ligjit Nr. 03/L-121 për Gjykatën Kushtetuese të 
Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: Ligji), dhe neni 56(2) i 
Rregullores së punës së Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës 
(në tekstin e mëtejmë: Rregullorja e punës). 
 

Objekti i çështjes 
 
4. Parashtruesja e parashtroi kërkesën në Gjykatën Kushtetuese të Kosovës 

më 30 mars 2010. Parashtruesja e kontestoi vendimin e Gjykatës 
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Supreme të Kosovës A Nr. 1030/2009, të 12 shkurtit 2010, me të cilin 
refuzohej ankesa e saj kundër Komisionit Zgjedhor për Ankesa dhe 
Parashtresa (KZAP), që rezultoi nga pakënaqësia e saj me dështimin për 
ta shpallur atë të zgjedhur në Kuvendin Komunal të Podujevës pas 
zgjedhjeve lokale të mbajtura më 15 nëntor 2009.  

 
5. Në veçanti, parashtruesja pohon që janë shkelur këto dispozita të 

Kushtetutës: nenet 3 dhe 24 [BARAZIA PARA LIGJIT], dhe neni 45 [TË 
DREJTAT ZGJEDHORE DHE TË PJESËMARRJES]. 

 
Përmbledhja e procedurës në Gjykatën Kushtetuese 
 
6. Parashtruesja e parashtroi kërkesën në Gjykatën Kushtetuese më 30 

mars 2010. Kryetari i Gjykatës e caktoi Prof. Dr. Ivan Čukalović Gjyqtar 
raportues dhe Kolegjin shqyrtues të përbërë nga Enver Hasani 
(kryesueses) dhe gjyqtarët Kadri Kryeziu dhe Iliriana Islami. 

 
Përmbledhja e fakteve 
 
7. Parashtruesja ishte kandidate për Kuvendin Komunal të Podujevës në 

zgjedhjet lokale në Kosovë të mbajtura më 15 nëntor 2009. Parashtruesja 
pohon që rezultatet paraprake të lëshuara nga Komisioni Qendror 
Zgjedhor (KQZ) treguan se ajo fitoi 179 vota, prandaj kishte të drejtë të 
zgjidhej si anëtare e Kuvendit Komunal për Podujevë. Megjithatë, kur 
rezultatet përfundimtare u certifikuan nga KQZ-ja, më 14 dhjetor 2009, 
në to thuhej se ajo kishte fituar 187 vota, kurse një kandidat tjetër kishte 
pranuar 192 vota. Kjo nënkuptonte që ajo nuk ishte zgjedhur për në 
Kuvendin Komunal. 

 
8. Ajo thotë se pësoi dëm që rezulton nga zgjedhjet lokale për shkak të 

manipulimit të qëllimshëm ose për shkak të llogaritjes së gabuar 
matematikore të votave. Parashtruesja fillimisht parashtroi ankesë 
kundër këtyre rezultateve në Komisionin Zgjedhor për Ankesa dhe 
Parashtresa (KZAP) më 17 dhjetor 2009. 

 
9. KZAP-i e refuzoi ankesën e saj nëpërmjet vendimit të vet 495/2009, të 

22 dhjetorit 2009. Ajo pohon që KZAP-i fare nuk e shqyrtoi gjendjen 
faktike të votave. KZAP-i tha në atë vendim se pasi Komisioni Qendror 
Zgjedhor (KQZ) i kishte certifikuar rezultatet e zgjedhjeve lokale më 14 
dhjetor 2009, rezultatet ishin të detyrueshme. Prandaj, KZAP-i e refuzoi 
ankesën si të pabazë. 

 
10. Më 29 dhjetor 2009, e pakënaqur me këtë rezultat, parashtruesja pohoi 

t’i kishte parashtruar një ankesë tjetër KZAP-it. Kësaj radhe, ajo thotë se 
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i dorëzoi të gjitha provat e ankesës dhe përfshiu sqarimin tabelor të 
numërimit të votave të zgjedhjeve. 

11. Përmes vendimit të vet A. Nr. 529/2009, KZAP-i konkludoi se ankesa e 
parashtrueses kishte të bënte me një çështje të vendosur dhe konkludoi 
se ankesa e dytë ishte e papranueshme. 

 
12. Parashtruesja ushtroi ankesë kundër këtij vendimi në Gjykatën Supreme 

të Kosovës. Gjykata Supreme e refuzoi ankesën e saj më 12 shkurt 2010. 
Gjykata Supreme tha në aktgjykimin e vet se mospërputhja e supozuar e 
rezultateve përfundimtare me rezultatet paraprake, apo me pritjet e 
ankueses, nuk ishte arsye për t’u ankuar kundër KQZ-së. 

 
Vlerësimi i pranueshmërisë së kërkesës 
 
13. Për të gjykuar për kërkesën e parashtrueses, Gjykata së pari duhet të 

shqyrtojë nëse parashtruesja e kërkesës i ka përmbushur kriteret për 
pranueshmëri, të përcaktuara në Kushtetutë dhe të specifikuara më tej 
në Ligjin për Gjykatën Kushtetuese dhe në Rregullore të punës. 

 
14. Në Aktvendimin e vet për Papranueshmëri, të nxjerrë në rastin Mimoza 

Kusari-Lila, në një rast të mëparshëm të znj. Mimoza Kusari, KI- 73/09, 
të publikuar më 18 mars 2010, Gjykata Kushtetuese përmendi rëndësinë 
e zgjedhjeve në një shoqëri demokratike. Gjykata Kushtetuese iu referua 
atij aktvendimi dhe përsëriti vrojtimet e veta në një aktgjykim tjetër të 
Gjykatës në Rastin Kimete Bikliqi kundër Komisionit Qendror Zgjedhor, 
Rasti Nr. KI. 09/10, i 14 dhjetorit 2010. Vlen të përmenden disa citate 
nga vendimi i mëparshëm. 

 
20. Neni 45 i Kushtetutës së Kosovës siguron: 

 
Neni 45 [Të Drejtat Zgjedhore dhe të Pjesëmarrjes] 
 

1.     Çdo shtetas i Republikës së Kosovës që ka arritur moshën 
tetëmbëdhjetë vjeç, qoftë edhe ditën e zgjedhjeve, gëzon të 
drejtën të zgjedhë dhe të zgjedhet, me përjashtim kur kjo e drejtë 
i kufizohet me vendim gjyqësor. 

 
2.   Vota është personale, e barabartë, e lirë dhe e fshehtë. 

 
3.    Institucionet shtetërore mbështesin mundësitë për pjesëmarrjen 

e çdonjërit në aktivitete publike dhe të drejtën e secilit për të 
ndikuar në mënyrë demokratike në vendimet e organeve 
publike. 
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21. Sipas nenit 22 të Kushtetutës së Kosovës, Konventës Evropiane për 
Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore dhe 
Protokolleve të saj janë drejtpërsëdrejti të aplikueshme në Republikën e 
Kosovës. Ato përbejnë pjesën e së Drejtës Kombëtare. Neni 3 i 
Protokollit të Parë siguron të drejtën për zgjedhje të lira. Siguron se 
zgjedhje të lira do të mbahen "...me intervale të arsyeshme me votim të 
fshehtë, në kushte të cilat do të sigurojnë shprehjen e lirë të opinionit të 
njerëzve ... "  
 
22. Neni 123.2 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës siguron se 
“Vetëqeverisja Lokale ushtrohet nga organe përfaqësuese që zgjidhen 
me anë të zgjedhjeve të përgjithshme, të lira, të barabarta, direkte dhe 
të fshehta’'. Kuvendi i Kosovës ka siguruar një mekanizëm për mbajtjen 
e Zgjedhjeve të Përgjithshme dhe Lokale duke miratuar Ligjin për 
Zgjedhjet e Përgjithshme, Ligji Nr. 03/L-073 në Republikën e Kosovës 
dhe Ligjin mbi Zgjedhjet Lokale në Republikën e Kosovës, Ligji Nr. 
03/L-040. 
 
23. Natyra e të drejtave për të votuar në zgjedhje dhe për të kandiduar 
në zgjedhje dallon në praktikën gjyqësore të Gjykatës Evropiane për të 
Drejtat e Njeriut (GJEDNJ). Gjykata ka theksuar se e drejta për të 
votuar është e drejtë aktive dhe e drejta për t’u zgjedhur është e drejtë 
pasive. Parashtruesja e kërkesës mban qëndrimin se e drejta e saj për 
t’u zgjedhur është shkelur. Megjithatë, ka një ndryshim midis të drejtës 
për t’u zgjedhur dhe të drejtës për të kandiduar në zgjedhje. 
Jurisprudenca e GJEDNJ tregon se ekziston një liri veprimi e 
konsiderueshme që shtetet kanë në sistemin e tyre elektoral, dhe ata 
lejojnë një hapësirë të gjerë vlerësimi lidhur me mënyrën që janë 
zhvilluar zgjedhjet dhe se si shpallen rezultatet e zgjedhjeve. Në rastin e 
Partisë Komuniste të Bashkuar të Turqisë vs Turqia, Gjykata theksoi se 
”(shtetet) kanë një hapësirë të gjerë vlerësimi në këtë sferë, por është 
Gjykata, si mundësia e fundit, e cila vendosë nëse kërkesat e Protokollit 
të Parë janë pajtuar; ajo kënaqet kur kushtet e vëna nga shtetet nuk 
zvogëlojnë të drejtat në fjalë dhe deri diku nuk dëmtojnë  
thelbin e tyre ashtu që t'i privojnë këto të drejta nga efektiviteti i tyre; 
kur atë kërkesa e kushte të vëna nga shtetet imponohen në ndjekje të një 
qëllimi legjitim; kur mjetet që përdoren nuk janë në disproporcion 
(shihni Sadek and Others (no.2) vs Turkey, no.25144/94 et ai, 31, ECHR 
2002-IV). 
 
24. GJEDNJ ka shprehur vazhdimisht rëndësinë e zgjedhjeve të lira dhe 
të demokracisë në aktgjykimet e saj. Në të njëjtin aktgjykim, Gjykata 
shprehu mendimin e saj për si vijon: ”Demokracia paraqitet si modeli i 
vetëm politik i parashikuar nga Konventa dhe, për pasojë, i vetmi që 
pajtohet me të'. GJEDNJ, në të njëjtin aktgjykim citoi me miratim Kodin 
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e Praktikës së Mirë, i aprovuar nga Komisioni Evropian për Demokraci 
përmes Ligjit (Komisioni i Venecias) në seancat e 51 (Udhëzimet) dhe 52 
(Raporti) më 5-6 korrik dhe 18-19 tetor 2002 (Opinioni nr. 190/2002, 
CDL-AD(2002) 23 rev). Komisioni Venecias me këtë rast deklaroi: 
Pesë parimet mbi të cilat mbështetet trashëgimia zgjedhore e Evropës 
janë se zgjedhjet duhet të jenë: universale, të barabarta, të lira, të 
fshehta dhe përmes një votimi të drejtpërdrejtë. Përveç kësaj, zgjedhjet 
duhet të mbahen në intervale të rregullta. 
 
25. Komisioni i Venecias vë në dukje se organizimi i zgjedhjeve duhet të 
mbikëqyret nga një organ i pavarur, përgjegjës për aplikimin e ligjit 
zgjedhor dhe që të ketë një sistem efektiv apeli. Sipas ligjit në Kosovë, 
këto dy funksione kryhen nga KQZ-ja dhe KZAP-i, me të drejtën për 
ankesë/apel në gjykatë në rastet e parashikuara nga ligji. Vetëm këto 
dy janë organet të cilat vendosin me të gjitha çështjet lidhur me 
zhvillimin e zgjedhjeve, certifikimin e rezultateve dhe kush gjykon mbi 
ankesat dhe apelet e lejuara që kanë të bëjnë me procesin zgjedhor, siç 
parashihen me ligj dhe rregullat zgjedhore. Këto janë organe të 
përhershme e të pavarura. 
 
26. Arsyetimi që KQZ dhe KZAP-i kanë këto autorizime dhe të drejta, 
mbështetet në supozimin se duhet të këtë siguri në procesin e zgjedhjeve. 
Nevoja e sigurisë në procesin zgjedhor kërkon anulimin e zgjedhjeve 
vetëm në rastet e shkeljeve më serioze dhe barra e vështirë e të 
provuarit bie me këdo që pretendon për kësi lloj shkeljesh. 
 
27. Roli i Gjykatës Kushtetuese në procesin zgjedhor njihet me Ligjin 
për Zgjedhjet e Përgjithshme, ku në nenin 106.1 thuhet se KQZ do të 
certifikojë rezultatet e zgjedhjeve vetëm pasi KZAP dhe Gjykata 
Kushtetuese të kenë shqyrtuar ankesat e paraqitura. Kjo Gjykatë nuk ka 
rol tjetër në proceset zgjedhore dhe nuk mund të rishqyrtojë, ose 
rishikojë, vendimet e KQZ-së dhe KZAP-it, përveç rasteve të 
jashtëzakonshme kur ka ndodhur shkelje e të drejtave dhe lirive 
individuale të cilat garantohen me Kushtetutë”. 

 
15. Gjatë shqyrtimit të ngjarjeve që shpurën në paraqitjen e kërkesës, 

Gjykata Kushtetuese vë në pah faktin se parashtruesja kishte një vendim 
nga KZAP-i në lidhje me pakënaqësinë e saj me rezultatet e zgjedhjeve 
lokale për komunën e Podujevës. Ajo u përpoq ta ushtronte edhe një 
ankesë tjetër në KZAP dhe ai vendosi që ankesa e saj tashmë ishte 
shqyrtuar. Ajo ushtroi ankesë kundër vendimit të dytë të KZAP-it në 
Gjykatën Supreme, e cila vendosi që ankesa e saj drejtuar tyre nuk ishte e 
bazuar. 
 

16. Rregulli 36.1 dhe 2 i Rregullores së punës parashikon: 
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Rregulli 36 

Kriteret e pranueshmërisë 

1. Gjykata mund t’i shqyrtojë kërkesat vetëm nëse: 

a) janë shterur të gjitha mjetet juridike efektive të përcaktuara 
me ligj kundër vendimit ose aktgjykimit të kundërshtuar, ose 

b) kërkesa parashtrohet brenda katër muajsh nga dita e 
dorëzimit të vendimit të mjetit të fundit juridik efektiv te 
parashtruesi, ose 

c) kërkesa është qartazi e bazuar. 

2. Gjykata do të refuzojë një kërkesë si qartazi të pabazuar nëse 
bindet se: 

a) kërkesa nuk arsyetohet prima facie, ose 

b) faktet e paraqitura në asnjë mënyrë nuk e arsyetojnë 
pretendimin për shkeljen e një të drejte kushtetuese, ose 

c) Gjykata gjen se parashtruesi nuk është subjekt i ndonjë 
shkeljeje të së drejtave të garantuara me Kushtetutë, ose 

d) kur parashtruesi nuk dëshmon në mënyrë të mjaftueshme 
pretendimin e tij. 

17. Kjo Gjykatë rikujton që nuk mund t’i rishikojë ose kthejë mbrapsht 
vendimet e KQZ-së apo të KZAP-it nëse nuk ka pasur shkelje të të 
drejtave dhe lirive individuale të garantuara me Kushtetutë. Në këtë 
drejtim, parashtrueses i takon barra e të provuarit për të përcaktuar se 
shkelja ka ndodhur. Duke pasur këtë parasysh, përsëri, liria e gjerë e 
vlerësimit që i lejohet Kosovës lidhur me atë se si i mban zgjedhjet e veta, 
Gjykata Kushtetuese nuk është e kënaqur që parashtruesja në rrethanat e 
posaçme të kësaj kërkese nuk e ka mbështetur me prova ankesën e saj 
dhe prandaj Gjykata duhet ta refuzojë kërkesën si qartazi të pabazë. 

 
 

PËR KËTO ARSYE 
 

Në pajtim me nenin 113(7) të Kushtetutës, nenin 20 të Ligjit për Gjykatën 
Kushtetuese dhe rregullin 36 të Rregullores së punës, Gjykata Kushtetuese 
njëzëri 
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VENDOS 
 

I. TA HEDHË POSHTË kërkesën si të papranueshme; 
 

II. Ky Vendim do t’u komunikohet palëve dhe do të publikohet në 
Gazetën Zyrtare, në pajtim me nenin 20.4 të Ligjit për Gjykatën 
Kushtetuese; dhe 

 
III. Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 
 
 
Gjyqtari raportues         Kryetari i Gjykatës Kushtetuese
  
Ivan Čukalović                         Prof. Dr. Enver Hasani 
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Amrush Rexhepi kundër Aktvendimit Rev. Nr. 256/08 të Gjykatës 
Supreme  
 
Rasti KI 12-2011, vendimi i datës 17 gusht 2011 
 
Fjalët kyçe: Komisioni i Komasacionit, kompensimi i të drejtës pronësore, 
kërkesë individuale, masa të përkohshme, fitime të humbura, kërkesë 
qartazi e pabazuar, e drejta në pronë, shkelje e të drejtave dhe lirive 
individuale 
 
Parashtruesi kishte dorëzuar Kërkesën në bazë të nenit 113.7 të Kushtetutës 
duke pretenduar se Gjykata Supreme ja ka shkelur një të drejtë të 
paspecifikuar mbi pronën të garantuar me Kushtetutë dhe me konventat 
ndërkombëtare, kur e kishte konfirmuar vendimin e gjykatës së shkallës më 
të ulët për hedhjen poshtë të kërkesës kundër Komunës së Gllogovcit për 
kompensimin e fitimeve të humbura, bazuar në pamundësinë për të 
shfrytëzuar tokën bujqësore për shkak të një gabimi në procesin e ndarjes së 
tokës nga Komisioni i Komasacionit. Gjykata Komunale e Gllogovcit e 
refuzoi masën e kompensimit me arsyetimin se parashtruesi nuk kishte 
insistuar në posedimin dhe shfrytëzimin e tokës së kontestuar, duke e 
konsideruar kërkesën kundër komunës për kompenzim te demit si të 
pabazuar, gjë që ishte konfirmuar edhe nga Gjykata e Qarkut e Prishtinës 
dhe nga Gjykata Supreme.  
Gjykata vendosi se Kërkesa ishte e papranueshme si qartazi e pabazuar në 
bazë të Rregullës 36.2(b) të Rregullores së Punës për shkak të mungesës së 
dëshmisë prima facie se as vendimi i Gjykatës Supreme nuk kishte shkelur 
ndonjë të drejtë apo liri themelore të parashtruesit të kërkesës dhe as 
vendimi i Gjykatës Supreme nuk kishte qenë arbitrar, duke cituar rastin e 
GJEDNJ-së Vanek kundër Republikës së Sllovakisë, dhe duke theksuar se 
Parashtruesi ishte kompensuar për pronën e shpronësuar. 
 

Prishtinë,më 17 gusht 2011 
Nr.ref.:RK131/11 

 
 
 

AKTVENDIM PËR PAPRANUESHMËRI 

në 

Rastin nr. KI 12/11 

Parashtrues 

Amrush Rexhepi 
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Vlerësim i kushtetutshmërisë të aktgjykimit të Gjykatës Supreme 
të Kosovës  Rev. Nr. 256/08  të 15 nëntorit 2010 

 

GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS 

e përbërë nga: 

Enver Hasani, Kryetar 
Kadri Kryeziu, Zëvendës-kryetar  
Robert Carolan, gjyqtar 
Altay Suroy, gjyqtar 
Almiro Rodrigues, gjyqtar 
Snezhana Botusharova, gjyqtare  
Ivan Čukalović, gjyqtar 
Gjyljeta Mushkolaj, gjyqtar 
Iliriana Islami, gjyqtare 

 

Parashtruesi i kërkesës  

1. Parashtruesi i kërkesës është Amrush Rexhepi nga fshati Zabel i Epërm, 
komuna e Gllogocit.  

Vendimi i kontestuar  

2. Vendim i kontestuar është aktgjykimi i Gjykatës Supreme të Kosovës 
Rev. Nr. 256/08 i 15 nëntorit 2010, me të cilin refuzohet revizioni ndaj 
aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut në Prishtinë  Ac. Br. 512/2006 të datës 
25 shkurt 2008. 

Objekti i çështjes 

3. Parashtruesi i kërkesës e konteston aktgjykimin e Gjykatës Supreme të 
Kosovës Rev. Nr. 256/08 të 15 nëntorit 2010 duke mos përmendur nenet 
konkrete të Kushtetutës, por thekson se e drejta në pronë është e 
garantuar me kushtetutën e Kosovës dhe me konventat ndërkombëtare 
gjithkund në botë dhe se me vendimet e gjykatave atij i është bërë 
padrejtësi.     

Baza juridike 

4. Neni 113.7 dhe 21.4 i Kushtetutës, neni 20, neni 22.7 dhe neni 22.8 i 
Ligjit Nr. 03/L-121 për Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës të 
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16 dhjetorit 2008. (në tekstin e mëtejmë: “Ligji”) dhe rregulli 56 (2) i 
Rregullores së Punës të Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës 
(në tekstin e mëtejmë: “Rregullorja e Punës”).  

Procedura në Gjykatën Kushtetuese 

5. Parashtruesi i kërkesës e parashtroi kërkesën në Gjykatën Kushtetuese të 
Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë:”Gjykata”) më 2 shkurt 
2011.   

6. Më 23 mars 2011 Gjykata Kushtetuese e njoftoi z. Amrush Rexhepin, 
Gjykatën Supreme të Kosovës, Gjykatën e Qarkut në Prishtinë si dhe 
Gjykatën Komunale të Gllogocit se është iniciuar procedura e vlerësimit 
të kushtetutshmërisë në Gjykatën Kushtetuese.   

7. Me vendimin e Kryetarit (Nr.GJR. 12/11 të 2 mars 2010), gjyqtari Ivan 
Čukalović u emërua gjyqtar raportues.  

8. Po të njëjtën ditë, me vendimin kryetari Nr. KSH. 12/11 Kryetari e emëroi 
kolegjin shqyrtues të përbërë nga gjyqtarët Altay Suroy (kryesues), Prof. 
Dr. Gjyljeta Mushkolaj dhe  Prof. Dr. Iliriana Islami. 

9. Më 31 mars 2011 Gjykata Supreme e Kosovës në përgjigjen e saj dërguar 
Gjykatës Kushtetuese të Kosovës ka theksuar se nuk asgjë të re për të 
shtuar dhe se mendimi i tyre për objektin e çështjes është dhënë në 
aktgjykimin e Gjykatës Supreme të Kosovës.  

10. Më 8 prill 2011 Gjykata e Qarkut në Prishtinë në përgjigjen e saj i dërgoi 
Gjykatës Kushtetuese si dokumentacion shtesë fotokopjet e 3 
aktgjykimeve që i kanë nxjerrë gjykatat e lartpërmendura. 

Përmbledhja e fakteve 

11. Më 8 maj 1987 me aktvendimin e Komisionit për Komasacion të 
Kuvendit Komunal të Gllogocit 01. nr. 461-29 është kryer komasacioni 
në komunën kadastrale  „Zabel i Epërm“ 

12. Parashtruesi i kërkesës kishte hyrë në procesin e komasacionit me tokën 
në sipërfaqe prej 2.39.35 ha e cila nga ana e komisionit për komasacion 
ishte vlerësuar me 13.900.89 pikë. 

13. Duke marrë parasysh faktin se për të gjithë pjesëmarrësit në komasacion 
ka vlejtur zvogëlimi prej 0.025 (me qëllim të sigurimit të rrugëve dhe 
kanaleve të ujësjellësit). Parashtruesit të kërkesës iu nda toka në tabelën 
kadastrale 427 , ngastra 35 me kulturë arë e klasit III dhe IV në sipërfaqe 
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prej 0.75.20 ha  si dhe tabelën kadastrale 427 ngastra 42 me kulturë arë 
e klasit IV, V dhe VI në sipërfaqe prej 1.12.26 ha, që është gjithsej tokë në 
sipërfaqe prej  1.87.46 ha  që shndërruar në pikë i kishte 13.623.08.  

14. Nga kjo gjendje faktike shihet se sipërfaqja që i është ndarë parashtruesit 
të kërkesës është më e vogël se sipërfaqja me të cilën parashtruesi i 
kërkesës kishte hyrë në procesin e komasacionit, për shkak se vlera e 
tokës me të cilën ai kishte hyrë në procesin e komasacionit është më e 
ulët se vlera e tokës të cilën e kishte marrë në procesin e komasacionit, 
ndërsa vlera e pikëve është afërsisht e njëjtë me vlerën e pikëve me të 
cilat kishte hyrë në procesin e komasacionit.    

15. Në pikën II të dispozitivit të aktvendimit të Komisionit për Komasacion 
të Kuvendit Komunal të Gllogocit 01. Nr. 461-29  të 8 majit 1987 
konstatohet se pranim dorëzimi i tokës është kryer me raportin  nr. 461-
29 të 17 nëntorit 1986 dhe se në bazë të plotfuqisë së tij pranimi dhe 
dorëzimi i tokës konsiderohet i përhershëm. 

16. Ndaj këtij aktvendimi parashtruesi i kërkesës nuk ka paraqitur ankesë 
pranë Drejtoriatit Krahinor për Marrëdhënie Pronësore – Juridike. 

17. Parashtruesi i kërkesës pretendon se aktvendimi i Komisionit për 
Komasacion të Kuvendit Komunal të Gllogocit 01. Nr. 461-29  të 8 majit 
1987 nuk është zbatuar në tërësi në terren dhe se ai shfrytëzon vetëm 
1.54.95 ha. 

18. Për shkak të kësaj gjendjeje faktike si dhe me kërkesë të parashtruesit me 
qëllim që të konstatohet gjendja e saktë faktike gjykata nxjerr vendim që 
të bëhet shikimi në vendin e ngjarjes.  

19. Në të vërtetë, me shikimin në vendin e ngjarjes të kryer më 11 gusht 
2004 dhe në bazë të mendimit dhe konkludimit me shkrim të ekspertit të 
gjeodezisë Xhafer Ramës të 18 korrikut 2005, me ndryshimet dhe 
sqarimet e bëra më 18 tetor 2005, kishte ardhur deri te konkludimet 
vijuese: 

a)   Që Amrush Rexhepi kishte hyrë në posedim dhe e shfrytëzonte tokën 
që i ishte ndarë në bazë të vendimit të komasacionit në tabelën 
kadastrale 427 ngastra 35 në sipërfaqe 0.78.28 ha. 

b)   Që Amrush Rexhepi nuk kishte hyrë dhe nuk e shfrytëzon tokën që i 
ishte ndarë në bazë të vendimit të komasacionit në tabelën kadastrale 
427 ngastra 42, që kjo ngastër është në posedim të Nexhat 
Avdullahut në sipërfaqe prej 0.12.19 ha, Banush Avdullahut në 
sipërfaqe 0.28.13 ha, Shefqet Avdullahut në sipërfaqe 0.60.95 ha dhe 
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Sami Avdullahut në sipërfaqe 0.08.50 ha. Sipas mendimit të 
ekspertit ata mbajnë në posedim këto ngastra pa bazë ligjore. 

c)   Eksperti ka konstatuar se Amrush Rexhepi ka marrë në posedim dhe 
e shfrytëzon tokën në tabelën kadastrale 425 ngastra 30 në sipërfaqe 
0.58.97 ha , tabelën kadastrale 424 ngastra 31/1 në sipërfaqe 0.29.70 
ha , në tabelën kadastrale 423 ngastra 15 në sipërfaqe 0.75.10 ha , 
dhe se azhurnimi nuk është kryer në përputhje me aktvendimin e 
Komisionit për Komasacion të Kuvendit Komunal të Drenasit.  

d)   Në fund mendimi i ekspertit të gjeodezisë është se sipërfaqja e cila në 
bazë skicave i është ndarë Amrush Rexhepi më e vogël për 0.20.51 ha 
se ajo që tani e shfrytëzon, mirëpo sipërfaqja që i është ndarë në 
aktvendim në krahasim me sipërfaqen me të cilën kishte hyrë në 
komasacion është e njëjtë sa i përket vlerës në pikë. 

20. Në bazë të mendimit të tillë të ekspertit, Amrush Rexhepi parashtroi 
kërkesë padi me të cilën kërkoi nga Komuna e Gllogocit që t’ia 
kompensojë fitimin e humbur për shkak të pamundësisë për të 
shfrytëzuar tokën në sipërfaqe prej  0.20.51 ha për mbjelljen e të korrave 
në periudhën 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 dhe 2006 në shumën  
1,133.34 euro me normën e interesit prej 3.5% nga viti 2001. 

21. Gjykata Komunale e Gllogocit me aktgjykimin C. Nr. 09/04 në 
shqyrtimin kryesor të mbajtur më 9 mars 2006 e refuzoi si të pabazë 
kërkesë padinë e z. Amrush Rexhepit me të cilën kishte kërkuar që 
Komuna e Gllogocit t’ia kompensojë fitimin e humbur për shkak të 
pamundësisë për të shfrytëzuar tokën në sipërfaqe prej 0.20.51 ha. 

22. Në arsyetimin e aktgjykimit Gjykata Komunale e Gllogocit kishte thënë 
se e kishte miratuar në tërësi mendimin e ekspertit të gjeodezisë i cili 
ishte në pajtim me provat tjera materiale në shkresat e lëndës, duke 
theksuar se me aktvendimin e Komisionit për Komasacion të Kuvendit 
Komunal të Gllogocit 01. Nr. 461-29  të 8 majit 1987 z. Amrush Rexhepit 
i është ndarë toka në tabelën kadastrale 427 ngastra 35 dhe 42 dhe se 
Amrush Rexhepi ka qenë i obliguar të insistojë që t’i vihen në posedim 
dhe shfrytëzim ngastrat të cilat ia kishte ndarë me aktvendim Komisioni 
për Komasacion dhe jo të hyjë në posedim të ngastrave tjera. 

23. Gjykata Komunale e Gllogocit kishte ardhur në përfundim se në rastin 
konkret Komuna e Gllogocit në asnjë mënyrë nuk i kishte shkaktuar dëm 
z. Amrush Rexhepi, siç kishte pohuar ai në kërkesë padinë prandaj edhe i 
ishte refuzuar kërkesa si e pabazuar. 
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24. I pakënaqur me një aktgjykim të tillë z. Amrush Rexhepi ushtron ankesë 
në Gjykatën e Qarkut në Prishtinë. 

25. Gjykata e Qarkut në Prishtinë me aktgjykimin Ac. nr. 512/2006 të 25 
shkurtit 2008 e refuzon ankesën si të pabazuar dhe e vërteton 
aktgjykimin e Gjykatës Komunale të Gllogocit C. Nr. 09/04 të 9 marsit 
2006. 

26. Ndaj aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut në Prishtinë  Ac. nr. 512/2006 të 
25 shkurtit 2008 z. Amrush Rexhepi parashtron revizion në Gjykatën 
Supreme të Kosovës. 

27. Gjykata Supreme e Kosovës me aktgjykimin Rev. nr. 256/2008 të 15 
nëntorit  2010 e refuzon si të pabazuar revizionin e parashtruar ndaj 
aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut në Prishtinë Ac. nr. 512/2006 të 25 
shkurtit 2008. 

Pretendimet e parashtruesit të kërkesës  

28. Parashtruesi i kërkesës  pretendon se me aktgjykimet e organeve 
gjyqësore të Kosovës me të cilat ishte refuzuar si e pabazuar kërkesë 
padia e Amrush Rexhepit, me të cilën ai kishte kërkuar nga Komuna e 
Gllogocit që t’ia kompensojë fitimin e humbur për shkak të pamundësisë 
për të shfrytëzuar tokën në sipërfaqe prej 0.20.51 ha për mbjelljen e të 
korrave në periudhën 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 dhe 2006, atij i 
është bërë padrejtësi edhe pse ai nuk përmend nenet konkrete të 
Kushtetutës.  

29. Prandaj parashtruesi i kërkesës  kërkon nga Gjykata Kushtetuese që ta 
korrigjojë këtë padrejtësi në mënyrë që Komuna e Gllogocit t’ia 
kompensojë këtë humbje dhe t’ia japë një tokë tjetër që ka mbetur e lirë 
pas kryerjes së komasacionit. 

Vlerësimi paraprak i pranueshmërisë  

30. Për të qenë kërkesa e pranueshme, Gjykata duhet së pari të shqyrtojë 
nëse Parashtruesi i kërkesës  i ka plotësuar të gjitha kushtet e 
pranueshmërisë të përcaktuara me Kushtetutë, Ligj dhe Rregullore të 
Punës të Gjykatës Kushtetuese.  

31. Kërkesa e parashtruesit është dorëzuar në Gjykatën Kushtetuese më 7 
shkurt 2011, ndërsa vendimi i fundit në lidhje me këtë rast është nxjerrë 
nga Gjykata Supreme e Kosovës më 15 nëntor 2010. Rrjedhimisht 
Gjykata konstaton se kërkesa është parashtruar në pajtim me nenin 49 të 
Ligjit. 
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32. Gjykata Kushtetuese rithekson se nuk është detyrë e saj, sipas 
Kushtetutës, të veprojë si gjykatë e apelit, apo gjykatë e shkallës së 
katërt, lidhur me vendimet e nxjerra nga gjykatat e rregullta (shih 
Aktvendimin për Papranueshmëri në rastin KI 13/09 Sevdail Avdyli, të 
17 qershorit 2010). 

33. Në rastin e paraqitur, parashtruesi i kërkesës nuk ka ofruar asnjë provë 
prima facie se me aktgjykimin e Gjykatës Supreme i janë shkelur të 
drejtat dhe liritë e garantuara me kushtetutë në kreun II, (Të drejtat dhe 
liritë themelore nenet 21-56 të Kushtetutës) dhe se Gjykata Supreme ka 
marrë vendim në mënyrë arbitrare kur e ka refuzuar kërkesën e 
parashtruesit si të pabazuar (shih, Vanek kundër Republikës Sllovake, 
Vendimi i GJEDNJ-së për pranueshmërinë e kërkesës nr. 53363/99 të 31 
majit 2005).  

34. Në këtë rast duke marrë parasysh se gjykatat e rregullta kanë konstatuar 
se parashtruesi i kërkesës  ka marrë kompensim për pronën e 
shpronësuar, madje për nga vlera me numër më të madh të pikëve, me 
kusht që të insistonte në shfrytëzimin e atyre ngastrave që i janë ndarë 
nga ana e Komisionit për Komasacion dhe jo ngastrave tjera, Gjykata 
Kushtetuese konsideron se nga veprimet e autoriteteve publike 
parashtruesit të kërkesës nuk i është shkelur asnjë e drejtë e garantuar 
me Kushtetutë.    

35. Nga kjo rezulton që kërkesa është qartazi e pabazuar në pajtim me 
rregullin 36 (2b) të Rregullores së Punës i cili parashikon që „ Gjykata do 
të refuzojë një kërkesë si qartazi të pabazuar nëse bindet se: b) faktet e 
paraqitura në asnjë mënyrë nuk e arsyetojnë pretendimin për shkeljen e 
një të drejtë kushtetuese”. 

PËR KËTO ARSYE 

Gjykata Kushtetuese e Kosovës në pajtim me nenin  113.7 të Kushtetutës, 
nenin  20 të Ligjit, dhe rregullin 56 (2) dhe 36 (2b) të Rregullores së Punës, 
në seancën e mbajtur më 7 korrik 2011, njëzëri    

 

VENDOS 

I. TA HEDHË POSHTË  kërkesën si të papranueshme; 

II. Ky vendim do t’u komunikohet palëve dhe do të botohet në 
Gazetën Zyrtare, në pajtim me nenin 20.4 të Ligjit për Gjykatën 
Kushtetuese 
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III. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Gjyqtari raportues                            Kryetari i Gjykatës Kushtetuese  

Ivan Čukalović                                        Prof. Dr. Enver Hasani 
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Eduard Thaqi (i njohur edhe si Sokol Thaqi) kundër Vendimit Nr. 
398-SHPK-2002 të Policisë së Kosovës 
 
Rasti KI 100-2010, vendimi i datës 8 shtator 2011 
 
Fjalët kyçe: kontesti administrativ, e papranueshme ratione temporis, 
kërkesa individuale, ripunësim, e drejta për punë dhe për ushtrim të 
profesionit, përfundimi i punësimit 
 
Parashtruesi e ka dorëzuar Kërkesën në bazë të nenit 113.7 të Kushtetutës 
duke e kontestuar vendimin e Policisë së Kosovës për përfundimin e 
marrëdhënies së tij të punës me arsyetimin se ai shkel të drejtën e tij të 
punës sipas Nenit 49 të Kushtetutës.  Parashtruesi i Kërkesës argumentoi se 
ai kishte të drejtë të kthehej në vendin e punës pasi që i kishte ofruar dëshmi 
punëdhënësit se e plotësonte kushtin e arsimimit. Parashtruesi i kërkesës 
kërkoi nga Gjykata ta rikthej atë në pozitën e mëparshme të Policit të 
Kosovës, të caktojë kompensimin e dëmeve dhe të mos e zbulojë identitetin e 
tij.   

Gjykata vendosi se Kërkesa ishte e papranueshme ratione temporis, sipas 
Rregullës 36.3(h) të Rregullores së Punës, pasi që shkelja e pretenduar e 
Kushtetutës kishte ndodhur para zbatimit të Kushtetutës, duke cituar rastin 
e GJEDNJ-së Blečič kundër Kroacisë për të treguar se juridiksioni i kufizuar 
kohor përfshinë shqyrtimin e materialeve faktike të ankesës dhe 
fushëveprimin e të drejtës kushtetuese për të cilën është fjala. 

Prishtinë, më 8 shtator 2011 
Nr. ref.: 136/11 

 
 

 
AKTVENDIM PËR PAPRANUESHMËRI 

 
në 

 
Rastin Nr. KI-100/10 

 
Parashtruesi 

 
Eduard Thaqi (gjithashtu i njohur si Sokol Thaqi) 

 
 

Vlerësim i kushtetutshmërisë së Vendimit të Policisë së Kosovës, 
Nr. 398-SHPK-2002, të 22 tetorit 2002 
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GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS 
 
 

E përbërë nga: 
 
Enver Hasani, Kryetar 
Kadri Kryeziu, Zëvendëskryetar 
Robert Carolan, gjyqtar  
Altay Suroy, gjyqtar 
Almiro Rodrigues, gjyqtar 
Snezhana Botusharova, gjyqtare 
Ivan Čukalović, gjyqtar 
Gjyljeta Mushkolaj, gjyqtare dhe 
Iliriana Islami, gjyqtare  
 
 
Parashtruesi i kërkesës 
 
1. Parashtrues është z. Eduard Thaqi (i njohur më parë si Sokol Thaqi), me 

vendbanim në Kishnicë. 
  
Pala kundërshtare 
 
2. Palë kundërshtare është Policia e Kosovës. 
 
Objekti i çështjes 
 
3. Parashtruesi e konteston vendimin e Policisë së Kosovës, 398-SHPK-

2002, të 22 tetorit 2002, me anë të të cilit ishte larguar nga puna.  
 
4. Për më tepër, parashtruesi pohon për shkelje të nenit 49 [E Drejta e 

Punës dhe Ushtrimit të Profesionit] të Kushtetutës së Republikës së 
Kosovës (në tekstin e mëtejmë: Kushtetuta). 

 
5. Përveç kësaj, parashtruesi kërkoi që të mos i zbulohej identiteti në 

vendimin e Gjykatës Kushtetuese. 
  
Baza juridike 
 
6. Neni 113.7 i Kushtetutës, nenet 49, 56 dhe 58 të Ligjit Nr. 03/L-121 për 

Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës, i 16 dhjetorit 2008 (në 
tekstin e mëtejmë: Ligji), dhe rregulli 36 1 (b) i Rregullores së punës së 
Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: 
Rregullorja e punës). 
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Procedura në Gjykatë 
 
7. Parashtruesi e parashtroi kërkesën në Gjykatën Kushtetuese të 

Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: Gjykata) më 8 tetor 2010. 
 
8. Më 17 nëntor 2010, kërkesa iu komunikua Policisë së Kosovës, e cila u 

përgjigj më 6 dhjetor 2010. 
 
9. Më 7 dhjetor 2010, Kryetari e caktoi gjyqtarin Almiro Rodrigues Gjyqtar 

raportues. Po të njëjtën datë, Kryetari e caktoi Kolegjin shqyrtues të 
përbërë nga gjyqtarët Ivan Čukalović (kryesues), Kadri Kryeziu dhe 
Enver Hasani. 

 
10. Më 6 janar 2011, Gjykata kërkoi dokumente shtesë, të cilat parashtruesi i 

dorëzoi më 18 janar 2011. 
 
11. Më 25 mars 2011, kërkesa iu komunikua MASHT-it, e cila u përgjigj më 

28 mars 2011. 
 
12. Më 20 maj 2011, Kolegji shqyrtues e shqyrtoi raportin e Gjyqtarit 

raportues Almiro Rodrigues dhe  i rekomandoi Gjykatës për 
papranueshmëri. 

 
Përmbledhja e fakteve 
 
13. Parashtruesi iu bashkua Policisë së Kosovës më 19 shkurt 2000, ku 

shërbeu në pozita të ndryshme, një prej tyre ishte në cilësinë e hetuesit 
në kuadër të Njësisë për Persona të Zhdukur. 

 
14. Më 22 tetor 2002, parashtruesi u përjashtua nga puna për shkak se, ndër 

të tjera, dosja e tij përmbante informata jo të sakta. Policia e Kosovës tha 
me sa vijon: 

 
“Sokol Thaqi, ju ishit i pasinqertë dhe aplikacioni juaj për punësim në 
Shërbimin Policor të Kosovës përmban informata/dokumente jo të 
sakta. Ju keni dështuar t’i plotësoni kushtet minimale për punësim në 
SHPK.” 
 
“Bazuar në dëshmitë e lartshënuara kundër juve, Sokol Thaqi, KPS # 
0566, largoheni nga Shërbimi Policor i Kosovës për shkak të shkeljes së 
Parimeve dhe Procedurave të SHPK-së.” 

 
15. Më 3 dhjetor 2002, parashtruesi pati një intervistë me Bordin për 

Ankesa të Policisë së Kosovës, me ç’rast atij, gjoja, i ishte premtuar se do 
të rikthehej në punë si zyrtar i Policisë së Kosovës nëse e ofron diplomën 
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e shkollës së mesme. Pas kësaj, parashtruesi e regjistroi shkollën e 
mesme në Obiliq dhe mori diplomën e shkollës së mesme, të cilën e 
dorëzoi në Policinë e Kosovës. 

 
16. Më 28 gusht 2004, pas marrjes së diplomës së shkollës së mesme, 

parashtruesi kërkoi nga Policia e Kosovës që ta ri-punësonte. 
 
17. Policia e Kosovës shkoi në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe 

Teknologjisë (MASHT) për ta verifikuar diplomën e shkollës së mesme të 
dorëzuar nga parashtruesi. 

 
18. Parashtruesi thekson që MASHT-i e informoi Policinë e Kosovës se 

diploma e parashtruesit ishte kontestuese. 
 
19. Prej 25 nëntorit 2004 e këtej, parashtruesi i inicioi disa procedura 

administrative dhe gjyqësore për ta sqaruar vlefshmërinë e diplomës. 
 
20 Më në fund, më 2 maj 2006, MASHT-i i pranoi dëftesat dhe diplomat e 

të gjithë nxënësve që i kishin kaluar provimet përkatëse të vitit përkatës 
shkollor, duke përfshirë parashtruesin. 

 
Pretendimet e parashtruesit 

 
21. Parashtruesi pohon që edhe pse e kishte mbaruar shkollën dhe marrë 

diplomën e vlefshme shkollore, ai ende nuk ishte ri-punësuar si zyrtar i 
Policisë së Kosovës, përkundër faktit që atij i ishte premtuar se do të ri-
punësohej sapo t’i paraqiste kualifikimet përkatëse. 
 

22. Parashtruesi, gjithashtu pohon që kishte pasur intervistë të suksesshme 
me Policinë e Kosovës dhe se vetëm priste t’ia rifillonte punës si zyrtar i 
Policisë së Kosovës. 

 
23. Për më tepër, parashtruesi pohon që ishte inkurajuar nga Policia e 

Kosovës të aplikonte për pozita të reja në dispozicion në polici, gjë që, 
sipas parashtruesit, është e pamundur sepse Policia e Kosovës nuk 
rekruton më kadetë të rinj. 

 
24. Sa i përket kërkesës së tij për moszbulim të identitetit, parashtruesi ishte 

në dijeni se vendimi do të mund të merrej vetëm në bazë të argumenteve 
të paraqitura nga ai. Ai nuk kishte dhënë asnjë arsye për ta mbështetur 
atë kërkesë. 

 
25. Nga dokumentet e dorëzuara duket që parashtruesi kërkon nga Gjykata 

që: 
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a) ta kthejë në vend të punës si zyrtar i Policisë së Kosovës; dhe 
 

b) t’ia caktojë kompensimin e drejtë për dëmet e shkaktuara gjatë 
periudhës që kishte mbetur pa punë. 

 
Vlerësimi i pranueshmërisë së kërkesës  
 
26. Për të gjykuar për kërkesën e parashtruesit, Gjykata së pari duhet të 

shqyrtojë nëse parashtruesi i ka përmbushur kriteret për pranueshmëri, 
të përcaktuara në Kushtetutë, Ligj dhe Rregullore të punës. 

 
27. Sa i përket kërkesës së parashtruesit, Gjykata i referohet rregullit 36 (3) 

(h), i cili thotë: 
 

“Po ashtu një kërkesë mund të konsiderohet si e papranueshme edhe në 
rastet vijuese kur: 
 
(h) kërkesa nuk është ratione temporis në pajtim me Kushtetutën”. 

 
28. Për ta përcaktuar juridiksionin kohor të Gjykatës është me rëndësi të 

identifikohet, në secilin rast specifik, koha e saktë e shkeljes së supozuar. 
Me këtë rast, Gjykata duhet të marrë parasysh faktet për të cilat 
parashtruesi ankohet dhe sferën e të drejtës kushtetuese që supozohet të 
jetë shkelur (shih, mutatis mutandis, Aktgjykimi i Dhomës së Madhe të 
Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut në Rastin Blečić kundër 
Kroacisë, Kërkesa Nr. 59532/0, e 8 marsit 2006, paragrafi 82). 

 
29. Gjykata vëren që parashtruesi ankohet se i është shkelur e drejta e punës, 

e garantuar me Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Në këtë drejtim, 
parashtruesi e konteston Vendimin e Policisë së Kosovës, Nr. 398-SHPK-
2002, të 22 tetorit 2002. 

 
30. Kjo do të thotë që shkelja e supozuar e të drejtës së parashtruesit, e 

garantuar me Kushtetutë, ndodhi para 15 qershorit 2008, që është data e 
hyrjes në fuqi e Kushtetutës, dhe prej të cilës datë Gjykata ka juridiksion 
kohor. 

 
31. Prandaj, rezulton që kërkesa e parashtruesit nuk është “ratione 

temporis” në pajtim me dispozitat e Kushtetutës. 
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PËR KËTO ARSYE 
 

Në pajtim me nenin 113.7 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, dhe 
nenin 36 (3) (h) të Rregullores së punës, më 20 maj 2011, Gjykata 
Kushtetuese njëzëri 
 

VENDOS 
 

I. TA HEDHË POSHTË kërkesën si të papranueshme; 
 

II. TA REFUZOJË si të pabazë kërkesën për moszbulim të identitetit 
të tij; 

 
III. Ky Vendim do t’u komunikohet palëve dhe do të publikohet në 

Gazetën Zyrtare, në pajtim me nenin 20.4 të Ligjit; 
 

IV. Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 
 
 
Gjyqtari Raportues                 Kryetari i Gjykatës Kushtetuese 

 
Almiro Rodrigues                      Prof. Dr. Enver Hasani 
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Qeveria e Republikës së Kosovës lidhur me imunitetin e 
deputetëve të Kuvendit të Republikës së Kosovës, Presidentit të 
Republikës së Kosovës dhe anëtarëve të Qeverisës së Republikës 
së Kosovës  
 
Rasti KO 98-2011, vendimi i datës 20 shtator 2011 
 
Fjalët kyçe: palët e autorizuara, imuniteti i deputetëve të Kuvendit, 
imuniteti i anëtarëve të Qeverisë, imuniteti i Presidentit, kërkesa e 
parashtruar nga Kryeministri (Qeveria), ndarja e pushteteve 
 
Parashtruesi e kishte dorëzuar Kërkesën sipas neneve 93.10 dhe 113.3.1 të 
Kushtetutës, duke kërkuar interpretim për imunitetin e Presidentit të 
Kosovës, deputetëve të Kuvendit dhe anëtarëve të Qeverisë, duke specifikuar 
nenet 89, 75.2 përkatësisht 98 të Kushtetutës.   

Gjykata vendosi se Kërkesa është e pranueshme, duke konstatuar se 
Kryeministri ishte palë e autorizuar sipas nenit 113.3.1 sepse secila pyetje 
ngrinte çështje që kishin të bënin me mundësinë e Presidentit, deputetëve të 
Kuvendit dhe anëtarëve të Qeverisë për të ushtruar funksionet e tyre 
kushtetuese në mënyrë të pavarur, duke theksuar se Kapitulli III i Ligjit  për 
Gjykatën Kushtetuese nuk e përcaktonte ndonjë afat kohor për Kërkesat e 
parashtruara në bazë të nenit 93.10. 

Lidhur me meritat, Gjykata vendosi se nenet 75.1, 89 dhe 98 të Kushtetutës i 
japin Presidentit, deputetëve të Kuvendit dhe anëtarëve të Qeverisë imunitet 
funksional për veprimet ose për vendimet e ndërmarra në kuadër të 
përgjegjësive të tyre, duke përfshirë edhe vendimet, votimet ose mendimet e 
shprehura, për një kohëzgjatje të pakufizuar. Gjykata e sqaroi se shprehja 
"përderisa është duke kryer detyrat e tij/saj” i referohet kryerjes së punës së 
Kuvendit gjatë takimeve të Kuvendit dhe takimeve të komisioneve. 
Sa i përket imunitetit të deputetëve të Kuvendit, Gjykata theksoi rëndësinë 
që ka ndarja e pushteteve dhe pavarësia e Kuvendit, duke cituar rastin 
Syngelidis kundër Greqisë.  Kryetari i Kuvendit, Kuvendi, tre deputetë të 
Kuvendit dhe Grupi parlamentar i Lëvizjes Vetëvendosje paraqitën përgjigje 
dhe/ose komente të ndryshme lidhur me çështjen e imunitetit, të cilat 
Gjykata i mori parasysh. Gjykata u bazua në gjuhën e qartë të neneve 29, 70, 
72 dhe 75 të Kushtetutës kur vendosi për çështjen e imunitetit të deputetëve, 
duke theksuar se deputeti, sikurse çdo person tjetër nën juridiksionin e 
gjykatave të Kosovës, gëzon mbrojtjen sipas neneve 22, 24.1, 29, 30, 31 dhe 
54 të Kushtetutës, si dhe neneve 5 dhe 6 të Konventës Evropiane për të 
Drejtat e Njeriut. Ajo vendosi se deputeti nuk ka imunitet nga ndjekja penale 
për veprimet ose vendimet e ndërmarra jashtë fushëveprimit të përgjegjësive 
të tij/saj, pavarësisht se a janë kryer ato vepra penale para zgjedhjes apo 
gjatë shërbimit të tij/saj si deputet. Ajo vendosi se deputeti nuk mund të 
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shkarkohet nga Kuvendi, përveç për arsyet e përcaktuara në nenin 70 të 
Kushtetutës. Gjykata vendosi se me pëlqimin e Kuvendit një deputet i 
Kuvendit mund të arrestohet ose ndalohet përderisa është duke i kryer 
detyrat e tij/saj në takimet plenare të Kuvendit dhe/ose në komisionet e tij. 
Ajo po ashtu vendosi se Deputeti mund të arrestohet apo ndalohet edhe pa 
vendim te Kuvendit gjate kohës që nuk është duke kryer detyrat e tij/saj në 
mbledhjet e Kuvendit ose të komisioneve të tij.  
Gjykata vendosi se deputeti mund të arrestohet ose ndalohet pa pëlqimin e 
Kuvendit kur kapet në kryerje e sipër të një shkeljeje të rëndë që është e 
dënueshme me pesë ose më shumë vjet burgim. Ajo po ashtu vendosi se 
deputeti mund te arrestohet apo ndalohet kur mandati i tij/saj mbaron për 
shkak të dënimit me një ose më shumë vjet burgim me një vendim gjyqësor 
të formës së prerë për shkak të kryerjes së veprës penale.   
Gjykata vendosi se një prokuror i autorizuar ka të drejtë të kërkojë nga 
Kuvendi që t’ia heq imunitetin një deputeti. Gjykata vendosi se një prokuror 
i autorizuar mund të arrestojë ose ndalojë një deputet pa pëlqimin e 
Kuvendit nëse kjo ndodh kur nuk ka takim të Kuvendit ose të komisioneve të 
tij. 

Sa i përket imunitetit të Presidentit, Gjykata u bazua në gjuhën e qartë të 
neneve 89, 90 dhe 91 të Kushtetutës dhe në Ligjin për Presidentin, Ligjin Nr. 
03/L-094 kur vendosi se Presidenti nuk ka imunitet nga ndjekja penale për 
veprimet dhe vendimet e ndërmarra jashtë fushëveprimit të përgjegjësive të 
tij/saj dhe se kundër Presidentit mund të iniciohet ndjekja penale për një 
krim të rëndë. Ajo po ashtu vendosi se Presidenti nuk gëzon imunitet nga 
paditë civile për veprimet dhe vendimet e ndërmarra jashtë fushëveprimit të 
përgjegjësive të tij/saj. Gjykata vendosi se Kuvendi mund ta shkarkojë 
Presidentin në pajtim me nenin 91 të Kushtetutës. Megjithatë, Gjykata 
vendosi se Presidenti nuk mund të arrestohet apo ndalohet gjatë mandatit të 
tij/saj për shkak të natyrës së funksionit të Presidentit, pasi ai/ajo duhet të 
jetë gjithmonë në dispozicion për kryerjen e tyre.  

Sa i përket anëtarëve të Qeverisë, Gjykata u bazua në nenet 97 dhe 98 të 
Kushtetutës kur vendosi se ata nuk kanë kurrfarë imuniteti të veçantë për 
veprimet dhe vendimet e ndërmarra jashtë fushëveprimit të përgjegjësive të 
tyre. 

Gjykata vendosi që ky Aktgjykim të hyjë në fuqi menjëherë. 

Prishtinë, më 20 shtator 2011 
Nr. ref.: AGJ138/11 
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AKTGJYKIM 
 

në 
 

Rastin Nr. KO 98/11 
 

Parashtrues 
 

Qeveria e Republikës së Kosovës 
 

Lidhur me imunitetin e deputetëve të Kuvendit të Republikës së 
Kosovës, 

 
Presidentit të Republikës së Kosovës, dhe anëtarëve të Qeverisë 

së Republikës së Kosovës 
 

 
 

GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS 
 

E përbërë nga: 
 

Enver Hasani, Kryetar 
Kadri Kryeziu, Zëvendëskryetar 
Robert Carolan, gjyqtar  
Altay Suroy, gjyqtar 
Almiro Rodrigues, gjyqtar 
Snezhana Botusharova, gjyqtare 
Ivan Čukalović, gjyqtar 
Gjyljeta Mushkolaj, gjyqtare dhe 
Iliriana Islami, gjyqtare  
 
Kërkesa 
 
1. Kërkesën e parashtroi Kryeministri i Kosovës, z. Hashim Thaçi, në emër 

të Qeverisë së Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: Qeveria). 
 
2. Më 20 korrik 2011, Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës (në 

tekstin e mëtejmë: Gjykata Kushtetuese) pranoi kërkesën nga Qeveria, e 
cila përmbante tri çështje të veçanta. Pyetjet që iu parashtruan Gjykatës 
kishin të bënin me imunitetin e organeve të ndryshme shtetërore të 
Kosovës, kryesisht të deputetëve të Kuvendit, Presidentit dhe anëtarëve 
të Qeverisë. 
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3. Qeveria konsideroi se ekzistonte nevoja për interpretimin dhe sqarimin e 
çështjes së imunitetit të deputetëve të Kuvendit, Presidentit dhe 
anëtarëve të Qeverisë sepse “kjo çështje ka ndikim të drejtpërdrejtë në 
funksionimin demokratik të institucioneve të Republikës së Kosovës, në 
përputhje me Kushtetutën e Republikës së Kosovës”. 

 
4. Qeveria theksoi se kërkesën e bazoi në nenin 93 (10) dhe nenin 113 (3) 

(1) të Kushtetutës. 
 
Procedura në Gjykatë 
 
5. Parashtruesi e parashtroi kërkesën në Gjykatë më 20 korrik 2011. 
 
6. Të njëjtën ditë, Kryetari i Gjykatës Kushtetuese e caktoi gjyqtaren 

Snezhana Botusharova Gjyqtare raportuese, dhe e caktoi Kolegjin 
shqyrtues të përbërë nga gjyqtarët Robert Carolan (kryesues), Enver 
Hasani dhe Iliriana Islami. 

 
7. Më 22 korrik 2011, Kryetari i Gjykatës e njoftoi Kryetarin e Kuvendit, 

Presidenten e Republikës së Kosovës dhe Kryeministrin për 
parashtrimin e kërkesës dhe u kërkoi që brenda 45 ditëve të ofrojnë 
përgjigje dhe komente në çështjet e ngritura. 

8. Përveç kësaj, në letrën drejtuar Kryetarit të Kuvendit, si dhe në letrën 
plotësuese të 26 korrikut 2011, në të cilën u theksua se do të ishte e 
dobishme të pranoheshin përgjigjet dhe vërejtjet e deputetëve lidhur me 
çështjet e ngritura në kërkesë, Kryetari i Gjykatës kërkoi nga Kryetari i 
Kuvendit që t’i dërgonte shkresat dhe dosjet, dhe posaçërisht: 

 
   Punët përgatitore të Kushtetutës deri në masën që kanë të bëjnë me 

disa imunitete sipas neneve 75, 89 dhe 98 të Kushtetutës; 
 

   Një kopje të plotë të dosjeve të Kuvendit në lidhje me nenet që kanë 
të bëjnë me imunitetin e deputetëve sipas Ligjit për të Drejtat dhe 
Përgjegjësitë e Deputetit, Ligji Nr. 03/L-111, dhe, në veçanti, kopjet e 
të gjitha punëve përgatitore të Kuvendit, procesverbalet e të gjitha 
takimeve dhe tërë korrespondencën lidhur me nenet e 
sipërpërmendura; 

 
   Një kopje të plotë të dosjeve të Kuvendit në lidhje me nenet që kanë 

të bëjnë me imunitetin e deputetëve sipas Rregullores së punës së 
Kuvendit të Kosovës, të miratuar më 29 prill 2010, dhe, në veçanti, 
kopjet e të gjitha punëve përgatitore të Kuvendit, procesverbalet e të 
gjitha takimeve dhe tërë korrespondencën lidhur me nenet e 
sipërpërmendura; 
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   Një kopje të plotë të dosjeve të Kuvendit në lidhje me nenet që kanë 
të bëjnë me imunitetin e Presidentit të Republikës së Kosovës sipas 
Ligjit Nr. 03/L-094 për Presidentin e Republikës së Kosovës dhe, në 
veçanti, kopjet e të gjitha punëve përgatitore të Kuvendit, 
procesverbalet e të gjitha takimeve dhe tërë korrespondencën lidhur 
me nenet e sipërpërmendura. 

 
   Më 21 gusht 2011, z. Nait Hasani, deputet i Kuvendit, ia dërgoi një 

përgjigje Gjykatës, duke dhënë mendimin e tij lidhur me këto çështje. 
 
9. Më 23 gusht 2011, dr. Jakup Krasniqi, duke iu përgjigjur letrës së 

Kryetarit të Gjykatës, të 26 korrikut 2011, i shkroi Gjykatës dhe 
bashkëngjiti një letër të cilën Kuvendi ia kishte dërguar z. Xavier De 
Marnhac, shef i Misionit të EULEX-it në Kosovë, për këtë çështje, si dhe 
dërgoi Opinionin ligjor të përgatitur nga Zyra Ligjore e Kuvendit të 
Kosovës. 

 
10. Kryetarit të Kuvendit iu dërgua një letër tjetër më 8 shtator 2011, me të 

cilën rikujtohej t’i dërgonte dosjet, shkresat dhe dokumentet e tjera të 
kërkuara më 22 korrik 2011.  

 
11. Kryetari i Kuvendit iu përgjigj kësaj letre më 9 shtator 2011, të cilën 

Gjykata e pranoi më 12 shtator 2011. Përgjigjes i ishin bashkëngjitur 
dosjet e Ligjit për të Drejtat dhe Përgjegjësitë e Deputetit dhe të 
Rregullores së punës të Kuvendit të Kosovës, të miratuar më 29 prill 
2010. 

 
12. Më 9 shtator 2011, Gjykata mori një përgjigje dhe komentet nga z. Visar 

Ymeri në emër të Grupit Parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje. 
 
13. Më 12 shtator 2011, Gjykata Kushtetuese mori një përgjigje nga znj. Alma 

Lama, deputete e Kuvendit. 
 
14. Më 13 shtator 2011, Gjykata mori një përgjigje, të 12 shtatorit 2011, nga z. 

Fatmir Limaj, deputet i Kuvendit. 
 
15. Më 13 shtator 2011, Gjykata mori një përgjigje tjetër, të 13 shtatorit 2011, 

nga dr. Jakup Krasniqi, Kryetar i Kuvendit. 
 
16. Përgjigje nuk u pranuan as nga deputetët e tjerë të Kuvendit, as nga 

Presidentja e Republikës së Kosovës, dhe as nga Qeveria. 
 
17. Kolegji shqyrtues e shqyrtoi raportin e përgatitur nga Gjyqtarja 

raportuese Snezhana Botusharova dhe i rekomandoi Gjykatës në 
përbërje të plotë. 
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18. Më 20 shtator 2011, Gjykata në përbërje të plotë vendosi t’i jepte 
përparësi kësaj kërkese për shkak të natyrës së çështjeve kushtetuese të 
ngritura nga Qeveria dhe me këtë rast u këshillua dhe votoi lidhur me 
kërkesën. 

 
Përgjigjet edhe komentet 
 

A  Përgjigja e z. Nait Hasani, deputet i Kuvendit 
 
19. Z. Nait Hasani theksoi se kishte imunitet të cilin ia garantonte 

Rregullorja e punës së Kuvendit të Kosovës dhe Kushtetuta. Ai theksoi se 
imuniteti ishte i përcaktuar qartë dhe se imuniteti i deputetit mund të 
hiqet nga Kuvendi me kërkesën e organit kompetent për ndjekje penale. 

 
B  Përgjigja dhe komentet e Kuvendit 

 
20. Përgjigja e Kuvendit, e 13 shtatorit 2011, drejtuar Gjykatës Kushtetuese, 

dërguar nga dr. Jakup Krasniqi, Kryetar i Kuvendit, përmbante letrën e 
tij, të 15 korrikut 2011, dërguar z. Xavier De Marnhac, shef i Misionit të 
EULEX-it në Kosovë. Në të thuhej se nuk kishte mospërputhje ndërmjet 
Ligjit për të Drejtat dhe Përgjegjësitë e Deputetit dhe Kushtetutës, dhe se 
nuk kishte nevojë t’i drejtohej Gjykatës Kushtetuese për këtë çështje. Ai 
theksoi se referimi i një çështjeje në Gjykatën Kushtetuese ishte tërësisht 
në diskrecion të Qeverisë dhe nuk nevojitej rezoluta e Kuvendit për këtë. 
Në letër thuhej që Kuvendi do të mund të ndërmerrte veprime 
procedurale lidhur me imunitetin vetëm në rastin kur kjo kërkohet nga 
Prokurori i Përgjithshëm, duke u bazuar në nenin 9 (3) të Ligjit për të 
Drejtat dhe Përgjegjësitë e Deputetit. 

 
21. Opinioni Ligjor i Zyrës Ligjore të Kuvendit të Kosovës identifikonte 

dispozita të caktuara kushtetuese dhe ligjore dhe theksoi se formulimi në 
to ishte identik. Prandaj nuk kishte çështje mospërputhshmërie që do të 
kërkonte interpretim nga Gjykata Kushtetuese. Në opinion thuhej më tej 
se sipas dispozitave kushtetuese nuk parashihet mundësia që Kuvendi 
me rezolutë të kërkonte nga Qeveria inicimin e procedurës në Gjykatën 
Kushtetuese. 

 
22. Së fundi, në opinion thuhej se sipas Kushtetutës dhe nenit 9 të Ligjit për 

të Drejtat dhe Përgjegjësitë e Deputetit, Ligji Nr. 03/L-111, ndjekja 
penale nuk do të ndalohet, pezullohet apo vonohet në asnjë mënyrë kur 
një i dyshuar është anëtar i Kuvendit të Kosovës. Në Opinion thuhej më 
tej që: “Ligji lejohet ta ndjekë rrugën e tij duke vazhduar hetimin dhe 
gjykimin”. Mandati i deputetit përfundon para kohe pas dënimit të 
plotfuqishëm dhe shqiptimit të dënimit prej një ose më tepër vjet burg 
dhe kjo mund të shpjerë në arrestim dhe burgim. 



BULETINI I PRAKTIKËS GJYQËSORE | 347 
 

 

C  Përgjigja dhe komentet e Grupit Parlamentar të Lëvizjes 
Vetëvendosje  

 
23. Në përgjigjen e tij në emër të Grupit Parlamentar të Lëvizjes 

Vetëvendosje, z. Visar Ymeri theksoi se çështja e imunitetit të deputetëve 
ishte mjaft mirë dhe qartë e rregulluar me dispozitat kushtetuese dhe 
ligjore në fuqi. Mendimi i tij ishte se deputeti nuk mund të jetë objekt i 
ndjekjes penale, padive civile për shkak të shprehjes së lirë të 
mendimeve pavarësisht formës, dhe votimit apo mosvotimit për çdo 
vendim që merret në Kuvend. Dispozitat kushtetuese nuk e pengojnë 
ndjekjen penale nga organet kompetente për të gjitha veprimet e tjera të 
ndërmarra jashtë fushëveprimit të përgjegjësive të tyre si deputetë. 

 
24. Ata konsideronin se imuniteti nuk mund të shërbejë si mburojë për ata 

deputetë që kanë kryer vepra penale të krimit të organizuar, korrupsionit 
dhe vepra të tjera që dëmtojnë rënd pasurinë dhe shëndetin e qytetarëve. 
Qëllimi i imunitetit ishte parandalimi i pushtetit arbitrar përmbi 
deputetin, lirimi i deputetit nga shtrëngesat e mundshme politike dhe, 
mbi të gjitha, garantimi i hapësirës së domosdoshme politike të deputetit 
për ta kryer punën e tij të përfaqësimit të interesave dhe vullnetit të 
qytetarëve, pa qenë objekt i trysnisë politiko-juridike gjatë këtij 
përfaqësimi. 

 
25. Ata konsideronin se ndarja e pushteteve do të duhej të garantonte 

autonomi të mjaftueshme për të mundësuar ushtrim të funksioneve 
institucionale. Imuniteti i deputetit ishte qenësor për autonominë e 
Kuvendit dhe prandaj ishte qenësor për rendin kushtetues dhe se 
imuniteti ishte i lidhur me mandatin e tij/saj gjatë gjithë kohës që ai/ajo 
shërbente në atë post politik. 

 
26. Ata konsideronin se imuniteti ishte i shkurtuar në rastet në të cilat ai/ajo 

dyshohej ose përndiqej. Ata theksuan ligjin në lidhje me ndjekjen penale, 
sipas nenit 9 të Ligjit për të Drejtat dhe Përgjegjësitë e Deputetit, që 
trajtonte arrestimin pa pëlqimin e Kuvendit, për personat që kapeshin në 
kryerje e sipër (in flagrante) të një vepre të rëndë penale, që është e 
dënueshme me pesë ose më tepër vjet burgim. 

 
27. Ata theksuan dispozitat e neneve 281 dhe 210 të Kodit të Procedurës 

Penale të Kosovës, që lejonin arrestimin e një personi në bazë të urdhrit 
të gjykatës, dhe pa urdhër të gjykatës edhe nga policia ose persona të 
tjerë kur kapej duke kryer një vepër penale. 

 
28. Ata thanë se neni 22 (3) i Rregullores së punës së Kuvendit parashikonte 

që deputeti gëzonte imunitet ndaj masave të ndalimit, të arrestit, të 
ndjekjes penale, përderisa Kuvendi nuk merr vendim për heqjen e 
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imunitetit të tij. Megjithatë, kjo do të mund të konsiderohej të ishte në 
kundërshtim me nenin 75 (2) të Kushtetutës sepse imuniteti nuk pengon 
ndjekjen penale për veprimet e ndërmarra jashtë fushëveprimit të 
përgjegjësive të tyre si deputetë. 

 
29. Së fundi, ata theksuan se pavarësisht peshës së veprës penale, imuniteti i 

deputetit do të mund të hiqej pas respektimit të plotë të procedurave pas 
votimit nga shumica e deputetëve të Kuvendit. 

 
D  Përgjigja dhe komentet e znj. Alma Lama, deputete e 

Kuvendit 
 
30. Znj. Lama theksoi se neni 75 parashikonte imunitetin e deputetëve të 

Kuvendit, kurse paragrafi 2 i të njëjtit nen pengonte arrestimin dhe 
ndalimin e deputetit gjatë kohës që ai/ajo është duke kryer detyrat e 
tij/saj pa pëlqimin e shumicës së të gjithë deputetëve të Kuvendit. Ajo 
theksoi se nuk kishte paqartësi për këto çështje. 

 
 

E  Përgjigja dhe komentet e z. Fatmir Limaj, deputet i 
Kuvendit 

 
31. Z. Limaj theksoi se kishte një numër të çështjeve kyçe, më saktësisht, 

nëse në Kushtetutën e Kosovës ekzistonin dispozita lidhur me 
imunitetin, nëse në ligjet e Kosovës ekzistonin dispozita lidhur me 
imunitetin, nëse Qeveria kishte autoritet për t’iu qasur drejtpërdrejt 
Gjykatës Kushtetuese, dhe nëse kjo kërkesë është parashtruar brenda 
afateve të parapara kohore. Ai i trajtoi këto çështje në përgjigjen e tij. 

 
32. Së pari, ai citoi nenin 75 të Kushtetutës dhe erdhi në përfundim se ky nen 

parashikonte që ekzistonte një dispozitë lidhur me imunitetin. 
 
33. Së dyti, ai iu referua nenit 9 të Ligjit për të Drejtat dhe Përgjegjësitë e 

Deputetit, Ligji Nr. 03/L-111, dhe, duke vënë në pah ngjashmërinë 
ndërmjet tij dhe dispozitave kushtetuese, ai konkludoi që në ligjet e 
Kosovës ekzistonin dispozita lidhur me imunitetin. 

 
34. Së treti, ai theksoi nenin 113 (2) të Kushtetutës, i cili i jep kompetencë 

Qeverisë, ndër të tjera, të ngrejë çështjet e përputhshmërisë së ligjeve, të 
dekreteve të Presidentit e të Kryeministrit dhe të rregulloreve të 
Qeverisë, me Kushtetutën. Ai theksoi se Qeveria nuk kishte identifikuar 
asnjë çështje të përputhshmërisë me Kushtetutën, dhe prandaj, asnjë 
kërkesë nuk mund të parashtrohej sipas nenit 113. 
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35. Ai ishte i mendimit se Kushtetuta nuk lejonte parashtrimin e kërkesës në 
Gjykatën Kushtetuese për mendime këshillëdhënëse për çështjet që kanë 
të bëjnë me fushëveprimin ose zbatimin e ligjit, dhe se prandaj çdo 
kërkesë e tillë ishte ultra vires Kushtetutës. Ai ishte i mendimit se 
kërkesa e parashtruar sipas nenit 93 (10) të Kushtetutës u nënshtrohej 
dispozitave të nenit 113 të Kushtetutës dhe se Qeveria nuk kishte qasje të 
posaçme në Gjykatë jashtë nenit 113 të Kushtetutës. 

 
36. Së katërti, ai theksoi se dispozitat e neneve 29 dhe 30 të Ligjit për 

Gjykatën Kushtetuese, Ligji Nr. 03/L-121, përcaktonin që kërkesat e 
ngritura sipas nenit 113 (2) të Kushtetutës duhej të parashtroheshin 
brenda afatit prej gjashtë (6) muajve pas hyrjes në fuqi të Ligjit të 
kontestuar. Pasi Ligji për të Drejtat dhe Përgjegjësitë e Deputetit hyri në 
fuqi më 4 qershor 2010, çdo kontestim i atij Ligji duhej të parashtrohej 
më së voni deri më 3 dhjetor 2010. 

 
37. Përveç kësaj, z. Limaj tërhoqi vërejtjen se për ta baraspeshuar 

administrimin e drejtësisë, Kushtetuta ka paraparë se deputetet nuk do 
të ishin mbi ligjin por se ata nuk të duhet t'i nënshtroheshin 
përndjekjeve të motivuara politikisht vetëm për shkak se ishin zyrtarë të 
zgjedhur. Ai gjithashtu theksoi se ndjekja penale nuk do të pezullohej 
vetëm për shkak se i dyshuari është deputet i Kuvendit dhe se hetimet 
dhe gjykimi do të mund të zhvilloheshin. 
 
F  Përgjigja shtesë dhe komentet e Kryetarit të Kuvendit, dr. 

Jakup Krasniqi 
 
38. Përgjigja shtesë dhe komentet e dr. Jakup Krasniqit, Kryetar i Kuvendit, 

të 13 shtatorit 2011, pasqyronin ngushtë  argumentet e z. Limaj të cekura 
më sipër. 

 
Objekti i çështjes 
 
39. Objekti i çështjes së kërkesës ka të bëjë me imunitetin. Pyetjet 

parashtruar Gjykatës Kushtetuese janë me sa vijon: 
 

A  Imuniteti i deputetëve të Kuvendit 
 

1. Qeveria e Republikës së Kosovës i referon për interpretim 
Gjykatës Kushtetuese zbatueshmerinë dhe efektin e nenit 75 (1) 
(Imuniteti) të Kushtetutës së Kosovës që përcakton: “1. Deputetët 
e Kuvendit gëzojnë imunitet nga ndjekja penale, paditë civile ose 
shkarkimi për veprimet dhe vendimet e tyre brenda 
fushëveprimit të përgjegjësive të tyre si deputetë të Kuvendit. 
Imuniteti nuk pengon ndjekjen penale të deputetëve të Kuvendit 
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për veprimet e ndërmarra jashtë fushëveprimit të përgjegjësive 
së tyre si deputetë të Kuvendit”. Nga Gjykata Kushtetuese 
kërkohet të sqarojë se a gëzojnë imunitet deputetët e Kuvendit të 
Republikës së Kosovës nga ndjekja penale, paditë civile, 
shkarkimi dhe arrestimi apo ndalimi, për veprimet dhe 
vendimet e tyre të ndërmarra jashtë fushëveprimit të 
përgjegjësive të tyre si deputetë? 

 
2. Qeveria e Republikës së Kosovës i referon për interpretim 

Gjykatës Kushtetuese zbatueshmerinë dhe efektin e nenit 75 (2) 
(Imuniteti) të Kushtetutës së Kosovës që përcakton: “2. Deputeti 
i Kuvendit nuk mund të arrestohet dhe as ndalohet përderisa 
është duke kryer detyrat e tij/saj si deputet i Kuvendit, pa 
pëlqimin e shumicës së të gjithë deputetëve të Kuvendit”. Nga 
Gjykata Kushtetuese gjithashtu kërkohet të interpretojë 
domethënien e “përderisa është duke kryer detyrat e tij/saj si 
deputet i Kuvendit”, që përmendet në nenin 75.2. A përfshin kjo 
kryerje vetëm ato detyra të deputetëve të ndërmarra në 
përmbushje të mandatit të tyre si deputetë të Kuvendit? 

 
3. Qeveria e Republikës së Kosovës i referon për interpretim 

Gjykatës Kushtetuese zbatueshmerinë dhe efektin e nenit 75 të 
Kushtetutës së Kosovës i cili përcakton: “Imuniteti nuk pengon 
ndjekjen penale të deputetëve të Kuvendit për veprimet e 
ndërmarra jashtë fushëveprimit të përgjegjësive të tyre si 
deputetë të Kuvendit”. Si duhet të zbatohet neni 75 në rastet kur 
dyshohet për krime të kryera para fillimit të mandatit të një 
deputeti të Kuvendit apo për krime të kryera gjatë mandatit por 
që janë jashtë fushëveprimit të përgjegjësive të tyre? 

 
B  Imuniteti i Presidentit të Republikës 
 
Qeveria e Republikës së Kosovës i referon për interpretim Gjykatës 
Kushtetuese zbatueshmerinë dhe efektin e nenit 89 (Imuniteti) të 
Kushtetutës së Kosovës që përcakton: “Presidenti i Republikës së 
Kosovës gëzon imunitet nga ndjekja penale, paditë civile ose shkarkimi 
për veprimet dhe vendimet brenda fushëveprimit të përgjegjësive të 
Presidentit të Republikës së Kosovës”. Nga Gjykata Kushtetuese 
kërkohet të sqarojë se a gëzon imunitet Presidenti nga ndjekja penale, 
paditë civile, shkarkimi dhe arrestimi apo ndalimi për veprimet dhe 
vendimet e ndërmarra jashtë fushëveprimit të përgjegjësive të 
Presidentit të Republikës së Kosovës? 
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C  Imuniteti i anëtarëve të Qeverisë 
 
Qeveria e Republikës së Kosovës i referon për interpretim Gjykatës 
Kushtetuese zbatueshmerinë dhe efektin e nenit 98 (Imuniteti) të 
Kushtetutës së Kosovës që përcakton: “Anëtarët e Qeverisë së Kosovës 
gëzojnë imunitet nga ndjekja penale, paditë civile dhe shkarkimi për 
veprimet dhe vendimet brenda fushëveprimit të përgjegjësive të tyre si 
anëtarë të Qeverisë”. Nga Gjykata Kushtetuese kërkohet të sqarojë se a 
gëzojnë imunitet anëtarët e Qeverisë së Republikës së Kosovës nga 
ndjekja penale, paditë civile, shkarkimi dhe arrestimi apo ndalimi për 
veprimet dhe vendimet e ndërmarra jashtë fushëveprimit të 
përgjegjësive të tyre si anëtarë të Qeverisë? 

 
Vlerësimi i pranueshmërisë së kërkesës 
 
40. Qeveria e bazon kërkesën e vet drejtuar Gjykatës Kushtetuese në nenin 

93 (10) dhe nenin 113 (3) (1), të Kushtetutës. Sipas nenit 93 (10) të 
Kushtetutës, Qeveria mund të referojë çështje kushtetuese në Gjykatën 
Kushtetuese. Nëse çështjet janë çështje kushtetuese, atëherë Qeveria do 
të jetë palë e autorizuar dhe kërkesa do të jetë e pranueshme. Gjykata do 
t’i shqyrtojë hollësisht këto çështje për të parë nëse kërkesa përmban 
çështje kushtetuese. 
 

41. Sipas Kushtetutës, sovraniteti i Republikës së Kosovës që buron nga 
populli dhe që i takon popullit ushtrohet, ndër të tjera, nëpërmjet 
përfaqësuesve të zgjedhur. (Shih nenin 2 të Kushtetutës). Kushtetuta u 
jep deputetëve të Kuvendit status të posaçëm me imunitet, siç 
përcaktohet në nenin 75. Ky është një instrument i rëndësishëm që e 
lejon pushtetin legjislativ, Kuvendin, të jetë i pavarur, i ndarë dhe i 
barabartë me pushtetet e tjera të shtetit. 

 
42. Neni 89 i Kushtetutës i jep imunitet edhe Institucionit të Presidentit. Ky 

status dhe privilegj i posaçëm buron nga fakti që Presidenti përfaqëson 
unitetin e popullit dhe është kreu i shtetit. Ky institucion i shtetit, pra 
Presidenti i Republikës, duhet të ketë status, imunitet dhe privilegj të 
posaçëm për t’i kryer funksionet e veta në mënyrë të pavarur, me dinjitet 
dhe efikasitet, dhe në të njëjtën kohë, të mos pengohet nga pushtetet e 
tjera – legjislativi, ekzekutivi dhe gjyqësori. 

 
43. Qeveria, si bartëse e degës ekzekutive, gjithashtu duhet të jetë e pavarur 

me funksione të definuara në mënyrë të qartë dhe të jetë e ndarë nga 
legjislativi dhe gjyqësori. Prandaj, Kushtetuta u jep imunitet anëtarëve të 
Qeverisë për ta siguruar pavarësinë dhe efikasitetin e tyre dhe për t’i 
mbrojtur nga ndërhyrjet e degëve të tjera. 
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44. Republika e Kosovës definohet nga Kushtetuta e vet si Republikë 
demokratike e bazuar në parimin e ndarjes së pushteteve dhe kontrollit e 
balancimit në mes tyre. Ndarja e pushteteve është njëra prej bazave që 
garanton funksionim demokratik të shtetit. Esenca e funksionimit të 
pavarur dhe efektiv të këtyre degëve është imuniteti që u është dhënë 
njerëzve që i mishërojnë këto pushtete. 

 
45. Siç thotë Kryeministri, çështjet e ngritura për imunitet ndikojnë në 

funksionimin demokratik të shtetit. 
 
46. Këto çështje janë të një natyre kushtetuese pasi janë të lidhura me 

formën e qeverisjes së shtetit. Ato kanë të bëjnë me mekanizmat për 
ndarjen e pushtetit në Republikën e Kosovës. 

 
47. Sipas Kushtetutës, ata që e zbatojnë pushtetin dhe që i ushtrojnë detyrat 

në shtet gëzojnë imunitet dhe status të posaçëm për ta siguruar 
pavarësinë e tyre në mënyrë që të mund ta kryejnë punën e tyre me 
efikasitet për të siguruar që pushtetet e tjera pengohen për të ndërhyrë 
në punën e tyre dhe për ta parandaluar abuzimin. 

 
48. Deputetët duhet të jenë të lirë për ta ushtruar funksionin e tyre dhe të 

mos jenë përgjegjës për veprimet, vendimet, votimet dhe mendimet e 
tyre të shprehura gjatë kohës që janë duke kryer detyrat si deputetë të 
Kuvendit. Ajo liri, e garantuar me imunitet, shërben për t’u mundësuar 
deputetëve që ta ushtrojnë mandatin e tyre përfaqësues dhe ta shprehin 
vullnetin dhe sovranitetin e popullit. Ka rrezik që Kuvendi nuk mund të 
jetë në gjendje të funksionojë siç duhet pa këtë liri. Ata gëzojnë imunitet 
për veprimet dhe vendimet e tyre brenda fushëveprimit të përgjegjësive 
të tyre si deputetë. Është me rëndësi të vihet në pah se ky privilegj nuk u 
është dhënë deputetëve për interesin e tyre personal, por të mirën e 
popullit që e kanë zgjedhur atë. Ky është pasqyrim i domethënies së 
imunitetit që përfshin veprimet “brenda fushëveprimit të përgjegjësive të 
tyre si deputetë të Kuvendit”. 

 
49. Në mënyrë që kërkesa të shpallet e pranueshme, Kushtetuta kërkon që 

çështja t’i referohet Gjykatës në mënyrë ligjore nga një palë e autorizuar, 
sipas nenit 113 (1) të Kushtetutës. Gjykata gjen që pyetjet e parashtruesit 
janë të ngritura në mënyrë ligjore. Gjykata Kushtetuese, si autoriteti 
përfundimtar për interpretimin e Kushtetutës, konsideron se çështjet që 
kanë të bëjnë me imunitetin janë të një natyre kushtetuese. Prandaj, 
Qeveria ka ngritur çështje kushtetuese dhe është palë e autorizuar. 

 
50. Çështjet e ngritura janë çështje kushtetuese, siç përcaktohet në nenin 93 

(10) të Kushtetutës. Prandaj, nuk është e nevojshme që kërkesa të 
shqyrtohet në kuptim të nenit 113 (3) (1) të Kushtetutës. Për më tepër, 



BULETINI I PRAKTIKËS GJYQËSORE | 353 
 

 

ndonëse Kreu III, Procedurat e veçanta, i Ligjit për Gjykatën Kushtetuese 
parashikon afate kohore për parashtrimin e kërkesave sipas nenit 113 të 
Kushtetutës, për parashtrimin e kërkesave të tilla nuk ka afate kohore 
sipas nenit 93 (10). 

 
Meritat 
 
51. Gjykata do t’i interpretojë dhe sqarojë çështjet kushtetuese të 

parashtruara nga Qeveria sipas këtij rendi: A – Imuniteti i deputetëve të 
Kuvendit; B – Imuniteti i Presidentit të Republikës; dhe C – Imuniteti i 
anëtarëve të Qeverisë. 

 
A  Lidhur me imunitetin e deputetëve të Kuvendit 
 
Parimet përgjithshme 
 
52. Me rastin e shqyrtimit të çështjeve kushtetuese të ngritura nga Qeveria – 

imuniteti i deputetëve të Kuvendit të Kosovës – Gjykata do ta shqyrtojë 
Kushtetutën në tërësi, e jo vetëm nenin 75, i cili thotë: 

 
“1. Deputetët e Kuvendit gëzojnë imunitet nga ndjekja penale, paditë 
civile ose shkarkimi për veprimet dhe vendimet e tyre brenda 
fushëveprimit të përgjegjësive të tyre si deputetë të Kuvendit. 
Imuniteti nuk pengon ndjekjen penale të deputetëve të Kuvendit për 
veprimet e ndërmarra jashtë fushëveprimit të përgjegjësive së tyre 
si deputetë të Kuvendit. 
 
2. Deputeti i Kuvendit nuk mund të arrestohet dhe as ndalohet 
përderisa është duke kryer detyrat e tij/saj si deputet i Kuvendit, pa 
pëlqimin e shumicës së të gjithë deputetëve të Kuvendit”. 

 
53. Sipas teorisë dhe praktikës kushtetuese, sistemet e ndryshme juridike 

njohin dhe zbatojnë dy kategori, ose anë, të konceptit të imunitetit 
parlamentar. 

 
54. Kategoria e parë është lirimi nga përgjegjësia në procedura gjyqësore të 

çfarëdo natyre mbi pikëpamjet e shprehura, mënyrën e votimit apo 
vendimet e marra gjatë punës së tyre si deputetë dhe veprimet e tjera të 
ndërmarra gjatë kohës që janë duke kryer detyrat e tyre. Ky lloj imuniteti 
vazhdon edhe pasi mandati i tyre të mbarojë dhe ka kohëzgjatje të 
pakufizuar. Ata kurrë nuk do të jenë të detyruar t’i përgjigjen askujt apo 
ndonjë gjykate për veprime dhe vendime të tilla. Kjo është përcaktuar në 
mënyrë të qartë në Kushtetutën e Kosovës. Ky është imunitet funksional. 
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55. Kategoria e dytë e imunitetit parlamentar ka të bëjë me paprekshmëri 
për veprimet jashtë fushëveprimit të përgjegjësive të tyre si deputetë të 
Kuvendit. Kjo ka dy aspekte: 

 
Ndjekja penale 
 

a) Aspekti i parë ka të bëjë me ndjekjen penale të deputetëve me 
pëlqimin e Kuvendit. Megjithatë, kjo nuk parashihet në Kushtetutën 
e Kosovës. Kushtetuta lejon ndjekjen penale pa pëlqimin e Kuvendit 
për veprimet e ndërmarra jashtë fushëveprimit të përgjegjësive të 
tyre. (Shih nenin 75 (1), fjalinë e dytë) 

 
Arrestimi dhe ndalimi 
 

b) Aspekti i dytë i referohet lirisë nga arrestimi dhe ndalimi. Privimi i 
lirisë mund të ndodhë me ose pa pëlqimin e Kuvendit. Gjykata 
Kushtetuese do t’i shtjellojë këto dy aspekte më tej në Aktgjykim. 

 
Zbatueshmëria e këtyre parimeve të përgjithshme në Republikën 
e Kosovës 
 
56. Qeveria shtron pyetjen nëse deputetët e Kuvendit të Republikës së 

Kosovës gëzojnë imunitet nga ndjekja penale, paditë civile, shkarkimi 
dhe arrestimi apo ndalimi, për veprimet dhe vendimet e tyre të 
ndërmarra jashtë fushëveprimit të përgjegjësive të tyre si deputetë. 
Gjykata vëren që Qeveria pyet: 

 
a) nëse deputeti gëzon imunitet nga ndjekja penale për veprimet dhe 

vendimet e ndërmarra jashtë fushëveprimit të përgjegjësive të tij/saj; 
 

b) nëse deputeti gëzon imunitet nga paditë civile për veprimet dhe 
vendimet e ndërmarra jashtë fushëveprimit të përgjegjësive të tij/saj; 

 
c) nëse deputeti gëzon imunitet nga shkarkimi për veprimet dhe 

vendimet e ndërmarra jashtë fushëveprimit të përgjegjësive të tij/saj; 
dhe 

 
d) nëse deputeti gëzon imunitet nga arrestimi dhe ndalimi për veprimet 

dhe vendimet e ndërmarra jashtë fushëveprimit të përgjegjësive të 
tij/saj. 

 
57. Sa i përket veprimit brenda fushëveprimit të përgjegjësive të deputetëve, 

duhet të theksohet që deputetët e Kuvendit të Republikës së Kosovës 
gëzojnë imunitet funksional. Kjo do të thotë se ata gëzojnë imunitet nga 
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ndjekja penale, paditë civile dhe shkarkimi për veprimet dhe vendimet e 
tyre. (Shih nenin 75 (1), fjalinë e parë). 

 
58. Neni 75 (1) i Kushtetutës përcakton që deputetët e Kuvendit të Kosovës 

gëzojnë imunitet funksional lidhur me mendimet e shprehura, mënyrën 
e votimit, ose veprimet apo vendimet e ndërmarra brenda fushëveprimit 
të përgjegjësive të tyre si deputetë. Vërtet, për shkak të karakteristikave 
dhe rëndësisë së të drejtave dhe detyrave të deputetëve, ata kanë pozitë 
të privilegjuar brenda fushëveprimit të përgjegjësive të tyre. Për shkak të 
këtij statusi të posaçëm, si përfaqësues të zgjedhur që kryejnë mandatin 
e tyre kushtetues, ata gëzojnë imunitet i cili u mundëson liri, siguri dhe 
pavarësi më të madhe nga ekzekutivi dhe gjyqësori, por vetëm deri në 
masën që veprimet dhe vendimet e tyre ndërmerren brenda 
fushëveprimit të përgjegjësive të tyre. 

 
59. Kushtetuta përcakton në mënyrë të qartë fushëveprimin e përgjegjësive 

të deputetëve. Ato janë veprime dhe vendime që ndërmerren për t’i kryer 
kompetencat e Kuvendit të Kosovës, të përcaktuara në nenin 65 të 
Kushtetutës. Si rrjedhojë, deputetët gëzojnë imunitet për veprimet ose 
vendimet e ndërmarra që kanë të bëjnë me: 

 
(1) miratimin e ligjeve, rezolutave dhe akteve të tjera të përgjithshme; 
(2) vendimin për ta ndryshuar Kushtetutën me dy të tretat (2/3) e 
votave të të gjithë deputetëve të tij, përfshirë dy të tretat (2/3) e të gjithë 
deputetëve që mbajnë vendet e rezervuara dhe të garantuara për 
përfaqësuesit e komuniteteve që nuk janë shumicë në Kosovë; 
(3) shpalljen e referendumit, në pajtim me ligjin; 
(4) ratifikimin e traktateve ndërkombëtare; 
(5) miratimin e Buxhetit të Republikës së Kosovës; 
(6) zgjedhjen dhe shkarkimin e Kryetarit dhe të nënkryetarëve të 
Kuvendit; 
(7) zgjedhjen dhe shkarkimin e Presidentit të Republikës së Kosovës në 
pajtim me këtë Kushtetutë; 
(8) zgjedhjen e Qeverisë dhe shprehjen e mosbesimit ndaj saj; 
(9) mbikëqyrjen e punës së Qeverisë dhe të institucioneve të tjera 
publike, të cilat, në bazë të Kushtetutës dhe ligjeve, i raportojnë 
Kuvendit; 
(10) zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe të 
Këshillit Prokurorial të Kosovës, në pajtim me këtë Kushtetutë; 
(11) propozimin e gjyqtarëve të Gjykatës Kushtetuese; 
(12) mbikëqyrjen e politikës së jashtme dhe të sigurisë; 
(13) dhënien e pëlqimit për dekretin e Presidentit mbi shpalljen e 
Gjendjes së Jashtëzakonshme; 
(14) vendosjen për çështjet me interes të përgjithshëm, të përcaktuara 
me ligj. 
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60. Me këtë rast, deputetët janë të obliguar ta ushtrojnë funksionin e tyre në 

interesin më të mirë të Republikës së Kosovës dhe në pajtim me 
Kushtetutën, ligjet dhe rregullat e procedurës së Kuvendit (Shih nenin 74 
të Kushtetutës). 

 
61. Si rrjedhojë, për të siguruar ndarje të pushteteve dhe funksionim të 

pavarur të Kuvendit, të lirë nga ndërhyrja e pushtetit ekzekutiv apo 
gjyqësor në fushën legjislative, deputetët e Kuvendit të Kosovës gëzojnë 
imunitet funksional dhe lirohen nga përgjegjësia për veprimet dhe 
vendimet e ndërmarra brenda fushëveprimit të përgjegjësive të tyre. 

 
62. Në një sërë rastesh, Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut e trajtoi 

zbatueshmërinë e lirimit nga përgjegjësia të anëtarëve të parlamenteve 
në shtetet nënshkruese përballë Konventës Evropiane për të Drejtat e 
Njeriut dhe Liritë Themelore dhe Protokollet lidhur me to. 

 
63. Për shembull, në rastin Syngelidis kundër Greqisë (Kërkesa nr. 

24895/07), të 11 shkurtit 2010, Gjykata Evropiane për të Drejtat e 
Njeriut theksoi: 

 
“41...E drejta për qasje në gjykatë zvogëlohet kur rregullat pushojnë t’u 
shërbejnë qëllimeve të sigurisë ligjore dhe administrimit të mirëfilltë të 
drejtësisë dhe formojnë një lloj pengese duke ia pamundësuar palës 
ndërgjyqëse që rasti i tij/i saj të zgjidhet në bazë të meritave nga 
gjykata kompetente. 
 
42. Gjykata vëren në lidhje me këtë se kur shteti u jep imunitet 
anëtarëve të vet të parlamentit, mbrojtja e të drejtave themelore mund 
të dëmtohet. Megjithatë, kjo nuk do të thotë që imuniteti parlamentar 
mund të konsiderohet si parim i imponimit të një kufizimi të 
pabarabartë për të drejtën për qasje në Gjykatë, siç ceket në nenin 6, 
paragrafin 1 (shih Kart kundër Turqisë, cituar më lart, paragrafi 80). 
Siç është e drejta e qasjes në Gjykatë pjesë e pandashme e garancisë për 
gjykim të drejtë sipas atij neni, edhe disa kufizime për qasjen duhet të 
trajtohen po ashtu si pjesë të pandashme, shembull i kësaj janë 
kufizimet në përgjithësi të pranuara nga shtetet nënshkruese si pjesë e 
doktrinës së imunitetit parlamentar (shih A. kundër Mbretërisë së 
Bashkuar, cituar më lart, paragrafi 83, dhe, mutatis mutandis, Al-
Adsani kundër Mbretërisë së Bashkuar [DHM], nr. 35763/97, paragrafi 
56, GJEDNJ 2001-XI). Gjykata tashmë ka pranuar se është praktikë e 
gjatë që shtetet në përgjithësi u caktojnë parlamentarëve shkallë të 
ndryshme të imunitetit, me synimin që përfaqësuesve të popullit t’u 
lejohet fjala e lirë dhe që të pengohet ndërhyrja mbi bazat partizane në 
funksionet parlamentare. (shih A. kundër Mbretërisë së Bashkuar, 
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cituar më lart, paragrafët 75-77; Cordova, cituar më lart, paragrafi 55, 
dhe De Jorio kundër Italisë, nr. 73936/01, paragrafi 49, 3 qershor 
2004). Prandaj, krijimi i përjashtimeve për atë imunitet, zbatimi i të 
cilave varet nga faktet individuale të ndonjë rasti të veçantë, do ta 
dëmtonte rënd synimin legjitim të ndjekur (shih A. kundër Mbretërisë 
së Bashkuar, cituar më lart, paragrafi 88). 
 
43. Megjithatë, kjo nuk do të ishte në përputhje me qëllimin dhe synimin 
e Konventës nëse shtetet nënshkruese, duke miratuar njërin prej 
sistemeve të imunitetit parlamentar që zakonisht përdoret, do të 
liroheshin nga të gjitha përgjegjësitë sipas Konventës në lidhje me 
veprimtarinë parlamentare. Duhet të kihet parasysh që qëllimi i 
Konventës nuk është garantimi i të drejtave që janë teorike ose iluzore, 
por i të drejtave që janë praktike dhe efektive. Kjo vlen posaçërisht për 
të drejtën për qasje në Gjykatë në kuptim të vendit të rëndësishëm që ka 
e drejta për gjykim të drejtë (shih Aït-Mouhoub kundër Francës, 28 
tetor 1998, paragrafi 52, Raportet 1998-VIII). Nuk do të ishte në 
përputhje me sundimin e ligjit në një shoqëri demokratike ose me 
parimet themelore që përfshihen në nenin 6, paragrafin 1, nëse shteti, 
pa kufizim ose kontroll nga Gjykata, do të mund ta hiqte nga 
kompetenca e gjykatave një gamë të tërë të padive civile apo t’u jepte 
imunitete kategorive të personave (shih Fayed kundër Mbretërisë së 
Bashkuar, 21 shtator 1994, paragrafi 65, Seria A, nr. 294-B). 
 
44. Prandaj, në rastet në të cilat imuniteti e pengon ushtrimin e të 
drejtës për qasje në gjykatë, me rastin e përcaktimit nëse masa e 
posaçme ishte apo nuk ishte proporcionale, Gjykata shqyrton nëse aktet 
e kundërshtuara ishin të lidhura me ushtrimin e funksioneve 
parlamentare në kuptimin e tyre të ngushtë (shih Cordova (nr. 1), 
cituar më lart, paragrafi 62, dhe De Jorio, cituar më lart, paragrafi 
53). Gjykata përsërit se mungesa e cilësdo lidhje të qartë me 
veprimtarinë parlamentare kërkon që ajo ta përvetësojë një interpretim 
të ngushtë të konceptit të proporcionalitetit ndërmjet synimit që 
kërkohet të arrihet dhe mjeteve të zbatuara. Kjo është pikërisht kështu 
në rastet në të cilat kufizimi i të drejtës së qasjes buron nga 
vendosmëria e një organi politik (shih Kart kundër Turqisë, cituar më 
lart, paragrafi 83, dhe Tsalkitzis kundër Greqisë, nr. 11801/04, 
paragrafi 49, 16 nëntor 2006). Për më tepër, sa më i gjerë që të jetë 
imuniteti, arsyetimi i tij duhet të jetë edhe më bindës (shih A. kundër 
Mbretërisë së Bashkuar, cituar më lart, paragrafi 78).” 

 
 

Përgjigjet në katër pjesët e pyetjes së parë të Qeverisë lidhur me 
imunitetin e deputetëve 
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64. Gjykata rikujton që Qeveria pyeti nëse deputetët e Kuvendit gëzojnë 
imuniteti nga ndjekja penale, paditë civile, shkarkimi dhe arrestimi apo 
ndalimi për veprimet e ndërmarra jashtë fushëveprimit të përgjegjësive 
së tyre. Gjykata do të përgjigjet në secilën pyetje. 

 
a) Imuniteti nga ndjekja penale për veprimet dhe vendimet 

jashtë fushëveprimit të përgjegjësive të deputetëve. 
 
65. Fjalia e dytë e nenit 75 (1) të Kushtetutës parashikon kufizim për 

imunitetin e përgjithshëm që u jepet deputetëve, “Imuniteti nuk pengon 
ndjekjen penale të deputetëve të Kuvendit për veprimet e ndërmarra 
jashtë fushëveprimit të përgjegjësive së tyre si deputetë të Kuvendit”. 
Kushtetuta bën dallim të qartë ndërmjet asaj që deputeti bën si 
përfaqësues i popullit dhe asaj që ai/ajo bën në jetën e vet private. Në 
Kushtetutë nuk ka imunitet bllanko që jepet për të gjitha ndjekjet penale. 

 
66. Në cilësinë e tyre si qytetarë të rëndomtë, sipas Kodit Penal dhe Kodit të 

Procedurës Penale të Republikës së Kosovës, deputetët trajtohen njëlloj 
si të gjithë qytetarët e tjerë. Ky konkluzion buron nga fjalia e dytë e nenit 
75 (1) të Kushtetutës, i cili përcakton që imuniteti nuk pengon ndjekjen 
penale të deputetëve të Kuvendit për veprimet e ndërmarra jashtë 
fushëveprimit të përgjegjësive së tyre si deputetë të Kuvendit. 

 
67. Kjo forcohet edhe më tej kur të kihet parasysh neni 70 (6) i Kushtetutës, i 

cili përcakton që mandati i deputetit mbaron nëse deputeti dënohet për 
vepër penale me një ose më shumë vjet burgim me një vendim gjyqësor 
të formës së prerë. 

 
68. Kushtetuta nuk lejon kufizim ose ndërhyrje nga legjislativi në ndjekjen 

penale të deputetëve të Kuvendit për veprimet e ndërmarra jashtë 
fushëveprimit të përgjegjësive së tyre. 

 
69. Pasi Kushtetuta nuk garanton paprekshmëri lidhur me ndjekjen penale 

të deputetëve të Kuvendit për veprimet e ndërmarra jashtë fushëveprimit 
të përgjegjësive së tyre, ata nuk janë të paprekshëm as lidhur me 
ndjekjen penale për veprat penale të cilat pretendohen të jenë kryer para 
fillimit të mandatit të tyre si deputetë ose gjatë rrjedhës së mandatit të 
tyre. 

 
70. Neni 22 (3) i Rregullores së punës së Kuvendit përcakton që “Deputeti 

gëzon imunitet ndaj ... ndjekjes penale, përderisa Kuvendi nuk merr 
vendim për heqjen e imunitetit të tij”. Gjykata Kushtetuese vëren që kjo 
dispozitë, lidhur me ndjekjen penale, është pa vlerë juridike pasi në 
Kushtetutë nuk ka imunitet të tillë ndaj ndjekjes penale të deputetit. 
Gjykata përsërit edhe një herë se nuk ekziston imunitet që e pengon 
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ndjekjen penale të deputetëve për veprimet e ndërmarra jashtë 
fushëveprimit të përgjegjësive së tyre. Nuk nevojitet vendimi i Kuvendit 
për një ndjekje të tillë penale. 

 
71. Rrethana e vetme kur kërkohet vendimi i Kuvendit për heqjen e 

imunitetit ka të bëjë me arrestimin ose ndalimin e deputetit kur ai/ajo 
është duke kryer detyrat e tij/saj si deputet. Ky është qëndrim 
kushtetues. 

 
b) Imuniteti nga paditë civile për veprimet dhe vendimet 

jashtë fushëveprimit të përgjegjësive të tyre. 
 
72. Nuk ka pengesë kushtetuese për ngritjen e padive të tilla civile. Kjo 

buron nga gjuha e qartë që ka të bëjë me imunitetin funksional. Është e 
qartë se dispozitat përkatëse të ligjeve në fuqi do të zbatohen në një 
situatë të tillë. 

 
c) Imuniteti nga shkarkimi për veprimet dhe vendimet jashtë 

fushëveprimit të përgjegjësive të tyre. 
 
73. Interpretimi i shkarkimit në këtë kontekst nënkupton largimin e 

deputetit nga posti i anëtarit të Kuvendit. Neni 70 i Kushtetutës e 
rregullon fushëveprimin, kohëzgjatjen dhe mundësinë që mandati i 
deputetit të mbarojë ose të bëhet i pavlefshëm. Këto dispozita nuk 
ofrojnë argumente për të konkluduar që deputeti mund të shkarkohet 
për veprimet jashtë fushëveprimit të përgjegjësive të tij. Kjo do të thotë 
që kjo dispozitë duhet të lexohet ashtu që t’u referohet rasteve të 
mbarimit të mandatit kur deputeti dënohet për vepër penale me një ose 
më shumë vjet burgim me një vendim gjyqësor të formës së prerë. 

 
d) Imuniteti nga arrestimi dhe ndalimi për veprimet dhe 

vendimet jashtë fushëveprimit të përgjegjësive të tyre. 
 
74. Imuniteti nga arrestimi dhe ndalimi gjithashtu duhet të lexohet në lidhje 

me pyetjen e dytë të Qeverisë dhe Gjykata do t’u përgjigjet bashkërisht. 
 
75. Qeveria kërkoi interpretimin e shprehjes “përderisa është duke kryer 

detyrat e tij/saj si deputet i Kuvendit”, të përcaktuar në nenin 75 (2) të 
Kushtetutës. 

 
76. Kushtetuta garanton barazinë para ligjit dhe çdokush gëzon të drejtën 

për mbrojtje të barabartë ligjore. Prandaj, Kushtetuta parashikon që 
drejtësia të ndahet e jo të vonohet. Kjo vlen edhe për deputetët në 
cilësinë e tyre si qytetarë të rëndomtë. Ata mund të ndiqen penalisht dhe 
janë përgjegjës për veprimet jashtë fushëveprimit të përgjegjësive të tyre 
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si deputetë, si për veprimet para ashtu edhe për ato të kryera gjatë 
mandatit të tyre. 

 
77. Kuptohet vetvetiu që deputetët, sikur të gjithë personat e tjerë që janë 

nën juridiksionin e gjykatave në Republikës së Kosovës, kanë të drejtë 
për mbrojtje të të drejtave dhe lirive të tyre themelore të garantuara me 
Kushtetutë dhe ligj. Këtu përfshihen të drejtat e përcaktuara në 
paragrafin 1 të nenit 24 [Barazia para Ligjit], nenin 29 [E Drejta e Lirisë 
dhe Sigurisë] në kuptim të nenit 5 të Konventës Evropiane për të Drejtat 
e Njeriut dhe Liritë Themelore, nenin 30 [Të Drejtat e të Akuzuarit] dhe 
nenin 31 [E Drejta për Gjykim të Drejtë dhe të Paanshëm] që të dytë në 
kuptim të nenit 6 të KEDNJ-së, dhe nenin 54 [Mbrojtja Gjyqësore e të 
Drejtave]. Deputetët, siç është rasti me të gjithë qytetarët, gjithashtu 
kanë të drejtë për procedura të ndershme gjyqësore të garantuara me 
Kushtetutë dhe ligj, duke përfshirë fazën e procedurës paraprake. 
Gjykata gjithashtu thekson se neni 19 i Kushtetutës, lidhur me zbatimin e 
normave juridikisht të detyrueshme të së drejtës ndërkombëtare, mund 
të merret parasysh. 

 
78. Në rrethana të tilla, siç parashihet në nenin 29 të Kushtetutës, masa e 

“privimit të lirisë”, e cila përfshin masën e “arrestimit ose përndryshe 
ndalimit”, mund t’i shqiptohet deputetit në rastet e parapara me ligj dhe 
pas një vendimi të gjykatës kompetente në situatat e përmendura në 
nenin 29 të Kushtetutës.  

 
79. Gjykata rikujton se neni 29 (1) i Kushtetutës [E Drejta e Lirisë dhe 

Sigurisë] thotë me sa vijon: 
 

1. Secilit i garantohet e drejta e lirisë dhe sigurisë. Askush nuk mund të 
privohet nga liria me përjashtim të rasteve të parapara me ligj dhe me 
vendim të gjykatës kompetente, si në vijim: 
(1) pas shpalljes së dënimit me burgim për kryerjen e veprës penale; 
(2) për dyshim të bazuar për kryerje të veprës penale, vetëm kur 
privimi nga liria me një bazë të arsyeshme konsiderohet i 
domosdoshëm për të parandaluar kryerjen e një vepre tjetër penale dhe 
vetëm për një periudhë të shkurtër kohore para gjykimit në mënyrën e 
përcaktuar me ligj; 
(3) për mbikëqyrjen e të miturit për qëllime edukimi ose për shoqërimin 
e tij/saj në një institucion kompetent, sipas një urdhri të ligjshëm; 
(4) për mbikëqyrje shëndetësore të personit, i cili për shkak të 
sëmundjes paraqet rrezik për shoqërinë; 
(5) për hyrje të paligjshme në Republikën e Kosovës ose pas urdhrit të 
ligjshëm për largim ose ekstradim”. 
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80. Gjykata gjithashtu vëren që neni 29 (2) i Kushtetutës përcakton që në 
rastet kur arrestimi ose ndalimi bëhet pa urdhër të gjykatës, personi i 
privuar duhet të dërgohet përpara gjyqtarit brenda dyzet e tetë (48) 
orësh, i cili vendos për paraburgimin ose lirimin e tij/saj, jo më vonë se 
dyzet e tetë (48) orë nga momenti kur personi i privuar është sjellë para 
gjykatës. 

 
81. Mbikëqyrja e lirisë personale të garantuar me Kushtetutë u është besuar 

të gjitha organeve për zbatimin e ligjit, organeve të ndjekjes penale dhe 
gjykatave, sipas ligjit në fuqi. 

 
82. Neni 5 i KEDNJ-së, që trajton të drejtën e lirisë, përcakton që personi 

mund t’i nënshtrohet arrestimit apo ndalimit të ligjshëm vetëm në 
rrethana të përcaktuara qartë. Këtu përfshihen çështje të tilla si burgosja 
pas shqiptimit të dënimit dhe arrestimi nën dyshimin për kryerje të 
krimit. Në veçanti, neni 5 parashikon të drejtën për qasje pa vonesë në 
gjykatë ose në procedura përkatëse gjyqësore për ta përcaktuar 
ligjshmërinë e arrestimit apo ndalimit dhe për gjykim brenda një afati të 
arsyeshëm ose për lirim deri në gjykim. 

 
83. Dispozitat e nenit 5 të KEDNJ-së janë drejtpërdrejt të zbatueshme në 

Kosovë në bazë të nenit 22 të Kushtetutës dhe kanë përparësi në rast të 
konfliktit me ligjin vendës. Neni 54 i Kushtetutës i jep fuqi ligjore 
Konventës duke siguruar që çdokush, duke përfshirë deputetët e 
Kuvendit, gëzon të drejtën e mbrojtjes gjyqësore dhe të drejtën në mjete 
efektive juridike nëse konstatohet se një e drejtë e tillë ose liri themelore 
është shkelur. 

 
84. Dispozitat dhe garancitë e njëjta të përgjithshme që kanë të bëjnë me 

arrestimin dhe ndalimin dhe gjykimin e drejtë nuk zbatohen vetëm në 
hetime penale dhe gjykime, por edhe në padi civile. 

 
Dispozitat kushtetuese dhe ligjore lidhur me arrestimin dhe 
ndalimin e deputetëve të Kuvendit të Kosovës 

 
85. Arrestimi dhe ndalimi i deputetit parashikohet me dispozita të 

Kushtetutës dhe me Ligjin për të Drejtat dhe Përgjegjësitë e Deputetit. 
Dispozitat në vijim lejojnë këtë: 
 

Kushtetuta 
 

i.   Kuvendi ia heq imunitetin nga arrestimi ose ndalimi tjetër një 
deputeti gjatë kohës që është duke kryer detyrat e tij/saj në përputhje 
me nenin 72 (2) i cili thotë: 
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“2. Deputeti i Kuvendit nuk mund të arrestohet dhe as ndalohet 
përderisa është duke kryer detyrat e tij/saj si deputet i Kuvendit, pa 
pëlqimin e shumicës së të gjithë deputetëve të Kuvendit.” 

 
Kushtetuta 

 
ii.   Kur deputeti nuk është duke kryer detyrat. Kjo buron nga neni 75 (2) 

i Kushtetutës. 
 

Ligji për të Drejtat dhe Përgjegjësitë e Deputetit 
 

iii.  Neni 9 (9) i Ligjit për të Drejtat dhe Përgjegjësitë e Deputetit 
posaçërisht parashikon që deputeti mund të arrestohet nëse kapet në 
kryerje e sipër (in flagrante) të një vepre të rëndë penale, që është e 
dënueshme me pesë ose më shumë vjet burgim. Paragrafët 2 dhe 9 të 
nenit 9 të këtij Ligji parashikojnë: 

 
2. Deputeti i Kuvendit nuk mund të arrestohet dhe as të ndalohet 
përderisa është duke i kryer detyrat e tij/saj si deputet i Kuvendit, 
pa pëlqimin e shumicës së të gjithë deputetëve të Kuvendit. 
 
.... 
 
9. Përjashtimisht nga paragrafi 2 i këtij neni, masa e paraburgimit 
mund të ndërmerret ndaj deputetit pa pëlqimin paraprak të 
Kuvendit, në rastin kur ai ose ajo kapet në kryerje e sipër (in 
flagrante) të një vepre të rëndë penale, që është e dënueshme me 
pesë (5) ose më shumë vjet burgim. 

 
Kushtetuta 
 

iv.   Mandati mbaron për shkak të dënimit me një ose më shumë vjet 
burgim me një vendim gjyqësor të formës së prerë, dhe arrestimi 
mund të ndodhë pa iu referuar asnjë personi ose organi tjetër pasi 
më nuk ekziston mbrojtje kushtetuese. 

 
86. Në rrethanën e parë me të cilën parashikohet arrestimi ose ndalimi i 

deputetit, Kushtetuta qartazi përcakton rrethanat që duhet të ekzistojnë 
në mënyrë që arrestimi ose ndalimi i deputetit të mund të ndodhë. 
Shprehja kushtetuese “përderisa është duke kryer detyrat e tij/saj” 
kërkon interpretim nga Gjykata jo vetëm për shkak të pyetjes së 
parashtruar, por për shkak se është me rëndësi të jepet përgjigja në 
pyetjet e ngritura lidhur me funksionimin e Kuvendit. 
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87. Në nenin 66 të Kushtetutës përdoret shprehja “mandat” për ta 
përshkruar kohëzgjatjen e legjislaturës përkatëse. Në të thuhet që 
mandati katërvjeçar fillon me seancën konstituive të mbajtur pas 
shpalljes së rezultateve të zgjedhjeve dhe përfundon me shpërndarjen e 
Kuvendit. 

 
88. Kushtetuta gjithashtu përdor shprehjen “mandat” në lidhje me deputetët 

e Kuvendit me ç’rast ata, si përfaqësues të popullit, nuk i nënshtrohen 
asnjë mandati detyrues. Secili deputet ka mandat individual, i cili fillon 
në ditën e certifikimit të rezultatit të zgjedhjes. Në ndërkohë që mandati i 
Kuvendit fillon me seancën konstituive të Kuvendit të sapozgjedhur, 
mandati i deputetit mund të fillojë më herët. Mandati i deputetit mbaron 
me shfaqjen e cilësdo prej rrethanave të cekura në nenin 70 (3) të 
Kushtetutës. Mandati i deputetit mishëron funksionin e tij/saj 
përfaqësues. 

 
89. Kuvendi i zhvillon punimet vjetore në dy sesione. Ato fillojnë të hënën e 

tretë të muajit janar dhe të hënën e dytë të muajit shtator dhe 
përfundojnë në kohën kur Kuvendi të vendosë. 

 
90. Neni 40 i Ligjit për të Drejtat dhe Përgjegjësitë e Deputetit përcakton që 

deputetët janë të detyruar të marrin pjesë në seancat plenare dhe në 
mbledhjet e organeve ndihmëse të Kuvendit, në të cilat ai është anëtar. 

 
91. Neni 39 i Rregullores së punës të Kuvendit përcakton që Kuvendi i 

zhvillon punimet në mbledhje plenare dhe në komisione. Deputetët i 
kryejnë detyrat e veta në këto mbledhje dhe komisione. Me këtë rast, ata 
i përmbushin, ushtrojnë dhe u japin kuptim të plotë kompetencave të 
Kuvendit, siç përcaktohet në nenin 65. Veprimet dhe vendimet, duke 
përfshirë diskutimet e tyre, fjalimet dhe votimet, të gjitha ndodhin në 
këto mbledhje plenare dhe mbledhje të komisioneve dhe ata gëzojnë 
imunitet funksional për kryerjen e asaj pune. Imuniteti funksional e 
mbron atë punë. Ai është qëllimi i imunitetit dhe ata kurrë nuk mund të 
mbahen përgjegjës për atë që bëjnë në këto mbledhje. 

 
92. Kuvendi funksionon vetëm kur mblidhet. Kryetari i Kuvendit është 

personi që vendos për datat e mbledhjeve. Përveç këtyre mbledhjeve të 
Kuvendit apo të komisioneve të tij, nuk mund të thuhet që deputetët e 
Kuvendit kryejnë punën e nevojshme për t’i zbatuar detyrat e Kuvendit. 
(Shih nenin 39 të Rregullores së punës së Kuvendit). 

 
93. Sisteme të ndryshme juridike dhe kushtetuta në Evropë kanë 

përkufizime të ndryshme për mandatin dhe kohëzgjatjen e fushëveprimit 
dhe kohës së imunitetit të deputetit. Kjo përfshin tërë mandatin e 
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parlamentit ose seancat e parlamentit ose mbledhjet e dhomave të 
parlamentit. 

 
94. Periudha e kryerjes së detyrave të deputetit është puna e tij/saj lidhet në 

Kuvend gjatë mbledhjeve të Kuvendit dhe mbledhjeve të komisioneve të 
tij. 

 
95. Neni 75 (2) përcakton që, në mënyrë që deputeti të arrestohet ose 

ndalohet gjatë kohës që është duke kryer detyrat e tij/saj, nevojitet 
pëlqimi i shumicës së të gjithë deputetëve të Kuvendit për t’ia hequr 
imunitetin. Qëllimi i këtij kriteri është të sigurohet që puna e Kuvendit 
nuk guxon të pengohet. Gjatë kohës që deputeti është duke kryer detyrat 
e tij/saj, kjo është në të mirë të Kuvendit dhe të kryerjes së punës së 
Kuvendit. Vendimi i Kuvendit nevojitet për ta larguar deputetin pasi 
prania e tij fizike është e domosdoshme në mbledhjet e Kuvendit dhe të 
komisioneve të tij. Gjatë punës së Kuvendit, deputeti është në cilësi të 
përfaqësuesit të popullit dhe pjesë përbërëse e Kuvendit. Vetëm Kuvendi 
është ai që mund të vendosë se deputeti mund të arrestohet dhe ndalohet 
gjersa është duke kryer punët e Kuvendit.  

 
96. Gjykata përsërit se jashtë fushëveprimit të përgjegjësive të tij/saj, 

deputeti duhet të trajtohet si çdo qytetar tjetër. Deputeti është përgjegjës 
për veprimet dhe sjelljet e veta private si të gjithë qytetarët e tjerë. 
Prandaj, gjatë kohës që nuk është duke i kryer detyrat e tij/saj, ai/ajo 
mund të arrestohet apo ndalohet pa vendim të Kuvendit sipas ligjit në 
fuqi. Kjo mund të ndodhë duke zbatuar dispozitat e ligjit në fuqi në 
Republikën e Kosovës, si për të gjithë qytetarët e tjerë. Ligji në fuqi dhe 
kush ka kompetencë për të urdhëruar arrestimin do të shtjellohet edhe 
më tej. 

 
97. Situata që lejon arrestimin dhe ndalimin kur kapet në kryerje e sipër (in 

flagrante) të një vepre të rëndë penale, që është e dënueshme me pesë 
ose më shumë vjet burgim është standard i pranuar në rendin kushtetues 
të të gjitha vendeve, në Kushtetutën apo ligjet e tyre organike. Publiku 
duhet të ketë besim se interesat e tyre janë të mbrojtur në këto rrethana. 
Administrimi publik i drejtësisë nuk mund të pengohet vetëm për shkak 
të ekzistimit të perceptimit se në një fazë të një procedure penale një 
deputet do të mund të deklaronte se gëzonte imunitet nga ndjekja 
penale. Kjo do ta dëmtonte besimin në administrimin e drejtësisë. Ligji 
për të Drejtat dhe Përgjegjësitë e Deputetit e pranon këtë përjashtim në 
nenin 9 (9). Rasti për arrestim në rrethana të tilla është i qartë. 

 
98. Mandati i deputetit parashihet me Kushtetutë. Megjithatë, Kushtetuta 

parashikon kur mandati mund të përfundojë para kohe. Në lidhje me 
situatën kur ekziston vendimi gjyqësor i formës së prerë me të cilin një 
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deputet dënohet me një ose më shumë vjet burgim, deputetit i hiqet 
mandati dhe prandaj mandati i tij/saj përfundon dhe ai/ajo më nuk i 
gëzon privilegjin dhe imunitetin që shkojnë me mandat. Pas kësaj 
vendimi për dënim me burg mund të shqiptohet dhe mund të vijë deri 
tek arrestimi i tij/her në përmbushje të dënimit të gjykatës.  

 
Organi që kërkon heqjen e imunitetit 
 
99. Kur ndjekja penale është në proces, nëse organi i ndjekjes penale apo 

gjykata konsideron që heqja e imunitetit kërkohet për zhvillim të 
mirëfilltë të ndjekjes penale, atëherë Kuvendi duhet ta shqyrtojë 
kërkesën për heqje të imunitetit. Kuvendi është i obliguar me Kushtetutë 
që t’i shqyrtojë kërkesat për heqje të imunitetit në rastet kur kjo 
kërkohet. Boshllëku në ligj ose dështimi i Kuvendit për të miratuar ligje 
që janë të domosdoshme për të siguruar funksionim të drejtë të degës 
gjyqësore të pushtetit të shtetit nuk mund të përdoret si arsyetim për të 
mos e zbatuar obligimin pozitiv për ta shqyrtuar vendimin për heqjen e 
imunitetit 

 
100. Neni 9 (3) i Ligjit për të Drejtat dhe Përgjegjësitë e Deputetit përcakton 

që kërkesën për heqjen e imunitetit të deputetit e bën vetëm Prokurori i 
Përgjithshëm. Është e qartë se ekzistojnë edhe situata të tjera në të cilat 
arrestimi mund të jetë i nevojshëm, sipas mendimit të policisë, 
prokurorit publik, prokurorit të shtetit apo prokurorëve specialë të 
EULEX-it. Në rast të ngritjes së padisë private, gjykata që e shqyrton 
rastin duhet t’ia paraqesë Kuvendit kërkesën për heqjen e imunitetit. 

 
101. Dështimi i Ligjit për të Drejtat dhe Përgjegjësitë e Deputetit për të 

theksuar se cilido prej tyre apo i të gjithëve për të parashtruar kërkesë 
për heqje të imunitetit nuk e parandalon pranimin e një kërkese të tillë. 
Nëse kërkesa e tillë parashtrohet nga një organ kompetent, atëherë 
Kuvendi është i detyruar ta shqyrtojë atë. Çështja e miratimit ose 
refuzimit të kërkesës është tërësisht në përgjegjësi të Kuvendit, i cili 
duhet ta shqyrtojë atë. 

 
102. Në këtë drejtim, është me rëndësi të kihet parasysh se sipas nenit 109 të 

Kushtetutës “Prokurori i Shtetit është institucion i pavarur me autoritet 
dhe përgjegjësi për ndjekjen penale të personave të akuzuar për ndonjë 
vepër penale ose për ndonjë vepër tjetër, sikurse është rregulluar me 
ligj”. 

 
103. Gjykata gjithashtu thekson që më 30 shtator 2010, Kuvendi ka miratuar 

“Ligjin Nr. 03/L-225 për Prokurorin e Shtetit”, i cili do të hyjë në fuqi 
më 13 janar 2013. Pas asaj date, ligjet në vijim do të shfuqizohen: “1.1. 
Ligji mbi Prokurorinë Publike të Krahinës Autonome të Kosovës, 1.2. 



BULETINI I PRAKTIKËS GJYQËSORE | 366 
 

 

Rregullorja e UNMIK-ut Nr. 1999/05, për themelimin e Gjykatës ad hoc 
të instancës së fundit dhe të zyrës ad hoc të Prokurorisë Publike. 1.3. 
Cilido ligj tjetër deri në masën që është në mospërputhshmëri me 
dispozitat e këtij ligji”. 

 
104. Me hyrjen në fuqi të këtij ligji, cilido referim në cilindo ligj, rregullore, 

urdhëresë, rregull apo ndonjë akt tjetër juridik për “Shërbime 
Prokuroriale” apo “Prokuror Publik” do të interpretohet që ta ketë 
kuptimin e “Prokurorit të Shtetit”. Megjithatë, asgjë në këtë ligj nuk do të 
interpretohet apo zbatohet për të ndryshuar, kufizuar, zgjeruar apo për 
të ndryshuar në ndonjë formë tjetër autoritetin, juridiksionin, pushtetin 
apo detyrat e caktuara të Prokurorisë Speciale të përcaktuara me Ligjin 
mbi Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës, Nr. 2008/03-L052. 

 
105. Prandaj, duket që aktet juridike që rregullojnë kompetencat dhe 

organizimin e prokurorëve janë: Ligji mbi Prokurorinë Publike i 
Krahinës Autonome të Kosovës dhe Rregullorja e UNMIK-ut Nr. 
1999/05, për themelimin e Gjykatës ad hoc të instancës së fundit dhe të 
zyrës ad hoc të Prokurorisë Publike. Përveç kësaj, ekziston edhe Ligji 
mbi Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës. 

 
106. Gjykata gjithashtu vëren që në përputhje me Ligjin e vitit 2008 mbi 

Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës, Prokuroria Speciale 
themelohet si një organ prokurorial i përhershëm dhe i specializuar që 
vepron në kuadër të Prokurorit të Shtetit të Kosovës. Ligji ka paraparë që 
gjatë kohëzgjatjes së Misionit të EULEX-it në Kosovë, Prokuroria 
Speciale do të përbëhet edhe nga pesë prokurorë të EULEX-it, përveç 
prokurorëve të paraparë me këtë Ligj. 

 
107. Kuvendi i Republikës e miratoi Ligjin për kompetencat, përzgjedhjen e 

lëndëve dhe caktimin e lëndëve të gjyqtarëve dhe prokurorëve të 
EULEX-it në Kosovë më 13 mars 2008. 

 
108. Ligji mbi Prokurorinë Publike (Gazeta Zyrtare e Krahinës Socialiste 

Autonome të Kosovës, KSAK, Nr. 32/76, 52/77, 49 (79, 44/82, 44/84 
dhe 18/87) ende është në fuqi dhe përcakton: 

 
Sipas nenit 1, Prokuroria Publike është organ i pavarur shtetëror që i 
ndjek penalisht autorët e veprave penale dhe të veprave të tjera të 
dënueshme me ligj, merr masa në përputhje me ligjin për mbrojtjen e 
interesave të bashkësive shoqërore, shfrytëzimin e mjeteve juridike për 
mbrojtjen e kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë dhe kryen detyra të 
tjera në përputhje me ligjin. 
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109. Gjykata Kushtetuese më pas vëren që ndjekja penale e personave të 
akuzuar për vepra penale bëhet sipas akteve të ndryshme juridike, siç 
përcaktohet në nenin 109 të Kushtetutës. 

 
110. Organet që kanë të drejtë të kërkojnë që Kuvendi t’ia heqë imunitetin një 

deputeti gjatë kohës që ai/ajo është duke kryer detyrat e tij/saj, 
gjithashtu kanë të drejtë ta arrestojnë apo ndalojnë pa vendim të 
Kuvendit përderisa deputeti nuk është duke i kryer detyrat e tij/saj. 

 
Procedura për heqje të imunitetit për ndalim dhe arrestim 
 

111. Kjo procedurë nuk është posaçërisht e paraparë në Kushtetutë, por as 
nuk është e domosdoshme. Procedura e përcaktuar në nenin 23 të 
Rregullores së punës së Kuvendit duhet të përdoret në rastet ose në 
kërkesën për heqjen e imunitetit të deputetit lidhur me arrestimin apo 
ndalimin. Kjo nuk zbatohet për imunitetin nga ndjekja penale që nuk 
ekziston sipas Kushtetutës. Gjykata përsërit se neni 22 (3) i Rregullores 
së punës së Kuvendit, i cili flet për imunitetin ndaj ndjekjes penale është 
pa vlerë juridike kur synon të japë imunitet të tillë. Kjo procedurë 
shtjellohet më tej në nenin 23 të Rregullores së punës. Kjo është në 
përputhje me dispozitat kushtetuese vetëm deri në masën që ka të bëjë 
me heqjen e imunitetit lidhur me arrestimin apo ndalimin. 
 

112. Gjithashtu duhet të theksohet se Rregullorja e punës e Kuvendit fut një 
procedurë të posaçme që ka të bëjë me situatën kur deputeti i Kuvendit 
arrestohet apo ndalohet nga organi kompetent pa heqje të imunitetit, 
d.m.th. pa vendim të Kuvendit. Ku arrestimi apo ndalimi bëhet pa heqje 
të imunitetit, ai mund të ndodhë për shkak të zhvillimit të ndjekjes 
penale për një krim jashtë fushëveprimit të përgjegjësive dhe jashtë 
kohës kur deputeti ishte duke kryer detyrat e tij/saj. Në rrethana të tilla, 
Kuvendi nuk mund ta hedhë poshtë vendimin gjyqësor me të cilin 
urdhërohet arrestimi dhe ndalimi. Çdo kompetencë që Kuvendi përpiqet 
t’i japë vetes për ta bërë një gjë të tillë është pa vlerë juridike dhe nuk 
është në përputhje me Kushtetutën. Natyrisht, deputeti ka në dispozicion 
të gjitha mjetet juridike për mbrojtjen e të drejtave të tij/saj, siç u cek më 
lart në këtë raport, dhe ka të drejtë të plotë t’u drejtohet gjykatave të 
Republikës së Kosovës për mbrojtjen e atyre të drejtave sipas 
Kushtetutës dhe ligjit. 

 
113. Studimet krahasimtare tregojnë se është qëndrim mbizotërues se kur një 

deputet arrestohet duke kryer një krim të rëndë, është detyrë e organeve 
që e kryejnë arrestimin që ta njoftojnë udhëheqjen e Kuvendit për 
arrestimin që ka ndodhur. Neni 24 (1) i Rregullores së punës thotë që 
organi kompetent i ndjekjes e informon menjëherë Kryetarin e Kuvendit 
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për arrestim apo ndalim. Kjo siguron funksionim të mirëfilltë të 
Kuvendit. 

 
Përgjigja në pyetjen e tretë të Qeverisë në lidhje me imunitetin e 
deputetëve 
 

114. Qeveria kërkon interpretim të nenin 75 të Kushtetutës në rastet kur 
dyshohet për krime të kryera para fillimit të mandatit të një deputeti apo 
për krime të kryera gjatë mandatit, por që janë jashtë fushëveprimit të 
përgjegjësive të tyre. Siç u cek në paragrafin 65 më lart, Kushtetuta nuk 
ofron imunitet lidhur me ndjekjen penale të deputetëve të Kuvendit për 
veprimet e ndërmarra jashtë fushëveprimit të përgjegjësive të tyre. Ata 
mund të ndiqen penalisht për krimet që pretendohen të jenë kryer para 
fillimit të mandatit të tyre si deputetë. Ata mund të ndiqen penalisht 
edhe për krimet e kryera gjatë mandatit të tyre jashtë fushëveprimit të 
përgjegjësive të tyre. 

 
B  Lidhur me imunitetin e Presidentit të Republikës së 
Kosovës 

 
115. Në pjesën e kërkesës së Qeverisë lidhur me imunitetin e Presidentit 

parashtrohen dy pyetje. 
 

i. Interpretimi i zbatueshmërisë dhe i efektit të nenit 89 të Kushtetutës. 
 

ii. Qeveria kërkon sqarim nëse Presidenti gëzon imunitet nga ndjekja 
penale, paditë civile, shkarkimi dhe arrestimi apo ndalimi për 
veprimet e ndërmarra jashtë fushëveprimit të përgjegjësive të 
Presidentit të Republikës së Kosovës. 

 
116. Gjykata vë në pah që Qeveria kërkon sqarim lidhur me: 

 
a)   nëse Presidenti gëzon imunitet nga ndjekja penale për veprimet dhe 

vendimet e ndërmarra jashtë fushëveprimit të përgjegjësive të tij/saj; 
 

b)   nëse Presidenti gëzon imunitet nga paditë civile për veprimet dhe 
vendimet e ndërmarra jashtë fushëveprimit të përgjegjësive të tij/saj; 

 
c)   nëse Presidenti gëzon imunitet nga shkarkimi për veprimet dhe 

vendimet e ndërmarra jashtë fushëveprimit të përgjegjësive të tij/saj, 
dhe 

 
d)   nëse Presidenti gëzon imunitet nga arrestimi dhe ndalimi për 

veprimet dhe vendimet e ndërmarra jashtë fushëveprimit të 
përgjegjësive të tij/saj. 
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117. Neni 89 [Imuniteti] thotë: 

 
Presidenti i Republikës së Kosovës gëzon imunitet nga ndjekja penale, 
paditë civile ose shkarkimi për veprimet dhe vendimet brenda 
fushëveprimit të përgjegjësive të Presidentit të Republikës së Kosovës. 

 
118. Ky është imunitet funksional dhe tiparet e imunitetit funksional tashmë 

janë diskutuar në pjesën që ka të bëjë me imunitetin e deputetëve dhe 
ato zbatohen njëlloj edhe për Presidentin e Republikës. Presidenti i 
Republikës është kreu i shtetit dhe përfaqëson unitetin e popullit të 
Republikës së Kosovës. Kreu i shtetit vepron brenda dhe jashtë si figurë e 
rëndësishme mbi të gjithë të tjerët në shtet dhe renditet njëlloj me të 
gjithë krerët e shteteve të tjera në botë për qëllime përfaqësimi. 
Imunitetet që i jepen Presidentit janë imunitete funksionale për të 
siguruar që Presidenti nuk do të pengohet në kryerjen e detyrave 
shtetërore që i janë besuar atij institucioni me Kushtetutë. 

 
119. Statusi i Presidentit të Republikës është i rregulluar edhe me Ligjin për 

Presidentin, Ligji Nr. 03/L-094. Privilegjet dhe imuniteti që i jepen 
Presidentit me Kushtetutë dhe Ligj shkojnë me rolin e kreut të shtetit. 
Prandaj imuniteti funksional që i jepet Presidentit e bën atë imun për 
veprimet dhe vendimet e tij/saj brenda fushëveprimit të përgjegjësive të 
tij/saj dhe ai imunitet mbulon lirimin nga përgjegjësia për veprimet dhe 
vendimet e tij/saj brenda fushëveprimit të përgjegjësive të tij/saj, dhe 
veçanërisht nuk mund të ketë ndjekje penale, padi civile dhe shkarkim. 

 
120. Neni 8 i Ligjit për Presidentin gjithashtu përcakton që imuniteti 

funksional vazhdon edhe pasi Presidenti të ketë përfunduar mandatin e 
tij/saj. 

 
121. Sa i përket pyetjes së dytë, secila pjesë meriton përgjigje të veçantë. 

 
a) Imuniteti nga ndjekja penale për veprimet dhe vendimet 

jashtë fushëveprimit të përgjegjësive të Presidentit. 
 

122. Kushtetuta, në nenin 91 (1), i referohet shkarkimit të Presidentit nëse 
ai/ajo është dënuar për kryerjen e krimit të rëndë. Nëse dënimi për krim 
të rëndë është arsye për shkarkimin e tij/saj, është e qartë se Presidenti 
duhet të dënohet, dhe hetimi penal dhe gjykimi medoemos duhet t‘i 
paraprijnë këtij dënimi. Prandaj, Presidenti nuk gëzon imunitet nga 
ndjekja penale për veprimet dhe vendimet jashtë fushëveprimit të 
përgjegjësive të tij/saj. 
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b) Imuniteti nga paditë civile për veprimet dhe vendimet 
jashtë fushëveprimit të përgjegjësive të tij/saj. 

 
123. Interpretimi i kësaj pjese të pyetjes është i njëjtë me atë për imunitetin e 

deputetëve. Nuk ka pengesë kushtetuese për ngritjen e padive civile për 
veprimet dhe vendimet jashtë fushëveprimit të përgjegjësive të tij/saj. 
Kjo buron nga gjuha e qartë që ka të bëjë me imunitetin funksional. Në 
një situatë të tillë, është e qartë se do të zbatohen dispozitat përkatëse të 
ligjeve në fuqi. 

 
c) Imuniteti nga shkarkimi për veprimet dhe vendimet jashtë 

fushëveprimit të përgjegjësive të tij/saj. 
 

124. Kushtetuta ka një dispozitë të veçantë në nenin 91 e cila e trajton 
çështjen e shkarkimit të Presidentit. Kjo dispozitë nuk bën dallim të 
qartë për shkarkimin e Presidentit për veprimet apo vendimet brenda 
apo jashtë fushëveprimit të përgjegjësive të tij/saj. Presidenti mund të 
shkarkohet pas dënimit për krim të rëndë, siç u cek më lart. Presidenti 
gjithashtu mund të shkarkohet nëse ai/ajo nuk është e/i aftë për të 
ushtruar përgjegjësitë e këtij posti për shkak të sëmundjes së rëndë ose 
nëse Gjykata Kushtetuese ka përcaktuar se ai/ajo ka bërë shkelje të rëndë 
të Kushtetutës. Vendimin për shkarkim e merr Kuvendi pas procedurave 
të përcaktuara në nenin 91 (2) dhe (3) të Kushtetutës. 
 
d) Imuniteti nga arrestimi dhe ndalimi për veprimet dhe 

vendimet jashtë fushëveprimit të përgjegjësive të tij/saj. 
 

125. Presidenti ushtron funksione unike që i janë dhënë vetëm atij/asaj. Sipas 
Kushtetutës, Presidenti duhet të jetë në dispozicion gjatë gjithë kohës për 
t’i kryer këto funksione. Ato janë të pandashme nga Presidenca dhe 
prandaj, Presidenti nuk guxon të pengohet me arrestim dhe ndalim në 
ushtrimin e këtyre funksioneve. Presidenti duhet përherë të jetë në 
dispozicion për t’i kryer funksionet e institucioneve dhe çështjet e shtetit. 

 
126. Kur neni 90 i referohet mungesës së përkohshme të Presidentit, nuk ka 

asnjë indikacion se arrestimi apo ndalimi parashikohet. Është e 
pakuptimtë të sugjerohet që mungesa e përkohshme e Presidentit do të 
mund të lidhej me kalimin vullnetar të detyrave të tij/saj për një 
periudhë të caktuar kohore në lidhje me arrestimin apo ndalimin. 

 
127. Arrestimi dhe ndalimi i një personi të tillë është në kundërshtim me ato 

ideale të Presidentit që përfaqëson unitetin e popullit dhe mishëron 
shtetësinë si kreu i shtetit. Mjeti përkatës është procedimi kundër 
Presidentit në përputhje me Kushtetutën.  
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128. Presidenti mund të arrestohet apo ndalohet vetëm pasi të shkarkohet, 
sepse ai/ajo më nuk është President, por qytetar i rëndomtë për të cilin 
vlejnë ligjet e zakonshme. 
 
C  Lidhur me imunitetin e anëtarëve të Qeverisë të Kosovës 
 

129. Në pjesën e kërkesës së Qeverisë lidhur me imunitetin e anëtarëve të 
Qeverisë parashtrohen dy pyetje. 

 
i.  Interpretimi i zbatueshmërisë dhe i efektit të nenit 98 të Kushtetutës. 

 
ii. Sqarimi i imunitetit të anëtarëve të Qeverisë nga ndjekja penale, 

paditë civile, shkarkimi dhe arrestimi apo ndalimi për veprimet e 
ndërmarra jashtë fushëveprimit të përgjegjësive të tyre. 

 
130. Gjykata vë në pah që Qeveria kërkon sqarim lidhur me: 

 
a) nëse anëtarët e Qeverisë gëzojnë imunitet nga ndjekja penale për 

veprimet dhe vendimet e ndërmarra jashtë fushëveprimit të 
përgjegjësive të tyre; 
 

b) nëse anëtarët e Qeverisë gëzojnë imunitet nga paditë civile për 
veprimet dhe vendimet e ndërmarra jashtë fushëveprimit të 
përgjegjësive të tyre; 

 
c) nëse anëtarët e Qeverisë gëzojnë imunitet nga shkarkimi për veprimet 

dhe vendimet e ndërmarra jashtë fushëveprimit të përgjegjësive të 
tyre; dhe 

 
d) nëse anëtarët e Qeverisë gëzojnë imunitet nga arrestimi dhe ndalimi 

për veprimet dhe vendimet e ndërmarra jashtë fushëveprimit të 
përgjegjësive të tyre. 

 
131. Neni 98 i Kushtetutës trajton çështjen e imunitetit të anëtarëve të 

Qeverisë, dhe përcakton: 
 

Neni 98 [Imuniteti] 
 

Anëtarët e Qeverisë së Kosovës gëzojnë imunitet nga ndjekja penale, 
paditë civile dhe shkarkimi për veprimet dhe vendimet brenda 
fushëveprimit të përgjegjësive të tyre si anëtarë të Qeverisë. 

 
132. Edhe anëtarët e Qeverisë gëzojnë imunitet funksional si deputetët e 

Kuvendit dhe Presidenti. Përsëri, ky imunitet është për veprimet dhe 
vendimet e ndërmarra brenda fushëveprimit të përgjegjësive të tyre, të 
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përcaktuara në nenin 97 të Kushtetutës. Ata gëzojnë imunitet nga 
ndjekja penale, paditë civile dhe shkarkimi brenda fushëveprimit të këtij 
imuniteti funksional. 

 
133. Për dallim nga qëndrimi lidhur me deputetët e Kuvendit dhe 

Presidentin, anëtarët e Qeverisë i japin llogari Kuvendit. Ata, me 
Kryeministrin dhe zëvendëskryeministrin (zëvendëskryeministrat) kanë 
përgjegjësi të përbashkët për veprimet e Qeverisë dhe përgjegjësi 
individuale për veprimet e ndërmarra brenda fushëveprimit të 
përgjegjësive të tyre. Kjo është përgjegjësi politike dhe tërësisht dallon 
nga imuniteti i tyre funksional. Ata janë të zgjedhur nga Kuvendi, dhe 
prandaj i japin llogari Kuvendit. 

 
134. Për anëtarë të Qeverisë nuk ka mbrojtje të posaçme për veprimet jashtë 

atij fushëveprimi. Sa u përket anëtarëve të Qeverisë, nëse akuzohen për 
vepra penale, ata nuk dallojnë nga qytetarët e tjerë të Republikës së 
Kosovës. 

 
135. Sa u përket të katër pjesëve të pyetjes së dytë të Qeverisë, anëtarët e 

Qeverisë nuk gëzojnë mbrojtje të posaçme për veprimet dhe vendimet e 
ndërmarra jashtë fushëveprimit të përgjegjësive të tyre. Në rrethana të 
tilla, ata nuk gëzojnë imunitet dhe mund të ndiqen penalisht, ndaj tyre 
mund të ngrihen padi civile dhe mund të arrestohen apo ndalohen si çdo 
qytetar tjetër i rëndomtë. Shkarkimi dhe emërimi i anëtarëve të Qeverisë 
bëhet në përputhje me procedurat specifike të përcaktuara në nenet 95 
dhe 96 të Kushtetutës. 
 

 
PËR KËTO ARSYE, 

 
GJYKATA NJËZËRI VENDOS ME SA VIJON: 

 
I. Kërkesa është e pranueshme; 

 
II. Në përputhje me nenin 75 (1), nenin 89 dhe nenin 98 të Kushtetutës, 

deputetët e Kuvendit të Kosovës, Presidenti i Republikës dhe 
anëtarët e Qeverisë gëzojnë imunitet funksional për veprimet dhe 
vendimet e ndërmarra brenda fushëveprimit të përgjegjësive të tyre 
përkatëse. Prandaj, deputetët e Kuvendit, Presidenti i Republikës dhe 
anëtarët e Qeverisë lirohen nga përgjegjësia në procedura gjyqësore 
të çfarëdo natyre mbi pikëpamjet e shprehura, mënyrën e votimit apo 
vendimet e ndërmarra brenda fushëveprimit të përgjegjësive të tyre. 
Ky lloj i imunitetit ka kohëzgjatje të pakufizuar.  

 
A. Lidhur me imunitetin e deputetëve të Kuvendit 
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III. Veprimi jashtë fushëveprimit të përgjegjësive të tyre: 
 

1. Deputetët nuk gëzojnë imunitet nga ndjekja penale për 
veprimet dhe vendimet e ndërmarra jashtë fushëveprimit të 
përgjegjësive të tyre. Kjo ka të bëjë me ndjekjen penale për 
veprat penale të cilat pretendohen të jenë kryer para fillimit të 
mandatit të tyre dhe gjatë rrjedhës së mandatit të tyre si 
deputetë; 

 
2. Deputetët nuk gëzojnë imunitet nga paditë civile për veprimet 

dhe vendimet jashtë fushëveprimit të përgjegjësive të tyre; 
 
3. Deputetët e Kuvendit nuk mund të shkarkohen përveç arsyeve 

të përcaktuara në nenin 70 të Kushtetutës. 
 
IV. Arrestimi apo ndalimi tjetër i deputetit: 

 
4. Deputeti mund të arrestohet apo ndalohet gjatë kohës që është 

duke kryer detyrat e tij/saj, pra në mbledhjet e Kuvendit 
dhe/ose në mbledhje të komisioneve të tij, pas vendimit të 
Kuvendit. 

 
5. Deputeti mund të arrestohet apo ndalohet gjatë kohës që nuk 

është duke kryer detyrat e tij/saj, pra kur nuk ka mbledhje të 
Kuvendit ose mbledhje të komisioneve të tij, edhe pa vendim të 
Kuvendit. 

 
6. Deputeti mund të arrestohet apo ndalohet nëse kapet në kryerje 

e sipër (in flagrante) të një vepre të rëndë penale, që është e 
dënueshme me pesë (5) ose më shumë vjet burgim, edhe pa 
vendim të Kuvendit. 

 
7. Deputeti mund të arrestohet apo ndalohet kur mandati i tij/saj 

mbaron për shkak të dënimit me një ose më shumë vjet burgim 
me një vendim gjyqësor të formës së prerë për shkak të kryerjes 
së veprës penale. 

 
V. “Përderisa është duke kryer detyrat e tij/saj” nënkupton punën gjatë 

mbledhjeve të Kuvendit dhe mbledhjeve të komisioneve të tij. 
 
VI. Çdo organ/institucion i ndjekjes penale që është duke kryer ndjekjen 

penale të personave të akuzuar për kryerje të veprave penale, siç 
përcaktohet në nenin 109 të Kushtetutës, dhe që vepron brenda 
juridiksionit të përcaktuar sipas ligjit në fuqi për Republikën e 
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Kosovës ka të drejtë të kërkojë nga Kuvendi që t’ia heqë imunitetin 
një deputeti. 

 
Ky organ/institucion është i autorizuar ta arrestojë apo ndalojë 
deputetin edhe pa vendim të Kuvendit gjatë kohës që deputeti nuk 
është duke kryer detyrat e tij/saj, pra kur nuk ka mbledhje të 
Kuvendit ose mbledhje të komisioneve të tij. 

 
B. Lidhur me imunitetin e Presidentit të Republikës 
 
VII. Kur vepron jashtë fushëveprimit të përgjegjësive të tij/saj përkatëse: 
 

1. Presidenti nuk gëzon imunitet nga ndjekja penale për veprimet 
dhe vendimet e ndërmarra jashtë fushëveprimit të përgjegjësive 
të tij/saj. Ndjekja penale mund të iniciohet dhe zhvillohet kundër 
Presidentit për një krim të rëndë. 

 
2. Presidenti nuk gëzon imunitet nga paditë civile për veprimet dhe 

vendimet e ndërmarra jashtë fushëveprimit të përgjegjësive të 
tij/saj. 

 
3. Presidenti mund të shkarkohet nga Kuvendi vetëm në përputhje 

me nenin 91 të Kushtetutës. 
 
4. Presidenti nuk mund të arrestohet apo ndalohet gjatë mandatit të 

tij/saj për shkak të natyrës së funksionit të Presidentit, pasi ai/ajo 
kërkohet të jetë përherë në dispozicion për t’i kryer ato. 

 
C. Lidhur me imunitetin e anëtarëve të Qeverisë 
 

VIII. Anëtarët e Qeverisë nuk gëzojnë mbrojtje të posaçme për veprimet 
dhe vendimet e tyre të ndërmarra jashtë fushëveprimit të 
përgjegjësive të tyre. 

 
D. Lidhur me efektet juridike të këtij Aktgjykimi 

 
IX. Ky Aktgjykim do t’u komunikohet palëve dhe do të publikohet në 

Gazetën Zyrtare në përputhje me nenin 20.4 të Ligjit. 
 

X. Ky Aktgjykim hyn në fuqi menjëherë. 
 
 
Snezhana Botusharova                Prof. dr. Enver Hasani 

 
Gjyqtare raportuese                       Kryetar i Gjykatës Kushtetuese 
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Arjeta Halimi kundër mos-përmbarimit të pretenduar të 
Aktgjykimit CN Nr. 24/09 të Gjykatës së Qarkut në Gjilan  
 
Rasti KI 36-2011, vendimi i datës 30 shtator 2011 
 
Fjalët kyçe: disiplina dhe sjellja e mirë e nxënësve, diskriminimi, barazia 
para ligjit, ekzekutimi i aktgjykimeve, shterja e mjeteve juridike, liria e 
besimit, ndërgjegjes dhe fesë, liria e mendimit, ndërgjegjes dhe fesë, shamia, 
të drejtat e njeriut, kërkesa individuale, marrëveshjet dhe instrumentet 
ndërkombëtare, juridiksioni dhe palët e autorizuara, feja, e drejta në 
shkollim, shteti laik 
 
Parashtruesja e dorëzoi Kërkesën në bazë të nenit 113.7 të Kushtetutës duke 
kërkuar përmbarimin e aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut në Gjilan, me të 
cilin kërkohej nga Drejtoria Komunale e Arsimit dhe Kulturës (DKE) t’i 
garantojnë asaj të gjitha të drejtat si nxënëse e shkollës së mesme përkundër 
asaj se ajo përdorte shami, duke pretenduar se mos-përmbarimi i këtij 
aktgjykimi paraqiste shkelje të neneve 22, 24, 38 dhe 47 të Kushtetutës. Si 
përgjigje, DKE mohoi se e kishte shkelur të drejtën e Parashtrueses për 
shkollim, duke shtuar se ajo është larguar nga shkolla vullnetarisht, duke 
nënvizuar se sipas Ligjit për Arsimin Fillor dhe të Mesëm arsimimi i mesëm 
nuk është i detyrueshëm. DKA theksoi se rregulloret e tij kërkojnë bartjen e 
uniformës identike në shkollë duke paralajmëruar se devijimet nga kjo 
politikë do të pengonin procesin arsimor. Në fund, DKE argumentojë se 
Kushtetuta përcakton se në aspektin e besimeve fetare Kosova është shtet 
laik.  
Gjykata vendosi se pretendimi i Kërkesës për përmbarimin e aktgjykimit 
ishte i papranueshëm sipas nenit 113.7 dhe nenit 47 të Ligjit për Gjykatën 
Kushtetuese sepse Parashtruesja nuk kishte kërkuar përmbarimin e 
aktgjykimit në ndonjë gjykatë më të ulët, duke dëshmuar kështu se nuk i ka 
shteruar të gjitha mjetet juridike. Ajo po ashtu konstatoi se Kërkesa ishte 
qartazi e pabazuar sipas rregullave 36.2(a) dhe 36.2(c) sepse Parashtruesja 
nuk është përjashtuar apo asaj nuk i është pamundësuar në ndonjë formë 
tjetër vijimi i shkollimit, duke cituar rastin e GJEDNJ-së Dogru kundër 
Francës.  
 

Prishtinë, më 30 shtator 2011  
  Nr. ref.: RK137/11 

 
 

AKTVENDIM PËR PAPRANUESHMËRI  
 

në 
 

Rastin Nr. KI 36/11 
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Parashtrues 
 

Arjeta Halimi 
 

Vlerësimi i kushtetutshmërisë të mos-përmbarimit të pretenduar 
të Aktgjykimit CN. nr. 24/09, të 17 nëntorit 2009, të Gjykatës së 

Qarkut në Gjilan dhe shkeljes së pretenduar të të drejtave të 
njeriut të parashtruesit të kërkesës  

 
 

 
GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS  

 
e përbërë nga: 
 
Enver Hasani, Kryetar 
Kadri Kryeziu, Zëvendëskryetar  
Robert Carolan, gjyqtar 
Altay Suroy, gjyqtar 
Almiro Rodrigues, gjyqtar   
Snezhana Botusharova, gjyqtare 
Ivan Čukalović, gjyqtar  
Gjyljeta Mushkolaj, gjyqtare dhe 
Iliriana Islami, gjyqtare 
 
Parashtruesi i kërkesës   
 
1. Parashtruese e kërkesës është Arjeta Halimi me vendbanim në fshatin 

Dobresh, Komuna e Vitisë. Ajo tani është 19 vjeçare. Në Gjykatën 
Kushtetuese (Gjykata) parashtruesja e kërkesës përfaqësohet nga Qendra 
për Ndihmë Juridike dhe Zhvillim Regjional (“CLARD”) me seli në 
Prishtinë.  

 
Objekti i çështjes 
 
2. Parashtruesja e kërkesës kërkon vlerësimin e kushtetutshmërisë të mos-

përmbarimit të Aktgjykimit CN. Nr. 24/09, të Gjykatës së Qarkut të 
Gjilanit të 17 nëntorit 2009. Me atë aktgjykim padia e parashtrueses së 
kërkesës ishte miratuar dhe i padituri, pra Drejtoria Komunale për Arsim 
e Vitisë, ishte obliguar “t’ia njohë paditësit [pra parashtrueses së 
kërkesës] të gjitha të drejtat që burojnë nga statusi i nxënëses së rregullt 
në Gjimnazin “Kuvendi i Lezhës” në Viti”.  
Përmes kërkesës së saj, parashtruesja e kërkesës kërkon të sigurojë që 
aktgjykimin e lartcekur, të nxjerrë nga Gjykata e Qarkut në Gjilan, do ta 
përmbarojë Drejtoria Komunale e Arsimit në Viti. Parashtruesja e 
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kërkesës pretendon se mos-përmbarimi i Aktgjykimit CN. nr. 24/09, të 
17 nëntorit 2009 të Gjykatës së Qarkut në Gjilan, asaj ia mohon të 
drejtën e arsimimit e cila garantohet me të gjitha aktet vendore dhe 
ndërkombëtare.  
 

3. Parashtruesja e kërkesës pretendon se janë shkelur këto nene të 
Kushtetutës: neni 24 (Barazia para Ligjit), neni 38 (Liria e Besimit, e 
Ndërgjegjes dhe e Fesë) dhe neni 47 (E Drejta për Arsimin).  
 

4. Parashtruesja, po ashtu pretendon se në përputhje me nenin 22 të 
Kushtetutës (Zbatimi i drejtpërdrejtë i Marrëveshjeve dhe Instrumenteve 
Ndërkombëtare) janë shkelur të drejtat e njeriut të pranuara 
ndërkombëtarisht: neni 2 i Protokollit Nr. 1 të Konventës Evropiane për 
të Drejtat e Njeriut (E Drejta në Arsim), neni 9 (Liria e Mendimit, e 
Ndërgjegjes dhe e Fesë) në lidhje me nenin 14 (Ndalimi i Diskriminimit) 
i po të njëjtës Konventë.  

 
5. Parashtruesja më tej konsideron se ka pasur shkelje të nenit 18 të 

Konventës Ndërkombëtare për të Drejtat Civile dhe Politike, dhe nenit 2 
dhe 26 të Deklaratës Universale për të Drejtat e Njeriut. Në fund, në 
lidhje me instrumentet ndërkombëtare, parashtruesja gjithashtu i 
referohet nenit 14 dhe 28 të Konventës së KB për të Drejtat e Fëmijëve. 

 
6. Parashtruesja, po ashtu pretendon se në rastin e saj janë shkelur nenet 2, 

4 dhe 9 të Ligjit të Kosovës Kundër Diskriminimit (2004/3) si dhe neni 
12 i Ligjit për Konfliktet Administrative (03/L-202). 

 
Baza juridike 
 
7. Neni 113.7 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: 

Kushtetuta), nenet 20 dhe 47 të Ligjit Nr. 03/L-121 për Gjykatën 
Kushtetuese të Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: Ligji) dhe 
rregulli 36 i Rregullores së punës të Gjykatës Kushtetuese (në tekstin e 
mëtejmë: Rregullorja e punës).  

 
Procedura në Gjykatë 
 
8. Më 10 mars 2011 parashtruesja e dorëzoi kërkesën në Gjykatë.  
 
9. Më 21 mars 2011, Kryetari i Gjykatës e caktoi gjyqtaren Iliriana Islami 

Gjyqtare Raportuese dhe Kolegjin shqyrtues të përbërë nga gjyqtarët 
Snezhana Botusharova (kryesuese), Prof. Dr. Ivan Čukalović dhe Prof. 
Dr. Enver Hasani.  
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10. Më 28 prill 2011, Gjykata e njoftoi Drejtorinë  Komunale të Arsimit dhe 
Kulturës (“DKA”) të Komunës së Vitisë për kërkesën dhe bazuar në 
nenin 22.2 të Ligjit ftoi DKA që të parashtrojë përgjigjen në kërkesë. 

 
11. Po të njëjtën ditë Gjykata ka njoftuar Gjykatën e Qarkut të Gjilanit dhe 

Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT) për ngritjen e 
kërkesës.  

 
12. Më 4 maj 2011, Gjykata e Qarkut të Gjilanit dërgoi përgjigjen në kërkesë.  
 
13. Më 16 maj 2011, DKA dërgoi përgjigjen në kërkesë.  
 
14. MASHT-i nuk ka dërguar përgjigje.  
 
15. Më 28 qershor 2011, Gjykata kërkoi nga Gjykata Komunale e Vitisë që të 

informohet nëse parashtruesja e kërkesës kishte parashtruar propozim 
për përmbarimin e aktgjykimit të formës së prerë CN. Nr. 24/09, të 
nxjerrë nga Gjykata e Qarkut. 

 
16. Më 5 korrik 2011, Gjykata Komunale e Vitisë e dërgoi përgjigjen. 
 
17. Pas shqyrtimit të raportit të Gjyqtares raportuese, Kolegji shqyrtues i 

rekomandoi Gjykatës në përbërje të plotë papranueshmërinë e kërkesës. 
 
18. Gjykata në përbërje të plotë mbajti këshillime dhe votoi për kërkesën më 

8 korrik 2011 dhe më 23 shtator 2011.        
 
Faktet e rastit 
 
19. Para 15 janarit 2009, parashtruesja ka vijuar mësimin në shkollën e 

mesme publike “Kuvendi i Lezhës” në Komunën e Vitisë.  
 
20. Parashtruesja filloi bartjen e shamisë në shkollë gjatë gjysmëvjetorit të 

parë të klasë së 10-të.  
 
21. Parashtruesja pretendon se ajo është njoftuar gojarisht nga drejtoria e 

shkollës se ajo nuk do të lejohet të vijojë shkollimin përveç nëse do të 
hiqte shaminë. Ajo pretendon se shkolla ka njoftuar DKA-në që 
pretendohet t’i ketë bërë të njohur shkollës së bartja e shamisë në shkollë 
paraqet shkelje të aktit nënligjor që ka të bëjë me uniformën në shkollë. 

 
22. Parashtruesja, po ashtu pretendon se zyrtarë të caktuar në DKA kanë 

ushtruar trysni mbi të duke kërkuar nga ajo që të nënshkruajë një 
deklaratë që tregon se ajo pranon të heqë mbulesën.  
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23. Parashtruesja më tej pretendon se që nga refuzimi i saj për të nënshkruar 
deklaratën e lartpërmendur asaj iu kërkua që të mos kthehej më në 
shkollë.  

 
24. Sipas parashtrueses, nga 15 janari 2009 ajo nuk vijoi më shkollën e 

mesme publike “Kuvendi i Lezhës” në Viti.  
 
25. Prindërit e parashtrueses, duke vepruar si “përfaqësues të saj ligjorë”, 

pasi që ajo ishte e mitur,  më 6 prill 2009 morën këshillim nga CLARD.  
 
26. Më 15 prill 2009, parashtruesja kërkoi që Drejtoria Komunale e Arsimit 

në Viti t’i paraqesë njoftimin zyrtar lidhur me statusin e parashtruesit 
dhe për arsyet e përjashtimit të saj nga shkolla.   

 
27. Më 28 prill të vitit 2009, DKA i është përgjigjur me shkrim 

parashtrueses siç vijon:  
 

 “ I. Informoheni se drejtoria e Shkollës së mesme “Kuvendi i 
Lezhës” në Viti nuk i ka mohuar dhe nuk i ka parandaluar Arjeta 
Halimit, nxënëse në klasën e 10-të në këtë shkollë, të drejtën në shkollim. 
Drejtoria e shkollës kësaj nxënëseje i ka shqiptuar vërejtje gojore lidhur 
me bartjen e mbulesës dhe kësaj nxënëse i ka sugjeruar që të mos bartë 
mbulesën në shkollë përndryshe do t’i ndalohet qasja në shkollë. 
  
 II. Kjo nxënëse u tërhoq nga procesi mësimor pa iu kërkuar një gjë 
e tillë dhe ajo nuk ka kërkuar asnjë komunikim ose parashtruar ndonjë 
kërkesë drejtorisë së shkollës a DKA-së, por DKA-së i është kërkuar që 
asaj t’i mundësohet e drejta e hyrjes në provimet e vitit të fundit, andaj, 
e drejta e saj për arsimim nuk është shkelur në asnjë mënyrë.  
  
 III. Sipas Ligjit për Arsimin Fillor dhe të Mesëm, Arsimi i Mesëm nuk 
është i detyrueshëm por fakultativ, dhe neni 22, pika d e Rregullores Nr. 
01-013/86 të Kodit të Mirësjelljes dhe Disiplinës përcakton se nxënësi 
duhet të veshë të njëjtën uniformë dhe kjo nxënëse ka shkelur këtë 
Rregullore dhe rregullat e shkollës. Kjo shkollë ka nxënës të besimeve 
dhe religjioneve të ndryshme dhe nëse një veshje e tillë do të lejohej, 
atëherë do të dëmtohej procesi arsimor në shkollën tonë.  
 
Kushtetuta e Republikës së Kosovës, po ashtu e përcakton Kosovën si 
shtet laik sa i përket besimeve fetare.” 

 
28. Më 6 maj 2009, parashtruesja e kërkesës ka paraqitur një ankesë në 

Departamentin për Inspektorat Arsimor në Gjilan me pretendimin e 
shkeljes së, ndër të tjera, Kushtetutës dhe ligjit të zbatueshëm. 
Parashtruesja kërkoi që DKA-ja e Vitisë të obligohet ta lejojë të vijojë 
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shkollimin në shkollën “Kuvendi i Lezhës” dhe t’u shqiptohen dënime 
personave të caktuar brenda DKA-së së Vitisë për shkeljen e Ligjit 
Kundër Diskriminimit.  

 
29. Inspektorati Regjional për Arsim në Gjilan i është përgjigjur ankesës më 

28 gusht 2009, duke thënë se pretendimet e parashtrueses për shkeljen e 
ligjit në rastin e saj ishin të pabaza dhe të bazuara në interpretimin e 
gabueshëm të ligjit.  

 
30. Më 18 shtator 2009, parashtruesja e kërkesës ka ushtruar në Gjykatën 

Supreme të Kosovës padi për konflikt administrativ. Parashtruesja 
kërkoi nga Gjykata Supreme të veprohet dhe të shikojë substancën e 
pohimeve të paditësit dhe të vendosë për ligjshmërinë dhe 
përputhshmërinë në veprimet e ndërmarra nga Komuna e Vitisë. 
Parashtruesja kërkoi nga Gjykata Supreme që të anulojë të gjitha 
veprimet e Komunës së Vitisë me të cilat janë shkelur të drejtat e saj.  

 
31. Më 19 tetor 2009, Gjykata Supreme e Kosovës deklaroi se nuk kishte 

juridiksion në kuptim të objektit të çështjes për të gjykuar në rastin e 
parashtrueses. Gjykata iu referua nenit 9 të Ligjit të atëhershëm të 
zbatueshëm për konfliktet administrative.  

 
32. Sipas vendimit të Gjykatës Supreme, rasti i parashtrueses kishte të bënte 

me mbrojtjen nga veprimi i paligjshëm. Andaj, Gjykata Supreme vendosi 
që tërë dosjen e lëndës ta përcjellë tek Gjykata e Qarkut në Gjilan si 
gjykatë që kishte juridiksionin e duhur bazuar në Ligjin atëherë të 
zbatueshëm për gjykatat e rregullta. 

 
33. Më 17 nëntor 2009, Gjykata e Qarkut në Gjilan nxori Aktgjykimin CN. 

Nr. 24/09, me të cilin e miratoi padinë e parashtrueses së kërkesës dhe e 
obligoi Departamentin Komunal të Arsimit të Vitisë që “t’ia pranojë 
paditëses [pra parashtrueses së kërkesës] të gjitha të drejtat që burojnë 
nga statusi i nxënësit të rregullt në Gjimnazin ‘Kuvendi i Lezhës’ në Viti.”  

 
34. Gjykata e Qarkut gjeti se “…e paditura [Komuna e Vitisë] përmes 

veprimit të kundërligjshëm, bazuar në arsyetim gojor, ka larguar nga 
shkolla paditësen [parashtruesen e kërkesës] sepse ajo kishte bartur 
shami. Deklarimet e të paditurës se çështja e bartjes së uniformës është e 
rregulluar në mënyrë specifike… janë kontradiktore.”  

 
35. Më 23 nëntor 2009, parashtruesja e kërkesës e informoi Departamentin 

Komunal të Arsimit në Viti për Aktgjykimin CN. nr. 24/09, të Gjykatës së 
Qarkut të Gjilanit, dhe kërkoi që aktgjykimi të zbatohet.  
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36. Më 25 janar 2010, parashtruesja e kërkesës i shkroi Gjykatës së Qarkut 
në Gjilan për ta informuar gjykatën se Aktgjykimi Cn. Nr. 24/09, akoma 
nuk është zbatuar nga ana e DKA-së së Vitisë dhe për të kërkuar që 
gjykata të marrë masa brenda juridiksionit të saj për zbatimin e 
aktgjykimit.  

 
37. Deri më sot, parashtruesja e kërkesës nuk ka kërkuar nga Gjykata 

Komunale në Viti që të përmbarojë Aktgjykimin e Gjykatës së Qarkut në 
Gjilan Cn. Nr. 24/09, të 17 nëntorit 2009.    

 
Komentet e palës kundërshtare dhe/apo të palëve të interesuara   
  
38. Gjykata e Qarkut në Gjilan në përgjigjen e vet të dorëzuar Gjykatës 

Kushtetuese më 4 maj 2011 theksoi se, nuk është më në kompetencën e 
saj të veprojë në lidhje me këtë çështje, pasi që ajo tashmë kishte 
vendosur për të dhe se, gjykata kompetente për përmbarimin e 
aktgjykimit ishte Gjykata Komunale në Viti.   

 
39. DKA në përgjigjen e vet të 16 majit 2011, dërguar Gjykatës Kushtetuese, e 

kundërshtoi thelbin e ankesës së parashtrueses dhe theksoi se pohimet e 
parashtrueses së kërkesës nuk qëndrojnë dhe se ankesa e saj drejtuar 
Gjykatës Kushtetuese ishte e pabazuar dhe pa argumente. 

 
40. Gjykata Komunale në Viti në përgjigjen e vet të 5 korrikut 2011, 

konfirmoi se parashtruesja e kërkesës kurrë nuk kishte paraqitur 
propozim për përmbarimin e Aktgjykimit të formës së prerë CN. Nr. 
24/09 të Gjykatës së Qarkut.   

 
Argumentet e paraqitura nga palët   
 
41. Parashtruesja e kërkesës thekson se asaj i është mohuar e drejta për të 

vazhduar shkollimin e saj. Sipas saj, pavarësisht se në Kosovë njihen të 
drejtat e saj për shkollim, qe dy vjet asaj nuk i është lejuar të vijojë 
shkollën. Siç u theksua më herët, parashtruesja pohon se janë shkelur 
nenet e Kushtetutës si në vazhdim: neni 24 (Barazia para ligjit), neni 38 
(Liria e Besimit, Ndërgjegjes dhe Fesë) dhe neni 47 (E drejta për 
shkollim).   

 
42. Në këtë kuptim, parashtruesja e kërkesës theksoi se “nenet e 

lartpërmendura janë shkelur, meqë asaj i është mohuar e drejta për të 
vazhduar shkollimin e saj në përputhje me aftësitë e saj, sepse 
institucioni publik ia ka mohuar asaj të drejtën për të ndjekur procesin e 
mësimit përderisa ajo bart shaminë islame, ndonëse ky akt konsiderohet 
nga Kushtetuta si diskriminim në baza fetare.”  
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43. Në fund, parashtruesja e kërkesës pohon se DKA në Viti ka dështuar në 
implementimin e aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut në Gjilan, ndonëse 
aktgjykimi është i obligueshëm dhe si rrjedhojë ende po vazhdonte 
mohimi i të drejtës së saj për të vazhduar shkollimin. Ajo argumenton se 
nuk ka mjet tjetër juridik që mund ta shfrytëzojë për të siguruar 
përmbarimin e aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut. 

 
44. Gjykata e Qarkut, në thelb kundërshton pranueshmërinë e kërkesës, 

duke pohuar se parashtruesja e kërkesës duhet të shterë të gjitha mjetet 
e disponueshme, pra, të kërkojë përmbarimin e aktgjykimit në Gjykatën 
Komunale në Viti.   

 
45. DKA argumenton se kërkesa e parashtrueses e dorëzuar në Gjykatën 

Kushtetuese është e pabazuar dhe pa argumente. Përmes këtij 
argumenti, DKA në thelb pohon se kërkesa e parashtrueses është qartazi 
e pabazuar.    

 
46. Në mbështetje të argumenteve të veta, DKA, në përgjigjen dërguar 

Gjykatës Kushtetuese thekson se: “Ne dëshirojmë t’ju informojmë se 
askush nga drejtoria e shkollës ose DKA nuk i ka ndaluar ose mohuar të 
drejtën e saj për shkollim, por nga drejtoria e shkollës së mesme 
“Kuvendi i Lezhës” u është tërhequr vërejtja me gojë, që atyre u ndalohet 
bartja në shkollë e shamive të zeza. Pas kësaj vërejtjeje, nxënësja e 
lartpërmendur ka lëshuar shkollën dhe drejtoria e shkollës nuk ka 
ndërmarrë masa disiplinore kundër saj dhe shpresoi se kjo ish nxënëse 
do të vazhdojë mësimin.   

 
47. DKA më tej thekson se, “drejtoria e shkollës dhe DKA vetëm kanë 

zbatuar Rregulloren e Sjelljes dhe Disiplinës të Kuvendit Komunal të 
Vitisë Nr. 01-013/866, neni 22, para. 9, që përcakton se uniforma e 
studentëve duhet të jetë e njëjtë, dhe Udhëzimin Administrativ të 
MASHT-it Nr.7/2009, neni 4, para. 13, që përcakton se bartja e 
uniformave fetare nëpër shkolla është e ndaluar.   

 
48. DKA në letrën e vet me shkrim thekson sërish se, “DKA nuk e ka mohuar 

në asnjë mënyrë të drejtën për shkollim të kësaj ish nxënëseje ... është 
trysni ndaj shkollës me qëllim të pengimit të procesit të arsimit dhe se 
qëllimi i saj ishte t’i imponohej DKA-së dhe shkollës një veshje e tillë, 
meqë nxënësit e feve të ndryshme, myslimanë e katolikë, ndjekin 
mësimet në këtë shkollë,... dhe se bartja në shkollë e shamisë së zezë 
është në kundërshtim me normat e aplikueshme dhe se do të hapte 
mundësinë e veshjes së uniformave dhe veshmbathjeve të ndryshme nga 
nxënësit e feve të ndryshme dhe se do të ishte një rrezik i madh i 
dëmtimit të marrëdhënieve ndërfetare në komunën tonë.” 
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Baza relevante ligjore 
 
49. Një numër i dispozitave ligjore janë cituar nga ana e palëve në 

parashtresat e tyre me shkrim.  
 
50. Gjykata vëren se neni 6 i Ligjit për Arsimin Fillor dhe të Mesëm në 

Kosovë, i vitit 2002, specifikon se organizimi i programit arsimor në 
Kosovë përbëhet nga arsimi parashkollor, fillor dhe i mesëm. Kësisoj 
nivelet e arsimit janë organizuar si në vijim: 

 
(a)  Niveli 0: Arsimi parashkollor (normalisht moshat 3 deri në 6  

vjet); 
(b)  (Niveli 1: Arsimi fillor (faza e parë e arsimit bazë) për 5 vjet 

(normalisht moshat 6 deri në 12 vjeç);  
(c)  Niveli 2: Arsimi i mesëm i ulët (faza e dytë e arsimit bazë) për 4 

vjet (normalisht moshat 12 deri në 15 vjeç); dhe  
(d)  Niveli 3: Arsimi i mesëm i lartë për 3 ose 4 vjet, varësisht nga 

programet arsimore të përcaktuara nga MASHT (normalisht 
moshat 15 deri në 19 vjet). 

 
51. Neni 8 i po të njëjtit Ligj parashikon që, “Të gjithë nxënësit kanë të 

drejtë të ndjekin nivelin 3 (arsim i mesëm i lartë) mbi baza vullnetare”. 
 
52. Për më tepër, Kodi i Mirësjelljes dhe Masave Disiplinore për nxënësit e 

shkollave të mesme të larta në nenin 3 përcakton obligimet e nxënësit, 
mes tjerash, “Ta mbaj uniformën e shkollës gjatë procesit mësimor dhe 
praktikës profesionale, nëse shkolla është përcaktuar që nxënësi të ketë 
uniformë“.  

 
53. Neni 6 i po të njëjtit Kod përshkruan masat edukativo - disiplinore siç 

janë: 
 

1.  Vërejtje me gojë; 
2.  Vërejtje me shkrim; 
3.  Pezullim i përkohshëm nga garat, ekskursionet, vizitat, shëtitjet; 
4.  Pezullim i përkohshëm deri në 3 ditë; 
5.  Pezullim i përkohshëm deri në 1 muaj;dhe  
6.  Pezullim më shumë se 1 ( një) muaj.  

 
54. Më tej përcaktohet se vërejtja me gojë i shqiptohet nxënësit që ka bërë 

shkelje të lehtë të rregullave të shkollës.  
 
55. Në fund, neni 4 i Udhëzimit Administrativ të MASHT-it Nr. 7/2009, në 

pjesën relevante, thotë si në vijim: 
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“Nxënësit i ndalohet: 
... 
13. bartja e uniformës fetare.” 

 
Vlerësimi i pranueshmërisë së kërkesës           
 
56. Për të gjykuar për kërkesën e parashtrueses, Gjykata së pari duhet të 

shqyrtojë nëse parashtruesja e kërkesës i ka përmbushur kriteret për 
pranueshmëri, të përcaktuara në Kushtetutë, Ligj dhe në Rregullore të 
punës.   

57. Në këtë drejtim, Gjykata i referohet nenit 113 (7) të Kushtetutës i cili 
parasheh që: 

 
“Individët janë të autorizuar të ngrenë shkeljet nga autoritetet publike 
të të drejtave dhe lirive të tyre individuale, të garantuara me 
Kushtetutë, mirëpo vetëm pasi të  kenë shteruar të gjitha mjetet juridike 
të përcaktuara me ligj.” 

 
58. Kushtet e pranueshmërisë janë të shtjelluara më tej në Ligj (shih p.sh. 

nenin 47 [2] i Ligjit) dhe në Rregulloren e punës. 
 
59. Rregulli 36 i Rregullores së punës, në pjesën relevante, parashikon si në 

vijim: 
 

“Rregulli 36 
 
Kriteret e pranueshmërisë 
 

(1) Gjykata mund t’i shqyrtojë kërkesat vetëm nëse: 
a) janë shterur të gjitha mjetet juridike efektive të përcaktuara me ligj 
kundër vendimit ose aktgjykimit të kundërshtuar, ose 
b) kërkesa parashtrohet brenda katër muajsh nga dita e dorëzimit të 
vendimit të mjetit të fundit juridik efektiv te parashtruesi, ose 
c) kërkesa është qartazi e bazuar. 
 
(2) Gjykata do të refuzojë një kërkesë si qartazi të pabazuar nëse bindet 
se: 
a) kërkesa nuk arsyetohet prima facie, ose 
b) faktet e paraqitura në asnjë mënyrë nuk e arsyetojnë pretendimin 
për shkeljen e një të drejte kushtetuese, ose 
c) Gjykata gjen se parashtruesi nuk është subjekt i ndonjë shkeljeje të të 
drejtave të garantuara me Kushtetutë, ose 
d) kur parashtruesi nuk dëshmon në mënyrë të mjaftueshme 
pretendimin e tij”. 
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Kriteret e pranueshmërisë për sa i përket mos-përmbarimit të 
aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut  
 
60. Gjykata Kushtetuese vëren se parashtruesja e kërkesës, në kërkesën e saj, 

ka theksuar se nuk ka mjet tjetër juridik që do të mund ta shfrytëzonte 
për të siguruar përmbarimin e aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut. 

 
61. Gjykata e Qarkut në anën tjetër i referohet kushteve të pranueshmërisë 

së kërkesës, duke pohuar se parashtruesja e kërkesës duhet të shterë të 
gjitha mjetet e disponueshme, pra, të kërkojë përmbarimin e aktgjykimit 
në Gjykatën Komunale në Viti. 

 
62. Gjykata Kushtetuese rikujton se Gjykata Komunale në Viti konfirmoi se 

parashtruesja e kërkesës kurrë nuk kishte paraqitur propozim për 
përmbarimin e Aktgjykimit CN. Nr. 24/09, të nxjerrë nga Gjykata e 
Qarkut. 

 
63. Sa i përket kushtit për shterimin e mjeteve juridike, Gjykata i referohet 

praktikës së saj gjyqësore (shih p.sh. Aktgjykimi i Gjykatës në rastin nr. 
06/10 Valon Bislimi kundër Ministrisë së Punëve të Brendshme, 
Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe Ministrisë së Drejtësisë të 30 tetorit 
2010) si në vijim: 

 
50. Gjykata Kushtetuese rikujton që një kriter i ngjashëm për 
pranueshmëri është paraparë në nenin 35 të Konventës Evropiane për 
të Drejtat e Njeriut ("Konventa").  

51. Sipas praktikës se mirëfilltë gjyqësore të Gjykatës Evropiane për të 
Drejtat e Njeriut, parashtruesit e kërkesës duhet t'i shterin mjetet 
juridike vendëse që janë në dispozicion dhe efektive. Për më tepër, ky 
rregull duhet të zbatohet me një shkallë të fleksibilitetit dhe pa 
formalizëm të tepruar. Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut më 
tej pranoi që rregulli i shterjes nuk është as absolut as në gjendje të 
zbatohet në mënyre automatike; me rastin e shqyrtimit nëse ai është 
zbatuar, është me rëndësi të kihen parasysh rrethanat e posaçme të 
secilit rast individual. Kjo do të thotë ndër të tjera se, ai duhet te ketë 
parasysh jo vetëm ekzistimin e mjeteve zyrtare juridike në sistemin 
ligjor të vendit në fjalë, por edhe kontekstin e përgjithshëm ligjor dhe 
politik në të cilin veprojnë, si dhe rrethanat personale të parashtruesit 
të kërkesës. 
   

64. Gjykata Kushtetuese vëren se në kohën e shkeljes së pretenduar, Ligji për 
Kontestet Administrative i vitit 1977 (Gazeta Zyrtare Nr. 4/77 RSFJ) 
ishte i zbatueshëm. Kapitulli VI i ligjit, i quajtur “Dispozitat e Veçanta”, 
ka përcaktuar këtë masë ligjore dhe zbatimin e tij. 
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65. Gjykata Kushtetuese, po ashtu vëren se në kohën kur parashtruesja e 

kërkesës e dorëzoi kërkesën dhe kur Gjykata ua komunikoi kërkesën 
palëve të tjera në procedurë, Ligji për Kontestet Administrative nuk ishte 
më i zbatueshëm. Në të vërtetë, më 16 shtator 2010, Kuvendi i 
Republikës së Kosovës miratoi Ligjin e ri për Konfliktet Administrative.  

 
66. Gjykata më tej vëren se procedura përmbarimore është e përcaktuar me 

Ligjin e Procedurës Përmbarimore të vitit 2008. Ky ligj përcakton 
rregullat për procedurat gjyqësore të përmbarimit, përveç nëse është e 
përcaktuar ndryshe me ligj. 

 
67. Sipas pretendimeve të parashtrueses së kërkesës dhe dokumenteve në 

dosjen e rastit, është e qartë se parashtruesja e kërkesës kurrë nuk kishte 
paraqitur kërkesë për përmbarimin e Aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut 
të datës 17 nëntor 2009. 

 
68. Prandaj, Gjykata konkludon se parashtruesja e kërkesës nuk i ka 

shteruar “të gjitha mjetet efektive juridike të përcaktuara me ligj” që 
është në kundërshtim me Rregullin 36 1(a) të Rregullores së punës. 

 
Kriteret e pranueshmërisë për sa i përket ankesave të tjera të 
parashtrueses së kërkesës 
 
69. Gjykata rikujton se parashtruesja e kërkesës ankohet se asaj i është 

mohuar e drejta për të vazhduar shkollimin. Sipas saj, pavarësisht se në 
Kosovë njihen të drejtat e saj për shkollim, qe dy vjet asaj nuk i është 
lejuar të vijojë shkollën. Siç u theksua më herët, parashtruesja pohon se 
janë shkelur nenet e Kushtetutës si në vazhdim: neni 24 (Barazia para 
ligjit), neni 38 (Liria e Besimit, Ndërgjegjes dhe Fesë) dhe neni 47 (E 
drejta për shkollim). Në këtë kuptim, parashtruesja e kërkesës ka 
theksuar se “nenet e lartpërmendura janë shkelur, meqë asaj i është 
mohuar e drejta për të vazhduar shkollimin e saj në përputhje me aftësitë 
e saj sepse institucioni publik ia ka mohuar asaj të drejtën për të ndjekur 
procesin e mësimit përderisa ajo bart shaminë islame, ndonëse një akt të 
tillë Kushtetuta e quan diskriminim në baza fetare.” 

 
70. Gjykata po ashtu rikujton, dhe kjo është e pakontestueshme ndërmjet 

palëve se parashtruesja e kërkesës asnjëherë nuk ka pranuar ndonjë 
vendim nga shkolla në të cilën vijonte mësimin (e as nga DKA), se asaj i 
është ndaluar vazhdimi i shkollimit apo se është përjashtuar nga shkolla. 

 
71. Për më tepër, padia e parashtrueses së kërkesës është konfirmuar nga 

Gjykata e Qarkut me Aktgjykimin e 17 nëntorit 2009.  
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72. Rrjedhimisht, Gjykata nuk është e bindur me argumentin e 
parashtrueses së kërkesës se asaj i është ndaluar vijimi në shkollën 
“Kuvendi i Lezhës”. Gjykata vëren se parashtruesja e kërkesës, më 15 
janar 2009 e ka ndërprerë vijimin e shkollimit në shkollën e saj në bazë 
të një “vërejtje gojore”. Vetëm pas tre muajsh,  më 15 prill 2009, ajo iu 
drejtua një organi shtetëror relevant, DKA-së. Pas shtatë muajsh, 
parashtruesja e kërkesës ka pranuar një aktgjykim për të cilin ajo 
ankohet se nuk është përmbaruar.       

 
73. Sipas pretendimeve të parashtrueses së kërkesës dhe dokumenteve në 

dosjen e rastit, duket se parashtruesja e kërkesës fare nuk ka tentuar të 
vijojë shkollën pas datës 15 janar 2009.                                        

 
74. Prandaj, Gjykata vëren se parashtruesja e kërkesës “nuk dëshmon në 

mënyrë të mjaftueshme pretendimin e saj” në kundërshtim me rregullin 
36.1(d) të Rregullores së punës.  

 
75. Për të njëjtat arsye, Gjykata është e mendimit se parashtruesja e kërkesës 

nuk e ka arsyetuar prima facie kërkesën e saj (shih rregullin 36 (2) a të 
cituar më lart). Në të vërtetë, faktet e rastit që janë paraqitur nga ana e 
parashtrueses së kërkesës në Gjykatën Kushtetuese “në asnjë mënyrë 
nuk e arsyetojnë pretendimin për shkeljen e një të drejte kushtetuese” në 
kundërshtim me rregullin 36.2 (b) dhe (c) të Rregullores së punës. 

 
76. Në këtë drejtim, në bazë të nenit 53 të Kushtetutës Gjykata është e 

obliguar që të interpretojë të drejtat dhe liritë themelore në pajtim me 
vendimet gjyqësore të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut 
(GJEDNJ). Gjykata Kushtetuese sjell ndër mend aktgjykimin e GJEDNJ-
së në rastin Dogru kundër Francës (Kërkesa Nr. 27058/05) e 4 dhjetorit 
2008, si vijon: 

“61.  Gjykata përsërit se derisa liria fetare është kryesisht çështje e 
ndërgjegjes individuale, po ashtu nënkupton, ndërmjet tjerash, lirinë 
për manifestimin e fesë, vetëm dhe privatisht, ose në komunitet me të 
tjerët, në publik dhe në rrethin e atyre me të cilët e ndani besimin. Neni 
9 radhit një numër të formave të cilat mund t’i merr manifestimi i fesë 
ose besimit, kryesisht lutja, mësimi, praktikimi dhe respektimi. 
Megjithatë, nuk mbron çdo akt të motivuar ose të inspiruar nga një fe 
ose besim dhe nuk garanton çdo herë të drejtën për t’u sjellë në mënyrën 
e rregulluar nga një besim fetar (shih Leyla Sahin, të cituar më lart, §§ 
105 dhe 212). 

62. Gjykata vëren tutje se në një shoqëri demokratike, në të cilën disa fe 
bashkëjetojnë brenda të njëjtës popullatë, mund të jetë e domosdoshme 
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të kufizohet kjo liri me qëllim të pajtimit të interesave të grupeve të 
ndryshme dhe për të siguruar respektimin e besimeve të të gjithëve 
(shih Leyla Sahin, të cituar më lart, § 106). Shpeshherë është potencuar 
roli i Shtetit si një organizator neutral dhe i paanshëm i ushtrimit të 
feve dhe besimeve të ndryshme dhe është theksuar se ky rol është i 
favorshëm për rregullin publik, harmoninë dhe tolerancën fetare në një 
shoqëri demokratike. Po ashtu, konsideron që detyra e Shtetit për 
paanshmëri dhe paanësi nuk është në përputhje me secilën fuqi të 
Shtetit për të vlerësuar legjitimitetin e besimeve fetare dhe që kërkon 
nga Shteti të sigurojë tolerancën reciproke ndërmjet grupeve 
kundërshtuese (shih Leyla Sahin, të cituar më lart, § 107). Pluralizmi 
dhe demokracia mund të bazohen në dialog dhe në një frymë të 
kompromisit të domosdoshëm që kërkon koncesione të ndryshme nga 
individët që arsyetohen me qëllim të ruajtjes dhe promovimit të 
idealeve dhe vlerave të një shoqërie demokratike.  

63. Në rastet kur ngrihen çështje për marrëdhënien ndërmjet Shtetit 
dhe feve, për të cilin opinionet në një shoqëri demokratike mund të jenë 
të ndryshme, duhet t’i jepet rëndësi të veçantë rolit të organit nacional 
për vendimmarrje. Posaçërisht, kjo do të vlejë kur kemi të bëjmë me 
rregullimin e bartjes së simboleve fetare në institucionet arsimore, për 
të cilin qëllim vendet në Evropë kanë marrë qasje të ndryshme. 
Rregullat në këtë fushë ndryshojnë nga një vend në tjetrin në bazë të 
traditave nacionale dhe kërkesave të imponuara nga nevoja për 
mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të të tjerëve dhe për ruajtjen e rendit 
publik (shih Leyla Sahin, të cituar më lart, §§ 108-09). 

 64. Po ashtu, Gjykata do të përsërisë që Shteti mund të kufizojë lirinë 
për manifestim të fesë, për shembull të veshjes së shamisë islame, nëse 
ushtrimi i asaj lirie është në kundërshtim me qëllimin e mbrojtjes së të 
drejtave dhe lirive të të tjerëve, rendin publik dhe sigurinë publike (shih 
Leyla Sahin, të cituar më lart, § 111, dhe Refah Partisi (Partia e 
Mirëqenies) dhe të tjerët kundër Turqisë [GC], nos. 41340/98, 
41342/98, 41343/98 and 41344/98, § 92, ECHR 2003-II). Detyrimi i një 
motoçiklisti, i cili ishte një Sikh që mbante turban, që të bartë helmetë si 
masë e sigurisë dhe çdo ndërhyrje tjetër që rezulton me ushtrimin e 
lirisë fetare të tij është arsyetuar në bazë të mbrojtjes së shëndetit (shih 
X kundër Britanisë së Madhe Nr. 7992/77, Vendimi i Komisionit më 12 
korrik 1978, Vendimet dhe Raportet (DR) 14, p. 234). Po ashtu, 
kontrollet kufitare të detyrueshme në aeroporte (shih Phull kundër 
Francës (Vendimi.), nr. 35753/03, ECHR 2005-I, 11 janar 2005) ose në 
hyrje të konsullatës (shih El Morsli kundër Francës (Vendimi), 
nr. 15585/06, 4 mars 2008, ECHR 2008-...) dhe urdhrat e heqjes së 
turbanit ose shamisë për t’iu nënshtruar kontrolleve të tilla, nuk 
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përbëjnë ndërhyrje në ushtrimin e të drejtës për liri fetare. Po ashtu, as 
rregullorja për veshjen e studentëve ose refuzimi i ofrimit të shërbimeve 
administrative, siç është lëshimi i diplomës, nuk përbëjnë ndërhyrje në 
rastet kur personi në fjalë nuk i zbaton rregullat (në rastin në fjalë është 
kërkuar nga një studente që barte shaminë islame që të del pa shami në 
fotografi për pasaportë), si një kërkesë e sistemit universitar laik (shih 
Karaduman kundër Turqisë, 16278/90, Vendimi i Komisionit i 3 majit 
1993, DR 74, p. 93). Në rastin Dahlab (të cituar më sipër), Gjykata 
vendosi që ndalimi i veshjes së shamisë për një arsimtare gjatë dhënies 
së mësimit të fëmijëve të ri është “e domosdoshme në shoqëri 
demokratike”, duke marrë parasysh, ndërmjet të tjerash, faktin që 
laicizmi, që parasheh neutralitet fetar në shkolla, është parim i 
paraparë në Kushtetutën e kantonit të Gjenevës. Gjykata potencoi 
“simbolet e fuqishme të jashtme” të përfaqësuara përmes bartjes së 
shamisë dhe efektin e konvertimit që mund të ketë duke imponuar në 
femra nga një rregull fetar që është vështirë të jetë në përputhje me 
parimin e barazisë gjinore.                                                      

65.  Në rastet e Leyla Sahin dhe Köse e të Tjerët, Gjykata ka shqyrtuar 
ankesat e ngjashme me këtë rast dhe përfundoi se nuk ka pasur shkelje 
të nenit 9, duke marrë parasysh, ndërmjet të tjerash, parimin e 
laicizmit.                                                  

66.  Në rastin e Leyla Sahin, pas analizimit të kontekstit turk, Gjykata 
gjeti që Republika është themeluar mbi parimin që Shteti duhet të jetë 
laik, që ka marrë edhe vlera kushtetuese; që sistemi kushtetues i jep 
rëndësi primare mbrojtjes së të drejtave të femrave; që shumica e 
popullatës në vend janë myslimanë; dhe që për ata që kanë favorizuar 
laicizmin, shamia islamike është bërë simbol i islamit politik duke 
ushtruar një ndikim në rritje. Prandaj, ka përfunduar që laicizmi është 
pa dyshim një prej parimeve fondamentale të Shtetit dhe është në 
harmoni me sundimin e ligjit dhe respektimin e të drejtave të njeriut 
dhe demokracisë. Gjykata pra, vërejti që laicizmi në Turqi ishte 
garantues i vlerave demokratike dhe parimi që liria e fesë është e 
pacenueshme dhe parimi që qytetarët janë të barabartë, dhe se po ashtu 
shërbente për të mbrojtur individët jo vetëm përballë ndërhyrjeve 
arbitrare nga shteti por edhe nga presionet e jashtme të lëvizjeve 
ekstremiste dhe që liria për manifestim të fesë, mund të kufizohet me 
qëllim të mbrojtjes se atyre vlerave. Gjykata konkludoi se ky nocion i 
laicizmit është në përputhje me vlerat e Konventës. Mbështetja e këtij 
sistemi duhet të merret si e domosdoshme për të mbrojtur sistemin 
demokratik në Turqi (shih Leyla Sahin, të cituar më sipër, § 114). 
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67. Në rastin e Köse dhe të tjerët (të cituar më sipër), Gjykata po ashtu 
mori parasysh që parimi i sekularizmit dhe neutralitetit në shkollë dhe 
respektimi i parimit të pluralizmit ishin të qarta dhe bazë tërësisht 
legjitime për të arsyetuar refuzimin e nxënësve që bartin shami të hyjnë 
në klasë pasi ata refuzuan, pavarësisht prej rregullave, heqjen e 
shamive islamike brenda objektit shkollor.                   

68.  Gjatë aplikimit të këtyre parimeve dhe praktikës relevante 
gjyqësore për këtë rast, Gjykata vëren se autoritetet vendore kanë 
arsyetuar ndalimin e bartjes së shamisë gjatë klasave arsimore mbi 
bazën e përputhshmërisë me rregullat e shkollës për shëndetësi, siguri 
dhe përkujdesje, të cilat janë aplikuar për të gjithë nxënësit pa dallime. 
Po ashtu, Gjykata vëren se me refuzimin e heqjes së shamisë së saj,  
parashtruesja ka tejkaluar kufijtë rreth të drejtës së shprehjes dhe 
manifestimit të besimeve fetare në objektet shkollore.            

69. Po ashtu, Gjykata vëren, në përgjithësi, se qëllimi i këtij kufizimi për 
manifestimin e besimit fetar është mbështetja e kërkesave për laicizëm 
në shkollë shtetërore, siç është interpretuar nga Conseil d'Etat në 
opinionin e dhënë më 27 nëntor 1989 dhe në praktikën gjyqësore të 
mëpastajme si dhe qarkore të ndryshme ministrore të lëshuara për këtë 
temë.  

70.  Më tutje, Gjykata vëren se sipas burimeve të ndryshme, bartja e 
shenjave fetare nuk është qenësisht në mospërputhje me parimin e 
laicizmit në shkolla, por është bërë ashtu në bazë të kushteve në të cilat 
janë bartur dhe pasojat që bartja e shenjës mund të shkaktojë.                              

71.  Në këtë drejtim, Gjykata i referohet një prej aktgjykimeve të 
mëhershme në të cilën është konstatuar se varet nga autoritetet 
nacionale, në ushtrimin e lirisë së veprimit, të kenë shumë kujdes për të 
siguruar që, gjatë respektimit të parimit për pluralizëm dhe liri të të 
tjerëve, manifestimi i lirisë fetare nga nxënësit në objekte shkollore të 
mos merr përmasa të një akti të dukshëm që do të përbën një burim të 
presionit dhe përjashtimit (shih Köse dhe të tjerët të cituar më lart). Në 
pikëpamjen e Gjykatës, ky shqetësim duket se është adresuar nga 
modeli laik i Francës.                        

72. Po ashtu, Gjykata vëren që në Francë, si dhe në Turqi dhe Zvicër, 
laicizmi është parim kushtetues dhe një parim themelues i Republikës, i 
respektuar nga e gjithë popullata dhe mbrojtja e të cilit është e 
rëndësisë primare, në veçanti në shkolla. Gjykata përsërit që një 
qëndrim që nuk respekton atë parim nuk do të pranohet 
domosdoshmërisht si mbulesë për lirinë e manifestimit të fesë dhe nuk 
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do të gëzojë mbrojtjen nga neni 9 i Konventës (shih Refah Partisi 
(Partia e Prosperitetit) dhe të Tjerët të cituar më lart, § 93). Duke marrë 
parasysh lirinë e veprimit, e cila duhet t’u lihet shteteve anëtare sa i 
përket përcaktimit të marrëdhënieve ndërmjet Kishave dhe Shtetit, 
njohja dhe kufizimi i lirive fetare në bazë të kërkesave të laicizmit duket 
legjitime duke marrë parasysh vlerat bazë të Konventës.”   

 
77. Gjykata rikujton që neni 8 i Kushtetutës e përcakton Republikën e 

Kosovës si një shtet laik dhe parasheh si vijon: 

“Republika e Kosovës është shtet laik dhe neutral në çështje të  besimeve 
fetare.” 

78. Rrjedhimisht, bazuar në të gjitha arsyet e lartpërmendura, kërkesa e 
parashtrueses duhet të shpallet e papranueshme në pajtim me rregullin 
36 të Rregullores së punës. 

 
PËR KËTO ARSYE 

 
Gjykata Kushtetuese, në pajtim me nenin 113.7 të Kushtetutës dhe nenin 47 
të Ligjit, me shumicë votash 
 

VENDOS 
 

I. TA HEDHË POSHTË kërkesën si të papranueshme në bazë të 
rregullit 36 të Rregullores së Punës. 
 

II. Ky Vendim do t’u komunikohet palëve dhe do të botohet në Gazetën 
Zyrtare, në pajtim me nenin 20.4 të Ligjit; 

 
III. Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 
 
 
Gjyqtarja Raportuese                       Kryetari i Gjykatës Kushtetuese   
 
Prof. Ass. Dr. Iliriana Islami                  Prof. Dr. Enver Hasani 
 

 
 
 



BULETINI I PRAKTIKËS GJYQËSORE | 392 
 

 

Binak Thaqi kundër Aktvendimit të Gjykatës Kushtetuese P. nr. 
610/07, Aktvendimit të Gjykatës Supreme Ap. Nr. 267/08, 
Aktvendimit të Gjykatës Supreme Pn. Nr. 311/10 dhe Aktvendimit 
të Gjykatës Supreme Pn. Nr. 572/10 
 
Rasti KI 106-2010, vendimi i datës 4 tetor 2011 
 
Fjalët kyçe: çështje penale, barazia para ligjit, shterja e mjeteve juridike, 
kërkesa individuale, çështjet gjuhësore, kërkesa qartazi e pabazuar, e drejta 
në mjete juridike efektive, e drejta në gjykim të drejtë dhe të paanshëm, të 
drejtat e të akuzuarit, specifikimi i të drejtave që janë shkelur 
 
Parashtruesi, i dënuar për vrasje dhe kundërvajtje me armë të zjarrit, 
dorëzoi Kërkesën në bazë të nenit 113.7 të Kushtetutës duke kontestuar 
vendimet e Gjykatës së Qarkut në Pejë dhe Gjykatës Supreme, duke 
pretenduar se janë shkelur të drejtat e tij sipas neneve 5, 24.2, 30.1, 31.1.4, 
dhe 32 të Kushtetutës për arsye se një raport i autopsisë që ishte pranuar në 
gjykimin e tij kishte qenë në gjuhën angleze, duke e privuar kështu 
Parashtruesin nga mundësia për ta kontestuar raportin ose për ta përdorur 
atë gjatë marrjes në pyetje të dëshmitarëve. Gjykata e Qarkut dy herë e 
kishte refuzuar kërkesën e tij për rigjykim, dhe Gjykata Supreme i kishte 
refuzuar si të pabazuara dy ankesa kundër këtyre vendimeve. 

Gjykata vendosi se Kërkesa ishte papranueshme sepse Parashtruesi i 
kërkesës nuk i kishte shterur të gjitha mjetet juridike sipas neneve 113.7 dhe 
48 të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese, ku kërkohet nga parashtruesi që të 
qartësojë saktësisht të drejtat dhe liritë që janë shkelur. Në mënyrë specifike, 
Parashtruesi nuk kishte sqaruar se si një version shqip i raportit të autopsisë 
do të krijonte një dyshim të arsyeshëm, duke theksuar se ato që Parashtruesi 
kishte pranuar  në masë të konsiderueshme e ulnin rëndësinë e raportit. 
Gjykata po ashtu vuri në pah se parashtruesi gjatë seancës gjyqësore nuk e 
kishte kundërshtuar as përdorimin e versionit anglisht të raportit të 
autopsisë e as pamundësinë e pretenduar për të marrë në pyetje dëshmitarët 
në lidhje me raportin, dhe se parashtruesi nuk i kishte ngritur këto çështje as 
në ankesën e tij në Gjykatën Supreme. 

 
Prishtinë, më korrik 2011 

Nr. ref.: RK/11  

 
AKTVENDIM PËR PAPRANUESHMËRI 

 
Në 

 
Rastin Nr. KI 106/10 
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Parashtrues 
 

Binak Thaqi 
 
 

Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme 
P. nr. 610/07; Aktgjykimit të Gjykatës Supreme Ap. nr. 267/08; 

Aktgjykimit të Gjykatës Supreme Pn. nr. 311/10; dhe Aktgjykimit 
të Gjykatës Supreme Pn. nr. 572/10 

 
 

GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS 
 

e përbërë nga: 
 
Enver Hasani, Kryetar 
Kadri Kryeziu, Zëvendëskryetar 
Robert Carolan, gjyqtar 
Altay Suroy, gjyqtar 
Almiro Rodrigues, gjyqtar 
Snezhana Botusharova, gjyqtare 
Ivan Čukalović, gjyqtar 
Gjyljeta Mushkolaj, gjyqtare dhe 
Iliriana Islami, gjyqtare 
 
 
Parashtruesi i kërkesës 
 
1. Parashtrues është Binak Thaqi, nga Gjakova, i përfaqësuar nga avokati 

Mustafë Kastrati nga Peja. 
 
Vendimet e kontestuara 
 
2. Parashtruesi i konteston vendimet e Gjykatës së Qarkut në Pejë (P. nr. 

610/07. Tri aktgjykime ishin lëshuar nën këtë numër të vendimit në 
datat në vijim: 21 nëntor 2007, 8 prill 2010 dhe 1 shtator 2010) dhe 
vendimet e Gjykatës Supreme (Ap. nr. 267/08; të 25 shtatorit 2008, Pn. 
nr. 311/10; të 12 korrikut 2010; dhe Pn. nr. 572/10, të 5 tetorit 2010). 
 

Objekti i çështjes 
 
3. Çështja ka të bëjë me dënimin e parashtruesit në Gjykatën e Qarkut në 

Pejë, më 21 nëntor 2007, për vrasje dhe mbajtje në pronësi, kontroll, 
posedim ose shfrytëzim të paautorizuar të armëve. 
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Baza juridike 
 
4. Neni 113.7 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: 

Kushtetuta), neni 20 i Ligjit Nr. 03/L-121 për Gjykatën Kushtetuese të 
Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: Ligji), dhe neni 56.2 i 
Rregullores së punës së Gjykatës Kushtetuese (në tekstin e mëtejmë: 
Rregullorja). 

 
Procedura në Gjykatë 
 
5. Parashtruesi e parashtroi kërkesën në Sekretariatin e Gjykatës 

Kushtetuese më 21 tetor 2010. 
 
6. Me urdhër të Kryetarit të Gjykatës Kushtetuese, Zëvendëskryetari Kadri 

Kryeziu u caktua Gjyqtar raportues. Kryetari i Gjykatës Kushtetuese e 
caktoi Kolegjin shqyrtues të përbërë nga gjyqtarët Almiro Rodrigues 
(kryesues), Ivan Čukalović dhe Iliriana Islami. 

 
7. Më 14 qershor 2011, Kolegji shqyrtues e shqyrtoi raportin e Gjyqtarit 

raportues, u këshillua për këtë çështje dhe i rekomandoi Gjykatës në 
përbërje të plotë. 

 
Përmbledhja e fakteve 
 
8. Parashtruesi u dënua për vrasje sipas nenit 146 të Kodit të Përkohshëm 

Penal të Kosovës dhe për mbajtje në pronësi, kontroll, posedim ose 
shfrytëzim të paautorizuar të armëve sipas nenit 328 (2) të Kodit të 
Përkohshëm Penal të Kosovës në Gjykatën e Qarkut në Pejë më 21 nëntor 
2007. Provat e shqyrtuara që shpurën në dënimin e tij u sqaruan 
gjerësisht në Vendimin e Gjykatës Supreme. 

 
9. Parashtruesi, që atëherë përfaqësohej nga avokati i tij mbrojtës Enver 

Nimani, parashtroi ankesë më 21 prill 2008 në Gjykatën Supreme të 
Kosovës kundër këtij dënimi duke u mbështetur në një sërë bazash. Këto 
baza përfshinin keqinterpretimin nga Gjykata të një numri të madh të 
fakteve dhe arritjen në konkluzione të shumta të gabuara. Në ankesë 
gjithashtu pohohej që vetëmbrojtja nuk ishte konsideruar drejt nga 
Gjykata e Qarkut. Ankesa përmbante deklaratën se “vdekja e të ndjerit, 
si rrjedhojë e plumbave të shkrepur nga revolja e Binak Thaqit, me 
duart e tij, në mënyrë të padiskutueshme ...”. 

 
10. Ankesa gjithashtu i referohej dënimit me burg për të dy akuzat, duke 

theksuar se dënimet ishin shumë të ashpra. 
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11. Më 25 shtator 2008, Gjykata Supreme e Kosovës e hodhi poshtë ankesën 
si të pabazë dhe e miratoi aktgjykimin e Gjykatës së Qarkut. Gjykata 
Supreme gjithashtu e hodhi poshtë ankesën kundër ashpërsisë së 
dënimeve. 

 
12. Më 14 gusht 2009, parashtruesi, i përfaqësuar nga avokati Mustafë 

Kastrati, paraqiti një propozim në Gjykatën e Qarkut në Pejë me të cilin 
kërkonte rihapjen e procedurës. Baza përfshinte, por nuk ishte e kufizuar 
në, faktin që ekzistonte një raport i pakompletuar i autopsisë lidhur me 
shkaqet e vdekjes dhe se raporti i autopsisë ishte vetëm në gjuhën 
angleze. Gjykata e Qarkut, me vendimin e 8 prillit 2010, e hodhi poshtë 
kërkesën për rihapjen e procedurës penale dhe theksoi se çështja ishte 
res judicata. 

 
13. Në bazë të ankesës nga ky vendim i Gjykatës së Qarkut, Gjykata 

Supreme, me vendimin e 12 korrikut 2010, e refuzoi ankesën si të 
pabazë. 

 
14. Parashtruesi më pas parashtroi kërkesë për mbrojte të ligjshmërisë në 

Gjykatën e Qarkut, që doli nga shkeljet e supozuara të Kodit Penal, të 
Kushtetutës së Republikës së Kosovës, të Kartës për të Drejtat e Njeriut 
[sic] dhe kërkoi që procedura të rihapej. Më 1 shtator 2010, Gjykata e 
Qarkut e hodhi poshtë këtë kërkesë si të papranueshme. 

 
15. Parashtruesi paraqiti ankesë kundër këtij vendimi në Gjykatën Supreme 

më 6 shtator 2010. Gjykata Supreme e refuzoi ankesën si të pabazë më 5 
tetor 2010. 

 
Pretendimet e parashtruesit 
 
16. Në kërkesë pohohet që janë shkelur këto të drejta të garantuara me 

Kushtetutë: neni 5 [Gjuhët], neni 24.2 [Barazia para Ligjit], neni 30.1 [Të 
Drejtat e të Akuzuarit], neni 31.1.4 [E Drejta për Gjykim të Drejtë dhe të 
Paanshëm], dhe neni 32 [E Drejta për Mjete Juridike]. 

 
17. Substanca e kërkesës varet nga pohimi se raporti i autopsisë për të 

ndjerin ishte në gjuhën angleze dhe jo në gjuhën shqipe, dhe që 
parashtruesi i kërkesës dhe avokati i tij nuk kishin mundësi ta vinin atë 
në dyshim apo t’u shtronin dëshmitarëve pyetje në mënyrë të kryqëzuar 
në lidhje me të. 
 

Vlerësimi paraprak i pranueshmërisë së kërkesës  
 
18. Kriteret për pranueshmëri janë të përcaktuara në Kushtetutë dhe të 

specifikuara më tej në Ligj dhe në Rregullore të punës. 
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19. Nenet 113.1 dhe 113.7 të Kushtetutës përcaktojnë kornizën e 
përgjithshme juridike që kërkohet për pranueshmëri. Neni 113.1 thotë:  

 
1. Gjykata Kushtetuese vendos vetëm për rastet e ngritura para 
gjykatës në mënyrë ligjore nga pala e autorizuar. 

Neni 113.7 thotë: 

"Individët janë të autorizuar të ngrenë shkeljet nga autoritetet 
publike dhe të drejtave dhe lirive të tyre individuale, të garantuara 
me Kushtetutë, mirëpo vetëm pasi të kenë shteruar të gjitha mjetet 
juridike të përcaktuara me ligj." 

 
20. Për më tepër, neni 48 i Ligjit thotë: 
 

“Parashtruesi i kërkesës ka për detyrë që në kërkesën e tij të qartësoj 
saktësisht se cilat të drejta dhe liri pretendon se i janë cenuar dhe 
cili është akti konkret i autoritetit publik të cilin parashtruesi 
dëshiron ta kontestoj”. 

 
21. Së fundi, rregulli 36 i Rregullores së punës thotë: 
 

“1. Gjykata mund t’i shqyrtojë kërkesat vetëm nëse: 
c) kërkesa është qartazi e bazuar. 

 
2. Gjykata do të refuzojë një kërkesë si qartazi të pabazuar nëse bindet se: 

 
a) kërkesa nuk arsyetohet prima facie, ose 
b) faktet e paraqitura në asnjë mënyrë nuk e arsyetojnë pretendimin 

për shkeljen e një të drejte kushtetuese, ose 
c) Gjykata gjen se parashtruesi nuk është subjekt i ndonjë shkeljeje të së 

drejtave të garantuara me Kushtetutë, ose 
d) kur parashtruesi nuk dëshmon në mënyrë të mjaftueshme 

pretendimin e tij. 
 
22. Neni 35.1 i Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe Liritë 

Themelore thotë që Gjykata Evropiane mund ta trajtojë çështjen vetëm 
pasi të jenë shteruar të gjitha mjetet e brendshme ligjore. 

 
23. Gjykata Kushtetuese e Kosovës e zbatoi arsyetimin e shterimit të mjeteve 

juridike në Rastin Nr. KI 41/09, Universiteti AAB-RIINVEST L.L.C., 
kundër Qeverisë së Republikës së Kosovës, dhe në Rastin Nr. KI 73/09, 
Mimoza Kusari-Lila kundër Komisionit Qendror Zgjedhor. 

 
24. Në këto raste, Gjykata theksoi se arsyetimi për rregullin e shterimit të 

mjeteve juridike është që t’ua lejojë autoriteteve në fjalë, duke përfshirë 
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gjykatat e rregullta, mundësinë për ta parandaluar ose korrigjuar 
shkeljen e supozuar të Kushtetutës. Ky rregull bazohet në supozimin se 
rendi juridik i Kosovës do të sigurojë mjet efikas juridik për shkeljen e të 
drejtave kushtetuese (shih, mutatis mutandis, GJEDNJ, Selmouni 
kundër Francës, Nr. 25803/94, Vendimi i 28 korrikut 1999). 

 
25. Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut e shtjelloi rëndësinë e këtij 

koncepti me sa ka të bëjë me ngritjen e shkeljeve të supozuara me rastin 
e shterimit të mjeteve të brendshme juridike para dorëzimit të një 
kërkese në Gjykatë, në Selmouni kundër Francës (Nr. 25803/94, 
vendimi i 28 korrikut 1999), duke diskutuar qëllimin e nenit 35 [Kriteret 
e Pranueshmërisë] dhe supozimin e mjeteve juridike, duke theksuar: 

 
“... Prandaj, ankesa e menduar për t’iu parashtruar më pas 
Gjykatës duhet së pari t’i jetë parashtruar – së paku në substancë – 
organit përkatës vendës dhe në përputhje me kriteret formale dhe 
afatet kohore të përcaktuara në ligjin vendës (shih Cardot kundër 
Francës, aktgjykimi i 19 marsit 1991, Seria A nr. 200, f. 18, 
paragrafi 34).”  

 
26. Gjykata Kushtetuese e Kosovës e zbatoi këtë arsyetim në Rastin KI 07/09 

(Demë dhe Besnik Kurbogaj kundër Aktgjykimit të Gjykatës Supreme 
Pkl. nr. 61/07, dhe Aktgjykimit të Gjykatës Supreme nr. Ap. nr. 510/07) 
për t’i gjetur të papranueshme pretendimet e parashtruesit për shkelje të 
së drejtës për gjykim të drejtë për shkak të kërcënimit të dëshmitarëve 
nga policia dhe prokuroria, duke thënë: 

 
“. . . as në vendimin e bashkëngjitur të Gjykatës së Qarkut të Pejës, 
as në vendimet e Gjykatës Supreme nuk mund të gjendet asnjë 
referencë për këtë ngjarje. Në anën tjetër, askund nuk përmendet 
kundërshtimi i bërë gjatë seancës dëgjimore lidhur me shkeljen e 
supozuar dhe, nëse ka pasur, cili ishte mjeti juridik. 
 
Prandaj, kërkesa nuk përmban informacione dhe dokumente të 
nevojshme mbështetëse për ta provuar supozimin. Siç duket, 
parashtruesi në të vërtetë nuk e kundërshtoi shkeljen dhe prandaj 
hoqi dorë nga e drejta për t’u thirrur tani në një shkelje të tillë, nëse 
ka”. 

 
27. Siç u theksua në faktet më sipër, e tërë kërkesa tani përqendrohet në 

faktin që raporti i autopsisë ishte në gjuhën angleze dhe që parashtruesi 
nuk kishte pasur mundësi ta kuptonte përmbajtjen e tij apo të shtronte 
pyetje në mënyrë të kryqëzuar lidhur me të. Megjithatë, parashtruesi nuk 
tregon cila provë në raportin e autopsisë do të kishte pasur vlerë 
përkatëse provuese për të hedhur dyshim në aktgjykimin origjinal dhe në 
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dënimin për vrasje dhe përdorim të paautorizuar të armës. Për më tepër, 
argumentet e parashtruesit në këtë fazë lidhur me rëndësinë e asaj se 
çfarë mund të jetë në raport të autopsisë dobësohen dukshëm nga 
pranimet e parashtruesit se “vdekja e të ndjerit, si rrjedhojë e plumbave 
të shkrepur nga revolja e Binak Thaqit, me duart e tij, në mënyrë të 
padiskutueshme ...”. 
 

28. Gjykata Kushtetuese e Kosovës nuk e gëzon juridiksionin e apelit dhe 
nuk mund të ndërhyjë nga aspekti teorik nëse gjykatat e tilla kanë marrë 
vendim të gabuar ose kanë bërë vlerësim të gabuar të fakteve. Roli i 
Gjykatës Kushtetuese është vetëm që ta sigurojë pajtueshmërinë me të 
drejtat që garantohen me Kushtetutë dhe instrumente të tjera ligjore dhe 
prandaj nuk mund të veprojë si “gjykatë e shkallës së katërt”, (shih, 
mutatis mutandis, ndër të tjera, Akdivar kundër Turqisë, 16 shtator 
1996, R. J. D, 1996-IV, para. 65). 

 
29. Përveç kësaj, Gjykata vëren që nuk ka prova në kërkesë për të sugjeruar 

që parashtruesi e kundërshtoi raportin e autopsisë në gjuhën angleze, 
mungesën e tij në gjuhën shqipe, apo mundësinë e tij të humbur për ta 
vënë në pyetje raportin apo për t’u parashtruar dëshmitarëve pyetje në 
mënyrë të kryqëzuar lidhur me të gjatë gjykimit fillestar në Gjykatën e 
Qarkut në Pejë. As këto çështje nuk janë ngritur në ankesën e 
parashtruesit, të 21 prillit 2008, drejtuar Gjykatës Supreme. 

 
30. Në bazë të arsyetimit të mësipërm, kërkesa është qartazi e pabazuar. 
 
 

PËR KËTO ARSYE 
 
Në pajtim me nenin 113.7 të Kushtetutës, nenin 20 të Ligjit dhe rregullin 56 
(2) të Rregullores së punës, Gjykata Kushtetuese, me shumicë 

 
VENDOS 

 
I. TA HEDHË POSHTË kërkesën si të papranueshme; 

 
II. Ky Vendim do t’u komunikohet palëve dhe do të publikohet në 

Gazetën Zyrtare, në pajtim me nenin 20.4 të Ligjit; 
 

III. Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 
 
Gjyqtari raportues                        Kryetari i Gjykatës Kushtetuese 

 
Kadri Kryeziu                                         Prof. Dr. Enver Hasani 
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Vehbi Halili kundër Aktgjykimit të Gjykatës Supreme Rev. nr. 
5/2004 
 
Rasti KI 69-2010, vendimi i datës 4 tetor 2011 
 
Fjalët kyçe: diskriminimi në punësim, kërkesë e papranueshme ratione 
temporis, kërkesë individuale, e drejta në punë, e drejta për të punuar dhe 
ushtruar profesionin 
 
Parashtruesi e kishte dorëzuar Kërkesën në bazë të nenit 113.7 të 
Kushtetutës duke pretenduar se e drejta e tij kushtetuese për të punuar 
[Neni 49] ishte shkelur nga Gjykata Supreme kur ajo kishte konfirmuar 
vendimin e Gjykatës së Qarkut të Mitrovicës të vitit 2003, për hedhjen 
poshtë të pretendimit se më 1990 ishte përjashtuar nga pozita e tij si 
Sekretar i Komisionit të Kuvendit për shkak të prejardhjes së tij shqiptare, 
duke anuluar kështu urdhrin e Gjykatës Komunale të Vushtrrisë për 
rikthimin e tij në pozitën e mëparshme ose në ndonjë vend tjetër të punës që 
përputhet me përvojën dhe kualifikimin e tij profesional. 

Gjykata vendosi sipas Rregullës 36.3(h) të Rregullores së Punës se Kërkesa 
ishte e papranueshme pasi ishte në mospërputhje ratione temporis me 
Kushtetutën, duke cituar rastin e GJEDNJ-së Blečić kundër Kroacisë për të 
sugjeruar se juridiksioni kohor përfshinë edhe marrjen parasysh të 
aspekteve faktike të ankesës dhe fushës që mbulon e drejta Kushtetuese në 
fjalë. 

Prishtinë, 4 tetor 2011 
Nr. ref.: RK 13/11 

 
 
 

AKTVENDIM PËR PAPRANUESHMËRI 
 

në 
 

Rastin Nr. KI 69/10 
 

Parashtrues 
 

Vehbi Halili 
 
 
 

Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës 
Supreme, Rev. nr. 5/2004, të 10 shkurtit 2004 
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GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS 

 
E përbërë nga: 
 
Enver Hasani, Kryetar 
Kadri Kryeziu, Zëvendëskryetar 
Robert Carolan, gjyqtar  
Altay Suroy, gjyqtar 
Almiro Rodrigues, gjyqtar 
Snezhana Botusharova, gjyqtare 
Ivan Čukalović, gjyqtar 
Gjyljeta Mushkolaj, gjyqtare dhe 
Iliriana Islami, gjyqtare  
 
 
Parashtruesi i kërkesës 
 
1. Parashtrues është Vehbi Halili, me vendbanim në Vushtrri, Kosovë. 

 
Vendimi gjyqësor i kontestuar 
 
2. Vendimi gjyqësor i kontestuar është Aktgjykimi i Gjykatës Supreme të 

Kosovës, Rev. Nr. 5/2004, i 10 shkurtit 2004, që parashtruesit i ishte 
dorëzuar më 5 mars 2004. 
 

Objekti i çështjes 
 
3. Parashtruesi pohon që i është shkelur e drejta e tij e punës e garantuar 

me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, e drejtë kjo që garantohet edhe 
me konventat ndërkombëtare që zbatohen drejtpërdrejt përmes nenit 22 
të Kushtetutës. 
 

4. Parashtruesi kërkon nga Gjykata Kushtetuese që ta zbatojë 
kushtetutshmërinë dhe ligjshmërinë në rastin e tij në mënyrë që t’i 
mundësojë ta realizojë të drejtën e tij themelore të punës, me të gjitha të 
drejtat dhe detyrat e punës që i gëzonte para largimit.  

 
Baza juridike 
 
5. Neni 113.7 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës, neni 20 i Ligjit Nr. 

03/L-121 për Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës (në tekstin 
e mëtejmë: Ligji), dhe rregulli 36 (3) (h) i Rregullores së punës së 
Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës. 
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Procedura në Gjykatë 
 
6. Parashtruesi e dorëzoi kërkesën në Gjykatë më 30 korrik 2010. 
 
7. Më 23 nëntor 2010, Kryetari, me Urdhrin Nr. GJR. 69/10, e caktoi 

gjyqtarin Altay Suroy Gjyqtar raportues. Po të njëjtën datë, Kryetari, me 
Urdhrin Nr. KSH. 69/10, e caktoi Kolegjin shqyrtues të përbërë nga 
gjyqtarët Robert Carolan (kryesues), Snezhana Botusharova dhe Almiro 
Rodrigues. 

 
8. Më 20 maj 2011, pas shqyrtimit të raportit të Gjyqtarit raportues, Kolegji 

shqyrtues i rekomandoi Gjykatës në përbërje të plotë për 
papranueshmëri të kërkesës. 

 
Përmbledhja e fakteve dhe pretendimeve të paraqitura nga 
parashtruesi 
 
9. Parashtruesi ishte i punësuar në Kuvendin Komunal të Vushtrrisë, në 

postin e nëpunësit të komisionit komunal gjatë vitit 1998. 
 
10. Në vitin 1990 ai ishte larguar nga puna nga administrata e dhunshme në 

komunën e Vushtrrisë. Ai ishte larguar nga puna vetëm për shkak se 
ishte me prejardhje etnike shqiptare. 

 
11. Pas largimit nga puna, parashtruesi i filloi procedurat në Gjykatën 

Komunale të Vushtrrisë në mars të vitit 2000. Me Aktgjykimin K No. 
13/2000, të 16 tetorit 2000, Gjykata Komunale në Vushtrri e miratoi 
kërkesën e parashtruesit dhe urdhëroi komunën e Vushtrrisë që ta 
kthente parashtruesin në punë si nëpunës të komisionit komunal, ose në 
ndonjë vend tjetër të punës që i përgjigjej kualifikimit të tij profesional. 

 
12. E pakënaqur me këtë rezultat, komuna e Vushtrrisë ushtroi ankesë në 

Gjykatën e Qarkut të Mitrovicës më 16 tetor 2000. 
 
13. Më 13 nëntor 2003, Gjykata e Qarkut e Mitrovicës, me Aktgjykimin AC. 

Nr 32/2001 tërësisht e ndryshoi aktgjykimin e lartpërmendur të Gjykatës 
Komunale të Vushtrrisë dhe e hodhi poshtë si të pabazë kërkesëpadinë e 
parashtruesit. 

 
14. Më pas, parashtruesi paraqiti kërkesë për revizion në Gjykatën Supreme 

të Kosovës. 
 
15. Më 19 shkurt 2004, Gjykata Supreme e Kosovës nxori Aktgjykimin Rev. 

Nr. 5/2004, i cili, sipas parashtruesit, atij i ishte dorëzuar  më 5 mars 
2004. 
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Vlerësimi i pranueshmërisë së kërkesës  
 
16. Për të gjykuar për kërkesën e parashtruesit, Gjykata së pari duhet të 

shqyrtojë nëse parashtruesi i ka përmbushur kriteret për pranueshmëri, 
të përcaktuara në Kushtetutë, dhe të specifikuara më tej në Ligj dhe në 
Rregullore të punës. 

 
17. Sa i përket kërkesës së parashtruesit, Gjykata i referohet rregullit 36 (3) 

(h), i cili thotë: 
 

“Po ashtu një kërkesë mund të konsiderohet si e papranueshme edhe 
në rastet vijuese kur: 
 
(h) kërkesa nuk është ratione temporis në pajtim me Kushtetutën.” 

 
18. Për ta përcaktuar juridiksionin kohor të Gjykatës është me rëndësi të 

identifikohet, në secilin rast specifik, koha e saktë e shkeljes së supozuar. 
Me këtë rast, Gjykata duhet të marrë parasysh faktet për të cilat 
parashtruesi ankohet dhe përmasën e të drejtës së Kushtetutës që 
supozohet të jetë shkelur (shih, mutatis mutandis, Aktgjykimi i Dhomës 
së Madhe të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut në Rastin Blečić 
kundër Kroacisë, Kërkesa Nr. 59532/0, e 8 marsit 2006, para. 82). 

 
19. Gjykata vëren që parashtruesi ankohet se i është shkelur e drejta e punës, 

e garantuar me Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Në këtë drejtim, 
parashtruesi e konteston Aktgjykimin e Gjykatës Supreme, Rev. Nr. 
5/2004, të 10 shkurtit 2004, që i ishte dorëzuar më 5 mars 2004. 

 
20. Kjo do të thotë që shkelja e supozuar e të drejtës së parashtruesit, e 

garantuar me Kushtetutë, ndodhi para 15 qershorit 2008, që është data e 
hyrjes në fuqi e Kushtetutës, dhe prej të cilës datë Gjykata ka juridiksion 
kohor. 

 
21. Prandaj, rezulton që kërkesa e parashtruesit nuk është “ratione 

temporis” në pajtim me dispozitat e Kushtetutës. 
 

PËR KËTO ARSYE 
 

Në pajtim me nenin 113.7 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, dhe 
rregullin 36 (3) (h) të Rregullores së punës, më 20 maj 2001, Gjykata 
Kushtetuese njëzëri 

 
                                                         VENDOS 

 
I. TA HEDHË POSHTË kërkesën si të papranueshme. 
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II. Ky Vendim do t’u komunikohet palëve dhe do të publikohet në 

Gazetën Zyrtare, në pajtim me nenin 20.4 të Ligjit. 
 

III. Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 
 
 
 
Gjyqtari raportues                        Kryetari i Gjykatës Kushtetuese 
 
Altay Suroy                                        Prof. Dr. Enver Hasani 
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Lon Paluca kundër Aktgjykimit Rev. nr. 286/2007 të Gjykatës 
Supreme 
 
Rasti KI 116-2010, vendimi i datës 12 tetor 2011 
 
Fjalët kyçe: kompensimi i të drejtës pronësore, shpronësimi, kërkesa 
individuale, marrëveshjet dhe instrumentet ndërkombëtare, kontesti 
pronësor, mbrojtja e pronës, e drejta në gjykim të drejtë dhe të paanshëm 
 
Parashtruesi e kishte dorëzuar Kërkesën në bazë të nenit 113.7 të 
Kushtetutës duke pretenduar se me aktgjykimin e Gjykatës Supreme janë 
shkelur të drejtat e tij kushtetuese sipas neneve 22, 46.1 dhe 46.3 të 
Kushtetutës, si dhe nenit 1 të Protokollit 1 të Konventës Evropiane për 
Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut, aktgjykim i cili 
konfirmonte vendimin e gjykatave të shkallës më të ulët, që refuzonte 
kërkesën e Parashtruesit për kompensim për pronën e shpronësuar. 

Gjykata vendosi se Kërkesa ishte qartazi e pabazuar dhe e papranueshme 
sipas nenit 48 të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese sepse Parashtruesi nuk i 
kishte specifikuar të drejtat dhe liritë kushtetuese që ishin shkelur, ose 
veprimet e autoritetit publik që lidheshin me shkeljet e pretenduara, duke 
theksuar mungesën e provave prima facie per të vërtetuar se ka pasur 
shkelje kushtetuese, duke cituar rastin Vanek kundër Republikës së 
Sllovakisë. Gjykata theksoi se kompetenca e saj ishte e kufizuar në zgjidhjen 
e kontesteve kushtetuese, si p.sh, se a ka pasur Parashtruesi gjykim të drejtë, 
e jo në zgjidhjen e kontesteve faktike ose të drejtës materiale, duke cituar 
rastet Garcia Ruiz kundër Spanjës dhe Edwards kundër Mbretërisë së 
Bashkuar, duke theksuar se Parashtruesi nuk e kishte kontestuar 
ndershmërinë e procedurave në gjykatat e shkallës më të ulët. 

Prishtinë, më 12 tetor 2011 
Nr. ref.: RK 141/11 

 
 

AKTVENDIM PËR PAPRANUESHMËRI 
 

në 
 

Rastin Nr. KI 116/10 
 

Parashtruesi 
 

Lon Paluca 
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme 

të Kosovës, Rev. nr. 286/2007, datë 6 maj 2010 
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GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS 
 
e përbërë nga: 
 
Enver Hasani, Kryetar 
Kadri Kryeziu, Zëvendëskryetar 
Robert Carolan, gjyqtar 
Altay Suroy,  gjyqtar  
Almiro Rodrigues, gjyqtar   
Snezhana Botusharova, gjyqtar   
Ivan Čukalović, gjyqtar 
Gjyljeta Mushkolaj, gjyqtar  dhe 
Iliriana Islami, gjyqtar   
 
Parashtruesi i kërkesës  
 
1. Parashtruesi i kërkesës është Z. Lon Paluca, me vendbanim në Prizren 

dhe i përfaqësuar nga Z. Sahit Bibaj, avokat nga Prishtina. 
 
Objekti i çështjes 
 
2. Parashtruesi i kërkesës konteston Aktgjykimin e Gjykatës Supreme të 

Kosovës (këtej e tutje: “Gjykata Supreme”), Rev.nr. 286/2007, të 6 majit 
2010, i cili iu dorëzua parashtruesit të kërkesës më 15 nëntor 2010 dhe 
me të cilin pretendohet t’i jetë shkelur e drejta e tij për kompensim për 
shpronësim. 

 
3. Parashtruesi i kërkesës kërkon vlerësimin e kushtetutshmërisë së 

Aktgjykimit të Gjykatës Supreme, pasiqë shkel Nenin 46.1 dhe 46.3 
[Mbrojtja e Pronës] së Kushtetutës së Republikës së Kosovës (këtej e 
tutje: “Kushtetuta”) dhe Nenin 1 [Mbrojtja e Pronës] së Protokollit 8 të 
Konventës për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut 
(këtej e tutje: “KEDNJ”) në lidhje me Nenin 22 [Zbatimi i Drejtpërdrejtë 
i Marrëveshjeve dhe Instrumenteve Ndërkombëtare] i Kushtetutës.  

 
Baza juridike 
 
4. Neni 113.7 i Kushtetutës, Neni 22 i Ligjit Nr.03/L-121 për Gjykatën 

Kushtetuese të Republikës së Kosovës i 16 dhjetorit 2008 (këtej e tutje: 
“Ligji”) dhe Rregulli 56(2) i Rregullores së Punës së Gjykatës 
Kushtetuese të Republikës së Kosovës (këtej e tutje: “Rregullorja e 
Punës”).   
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Procedura në gjykatë 
 
5. Më 18 nëntor 2010, parashtruesi i kërkesës dorëzoi kërkesën në Gjykatën 

Kushtetuese të Republikës së Kosovës (këtej e tutje: “Gjykata"). 
 
6. Më 22 nëntor 2010, Kryetari emëroi gjyqtarin Almiro Rodrigues si 

Gjyqtar Raportues. Po të njëjtën ditë, Kryetari emëroi Kolegjin Shqyrtues 
në përbërje të gjyqtarëve Ivan Čukalovič (kryesues), Kadri Kryeziu dhe 
Gjyljeta Mushkolaj.  

 
7. Më 28 janar 2011, kërkesa iu përcoll Gjykatës Supreme.  
 
8. Më 27 prill 2011, Gjykata kërkoi dokumente shtesë nga Komuna e Klinës, 

që dëshmojnë nëse parashtruesi i kërkesës ka pranuar tjetër lokal për të 
ushtruar veprimtarinë  e tij biznesore 

 
9. Më 27 prill 2011, Gjykata kërkoi dokumente shtesë nga parashtruesi i 

kërkesës, për të treguar nëse parashtruesi i kërkesës kishte pranuar tjetër 
lokal ku do të ushtronte veprimtarinë e tij biznesore. 

 
10. Më 3 maj 2011, Komuna e Klinës dorëzoi përgjigjen/dokumentet, duke 

treguar se parashtruesi i kërkesës nuk ishte kundër shpronësimit dhe se 
nuk donte kompensim por lokal ku do të mund të ushtronte 
veprimtarinë e tij biznesore. Për më tepër, parashtruesi i kërkesës kishte 
vetëm një leje të përkohshme që të ushtronte veprimtarinë e tij biznesore 
e tij në lokalin e shpronësuar.   

 
11. Më 6 maj 2011, parashtruesi i kërkesës dorëzoi dokumentacionin e 

kërkuar shtesë duke dëshmuar se parashtruesi i kërkesës kurrë nuk 
kishte marrë kompensim në lidhje me pronën e shpronësuar. Megjithatë, 
parashtruesi i kërkesës nuk u përgjigj në pyetjen nëse kishte pranuar 
ndonjë lokal tjetër apo jo ku do të ushtronte veprimtarinë e tij biznesore.  

 
12. Më 23 maj 2011, Kolegji Shqyrtues shqyrtoi raportin e Gjyqtarit 

Raportues dhe i rekomandoi Gjykatës papranueshmërinë e kërkesës.   
 
Përmbledhja e fakteve 
 
13. Më 14 janar 1975, parashtruesi i kërkesës bleu pronë të patundshme në 

hapësirë prej 0.03.20 hektarësh. Parashtruesi i kërkesës konfirmoi 
kontratën e shitjes në gjykatë, pagoi çmimin e transaksioneve dhe fitoi 
posedimin si dhe shfrytëzimin e pronës së patundshme.  

14. Më 18 janar 1977, Kuvendi Komunal i Klinës, Drejtorati për Ekonomi, 
Çështje Komunale, dhe Çështje Ligjore-Pronësore shpronësoi 
parashtruesin e kërkesës nga pronësia e patundshmërisë në favor të 
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komunitetit vetëqeverisës për interes të strehimit dhe nevoja të ndërtimit 
të ndërtesës shoqërore në atë pronë të patundshmërisë (Vendimi Nr. 04-
465-15/2). Sipas këtij vendimi, parashtruesi i kërkesës ka miratuar 
shpronësimin por ka kërkuar kompensim të ngjashëm me lokalin ashtu 
që do të mund të vazhdonte me biznesin e tij.  Në lidhje me këtë, 
parashtruesi i kërkesës filloi procedura gjyqësore në Gjykatën Komunale 
për të marrë kompensimin për pronën e shpronësuar. Megjithatë, nuk 
pati vendim përfundimtar gjyqësor.  Pas 1999, parashtruesi i kërkesës 
tentoi të sigurojë dosjen e rastit dhe të vazhdojë procedurat, por pa 
sukses sepse Gjykata Komunale e njoftoi me gojë parashtruesin e 
kërkesës se rasti i tij nuk ishte me ta dhe se kjo u vërtetua më vonë me 
shkrim (Konfirmimi A.GJ. 276/2010 i 22 tetorit 2010). 

 
15. Më 17 prill 2001, parashtruesi i kërkesës paraqiti ankesë për kompensim 

në Gjykatën Komunale të Klinës.  
 
16. Më 16 tetor 2003, Gjykata Komunale e Klinës mbështeti ankesën e 

parashtruesit të kërkesës dhe e udhëzoi palën kundërshtare, në lidhje me  
pronën e shpronësuar, t’i lejojë atij përdorim të përhershëm të një lokali 
të përmasave të njëjta si prona e shpronësuar, ose t’i kompensojë 
parashtruesit të kërkesës në vleftë të hollash (C.nr. 54/2001). 

 
17. Komuna e Klinës paraqiti ankesë kundër këtij Aktgjykimi në Gjykatën e 

Qarkut në Pejë. 
 
18. Më 8 maj 2007, Gjykata e Qarkut në Pejë anuloi Aktgjykimin e Gjykatës 

Komunale duke refuzuar ankesën e parashtruesit si të pabazë dhe 
konkludoi se parashtruesi i kërkesës nuk ka paraqitur ankesë për 
kompensim deri në vitin 2001, kështuqë, ankesa e parashtruesit për 
kompensim ishte parashkruar (Ac.nr. 233/04).  

 
19. Më 9 korrik 2007, parashtruesi i kërkesës paraqiti kërkesën për revizion 

në Gjykatën Supreme.  
 
20. Më 6 maj 2010, ankesa e parashtruesit të kërkesës për revizion ishte 

refuzuar si e pabazë. Gjykata Supreme mbështeti vendimin e Gjykatës së 
Qarkut (Rev.Nr. 286//2007) dhe më tej deklaroi se palës kundërshtare i 
mungonte legjitimiteti pasiv, ngase nuk ishte pasardhës legjitim i atyre 
organeve që e shpronësuan pronën. Pala kundërshtare ishte organ i 
themeluar kohëve të fundit në bazë të Rregullores së UNMIK-ut 
2000/45 për Vetëqeverisjen e Komunave në Kosovë (këtej e tutje: 
Rregullorja e UNMIK-ut 2000/45) e cila thotë se ata nuk do të marrin 
kurrfarë obligimesh nga ish Komuna e Klinës.  
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Pretendimet e parashtruesit të kërkesës 
 
21. Parashtruesi i kërkesës pohon se i janë shkelur të drejtat e tij të 

garantuara me Nenin 46.1 dhe 46.3 [Mbrojtja e Pronës] të Kushtetutës, 
ngase atij kurrë nuk i ishte kompensuar prona e shpronësuar. Për më 
tepër, ai pretendon se i janë shkelur të drejtat e garantuara me Nenin 1 
[Mbrojtja e Pronës], të Protokollit 1 të KEDNJ, i cili është drejtpërdrejtë i 
zbatueshëm sipas Nenit 22 të Kushtetutës.  
 

Vlerësimi i pranueshmërisë së kërkesës 
 
22. Parashtruesi i kërkesës ankohet se Gjykata Supreme ka shkelur Nenin 

46.1 dhe 46.3 [Mbrojtja e Pronës] të Kushtetutës dhe Nenin 1 [Mbrojtja e 
Pronës] të Protokollit 1 të KEDNJ në lidhje me Nenin 22 [Zbatimi i 
Drejtpërdrejtë i Marrëveshjeve dhe Instrumenteve Ndërkombëtare] të 
Kushtetutës. 

 
23. Megjithatë, në mënyrë që të jetë në gjendje të gjykojë kërkesën e 

parashtruesit, Gjykata duhet që së pari të vlerësojë nëse parashtruesi i 
kërkesës i ka plotësuar kushtet e parapara me Kushtetutë siç 
specifikohen më tutje në Ligj dhe Rregulloren e Punës.  

 
24. Në lidhje me këtë, Gjykata i referohet Nenit 48 të Ligjit: 
 

“Parashtruesi i kërkesës ka për detyrë që në kërkesën e tij të qartësoj 
saktësisht se cilat të drejta dhe liri pretendon se i janë cenuar dhe cili 
është akti konkret i autoritetit publik të cilin parashtruesi dëshiron ta 
kontestoj.” 

 
25. Sipas Kushtetutës, nuk është detyrë e Gjykatës Kushtetuese të merret me 

gabimet faktike apo ligjore që pretendohet të jenë kryer nga Gjykata, 
përveç kur kemi të bëjmë me cenimin e të drejtave dhe lirive të 
mbrojtura me Konventë (kushtetutshmëri). Prandaj, Gjykata nuk mund 
të veprojë si gjykatë e shkallës së katërt, kur kemi të bëjmë me vendime 
të marra nga gjykatat e rregullta. Është detyrë e gjykatave të rregullta të 
interpretojnë dhe aplikojnë rregullat relevante të ligjit procedural dhe 
substancial (shih, mutatis mutandis, García Ruiz kundër Spanjës [GC], 
nr. 30544/96, para. 28, Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut 
[GJEDNJ] 1999-I). 
 

26. Në fakt, parashtruesi i kërkesës nuk argumenton asnjë dukuri të shkeljes 
së të drejtave të tij, si p.sh të drejtën në gjykim të drejtë, të garantuar me 
Kushtetutë.  
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27. Kështuqë, Gjykata Kushtetuese mund të shqyrtojë vetëm nëse 
procedurat, si një tërësi, janë kryer në atë mënyrë që parashtruesi i 
kërkesës të ketë pasur një gjykim të drejtë dhe të paanshëm (shih, 
mutatis mutandis, Raporti i Komisionit Evropian për të Drejtat e Njeriut 
në rastin Edwards kundër Mbretërisë së Bashkuar, App. Nr. 13071/87 
miratuar më 10 korrik 1991). Sidoqoftë, parashtruesi i kërkesës nuk ka 
bërë ndonjë akuzë ndaj ndershmërisë së procedurave të ndjekura nga 
Gjykata Supreme.   

 
28. Si përfundim, parashtruesi i kërkesës as nuk e ka ndërtuar rastin mbi 

shkeljet e të drejtës së tij për një gjykim të ndershëm në gjykatat e 
rregullta dhe as nuk ka paraqitur ndonjë dëshmi prima facie për shkelje 
të tillë (shih Vanek kundër Republikës së Sllovakisë, Vendimi i GJEDNJ 
për Pranueshmërinë e Parashtresës Nr. 53363/99 të 31 majit 2005). Për 
më tepër, parashtruesi i kërkesës nuk e ka sqaruar saktë çfarë të drejtash 
dhe lirish i janë shkelur nga Aktgjykimi i Gjykatës Supreme siç 
parashihet me Nenin 48 të Ligjit.    

 
29. Nga kjo del se kërkesa është haptazi e pabazë sipas Rregullit 36 (1.c) të 

Rregullores së Punës e cila parasheh se “Gjykata mund t’i shqyrtojë 
kërkesat vetëm nëse – kërkesa është qartazi e bazuar.” 
 

PËR KËTO ARSYE 
 
Gjykata Kushtetuese, sipas Nenit 113.7 të Kushtetutës dhe Nenit 48  të Ligjit 
për Gjykatën Kushtetuese, si dhe Rregullit 56 (1.c) dhe Rregullit 56(2) të 
Rregullores së Punës, më ... 2011, ....   

 
VENDOS 

 
I. TË REFUZOJË kërkesën si të papranueshme; 

 
II. Ky Vendim do t’u njoftohet Palëve dhe do të publikohet në Gazetën 

Zyrtare, në pajtueshmëri me Nenin 20.4 të Ligjit për Gjykatën 
Kushtetuese; dhe 

 
III. Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 

 
Gjyqtar Raportues                        Kryetari i Gjykatës Kushtetuese 

 
Almiro Rodrigues                                        Prof. Dr. Enver Hasani 
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Shejh Ali Shehu kundër Aktgjykimit Rev. 995/99 të Gjykatës 
Supreme të Republikës së Serbisë 
 
 
Rasti KI 52-2009, vendimi i datës 14 tetor 2011 
 
Fjalët kyçe: kompetenca për të hyrë në marrëdhënie kontraktuale, shterja e 
mjeteve juridike, kërkesë e papranueshme ratione temporis, kërkesë 
individuale, çëshjta e trashëgimit, çështjet gjuhësore, mbrojtja e pronës, e 
drejta në pronë, specifikimi i të drejtave të shkelura, ndikimi jo i duhur/i 
paligjshëm në një palë të kontratës 
 
Parashtruesi e kishte dorëzuar Kërkesën në bazë të nenit 113.7 të 
Kushtetutës duke pretenduar se Gjykata Supreme e Serbisë kishte shkelur të 
drejtat e tij kushtetuese në vitin 2000, kur kishte konfirmuar vendimin e 
Gjykatës së Qarkut të Pejës të vitit 2000 që vërtetonte anulimin nga Gjykata 
Komunale e Gjakovës më 1998 të kontratës për tokën që ja kishte falur atij 
nëna e tij. Zyra e Kadastrës në Gjakovë në vitin 2009 e anuloi regjistrimin e 
pronës për shkak të mashtrimit, dhe ankesa e Parashtruesit në Agjencinë 
Kadastrale të Kosovës (AKK) ende ishte në pritje të zgjidhjes. Kërkesa nuk 
pretendonte ndonjë shkelje specifike të ndonjë të drejte kushtetuese; 
Gjykata e specifikoi vet nenin 46. 

Së pari, Gjykata vendosi se Kërkesa ishte e papranueshme sipas nenit 113.7 
të Kushtetutës dhe nenit 47.2 të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese pasi që nuk 
ishin shterur të gjitha mjetet juridike, duke pasur parasysh se ankesa 
drejtuar AKK-së akoma nuk ishte zgjidhur, duke cituar rastin Selmouni 
kundër Francës për të sugjeruar se rregulla për shterjen e mjeteve juridike 
supozon se sistemi ligjor i Kosovës do të përcaktojë mjete juridike efektive 
lidhur me shkeljet e të drejtave kushtetuese. Së dyti, Gjykata vendosi se edhe 
po të ishin shterur të gjitha mjetet juridike, Kërkesa do të ishte e 
papranueshme pasi që shkelja e pretenduar kishte ndodhur para zbatimit të 
Kushtetutës  dhe se veprimet e sfiduara nuk ishin veprime të ndonjë 
institucioni të Republikës së Kosovës, duke cituar rastin Blečić kundër 
Kroacisë. 

Prishtinë, më 14 tetor 2011 
Nr. ref.: RK 127/11 

 
 

  AKTVENDIM PËR PAPRANUESHMËRI  
 

në  
 

Rastin nr. KI 52/09 
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Parashtruesi 
 

Shejh Ali Shehu  
 

Vlerësimi i kushtetutshmërisë të aktgjykimit të Gjykatës Supreme 
të Republikës së Serbisë Rev. 995 /99, të 2 shkurtit 2000 

 

  GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS 

e përbërë nga: 
 
Enver Hasani, Kryetar 
Kadri Kryeziu, Zëvendëskryetar 
Robert Carolan, gjyqtar  
Altay Suroy, gjyqtar 
Almiro Rodrigues, gjyqtar 
Snezhana Botusharova, gjyqtare 
Ivan Čukalović, gjyqtar  
Gjyljeta Mushkolaj, gjyqtare dhe  
lIiriana Islami, gjyqtare  
 
Parashtruesi i kërkesës 

 
1. Parashtrues i kërkesës është z. Shejh Ali Shehu nga Gjakova, të cilin me 

autorizim e përfaqëson z. Besnik Haxhijanuzi, avokat nga Gjakova me 
banim në rr. ”Nëna Terezë” p. n.  
 

Vendimi i kontestuar  
 
2. Vendim i kontestuar është aktgjykimi i Gjykatës Supreme të Rep. së 

Serbisë  Rev. 995/99 i datës 2 shkurt 2000. 
 
Objekti i çështjes 
 
3. Çështje bazë e lëndës së parashtruar për shqyrtim në Gjykatën 

Kushtetuese të Republikës së Kosovës, më 14. 10. 2009, është vlerësimi i 
kushtetutshmërisë dhe  aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Rep. së 
Serbisë Rev. 995/99 i datës 02 shkurt 2000, ndërsa pala nuk ka 
specifikuar në mënyrë të përgjithshme se cilat të drejta të garantuara me 
Kushtetutë supozohet se janë shkelur me  aktgjykimin e sfiduar.    
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Shkeljet e pretenduara të drejtave të garantuara kushtetuese 
 
4. Edhe pse neni 48 i Ligjit për Gjykatën Kushtetuese të Republikës së 

Kosovës thekson se: ”Parashtruesi i kërkesës ka për detyrë që në 
kërkesën e tij të qartësoj saktësisht se cilat të drejta dhe liri pretendon se 
i janë cenuar dhe cili është akti konkret i autoritetit publik të cilin 
parashtruesi dëshiron ta kontestojë, parashtruesi nuk e ka mbështet 
kërkesën e vet në  dispozitat e ligjit dhe të Kushtetutës, edhe pse mund të 
supozohet se ai ankohet për një shkelje të së drejtës së pronës në bazë të 
nenit 46 të Kushtetutës, ani se ai realisht nuk ka bashkangjitur asnjë 
provë me anë të së cilës do të mbështeste pretendimet e tij. 

 
Baza juridike 
 
5. Neni 113.7 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë 

- Kushtetuta), neni 47 i Ligjit Nr. 03/L-121 për Gjykatën Kushtetuese të 
Republikës së Kosovës i datës 16 dhjetor 2009 (në tekstin e mëtejmë - 
Ligji) dhe neni 29 i Rregullores së Punës së Gjykatës Kushtetuese të 
Republikës së Kosovës (në tekstin e  mëtejmë - Rregullorja). 

 
Procedura në Gjykatë 
 
6. Parashtruesi i kërkesës e paraqiti kërkesën e tij në Gjykatën Kushtetuese 

më 14 tetor 2010.  
 
7. Më 21 tetor 2010, Gjykata Kushtetuese ka njoftuar parashtruesin e 

kërkesës lidhur me regjistrimin e kërkesës së tij në Sekretariatin e 
Gjykatës. 

  
8. Më 13 dhjetor 2010, pas shqyrtimit të raportit të Gjyqtarit raportues, 

Kadri Kryeziu, Kolegji shqyrtues i përbëre nga gjyqtarët Almiro Rodiges, 
kryetar, dhe Iliriana Islami e Gjylijeta Mushkolaj, anëtare të kolegjit, 
brenda të njëjtës ditë i paraqiti rekomandimet e veta për të hedhë poshtë 
kërkesën si të papranueshme para Gjykatës në përbërje të plotë. 

 
Ankesa e parashtruesit 
 
9. Parashtruesi i kërkesës kërkon nga Gjykata Kushtetuese e Republikës së 

Kosovës   vlerësimin e kushtetutshmërisë së aktgjykimit të Gjykatës 
Supreme të Rep. së Serbisë Rev. 995/99 të datës 02. shkurt 2000, dhe 
shpalljen e tij të papërputhshëm me Kushtetutën dhe ligjet në fuqi në 
Republikën e Kosovës dhe si akt juridik i cili nuk prodhon efekte 
juridike, duke supozuar se pikërisht nga veprimi i këtij aktgjykimi ai 
është dëmtuar rëndë në çështjen e gëzimit të pronës së tij të fituar më 
herët, sipas pohimeve të tij, në mënyrë ligjore. 
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Përmbledhja e fakteve 
 
10. E ëma e aplikuesit është Nazife Shehu (tani e vdekur) dhe babai i tij 

është Shejh Muharem Shehu (edhe ai i vdekur tani). Kur Muharem 
Shehu vdiq, Nazifja kishte  trashëguar të gjithë pasurinë e tij (Vendimi T. 
nr. 52/70, i datës 16. 03. 1979), ndërsa pasardhësit e tyre ishin pajtuar që 
pas vdekjes së saj ata do të ndajnë pronën  e saj në pjesë të barabarta. 
 

11. Sipas  kontratës për dhuratë (Ov. br. 237/96, 1 mars 1996), Nazifja ia ka 
dhuruar djalit të saj, Ali Shehu (tani paraqitësi i kërkesës), një pjesë të 
pronës. Megjithatë, kur i biri tjetër i Nazifës, Aziz Shehu, njëkohësisht 
edhe kujdestari i saj, i shpjegoi asaj se çfarë kontrate ka lidhur, "ajo ishte 
tmerruar dhe e kundërshtoi atë si dhe kërkoi një procedurë urgjente" për 
anulimin e kontratës.  
 

12. Aziz Shehu, siç u theksua, është kujdestar i znj. Nazife dhe me 
autorizimin e saj ka ngritur padi kundër Ali Shehut në Gjykatën 
Komunale në Gjakovë për anulimin e kontratës mbi dhuratën, dhe kjo 
Gjykatë, me aktgjykimin (P. br. 279/97) e datës 9 Korrik 1997: (1)  ka 
anuluar kontratën mbi dhuratën, dhe (2) urdhëroi për të paguar 
shpenzimet procedurale të paditësit.   

 
       Kontrata u anulua për tri arsye kryesore:  
 

a.     Çmenduri: Sipas ligjit në fuqi në atë kohë, palët në një kontratë 
duhet të kenë " zotësi veprimi" për të nënshkruar një kontratë 
(neni 56, paragrafi 1, Ligji mbi Marrëdhëniet Detyrimore i RSFJ-
së). Z. Nazife ka vuajtur nga  çmenduria arteriosclerotic kronike. 
Kur ajo ka nënshkruar kontratën nuk ishte në gjendje  për të 
kuptuar se çfarë po bënte. Kështu, kontrata duhet të anulohet;  

b.    Gjuha: Kontrata është përpiluar në gjuhën serbe dhe z. Nazife 
"mezi mund  të fliste gjuhën amtare të saj", dhe shumë më pak 
ose fare pak, ndonjë fjalë  serbe; dhe  

c.    Manipulim:  z. Ali përfitoi nga vizita e së ëmës së tij në shtëpinë e 
tij për të udhëhequr (bërë presion) atë në bërjen e kontratës.  

 
13. Më 7 tetor 1998, Gjykata e Qarkut e Pejës, me aktgjykimin Gz. br. 

480/98, hodhi    poshtë ankesën e z. Ali si të pabazë dhe vërtetoi 
aktgjykimin  e Gjykatës Komunale.  
 

 
14. Më 11 nëntor 1998, parashtruesi i kërkesës paraqiti një kërkesë për 

revizion në Gjykatën Supreme të Serbisë në Beograd.  
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15. Më 2 shkurt 2000, me aktgjykimin Rev. 995/99, Gjykata Supreme e 
Serbisë hodhi poshtë revizionin e z. Ali si të pabazë. Ajo gjeti se nuk 
kishte shkelje të Ligjit për Procedurën Kontestimore (RSFJ) dhe se 
Gjykata më e ulët i ka zbatuar në mënyrë të rregullt ligjet përkatëse.  

 
16. Nëntë vjet më vonë dhe pas vdekjes së nënës së tij, z. Ali Shehu i paraqiti 

kërkesë Zyra Kadastrale Komunale në Gjakovë që të regjistrojë  pronën e 
tij. Më 19 maj 2009, Zyra Kadastrale Komunale pranoi të drejtën e tij për 
regjistrim të pasurisë së patundshme (Nr. 436/09).  

 
17. Më 28 korrik 2009, Zyra Kadastrale Komunale në Gjakovë shfuqizoi 

vendimin 436/09 të datës 19 maj 2009. Kjo zyrë zbuloi se provat nga 
procedura ligjore e mëparshme kanë treguar se Ali Shehu kishte 
mashtruar me dashje organin komunal për kadastër, dhe rivendosi 
gjendjen e mëparshme.  

 
18. Më 24 gusht 2009, Ali Shehu bëri ankesë në Agjencinë Kadastrale të 

Kosovës dhe kërkoi që ajo të shpallë vendimin e Zyrës Kadastrale 
Komunale në Gjakovë të paligjshëm dhe të lejë në fuqi vendimin 436/09, 
i cili do të lejonte atë për të regjistruar pronën. Që nga data e kërkesës 
vendimi ishte në pritje.  

     
Vlerësimi i pranueshmërisë 
 
19. Për të qenë në gjendje për të gjykuar mbi kërkesën e parashtruesit të 

kërkesës, Gjykata duhet paraprakisht të vlerësojë nëse parashtruesi i 
kërkesës i ka lotësuar kushtet e pranueshmërisë te cilat përcaktohen në 
Kushtetutë.  
 

20. Në lidhje me ketë, Gjykata i referohet nenit 113.7 të Kushtetutës që 
përcakton se:  

 
"Individët janë të autorizuar të ngrenë shkeljet nga autoritetet publike 
të  drejtave  dhe lirive të tyre individuale, të garantuara me Kushtetutë, 
mirëpo vetëm pasi të kenë shteruar të gjitha mjetet juridike të 
përcaktuara me ligj." 

             
21. Neni 47.2 i Ligjit për Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës 

përcakton:  
 

"Individi mund ta ngritë kërkesën në fjalë vetëm pasi të ketë shteruar të 
gjitha   mjetet juridike të përcaktuara me ligj".  

 
22. Neni 48 i Ligjit për Gjykatën Kushtetuese përcakton: 
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“Parashtruesi i kërkesës ka për detyrë që në kërkesën e tij të qartësojë 
saktësisht se   cilat të drejta dhe liri pretendon se i janë cenuar dhe cili 
është akti konkret i autoritetit publik të cilin parashtruesi dëshiron ta 
kontestojë”. 

 
23. Gjykatës Kushtetuese, në cilësinë e palës së interesuar, i është drejtuar z. 

Aziz      Muharrem Shehu me kërkesë për marrjen e një kopje të kërkesës 
së paraqitur në       Gjykatë nga ana e z. Shejh Ali Shehu duke theksuar 
se: ”Në Gjykatën Komunale në         Gjakovë është duke u zhvilluar 
kontesti pronësor sipas padisë së paditësit Sheh Ali        Shehut nga 
Gjakova kundër vëllezërve dhe të afërmve të tij, Afijete Shehu e të         
tjerët, e cila në Gjykatë udhëhiqet me nr. C. nr. 314/01. Z Aziz Shehu, 
gjithashtu, ka njoftuar Gjykatën Kushtetuese se përfaqësuesi i z. Sheh Ali 
Shehu, avokati Besnik Haxhiujonuzi, në Gjykatën Komunale ka kërkuar 
ndërprerjen e procedurës për shqyrtimin e kësaj trashëgimie deri sa 
Gjykata Kushtetuese të vendos për kërkesën e klientit të tij lidhur me 
vlerësimin e kushtetutshmërisë së aktgjykimit të Rep. se Serbisë rev. nr 
995/99 të datës 02. 02. 2000, e cila lëndë në Gjykatën Kushtetuese 
udhëhiqet me nr. KI 52/09 dhe zgjidhjen e të cilës e konsideron si 
çështje paraprake. 
 

24. Bazuar në atë që u tha më sipër, Gjykata konstaton se kjo çështje është 
akoma në procedurë para Gjykatës Komunale në Gjakovë, andaj duke 
qenë se nuk  ka një vendim përfundimtar dhe që nuk janë shteruar 
mjetet juridike për ta kontestuar vendimin eventual të pakënaqshëm për 
palët në kontest, nuk janë përmbushur kriteret e pranueshmërisë të 
parapara me nenin 113.7 të Kushtetutës dhe nenin 47.2 të Ligjit për 
Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës për sa i përket kushtit 
për shterjen e mjeteve juridike. 

 
25. Gjykata dëshiron të theksojë se arsyetimi për rregullin e shterimit të 

mjeteve juridike është që t'ua ofrojë autoriteteve në fjalë, përfshirë edhe 
gjykatat, mundësinë për ta parandaluar ose korrigjuar shkeljen e 
supozuar të Kushtetutës. Ky rregull bazohet në supozimin se rendi ligjor 
i Kosovës do të sigurojë mjet efikas ligjor kundër shkeljes të të drejtave 
kushtetuese (shih, mutatis mutandis, GJEDNJ, Selmouni v. France nr. 
25803/94, vendim i 28 korrikut 1999).   

 
26. Gjykata, gjithashtu konstaton se edhe sikur kërkesa të ishte paraqitur 

pas shterjes së mjeteve juridike të disponueshme, prapë se prapë kërkesa 
do të ishte e  papranueshme sepse parashtruesi i saj kërkon vlerësimin e 
kushtetutshmërisë të një akti të autoritetit publik i cili nuk është nxjerrë 
nga institucionet e Republikës së Kosovës dhe atë në kohën para se 
Kushtetuta e Republikës së Kosovës të hynte në fuqi. Në këtë aspekt, 
gjithmonë duke marrë parasysh  afatet kohore, Gjykata vëren  se 
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vlerësimi i kushtetutshmërisë së akteve të autoriteteve publike që 
datojnë nga një periudhë kohore para se Kushtetuta e Republikës së 
Kosovës të hynte në fuqi (15 qershor 2008) nuk është i mundur. 

 
27. Duke marrë parasysh faktin që në përputhje me parimet e përgjithshme 

të së drejtës ndërkombëtare (jo retroaktiviteti i marrëveshjeve-
traktateve), dispozitat e Konventës  Evropiane për Drejtat e Njeriut nuk 
obligojnë palët kontraktuese lidhur me asnjë akt që është nxjerrë apo 
situatë juridike që ka përfunduar së ekzistuari para se konventa të 
hyjë në fuqi (shih mutatis mutandis Blecic v. Kroaci, kërkesa nr. 
59532/00, aktgjykimi i GJEDNJ-se, 29 korrik 2004), ashtu edhe Gjykata 
Kushtetuese nuk  mund të vlerësojë kushtetutshmërinë e akteve juridike 
me anë të së cilave supozohet shkelja e ndonjë të drejte të garantuar me 
Kushtetutë, sepse në atë kohë ato as janë përcaktuar e as garantuar me 
Kushtetutë nga shkaku se vet  Kushtetuta nuk ka  ekzistuar. 

 
28. Parashtruesi i kërkesës, gjithashtu nuk e ka qartësuar kërkesën, nuk e ka 

arsyetuar        atë as në aspektin procedural e as substancial në mënyrë që 
të dëshmonte se një e        drejtë kushtetuese i është cenuar dhe në këto 
rrethana kërkesa është haptazi e         pabazuar. 

      
PËR KËTO ARSYE 

 
Gjykata, pas shqyrtimit të gjitha fakteve dhe dëshmive të ofruara dhe pas 
shqyrtimit të çështjes më 13 dhjetor 2010, përfundoi se parashtruesi i 
kërkesës e ka paraqitur kërkesën para se të shtjerrë mjetet e disponueshme 
juridike dhe nuk e ka saktësuar e arsyetuar kërkesës, dhe njëzëri:  

 
 

VENDOSI  
 

I. TA HEDHE POSHTË kërkesën si të papranueshme. 
  

II. Ky vendim do t'ju komunikohet palëve dhe do të publikohet në 
Gazetën Zyrtare, në pajtim me nenin 20. 4 të Ligjit mbi Gjykatën 
Kushtetuese. 

 
III. Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Gjyqtari Raportues                              Kryetari i Gjykatës Kushtetuese 

Altay Suroy                                                   Prof. Dr. Enver Hasani 
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Z. Selim Berisha kundër Aktgjykimit A. Nr. 85/2011 të Gjykatës 
Supreme 
 
Rasti KI 67-2011, vendimi i datës 19 tetor 2011 
 
Fjalët kyçe: kontest administrativ, kërkesë individuale, kërkesë qartazi e 
pabazuar, specifikimi i të drejtave të shkelura 
 
Parashtruesi e kishte dorëzuar Kërkesën në bazë të nenit 113.7 të 
Kushtetutës duke pretenduar se është shkelur e drejta e tij në pension 
invalidor, me aktgjykimin e Gjykatës Supreme, që vërtetonte refuzimin e 
pensionit duke u bazuar në vlerësimin e gabuar të statusit të tij si person me 
aftësi të kufizuar. Parashtruesi i Kërkesës argumentoi se dokumentacioni 
mjekësor e mbështeste kërkesën e tij. Gjykata Supreme vendosi se Ministria 
e Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPMS) kishte autoritetin për të vendosur, 
duke nxjerr përfundimin se vlerësimi i saj ishte i drejtë. 

Gjykata refuzoi të zgjidhte kontestin faktik, duke theksuar se roli i saj i vetëm 
ishte që të siguronte respektimin e të drejtave të garantuara me Kushtetutë, 
duke cituar rastin Akdivar kundër Turqisë. Gjykata vendosi se kërkesa ishte 
e papranueshme dhe ishte qartazi e pabazuar sipas Rregullave 36.2(b) dhe 
36.2(c) të Rregullores së Punës pasi që Parashtruesi nuk e kishte dëshmuar 
shkeljen kushtetuese dhe nuk e kishte specifikuar se cilat të drejta 
kushtetuese ishin shkelur nga autoritetet publike në bazë të nenit [48] të 
Ligjit për Gjykatën Kushtetuese, ose nuk kishte mundur të demonstronte 
prima facie se gjykata e shkallës më të ulët ose MPMS kishin qenë të 
anshme, ose se procedurat ishin të padrejta, duke theksuar se thjeshtë 
pakënaqësia e Parashtruesit të Kërkesës me një rezultat të caktuar nuk 
paraqet bazë të mjaftueshme për të parashtruar Kërkesë, duke cituar rastin e 
GJEDNJ-së Mezotur-Tiszacugi Tarsulat kundër Hungarisë. 

                                                                                              Prishtinë,  më 19 tetor 2011  
Nr. ref.: RK 143 /11 

   
 

 
AKTVENDIM PËR PAPRANUESHMERI 

 
në 

 
Rastin nr. KI  67/11 

 
Parashtruesi 

 
Z. Selim Berisha 
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Vlerësimi i kushtetutshmërisë të Aktgjykimit të Gjykatës Supreme 
të Kosovës   A.nr.85/2011, të 31 marsit 2011 

 
 

GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKES SË KOSOVËS 
 
 
e përbërë nga:  
 
Enver Hasani, Kryetar  
Kadri Kryeziu, Zëvendëskryetar 
Robert Carolan, gjyqtar  
Altay Suroy, gjyqtar  
AlmiroRodrigues, gjyqtar  
SnezhanaBotusharova,gjyqtare 
Ivan Cukalovic, gjyqtar  
Gjyljeta Mushkolaj, gjyqtare dhe  
Iliriana Islami, gjyqtare  

 
 
Parashtruesi  i kërkesës 
 
1. Parashtrues i kërkesës është z. Selim Berisha nga Prishtina, me banim në 

Prishtinë në rrugën ‘Shkodra”, nr. 21. 
 

Vendimi i kontestuar 
  
2. Vendim i kontestuar është Aktgjykimi i Gjykatës Supreme të Kosovës A. 

nr. 85/2011, i datës 31. 03. 2011, me anë të të cilit është refuzuar kërkesa 
për vlerësimin e ligjshmërisë së Aktvendimit me nr. të dosjes 5097046, 
të Këshillit të Ankesave të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale 
(në tekstin e mëtejmë: MPMS) lidhur me të drejtën për pension për 
personat me aftësi të kufizuar. 

 
Objekti i çështjes 
 
3. Çështje bazë e lëndës së parashtruar në Gjykatën Kushtetuese të 

Republikës së Kosovës, më 24 maj 2011, është vlerësimi i 
kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës A. nr. 
85/2011, të datës 31. 03. 2011, të cilin parashtruesi i kërkesës,  sipas 
pohimit personal, e ka pranuar më 08. 04. 2011.  
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Baza ligjore 
 
4. Neni 113.7 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: 

Kushtetuta), neni 47 i Ligjit Nr. 03/L-121 për Gjykatën Kushtetuese të 
Republikës së Kosovës, i datës 16 dhjetor 2009, i hyrë në fuqi më 15 
janar 2010 (në tekstin e mëtejmë: Ligji), dhe neni 29 i Rregullores së 
punës së Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës (në tekstin e  
mëtejmë: Rregullorja). 

 
Procedura në Gjykatë 
 
5. Më 24 maj 2011, z. Selim Berisha parashtroi kërkesë në Gjykatën 

Kushtetuese të Kosovës me të cilën kërkonte vlerësimin e 
kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës A. nr. 
85/2011, të  datës 31. 03. 2011.   

 
6. Më 24 qershor 2011, Gjykata Kushtetuese e njoftoi parashtruesin e 

kërkesës dhe Gjykatën Supreme për regjistrimin e lëndës duke kërkuar 
edhe përgjigje me shkrim nga palët. 

 
7. Më 21 korrik 2011, parashtruesi i kërkesës i dërgoi Gjykatës Kushtetuese 

përgjigje me shkrim, duke ia bashkangjitur edhe vendimet e MPMS-së 
lidhur me refuzimin e kërkesës së tij. 

 
8. Më 17  gusht 2011, Kryetari e caktoi gjyqtarin Robert Carolan për Gjyqtar 

raportues dhe Kolegjin shqyrtues të përbërë nga gjyqtarët Snezhana 
Botusharova, (kryesuese), Mr. Sc. Kadri Kryeziu dhe Dr. Gjyljeta 
Mushkolaj, anëtarë të Kolegjit. 
 

9. Më 5 tetor 2011, pas raportimit të Gjyqtarit raportues Robert Carolan, 
Kolegji shqyrtues në përbërje nga gjyqtarja Snezhana Botusharova 
(kryesuese), Mr. Sc. Kadri Kryeziu dhe Dr. Gjyljeta Mushkolaj, anëtarë të 
Kolegjit, njëzëri i propozoi përbërjes së plotë të Gjykatës për 
papranueshmëri të kërkesës. 

 
Përmbledhja e fakteve 
 
10. Më 2 qershor 2010, z. Selim Berisha i kishte parashtruar kërkesë 

Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale-Departamentit të 
Administratës Pensionale të Kosovës me të cilën nga ky institucion ka 
kërkuar njohjen e të drejtës për pension të personave me aftësi të 
kufizuara. 

 
11. Më 6 shtator 2010, Departamenti i Administratës Pensionale të Kosovës 

kishte nxjerrë vendimin me të cilin kishte refuzuar kërkesën e z. Berisha 



BULETINI I PRAKTIKËS GJYQËSORE | 420 
 

 

me arsyetimin se komisioni mjekësor ka konstatuar se tek ai nuk 
ekziston “aftësia e kufizuar e plotë dhe e përhershme”. Këtë 
vendim z. Selim Berisha e kishte pranuar më 6 tetor 2010. 

 
12. Më 7 tetor 2010, z. Berisha ka ushtruar ankesë kundër këtij vendimi në 

Këshillin e Ankesave për pensionet e Personave me Aftësi të Kufizuara, 
që vepron në kuadër të MPMS-së për shkak të vërtetimit të gabuar të 
gjendjes shëndetësore të paraqitësit të kërkesës për pension me aftësi të 
kufizuara.  

 
13. Më 25 nëntor 2010, Këshilli i ankesave për pensionet e personave me 

aftësi të kufizuara me Aktvendimin me nr. të dosjes 5097046 ka refuzuar 
si të pabazuar ankesën e z. Selim Berisha, duke konstatuar se vendimi i 
shkallës së parë ka qenë i bazuar në ligj dhe i drejtë. Këtë aktvendim, z. 
Berisha e kishte pranuar më 10 janar 2011. 

 
14. Më 26 janar 2011, z. Selim Berisha ka parashtruar padi në Gjykatën 

Supreme të Kosovës duke kërkuar vlerësimin e ligjshmërisë së 
aktvendimit të Këshillit të ankesave të MPMS-së, duke  e cilësuar at 
aktvendim si jo të bazuar, sepse sipas tij, ai ka paraqitura dokumentacion 
mjekësor të mjaftueshëm i cili vërteton paaftësinë e tij të përhershme. 

 
15. Më 31 prill 2011,  Gjykata Supreme  e Kosovës nxori Aktgjykimin A. nr. 

85/2011 me të cilin refuzoi padinë dhe vlerësoi se komisionet e 
MPMS-së janë të autorizuara me ligj për vlerësimin e paaftësisë së 
kufizuar dhe të përhershme për personat që pretendojnë për të drejtën e 
pensionit të tillë, dhe se në rastin konkret këto komisione kanë vërtetuar 
se tek z. Berisha një paaftësi e tillë nuk ekziston, prandaj Gjykata 
Supreme konstaton se organet administrative kanë aplikuar drejt 
dispozitat ligjore kur kanë vendosur lidhur me këtë rast, dhe se 
ekzistojnë të gjitha kushtet që padia të refuzohet. Këtë Aktgjykim z. 
Berisha e kishte pranuar më 08.04.2011. 

 
16. Më 24 maj 2011, përfundimisht i pakënaqur me të gjitha vendimet e 

organeve administrative e gjyqësore, z. Selim Berisha ka parashtruar 
kërkesë në Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës.  
 

Pretendimet e parashtruesit të kërkesës 
 
17. Parashtruesi i ankesës ka pohuar se komisionet mjekësore të Ministrisë 

së Punës dhe Mirëqenies Sociale (në tekstin e mëtejmë: MPMS) ia kanë 
refuzuar në mënyrë joligjore të “drejtën për pension me aftësi të 
kufizuara”, edhe pse ai i ka plotësuar kushtet për një pension të tillë, 
ndërsa Gjykata Supreme e Kosovës duke refuzuar padinë e tij lidhur me 
këtë çështje, gjithashtu ka bërë të njëjtën shkelje, sepse, sipas 
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parashtruesit të ankesës, ai ka paaftësi të përhershme për punë dhe atë e 
ka provuar edhe  me dokumentacion mjekësor. 

   
18. Parashtruesi i kërkesës nuk ka përcaktuar saktësisht se cila e drejtë e 

garantuar me Kushtetutë i është cenuar, por ka theksuar se atij i është 
mohuar ”e drejta në pension me aftësi të kufizuara”.  

 
Vlerësimi i pranueshmërisë së kërkesës 
 
19. Për të qenë në gjendje për të gjykuar mbi kërkesën e parashtruesit të 

kërkesës, Gjykata duhet paraprakisht të vlerësojë nëse parashtruesi i 
kërkesës i ka plotësuar të gjitha kushtet e pranueshmërisë të cilat 
përcaktohen me Kushtetutë.  

 
20. Në lidhje me ketë, Gjykata i referohet nenit 113.7 të Kushtetutës që 

përcakton se:  
 

"Individët janë të autorizuar të ngrenë shkeljet nga autoritetet 
publike të drejtave dhe lirive të tyre individuale, të 
garantuara me Kushtetutë, mirëpo vetëm pasi të kenë 
shteruar të gjitha mjetet juridike të përcaktuara me ligj". 

 
21. Gjykata, gjithashtu merr parasysh: 
 

Rregullin 36 të Rregullores së Punës së Gjykatës Kushtetuese ku 
përcaktohet: 

 
“(1) Gjykata mund t’i shqyrtojë kërkesat vetëm nëse: 
   c) Kërkesa është qartas e bazuar. 

 
22. Në fakt, duke iu referuar shkeljes së supozuar të së drejtës për pension, 

Gjykata konstaton se Kushtetuta e Kosovës të drejtës së pensionit i 
referohet vetëm në nenin 105 dhe 109 të saj, edhe atë duke iu referuar 
procesit të mandatit dhe riemërimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve, për 
të cilët përdorët formulimi kushtetues ”deri në pensionim sipas 
ligjit”. 

 
23. Në nenin 51 të Kushtetutës [Mbrojtja Shëndetësore dhe Sociale], 

paragrafi 2, është qartazi e paraparë: ”Sigurimi social themelor që ka të 
bëjë me papunësinë, sëmundjen, aftësitë e kufizuara dhe moshën e 
shtyrë, rregullohet me ligj”. 

 
24. Nga përkufizimi juridik i nenit 51 të Kushtetutës shihet qartë se sigurimi 

social për “aftësi të kufizuara, papunësi dhe moshë të shtyrë”, rregullohet 
me LIGJ. Në rastin Konkret, çështja e pensionit me aftësi të kufizuara 
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është e rregulluar me Ligjin NR. 2003/23 PËR PENSIONET 
E PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUAR NË KOSOVË, të aprovuar 
në Kuvendin e Kosovës më 6 nëntor 2003. 

 
25. Procedurat e aplikimit dhe plotësimit të kushteve për gëzimin e kësaj të 

drejte  janë të parapara me këtë Ligj, sikur edhe e drejta e apelimit të 
vendimeve kur palët nuk  janë të kënaqura me vendimet lidhur me 
kërkesën e tyre. 

 
26. Komisionet administrative të MPMS-së kishin vepruar pikërisht në 

përputhje me dispozitat e këtij Ligji dhe Gjykata Supreme e kishte 
konstatuar se këto vendime ishin ligjore . 

 
27. Gjykata Kushtetuese nuk është Gjykatë e vërtetimit të fakteve, prandaj 

Gjykata Kushtetuese dëshiron të theksojë se konstatimi i gjendjes 
faktike, të drejtë dhe të plotë, është juridiksion i plotë i gjykatave të 
rregullta dhe në këtë rast edhe i organeve administrative, dhe se roli i 
sajë është vetëm që ta sigurojë pajtueshmërinë me të drejtat që 
garantohen me Kushtetutë dhe instrumente të tjera ligjore, prandaj nuk 
mund të veprojë si "gjykate e shkalës se katërt" (shih, mutatis mutandis, 
i.a., Akdivar kundër Turqisë, 16 shtator 1996, R.J.D, 1996-IV, para. 65).  

 
28. Nga faktet e paraqitura së bashku me kërkesën, shihet se parashtruesi i 

sajë nuk e ka përmbushur obligimin ligjor të saktësimit të kërkesës, 
sepse ai nuk ka specifikuar qartë se cila e drejtë e garantuar me 
Kushtetutë i është cenuar nga aktet e autoriteteve publike. Për me tepër, 
Gjykata konsideron se nuk ka asgjë në kërkesë që tregon se Gjykatës, dhe 
në këtë rast edhe komisioneve të MPMS-së, gjatë ekzaminimit të rastit iu 
mungonte paanshmëria ose që procedura ishte e padrejtë. Fakti i 
thjeshtë se parashtruesit janë të pakënaqur me rezultatin e rastit, nuk 
mund t’u shërbejë atyre si arsye të ngrenë një kërkesë të 
argumentueshme për shkelje të nenit 31 të Kushtetutës (shih mutatis 
mutandis aktgjykim ECHR Appl. No. 5503/02, Mezotur-Tiszazugi 
Tarsulat kundër Hungarisë, Aktgjykim i 26 korrikut 2005). 

 
29. Në këto rrethana, parashtruesi i ankesës nuk ka “argumentuar në 

mënyrë të mjaftueshme pretendimin e tij, prandaj,  
 

 
PËR KËTO ARSYE 

 
Në pajtim me nenin 113.7 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, nenin 49 
të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese dhe rregullin 36, paragrafi 2, pikat (b) dhe 
(c) të Rregullores së punës, Gjykata Kushtetuese në seancën e 5 tetorit 2011, 
njëzëri  
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VENDOSI  

 
I. TA HEDHË POSHTË  kërkesën si të papranueshme;  

 
II. Ky Vendim do t'u komunikohet palëve dhe do të publikohet në 

Gazetën Zyrtare, në pajtim me nenin 20.4 të Ligjit për Gjykatën 
Kushtetuese;  

 
III. Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 
 

 
Gjyqtari raportues                               Kryetari i Gjykatës Kushtetuese  
 
Robert Carolan                                            Prof. Dr. Enver Hasani 
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L. H. kundër Vendimit të Gjykatës Komunale të Pejës C. nr. 
271/10 
 
Rasti KI 19-2011, vendimi i datës 19 tetor 2011 
 
Fjalët kyçe: barazia para ligjit, shterja e mjeteve juridike, çështje familjare, 
moszbulimi i identitetit, kërkesa individuale, të drejtat e prindërve 
 
Parashtruesi e dorëzoi Kërkesën në bazë të nenit 113.7 të Kushtetutës duke 
pretenduar se refuzimi i kërkesës së saj për përmirësimin e urdhrit për 
kujdestarinë e fëmijës nga ana e Gjykatës Komunale të Pejës duke u bazuar 
në juridiksion e shkelte të drejtën e saj për mbrojtje të barabartë sipas nenit 
24.1 të Kushtetutës, duke argumentuar se urdhri fillestar ishte tepër i rëndë 
dhe ndikonte në marrëdhëniet e saj të punës. 

Gjykata vendosi se Kërkesa ishte e papranueshme për shkak se nuk ishin 
shterur të gjitha mjetet juridike, sepse Parashtruesi nuk ishte ankuar kundër 
vendimit brenda afatit prej 15 ditësh. Gjykata theksoi se shterja e mjeteve 
juridike kërkohet sipas nenit 113.7 dhe Rregullës 36.1(a) të Rregullores së 
Punës për t’i mundësuar sistemit ligjor të Kosovës të parandalojë dhe 
korrigjojë shkeljet kushtetuese, duke cituar rastin e GJEDNJ-së, Selmouni 
kundër Francës, rastet Hamide Osaj kundër Gjykatës Supreme, dhe 
Muhamet Bucaliu kundër Prokurorit Publik. Gjykata po ashtu theksoi se 
Gjykata Komunale vetëm e kishte aprovuar marrëveshjen e arritur mes 
palëve për kujdestarinë dhe vizitat, duke theksuar se secila palë mund të 
kërkonte modifikimin e saj pasi të dëshmonte ndryshimin e rrethanave.   

Prishtinë, më  19 tetor 2011 
Nr. ref.: RK 142/11 

 

 
 

 
AKTVENDIM PËR PAPRANUESHMËRI 

 
në 

 
Rastin Nr. KI 19/11 

 
Parashtruesi 

 
L. H. 

 
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Vendimit të Gjykatës Komunale 

në Pejë, C. nr. 271/10, të 7.10.2010 
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GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS 
 

 
e përbërë nga: 
 
Enver Hasani, Kryetar 
Kadri Kryeziu, Zëvendëskryetar 
Robert Carolan, gjyqtar  
Altay Suroy, gjyqtar 
Almiro Rodrigues, gjyqtar 
Snezhana Botusharova, gjyqtare 
Ivan Čukalović, gjyqtar 
Gjyljeta Mushkolaj, gjyqtare dhe 
Iliriana Islami, gjyqtare  
 

 
Parashtruesi i kërkesës 
 
1. Parashtrues i kërkesës është L. H. Parashtruesja e kërkesës ka kërkuar që 

Gjykata duhet të marrë parasysh mbrojtjen e identitetit të saj. 
 
Vendimi i kontestuar  
 
2. Vendimi i kontestuar i autoritetit publik me të cilin pretendohen shkeljet 

e garantuara me Kushtetutë është Vendimi i Gjykatës Komunale në Pejë, 
CI. nr. 271/10, i datës 07.10.2010. 

 
Objekti i çështjes 
 
3. Çështje bazë e kërkesës së parashtruar në Gjykatën Kushtetuese të 

Kosovës më 18 shkurt 2011 është vlerësimi i kushtetutshmërisë së 
Vendimit të Gjykatës Komunale në Pejë, CI. nr. 271/10, të datës 
07.10.2010, me ç’rast versioni në gjuhën serbe është nxjerrë më 
07.10.2010, por pala nuk e ka saktësuar kur e ka marrë atë dhe, më pas, 
pala pranoi se versionin në gjuhën shqipe të cilin e ka marrë më 30 maj 
2011. 

 
Shkeljet e supozuara të të drejtave të garantuara me Kushtetutë 
 
4. Parashtruesi pretendon se Vendimi i Gjykatës Komunale në Pejë, i 

nxjerrë në gjuhën serbe, në të cilin deklaronte se nuk është kompetente 
për të vendosur për padinë e saj, i janë shkelur të drejtat e garantuara me 
Kushtetutën e Republikës së Kosovës, respektivisht me nenin 24.1 
(Barazia para Ligjit). 
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Baza juridike 
 
5. Neni 113.7 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: 

Kushtetuta), neni 47 i Ligjit Nr. 03/L-121 për Gjykatën Kushtetuese të 
Republikës së Kosovës i 16 dhjetorit 2009, që hyri në fuqi më 15 janar 
2010 (në tekstin e mëtejmë: Ligji), dhe neni 29 i Rregullores së punës së 
Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: 
Rregullorja e punës). 

 
Kërkesa e parashtruesit 
 
6. Parashtruesi i ankesës pohon se Gjykata Komunale në Pejë, duke u 

shpallur se nuk është kompetente për të vendosur për padinë e saj për 
ndryshimin e Vendimit të Gjykatës së Qarkut në Pejë nr. 367/09 lidhur 
me realizimin e të drejtës për kujdes prindëror ndaj vajzës së saj, sipas 
kushteve të cekura në Vendim, dhe duke e udhëzuar gabimisht për 
organin kompetent për të vendosur lidhur me këtë çështje juridike, e ka 
vënë atë në pozitë të pabarabartë me ish-bashkëshortin e saj, i cili gjoja 
abuzon me të drejtat e saj siç përcaktohet në Vendimin e 
sipërpërmendur, dhe në këtë mënyrë shkeli të drejtën e garantuar me 
Kushtetutë, respektivisht me nenin 24 të Kushtetutës. 

 
Procedura në Gjykatë 
 
7. Më 18 shkurt 2011, Gjykata Kushtuese e pranoi kërkesën e parashtrueses 

dhe e regjistroi atë nën nr. KI 19/11. 
 

8. Më 2 mars 2011, me vendimin GJ. R 19/11, Kryetari i Gjykatës e caktoi 
gjyqtarin Robert Carolan Gjyqtar raportues. 

 
9. Të njëjtën ditë, Kryetari i Gjykatës me Vendimin KSH 19/11, e caktoi 

Kolegjin shqyrtues të përbërë nga gjyqtarët Ivan Čukalović, kryesues, 
dhe Kadri Kryeziu e Gjyljeta Mushkolaj, anëtarë të Kolegjit. 

 
10. Më 4 maj 2011, Gjykata Kushtetuese i njoftoi Gjykatën Komunale dhe 

Gjykatën e Qarkut në Pejë, si dhe parashtruesen e kërkesës për 
regjistrimin e lëndës. 

 
11. Më 20 qershor 2011, Gjykata Kushtetuese pranoi dokumentacion shtesë 

nga parashtruesja. 
 

12. Më 19 gusht 2011, Gjykata Kushtetuese pranoi një përgjigjeje njëfletëshe 
nga Gjykata Komunale në Pejë lidhur me datën kur Vendimi i kësaj 
Gjykate, C. nr. 271/10, i ishte dorëzuar parashtrueses. 
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Përmbledhja e fakteve 
 
13. Më 24 nëntor 2009, Gjykata e Qarkut në Pejë nxori Vendimin C nr. 

367/09 me të cilin e kishte ZGJIDHUR (shkëputur) martesën (me 
MARËVESHJE) e lidhur ndërmjet K. M. nga fshati Llabjan, komuna e 
Pejës, dhe L. M. nga Drenasi. 
 

14. Në bazë të këtij Vendimi, fëmija i E. M. i besohet në ruajtje, mbajtje dhe 
edukim babait K. M. 

 
15. Sipas këtij Vendimi, Gjykata kishte VENDOSUR për kontaktet e znj. L. 

H. (nëna) me fëmijën e saj – vajzën E.- çdo të dytën dhe të katërtën të 
premte të muajit dhe do të qëndronte me të deri të dielën në orën 17:00. 
Sipas këtij Vendimi, znj. L. H. obligohej t’ia kthente fëmijën e mitur – 
vajzën E. - babait të saj në vendin ku e kishte marrë. Gjykata e kishte 
marrë këtë vendim duke u bazuar në marrëveshjen paraprake të palëve 
të arritur më 24.09.2009, të nënshkruar nga z. Rexhep Kaçaniku, 
përfaqësues ligjor i K. M. dhe L. H. 

 
16. Sipas Vendimit të sipërpërmendur, parashtruesja, L. H., gjithashtu ka të 

drejtë që gjatë pushimit dimëror ta marrë vajzën E. në kohëzgjatje prej 8 
(tetë) ditëve dhe gjatë pushimeve verore në kohëzgjatje prej 15 
(pesëmbëdhjetë) ditëve. 

 
17. Më 11 dhjetor 2009, duke parë që z. K. M., ish-bashkëshorti i saj, nuk po 

i përmbahej Vendimit të Gjykatës së Qarkut në Pejë, C. nr. 367/09, 
lidhur me kontaktet e nënës me fëmijën, znj. L. H. dorëzoi një propozim 
në Gjykatën Komunale në Pejë me anë të të cilit kërkonte zbatimin e lejes 
për të kontaktuar dhe për t’u kujdesur për vajzën e saj sipas kushteve të 
përcaktuara në Vendimin e Gjykatës së Qarkut në Pejë, me të cilin ishte 
zgjidhur martesa e saj me ish-bashkëshortin e saj z. K. M. 

 
18. Më 12 mars 2010, Gjykata Komunale në Pejë mbajti seancën për 

zbatimin e Vendimit E. nr 593/09 (i cili mungon në shkresat e lëndës) 
me të cilin rast debitori z. K. M. deklaroi se ai vullnetarisht do ta bëjë 
ekzekutimin e këtij Vendimi dhe se debitoja, znj. L. H., do të mund të 
shkonte menjëherë në qendrën për punë sociale në Pejë ku ishte duke 
qëndruar vajza e tyre E. dhe se ai kishte vepruar në të njëjtën mënyrë dy 
javë më parë. Në këtë rast Gjykata Komunale e ka ZBATUAR në tërësi 
ekzekutimin e Vendimit duke u bazuar në titullin ekzekutiv. 

 
19. Më 7 maj 2010, znj. L. H., Pejë, ka parashtruar PADI për NDRYSHIMIN 

e Vendimit C. nr. 367/07, me të cilin ishte zgjidhur martesa e saj me ish-
bashkëshortin e saj dhe kishte vendosur për “mbajtjen, kujdesin dhe 
edukimin e vajzës së tyre dhe mënyrat e kontaktit ndërmjet nënës dhe 
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vajzës së saj”, sepse ajo ishte e pakënaqur me gjendjen ekzistuese duke e 
konsideruar veten si palë të dëmtuar dhe të pabarabartë, sepse ajo çdo 
herë duhej të shkonte në Qendrën për punë sociale në Pejë për ta marrë 
vajzën e vet ë dhe jo që ish-bashkëshorti i saj t’ia sillte vajzën në Drenas, 
dhe duke theksuar se kjo i kushtonte në kohë dhe para pasi ishte e 
punësuar. 

 
20. Më 7 tetor 2010, Gjykata Komunale në Pejë me VENDIMIN P. br. 

271/10, të përpiluar dhe dërguar parashtrueses vetëm në gjuhën serbe, e 
shpalli veten jokompetente për të vendosur për këtë çështje juridike duke 
udhëzuar palën që t’i drejtohet Institucionit të Qendrës Sociale në Pejë, i 
cili, sipas Gjykatës, është kompetent për të vendosur në këtë kontest. 

 
21. Në këshillën juridike ishte shkruar se pala e pakënaqur ka të drejtë të 

ushtrojë ankesë kundër këtij vendimi në afat prej 15 ditësh nga dita e 
pranimit në Gjykatën e Qarkut në Pejë. Znj. L. H. nuk kishte ushtruar 
ankesë kundër këtij vendimi në gjuhën serbe në afat prej 15 ditësh. Në 
formularin e Gjykatës Kushtetuese, ajo deklaroi se nuk kishte ushtruar 
ankesë sepse nuk e kuptonte gjuhën serbe. 

 
22. Më 5 nëntor 2010, Qendra për Punë Sociale në Pejë, nëpërmjet Raportit 

të Nëpunësit Social nr. 1085.07.2009, iu përgjigj Gjykatës Komunale në 
Pejë se sipas ligjit në fuqi (Ligji i Kosovës për familjen Nr. 2004/32) 
nenet 139-145, si dhe në përputhje me qarkoren e Departamentit për 
Mirëqenie Sociale nr. 1020, të 25 majit 2010, qendrat për punë sociale 
nuk janë kompetente për të nxjerrë vendime lidhur me “kujdestarinë e 
fëmijëve, kontaktet e fëmijëve me njërin prind apo për çështje të 
alimentacionit“ sepse këto janë çështje të përcaktuara në mënyrë ligjore 
e të qartë. 

 
23. Më 20 qershor 2011, Gjykata Kushtetuese mori dokumente shtesë nga 

znj. L. H., që në fakt ishte një letër e shkruar me dorë në të cilën 
shpjegonte kërkesën e saj të paraqitur në këtë Gjykatë më 18 shkurt 2011. 
Në deklaratë, ajo pranoi se e kishte marrë Vendimin P. br. 271/10, të 7 
tetorit 2010, nga Gjykata Komunale në Pejë dhe se ai ishte edhe në 
gjuhën shqipe. Ajo nuk theksoi kur e kishte marrë atë vendim në gjuhën 
shqipe. 

 
24. Më 19 gusht 2011, Gjykata Kushtetuese mori një dokument shtesë si 

përgjigje nga Gjykata Komunale në Pejë, e cila konfirmoi se znj. L. H. e 
kishte marrë Vendimin C. 271/10 të Gjykatës Komunale në Pejë, të 
përkthyer në gjuhën shqipe, më 30 maj 2011. Ajo nuk ushtroi ankesë 
kundër këtij vendimi në versionin në gjuhën shqipe në afat prej 15 ditësh 
nga dita e pranimit më 30 maj 2011. 
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Vlerësimi i pranueshmërisë së kërkesës 
 
25. Për të gjykuar për kërkesën e parashtruesit, Gjykata së pari duhet të 

shqyrtojë nëse parashtruesi i kërkesës i ka përmbushur kriteret për 
pranueshmëri, të përcaktuara në Kushtetutë, në Ligj dhe në Rregullore të 
punës. 

 
26. Neni 113.7 i Kushtetutës përcakton se: 
 

“Individët janë të autorizuar të ngrenë shkeljet nga autoritetet publike 
dhe të drejtave dhe lirive të tyre individuale, të garantuara me 
Kushtetutë, mirëpo vetëm pasi të kenë shteruar të gjitha mjetet juridike 
të përcaktuara me ligj".  

 
27. Gjykata Gjithashtu merr parasysh: 
 
Rregullin 36 të Rregullores së punës së Gjykatës Kushtetuese, i cili thotë: 
 
              “(1) Gjykata mund t’i shqyrtojë kërkesat vetëm nëse: 
 

a) janë shterur të gjitha mjetet juridike efektive të përcaktuara me ligj 
kundër vendimit ose aktgjykimit të kundërshtuar. 

 
28. Absolutisht nuk është e qartë kur parashtruesja e mori vendimin e 

Gjykatës Komunale në Pejë në gjuhën shqipe. Nëse parashtruesja e mori 
Vendimin në shqip nr. P. br. 271/10, të Gjykatës Komunale në Pejë, më 7 
tetor 2010, apo më 30 maj 2011, siç pohon, është e qartë që ajo nuk 
ushtroi ankesë brenda 15 ditëve, siç parashihet me ligj, edhe pasi e kishte 
marrë vendimin më 30 maj 2011, siç pranon. 
 

29. Prandaj, Gjykata thekson se kriteri i shterimit “të të gjitha mjeteve 
juridike të parapara me ligj” është absolutisht i domosdoshëm si kusht 
themelor për të paraqitur kërkesë në Gjykatën Kushtetuese të Kosovës, 
dhe përveç që është kusht juridik i paraparë me Kushtetutë dhe me 
Ligjin për Gjykatën Kushtetuese, ai është përcaktuar si kusht themelor 
me rregullin 36 pika (a) të Rregullores së punës së Gjykatës Kushtetuese. 

 
30. Gjykata thekson se arsyetimi për rregullin e shterimit të mjeteve juridike 

është që t’ua lejojë autoriteteve, duke përfshirë gjykatat, mundësinë për 
ta parandaluar ose korrigjuar shkeljen e supozuar të Kushtetutës. Ky 
rregull bazohet në supozimin se rendi juridik i Kosovës do të sigurojë 
mjete efikase juridike për shkeljen e të drejtave kushtetuese (shih, 
mutatis mutandis, GJEDNJ, Selmouni kundër Francës, Nr. 25803/94, 
Vendimi i 28 korrikut 1999). 
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31. Gjykata kishte zbatuar arsyetim të tillë gjatë shqyrtimeve të mëparshme 
të kërkesave, si në rastet: KI 55/10 Kërkesa e Hamide Osajt për vlerësim 
të kushtetutshmërisë së Vendimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Pkl. 
nr. 43/2010, të 4 qershorit 2010; Rasti nr. KI 20/10 Muhamet Bucaliu 
kundër Aktgjykimit të Prokurorit të Shtetit KMLC.nr. 09/10 të 24 
shkurtit 2010 (Vendimi i Gjykatës Kushtetuese, i 15 tetorit 2010). 

 
32. Sa u përket pretendimeve të palës se me Vendimin C. nr. 367/09, të 

datës 24.11.2009 të Gjykatës së Qarkut në Pejë, është shkelur neni 24 i 
Kushtetutës (Barazia para Ligjit) dhe se znj. L. H. është trajtuar në 
mënyrë të pabarabartë, Gjykata e di që ky vendim është nxjerrë në bazë 
të marrëveshjes së plotë të palëve dhe se edhe kujdesi prindëror, mbajtja 
dhe edukimi i fëmijës së tyre ishte vendosur sipas marrëveshjes 
paraprake, të lidhur vullnetarisht, si dhe të nënshkruar nga të dy palët e 
marrëveshjes. Gjykata Komunale në Pejë vetëm e miratoi marrëveshjen e 
palëve të përfshira dhe me këtë rast e legjitimoi aktgjykimin e Gjykatës 
Komunale. 

 
33. Gjykata, gjithashtu pranon që parashtruesja mund ta përtërijë kërkesën 

e vet për t’i ndryshuar termet dhe kushtet e marrëveshjes për kujdes me 
babanë e vajzës në çfarëdo kohe derisa vajza e saj është ende e mitur dhe 
pas tregimit të ndryshimit të rrethanave lidhur me fëmijën dhe/ose 
prindërit. Asgjë nuk e pengon atë apo babanë e vajzës për ta përtërirë 
kërkesën e saj për ndryshim të këtij Vendimi sipas nenit 150, pika 1 dhe 2 
të Ligjit për familjen (Ligji Nr. 2004/32). 

 
34. Pasi zbulimi i identitetit të parashtrueses në këtë rast do të rezultonte 

edhe në zbulimin e identitetit të fëmijës së mitur të parashtrueses, e cila 
për shkak të moshës së saj të re dhe të njomë duhet ta ketë identitetin të 
mbrojtur gjersa rritet dhe e zhvillon identitetin e saj dhe për shkak se 
vërtet është palë e pafajshme në këtë procedurë, është në interes publik 
që të mos zbulohet identiteti i parashtrueses, siç kërkohet nga 
parashtruesja. 

 
 

PËR KËTO ARSYE 
 

Në pajtim me nenin 113.7 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe 
rregullin 36.1 (a) të Rregullores së punës, Gjykata Kushtetuese, më 5 tetor 
2011, njëzëri 

 
 

VENDOS 
 

I. TA HEDHË POSHTË kërkesën si të papranueshme; 
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II.  Ta miratojë kërkesën e parashtrueses për ta mbrojtur natyrën e 
konfidencialitetit të identitetit të saj në këtë kërkesë; 
 

III.  Ky Vendim do t’u komunikohet palëve dhe do të publikohet në 
Gazetën Zyrtare, në pajtim me nenin 20.4 të Ligjit për Gjykatën 
Kushtetuese; dhe 

 
IV. Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 
 
 
Gjyqtari raportues                      Kryetari i Gjykatës Kushtetuese 

 
Robert Carolan                                   Prof. dr. Enver Hasani 
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Avokati i Popullit i Republikës së Kosovës kundër neneve 14(1) 6, 
22, 24, 25 dhe 27 të Ligjit për të Drejtat dhe Përgjegjësitë e 
Deputetit, Nr. 03/L-111 
 
Rasti KO 119-2010, vendimi i datës 20 tetor 2011 
 
Fjalët kyçe: vazhdimi i masave të përkohshme, masat e përkohshme, 
kërkesat nga Avokati i Popullit 
 
Më 20 dhjetor 2010, Gjykata lejoi masën e përkohshme në kohëzgjatje prej 
jo më shumë se tre muaj, duke filluar nga 22 dhjetori 2010, duke bërë 
pezullim të menjëhershëm të zbatimit të neneve 14(1) 6, 22, 24, 25 dhe 27 të 
Ligjit për të Drejtat dhe Përgjegjësitë e Deputetit, Nr. 03/L-111 të datës 4 
qershor 2010, për atë periudhë të kohës. Këtu, Gjykata vendosi unanimisht 
që të vazhdojë kohëzgjatjen e masave të përkohshme të caktuara më parë 
deri më 31 dhjetor 2011 dhe të mbajë juridiksionin mbi ketë çështje.  
Vendimi i Gjykatës bazohej në marrjen parasysh të tre faktorëve: (1) faktin 
se Kuvendi i Kosovës ishte shpërndarë gjatë kohës së ishte nxjerrë urdhri i 
parë për masën e përkohshme, (2) kufizimet kohore me të cilat ballafaqohej 
Kuvendi për të ofruar përgjigje në ketë kërkesë, dhe (3) nevojën për të 
shqyrtuar përgjigjet e Kuvendit, Bankës Qendrore dhe Ministrisë së 
Financave që ishin pranuar nga Gjykata. 

Prishtinë, më 20 tetor 2011 
            Nr. ref.:URDH,VMP 144/11 

 
 

 
 

URDHËR PËR VAZHDIMIN E MASËS SË PËRKOHSHME 
 

në 
 

Rastin Nr. KO  119/10 
 

Avokati i Popullit i Republikës së Kosovës 
 

Vlerësim i kushtetutshmërisë së neneve 14 (1) 6, 22, 24, 25 dhe 27 
të Ligjit për të Drejtat dhe Përgjegjësitë e Deputetit, Nr. 03/L-111, 

të 4 qershorit 2010 
 
 
 

GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS 
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E përbërë nga: 
Enver Hasani, Kryetar 
Kadri Kryeziu, Zëvendëskryetar 
Robert Carolan, gjyqtar 
Altay Suroy, gjyqtar 
Almiro Rodrigues, gjyqtar 
Snezhana Botusharova, gjyqtare 
Ivan Čukalović, gjyqtar 
Gjylieta Mushkolaj, gjyqtare dhe 
Iliriana Islami, gjyqtare 
 
Hyrje 
 
1. Më 20 dhjetor 2010, Gjykata Kushtetuese lejoi masën e përkohshme 

lidhur me kërkesën e sipërpërmendur. Në Aktgjykimin e vet, Gjykata 
ndër të tjera vendosi: 

 
I. TË LEJOJË masë të përkohshme në kohëzgjatje prej jo me shumë 

se tre (3) muaj, prej 22 dhjetorit 2010, dhe 
II. TA PEZULLOJË MENJËHERË zbatimin e neneve 14 (1) 6, 22, 24, 

25 dhe 27 të Ligjit për të Drejtat dhe Përgjegjësitë e Deputetit, Nr. 
03/L111, të 4 qershorit 2010, në kohëzgjatje të njëjtë. 

 
Korrespondenca nga Kuvendi i Kosovës 
 
2. Pasi Vendimi për lejimin e masës së përkohshme i ishte dërguar 

Kuvendit, Kryetari i Kuvendit iu drejtua Gjykatës Kushtetuese, 
nëpërmjet letrës së 24 janarit 2011, me të cilën e informoi se për shkak të 
faktit që Kuvendi ishte shpërndarë, nuk ishte e mundur të jepej përgjigja 
në këtë kërkesë atë kohë. 
 

3. Në letrën e dërguar nga Kryetari i Kuvendit, gjithashtu pranohej se 
Kuvendi ishte në dijeni për lejimin e masës së përkohshme për një 
periudhë tremujore. Prandaj, më 21 mars 2011, Gjykata e vazhdoi masën 
e përkohshme deri më 22 qershor 2011. 

 
4. Më pas, Kuvendi iu përgjigj kësaj kërkese më 16 maj 2011. Në lidhje me 

këtë, Gjykata mori përgjigje, veçanërisht, nga Komisioni për Legjislacion 
i Kuvendit, më 11 maj 2011. 

 
5. Nëpërmjet letrës së 22 korrikut 2011, të nënshkruar nga Guvernatori, 

Gani Gërguri, Banka Qendrore e Kosovës e njoftoi Gjykatën Kushtetuese 
se nuk kishte pasur kurrfarë korrespondence ndërmjet Bankës Qendrore 
dhe Kuvendit të Kosovës lidhur me Ligjin për të Drejtat dhe Përgjegjësitë 
e Deputetit. 
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6. Më 27 korrik 2011, Ministria e Financave, në letrën e nënshkruar nga 

ministri Bedri Hamza, e njoftoi Gjykatën Kushtetuese, ndër të tjera, se 
më 24 dhjetor 2010 Ministria e Financave kishte pranuar një kërkesë nga 
Kuvendi i Republikës së Kosovës për ta përgatitur deklaratën financiare 
lidhur me zbatimin e Ligjit për të Drejtat dhe Përgjegjësitë e Deputetit. 

 
7. Më 4 gusht 2011, Gjykata Kushtetuese pranoi dokumentacion shtesë nga 

Kuvendi i Kosovës, që përmbante material lidhur me Ligjin për të Drejtat 
dhe Përgjegjësitë e Deputetit. 

 
8. Përgjigjet e pranuara nga Banka Qendrore dhe Ministria e Financave iu 

përcollën Kuvendit të Republikës së Kosovës, për informim, më 6 shtator 
2011. As nuk u kërkua përgjigje shtesë, as nuk u pranua përgjigje shtesë. 

 
9. Gjykata ka parasysh: 
 

i. Faktin që Kuvendi i Kosovës ishte i shpërndarë gjatë kohës që ishte 
nxjerrë urdhri i parë; 

ii. Kufizimet kohore me të cilat ballafaqohej Kuvendi për të ofruar 
përgjigje në këtë kërkesë; dhe 

iii. Nevojën për ta shqyrtuar përgjigjen e Kuvendit, të Bankës Qendrore 
dhe të Ministrisë së Financave, që ishin pranuar ndërkohë. 

 
VENDIM 

 
Pas shqyrtimit të kësaj çështjeje më 23 shtator 2011, Gjykata njëzëri 

 
VENDOSI 

 
I. Ta vazhdojë afatin kohor të vendosur nga Gjykata në Vendimin e saj 

të parë, të 22 dhjetorit 2010, për një periudhë shtesë deri më 31 
dhjetor 2011, dhe 
 

II. Të mbetet e përkushtuar në këtë çështje. 
 
Ky vendim do t’i komunikohet Kuvendit të Kosovës dhe parashtruesit të 
kërkesës dhe do të botohet në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës.  
 
Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 
 
Gjyqtari raportues                       Kryetari i Gjykatës Kushtetuese 

 
Robert Carolan                           Prof. dr. Enver Hasani 
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LDK-AAK-LDD, Prizren MA 
 
Rasti KO 43-2010, vendimi i datës 25 tetor 2011 
 
Fjalët kyçe: palët e autorizuara, të drejtat e njeriut, locus standi, përfaqësimi 
i shumicës, kërkesa e parashtruar nga një subjekt juridik, vetëqeverisja 
 
Parashtruesit, deputetët e Asamblesë Komunale të Prizrenit të tri partive 
politike (LDK, AAK dhe LDD), dorëzuan Kërkesën dhe tri Kërkesa të tjera 
plotësuese në bazë të nenit 113.7 duke pretenduar se Kryetari i Komunës së 
Prizrenit vazhdimisht kishte shkelur nenet 123.1 (E drejta për vetëqeverisje) 
dhe 124.6 (që kërkon nga komunat të respektojnë Kushtetutën dhe ligjet dhe 
që të zbatojnë vendimet e gjykatave) të Kushtetutës, në rastet e përmendura 
në Kërkesa. Parashtruesit kërkuan ndëshkimin e Ministrit të Administrimit 
të Pushtetit Lokal (MAPL) dhe Kryeministrit të Kosovës për shkak se nuk 
kishin penguar Kryetarin e Komunës në marrjen e veprimeve arbitrare, dhe 
nxjerrjen e një urdhri me të cilin i kërkohej MAPL-së që të fillojë procedurën 
për shkarkimin e Kryetarit të Komunës. 

Gjykata vendosi se Kërkesa ishte e papranueshme sepse grupet e deputeteve 
të Asamblesë Komunale nuk ishin “palë të autorizuara” sipas kuptimit të 
nenit 113.1 të Kushtetutës prandaj kishte mungesë të locus standi, duke 
cituar rastin e GJEDNJ-së, Seksioni komunal i Antileve kundër Francës.  
Ajo po ashtu theksonte se Parashtruesit kanë mundësi që të parashtrojnë 
kërkesa për korrigjimin e shkeljeve kushtetuese që u shkaktohen atyre si 
individë. 

Prishtinë, më  25 tetor 2011 
Nr. ref.:145 /11 

AKTVENDIM PËR PAPRANUSHMËRI 

në 
 

Rastin Nr. KO 43/10 
 

Parashtruesi 
 

LDK-AAK-LDD, KK-Prizren 
 

Vlerësim i kushtetutshmërisë të akteve juridike të nxjerra nga 
Kryetari i Komunës së Prizrenit 

  GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS 
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e përbërë nga: 
 
Enver Hasani, Kryetar 
Kadri Kryeziu, Zëvendëskryetar 
Robert Carolan, gjyqtar  
Altay Suroy, gjyqtar 
Almiro Rodrigues, gjyqtar 
Snezhana Botusharova, gjyqtare 
Ivan Cukalovic, gjyqtar  
Gjyljeta Mushkolaj, gjyqtare dhe  
lIiriana Islami, gjyqtare  

Me shumicë votash miraton vendimin mbi papranueshmërinë, që ka të bëjë 
me kërkesën. 

Parashtruesit e kërkesës 
 
1. Parashtrues të kërkesës janë grupet e anëtarëve të Kuvendit të Komunës 

së Prizrenit nga radhët e LDK-së, AAK-së dhe LDD-së, të përfaqësuara 
me autorizim nga z. Ridvan Hoxha, kryetar i grupit të anëtarëve të LDK-
së në Kuvendin e Komunës së Prizrenit. 

 
Aktet e sfiduara 
 
2. Aktet e sfiduara në Gjykatën Kushtetuese janë: 
 

   Vendimi për emërimin e dy nënkryetarëve të Komunës, z. Arsim 
Shpejti dhe z. Ruzhdi Rexha, nga komuniteti shumicë; 

   Vendimi për zgjedhjen e drejtorëve të shkollave fillore e të mesme në 
Prizren; 

  Konkursi i shpallur në gazetat ditore, i datës 9.02.2010; dhe 
  Aktvendimi i datës 01.03.2010 për përfundimin e marrëdhënies së 

punës për z. Isa Osmankaj-menaxher i prokurimit në Komunën e 
Prizrenit, të gjitha të nxjerra nga Kryetari i Komunës së Prizrenit. 

 
Objekti i çështjes  
 
3. Objekt i çështjes së kërkesës së parashtruar në Gjykatën Kushtetuese të 

Republikës së Kosovës më 18 qershor 2010, të plotësuar me kërkesat 
shtesë të 19 gushtit 2010 dhe 1 shtatorit 2010, është vlerësimi i 
kushtetutshmërisë së akteve të Kryetarit të Komunës së Prizrenit, z. 
Ramadan Muja, lidhur me emërimin e dy nënkryetarëve të komunës nga 
radhët e komunitetit shumicë në Prizren, të vendimit për emërimin e 
drejtorëve të shkollave të mesme dhe fillore të Komunës së Prizrenit, të 
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aktvendimeve për ndërprerjen e marrëdhënies së punës për shërbyes 
civil në komunë, si dhe për bllokadën e punës së Kuvendit Komunal, 
duke anashkaluar ligjet në fuqi dhe Kushtetutën e Republikës.  

 
4. Shkeljet e Kushtetutës së Republikës së Kosovës që parashtruesi i 

kërkesës pretendon se i ka bërë Kryetari i Komunës së Prizrenit janë: 
 
Neni 123 1. E drejta e vetëqeverisjes lokale garantohet dhe rregullohet 
me ligj; dhe 
Neni 124 6. Komunat obligohen të respektojnë Kushtetutën, ligjet, dhe 
të zbatojnë vendimet gjyqësore. 

 
Baza juridike 
 
5. Neni 113.7 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: 

Kushtetuta), neni 47 i Ligjit Nr. 03/L-121 për Gjykatën Kushtetuese të 
Republikës së Kosovës, i 16 dhjetorit 2009 (në tekstin e mëtejmë: Ligji), 
dhe neni 56.2 i Rregullores së punës së Gjykatës Kushtetuese të 
Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: Rregullorja). 

 
Përmbledhje e procedurës në Gjykatë 
 
6. Parashtruesi i kërkesës paraqiti kërkesën e tij në Gjykatën Kushtetuese 

më 18 qershor 2010, të plotësuar me kërkesat shtesë të 19 gushtit 2010 
dhe 1 shtatorit 2010. 

 
7. Kërkesa iu komunikua Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal (në 

tekstin e mëtejmë: MAPL) më 3 gusht 2010, e cila ia dorëzoi komentet e 
veta Gjykatës më 27 gusht 2010. MAPL në shkresën e vet thekson se i ka 
shqyrtuar dhe është përgjigjur në ankesat e parashtruara nga grupet e 
deputetëve të subjekteve politike të përfaqësuara në Kuvendin e 
Komunës së Prizrenit, dhe me shkresën shpjeguese I02-138 të 24 
shkurtit 2010, u ka shpjeguar kryetarëve të të gjitha komunave të 
Republikës së Kosovës mënyrën ligjore të rritjes së numrit të drejtorive 
komunale, sepse monitoruesit e MAPL-së e kishin vërejtur se ka komuna 
ku Ligji për Vetëqeverisje Lokale dhe statutet komunale nuk janë 
respektuar. MAPL, gjithashtu, theksoi se me aktin I. nr 02-312 të 23 
prillit 2010, të nënshkruar nga Ministri i MAPL-së, z. Sadri Ferati, ka 
kërkuar nga z. Ramadan Muja, Kryetar i Komunës së Prizrenit, që të 
rishqyrtojë vendimin për emërimin e nënkryetarëve të Komunës. Një 
kopje e kësaj shkrese i është dërguar edhe z. Nijazi Kryeziu, Kryesues i 
Kuvendit Komunal në Prizren, ndërsa në lidhje me kërkesën që MAPL të 
sqarojë rregullsinë e votimit lidhur ”votëbesimin e kryesuesit të Kuvendit 
Komunal”, MAPL kishte sqaruar se në mbledhjen e KK-së të mbajtur më 
19 maj 2010, nga 41 deputetë, sa ka KK-ja, në mbledhje kanë marrë pjesë 
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40 dhe se propozimi për votëbesimin (shkarkimin) e kryesuesit të KK-së 
ka marrë 20 vota për, e janë nevojitur 21 vota. Ministria e Pushtetit 
Lokal, shkresës së dërguar në Gjykatë ia bashkëngjiti edhe 
korrespodencën midis MAPL-së dhe parashtruesit të kërkesës.  

  
8. Më 14 shtator 2010, Gjykata Kushtetuese e Kosovës ka marrë përgjigje 

nga Kryetari i Komunës së Prizrenit lidhur me kërkesën e grupit të 
deputetëve të Kuvendit Komunal të Prizrenit me anë të së cilës 
kontestohet kërkesa, si në aspektin e pranueshmërisë ashtu edhe në atë 
të themelësisë. Kryetari Muja ka theksuar se ai nuk mund të jetë palë në 
procedurë, sepse sipas ligjit për V. L. komuna ka statusin e personit 
juridik dhe ajo “mund të padisë dhe të paditet” dhe jo Kryetari i 
Komunës. Gjithashtu, më tej z. Muja ka kontestuar edhe legjitimitetin e 
parashtruesve të kërkesave duke theksuar se atyre nuk iu janë shkelur të 
drejtat dhe liritë individuale, sikur parashihet me nenin 113.7 të 
Kushtetutës së Kosovës, si dhe duke pohuar se palët kanë tejkaluar afatin 
ligjor prej 4 muajsh për parashtrim të kërkesës në Gjykatën Kushtetuese. 

 
9. Më 22 shkurt, pas shqyrtimit të raportit të Gjyqtarit raportues, Gjyljeta 

Mushkolaj, Kolegji shqyrtues i përbëre nga gjyqtarët Altay Suroy, 
kryetar, dhe Almiro Rodrigez e Kadri Kryeziu, anëtarë të panelit, brenda 
të njëjtës ditë i paraqiti rekomandimet e veta për të refuzuar lëndën si të 
palejueshme para përbërjes së plotë të Gjykatës. 

 
Pretendimet e parashtruesit 
 
10. Parashtruesit e kërkesës pretendojnë se z. Ramadan Muja, në cilësinë e 

kryetarit të Komunës së Prizrenit, duke ushtruar funksionin e tij zyrtar 
ka bërë shkelje të vazhdueshme të Kushtetutës së Kosovës dhe Ligjit për 
Vetëqeverisjen Lokale, dhe atë që nga fillimi i mandatit të tij. Këto 
shkelje të pretenduara nga parashtruesit e kërkesës janë përshkruar si në 
vijim: 

 
   Kryetari i Komunës së Prizrenit e ka bllokuar punën e Kuvendit të 

Komunës duke vepruar në kundërshtim me Statutin e Komunës së 
Prizrenit, duke mos u “kujdesur për zbatimin e Ligjit për 
Vetëqeverisje Lokale dhe të dispozitave të tjera ligjore që janë 
përgjegjësi e komunave”; 

   Ka bërë shkelje të nenit 60.1 të Ligjit për Vetëqeverisje Lokale duke e 
emëruar një nënkryetar komune më shumë nga komuniteti shumicë; 

   Ka marrë vendime arbitrare dhe joligjore për formimin e ekzekutivit 
komunal, respektivisht të drejtorive, pa u rregulluar kjo çështje me 
rregullore të veçantë;  



BULETINI I PRAKTIKËS GJYQËSORE | 439 
 

 

   I ka cenuar dispozitat ligjore në fuqi për emërimin e drejtorëve të 
shkollave; 

   Ka marrë vendim politik për largim nga puna të shefit të Zyrës së 
prokurimit pa procedurë paraprake të përcaktuar me Ligjin për 
Shërbimin Civil të Kosovës;  

   Së bashku me Kryesuesin (e Kuvendit të Komunës), z. Nijazi Kryeziu, 
kanë pamundësuar funksionimin e Kuvendit të Komunës, dhe se i 
njëjti që nga mbledhja e parë konstituive, më 15 shkurt 2010, ka 
mbajtur vetëm dy mbledhje të jashtëzakonshme të kërkuara nga 
opozita në Kuvendit Komunal; dhe 

  Ka bërë shkelje të tjera të legjislacionit në fuqi në Kosovë. 
 
Përmbledhje e fakteve 
 
11. Me kërkesën e datës 18 qershor 2010, parashtruesi i kërkesës ka kërkuar 

që Gjykata Kushtetuese të “ndërmerr masa ligjore ndëshkuese ndaj 
Ministrit të MAPL-së dhe Kryeministrit të Kosovës, për arsye të 
mosveprimit dhe heshtjes përballë veprimeve arbitrare të z. Ramadan 
Muja, kryetar i Komunës së Prizrenit”. Njëkohësisht, ka kërkuar nga 
Gjykata Kushtetuese që të urdhërojë MAPL-në që të “fillojë procedurën 
për shkarkim të Kryetarit të Komunës së Prizrenit, duke pretenduar se 
z.Ramadan Muja, kryetar i Komunës së Prizrenit, ka bërë shkelje të 
Kushtetutës së Kosovës. 

 
12. Një kopje të kërkesës me të njëjtat të dhëna, përfaqësuesit e partive 

politike të LDK-së, AAK-së dhe të LDD-së, anëtarë të Kuvendit të 
Komunës së Prizrenit, ia kishin dërguar edhe Përfaqësuesit 
Ndërkombëtarë Civil, në Prishtinë. 

 
13. Parashtruesi i kërkesës, gjithashtu, ka theksuar se grupi i anëtarëve të 

LDK-së, AAK-së dhe LDD-së në Kuvendin e Komunës së Prizrenit, për 
shkeljet e sipërshënuara, më 15 maj 2010, e kishte iniciuar procedurën e 
shkarkimit të Kryetarit të Komunës në bazë të nenit 64.1, 2. dhe 3 të 
Ligjit për Vetëqeverisje Lokale, si dhe të nenit 36 të Statutit të Komunës 
së Prizrenit, por që iniciativa e grupit është injoruar nga MAPL dhe 
Qeveria e Kosovës. 

 
14. Parashtruesi ia ka bashkëngjitur kërkesës edhe pretendimet për shkelje 

të legjislacionit në fuqi nga Kryetari i Komunës së Prizrenit gjatë 
qeverisjes së tij dyvjeçare, por edhe gjatë mandatit të tij paraprak në 
periudhën 2007 – 2009, së bashku me dokumentacionin përcjellës, për 
të cilin pretendohet se MAPL dhe Qeveria e Kosovës kanë qenë 
rregullisht të informuar. 
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15. Më 28 korrik 2010, Gjykata Kushtetuese ka pranuar kërkesë shtesë nga i 
njëjti parashtrues i kërkesës me të cilën paraqiten pretendime shtesë për 
shkelje të Kushtetutës dhe të legjislacionit në fuqi në Republikën e 
Kosovës nga ana e Kryetarit të Komunës së Prizrenit, dhe kërkohet nga 
Gjykata Kushtetuese që të detyrojë MAPL-në dhe Kryeministrin që të 
fillojë procedurën e suspendimit dhe të shkarkimit të Kryetarit të 
Komunës së Prizrenit në bazë të Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale. 
Pretendimet shtesë janë si në vijim: 

 
   Kryetari i Komunës së Prizrenit “në mënyrë kundërkushtetuese dhe 

kundërligjore e ka firmosur dhe përcjellë për miratim në Kuvendin e 
Kosovës buxhetin e rishikuar të Komunës së Prizrenit për vitin 2010, 
pa kaluar i njëjti në procedurat e parapara me legjislacionin në fuqi; 
dhe 

   Kryetari i Komunës së Prizrenit së bashku me Kryesuesin e Kuvendit 
Komunal, i cili sipas parashtruesit të kërkesës e ka humbur 
votëbesimin më 19 maj 2010, në mënyrë të kundërligjshme e kanë 
organizuar seancën e Kuvendit Komunal të Prizrenit. 

 
16. Më 19 gusht 2010, Gjykata Kushtetuese ka pranuar kërkesën e dytë 

shtesë nga parashtruesi i njëjtë. Me kërkesën e dytë shtesë, parashtruesi i 
kërkesës e ka informuar Gjykatën se Kryetari i Komunës së Prizrenit 
kishte organizuar konferencë për shtyp, me të cilën ishte konfirmuar 
mbajtja e seancës së Kuvendit të Komunës së Prizrenit, për të cilën 
parashtruesi i kërkesës pretendon se ka qenë e paligjshme. Kërkesës ia 
bashkëngjet kopjet e artikujve nga dy gazeta ditore lidhur me 
konferencën për shtyp të Kryetarit të Komunës. 

 
17. Më 1 shtator 2010, Gjykata Kushtetuese ka pranuar kërkesën e tretë 

shtesë nga i njëjti parashtrues i kërkesës, të cilën e regjistron përsëri me 
të njëjtin numër. Me kërkesën e tretë shtesë, parashtruesi i kërkesës 
pretendon se Kryetari i Komunës së Prizrenit i ka bërë edhe tri shkelje të 
tjera të legjislacionit në fuqi, si në vijim: 

 
 Kryetari i Komunës së Prizrenit, së bashku me Kryesuesin e 

Kuvendit Komunal të Prizrenit, e kanë organizuar seancën e dytë 
të Kuvendit Komunal, më 30 gusht 2010, në kundërshtim me 
nenin 50 të Ligjit për Vetëqeverisje Lokale”.  Kuvendi i Komunës 
së Prizrenit nuk ka mbajt seanca të rregullta për gjashtë muaj me 
radhë dhe si i tillë është inekzistent; 

 Për arsye të mos mbajtjes së seancave të rregullta të Kuvendit 
mbi gjashtë muaj, statusi i këshilltarëve të Kuvendit të Komunës 
së Prizrenit, sipas nenit 36 (e) të LVL, është i kundërligjshëm; 
dhe  
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 Kryetari i Komunës së Prizrenit ka bërë shkelje ligjore duke e 
larguar shërbyesin civil nga vendi i punës pa i përfillur 
procedurat ligjore. Për këtë pretendim, parashtruesi i kërkesës e 
bashkëngjet si provë Vendimin Nr. 1709 të Këshillit të Pavarur 
Mbikëqyrës të Kosovës, të datës 27 mars 2010, me të cilën 
vërtetohet shkelja e bërë ligjore.    

 
Vlerësimi mbi pranueshmërinë  
 
18. Në mënyrë që të jetë në gjendje të vendos për kërkesën e parashtruesit,  

Gjykata duhet të vlerësojë paraprakisht nëse parashtruesi i ka 
përmbushur të gjitha kërkesat për pranueshmëri të kërkesës të parapara 
me Kushtetutë, Ligj dhe Rregullore të punës. Përmbushja e të gjitha 
kushteve në mënyrë kumulative është qenësore për të parashtruar një 
çështje në Gjykatën Kushtetuese në mënyrë ligjore, dhe në lidhje me këtë 
Gjykata i referohet nenit 113.1 të Kushtetutës ku thuhet: 

 
“Gjykata Kushtetuese vendos vetëm për rastet e ngritura para gjykatës në 
mënyrë ligjore nga pala e autorizuar“. 

 
19. Palët e autorizuara për të ngritur çështje në Gjykatën Kushtetuese janë 

përcaktuar me nenin 113 , pikat 2-9 të Kushtetutës së Republikës së 
Kosovës, dhe në fakt asnjëra nga to nuk parasheh të drejtën e deputetëve 
(anëtarëve), të cilitdo nga kuvendet e komunave të Kosovës, që si grup të 
paraqesin kërkesë në Gjykatën Kushtetuese. 

 
20. Në fakt, Kushtetuta e Kosovës për sa i përket të drejtës për t`iu drejtuar 

Gjykatës Kushtetuese, përkufizimit  juridik “deputetëve” i referohet 
vetëm në pikat 5 dhe 6 të nenit 113 , dhe në këtë rast e drejta për të 
ngritur kërkesë në Gjykatën Kushtetuese i atribuohet “deputetëve të 
Kuvendit të Kosovës”, dhe saktësisht 10 a më shumë deputetë të 
Kuvendit të Kosovës kanë të drejtë të kërkojnë vlerësimin e 
përputhshmërisë së ligjeve dhe vendimeve të Kuvendit të Kosovës me 
Kushtetutën, dhe së paku 30 deputetë, po ashtu të Kuvendit të Kosovës, 
mund të kërkojnë interpretim nga Gjykata nëse Presidenti i Republikës 
ka shkelur Kushtetutën e vendit, por jo edhe deputetët (anëtarët) e 
kuvendeve të komunave. 

 
21. Në këtë kuptim, Gjykata i referohet nenit 113.7 të Kushtetutës, i cili 

thotë, “Individët janë të autorizuar të ngrenë shkeljet nga autoritetet 
publike të të drejtave dhe lirive të tyre individuale, të garantuara me 
Kushtetutë, mirëpo vetëm pasi të kenë shteruar të gjitha mjetet juridike 
të përcaktuara me ligj”. Pra, edhe anëtarët e kuvendeve të komunave, që 
pretendojnë se autoritetet publike, përfshirë edhe komunën, kanë bërë 
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shkelje të të drejtave ose të lirive të tyre individuale të garantuara me 
Kushtetutë, kanë të drejtë ta padisin autoritetin publik. 

 
22. Në një rast të tillë, palët do të duhej të dëshmonin se janë ”palë e 

autorizuar” dhe se ndaj anëtarit/ve të kuvendit të komunës, respektivisht 
parashtruesit të kërkesës ka ”shkelje nga autoritetet publike të të 
drejtave dhe lirive të tij individuale, të garantuara me Kushtetutë “. 
Parashtruesi i kërkesës, pra, do të duhej ta provojë para Gjykatës  
“statusin e viktimës të shkaktuar me aktin e autoritetit publik” sikur 
është paraparë me nenin 34 të Konventes Evropine për Mbrojtjen e të 
Drejtave të Njeriut (shih mutatis mutandis Lindsay v. the United 
Kingdom, no. 31699/96, Commission decision of 17 January 1997, 23 
E.H.R.R. Agrotexim and Others v. Greece, judgment of 24 October 1995, 
Series A no. 330-A, pp. 22-26, §§ 59-72; Terem Ltd, Chechetkin and 
Olius v. Ukraine, no. 70297/01, § 28, 18 October 2005; Veselá and Loyka 
v. Slovakia (dec.), no. 54811/00, 13 December 2005). 

 
23. Prandaj, Gjykata qartë konstaton se parashtruesve të kërkesës u ka 

munguar legjitimiteti aktiv për të ngritur këtë çështje në Gjykatën 
Kushtetuese, përkatësisht ka pasur mungesë të locus standi, dhe për 
pasojë Gjykata do të duhej që kërkesën ta deklarojë të papranueshme 
(shih mutatis mutandis Convention (Municipal Section of Antilly v. 
France (dec.), no. 45129/98, ECHR 1999-VIII). 

 
24. Në këto rrethana, kërkesa është e pabazuar dhe parashtruesi nuk i ka 

plotësuar kriteret për pranueshmërinë e kërkesës, prandaj, 
 
 

PËR KËTO ARSYE 
 

VENDOS  

I. TA HEDHË POSHTË kërkesën si të papranueshme.  

II. Ky Vendim do t'u komunikohet palëve dhe do të publikohet në 
Gazetën Zyrtare, në pajtim me nenin 20.4 të Ligjit mbi Gjykatën 
Kushtetuese. 

III. Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Gjyqtarja Raportuese                          Kryetari i Gjykatës Kushtetuese 

Dr.Gjyljeta Mushkolaj                                 Prof. Dr. Enver Hasani 
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Zef Prenaj kundër Udhëzimit Administrativ Nr. 11/2010 për 
Pagesat e Pensionit Bazë të nxjerrë nga Ministria e Punës dhe 
Mirëqenies Sociale  
 
Rasti KI 40-2011, vendimi i datës 1 nëntor 2011 
 
Fjalët kyçe: actio popularis, palët e autorizuara, të drejat dhe liritë 
themelore, të drejtat e njeriut, kërkesa individuale, pensionet 
 
Parashtruesi e dorëzoi Kërkesën në bazë të nenit 113.7 të Kushtetutës, duke 
pretenduar se Udhëzimi Administrativ Nr. 11/2010 për Pagesën e Pensionit 
Bazë ishte jokushtetues sepse ai nuk u jepte të drejtën e pensionit qytetarëve 
që e kishin ketë të drejtë. 
Gjykata vendosi se Kërkesa ishte e papranueshme sipas neneve 113.1 dhe 
113.7 të Kushtetutës me arsyetimin se parashtruesi nuk ishte palë e 
autorizuar për kontestimin kushtetues të Udhëzimit pasi që nuk kishte prova 
se ai ishte viktimë e drejtpërdrejtë e shkeljes së pretenduar.  

 
Prishtinë, më 01 nëntor 2011 

Nr. ref.: RK146/11 

 
 
 

AKTVENDIM PËR PAPRANUESHMËRI 
 

në 
 

Rasti nr. KI 40/11 
 

Parashtruesi 
 

Zef Prenaj 
 
Vlerësim i kushtetutshmërisë të Udhëzimit Administrativ Nr. 
11/2010 për pagesën e pensionit themelor, të nxjerrë nga 
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale në tetor të vitit 2010   
 
 

GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS 
 
 
e përbërë nga: 
 
Enver Hasani, Kryetar 
Kadri Kryeziu, Zëvendëskryetar  
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Robert Carolan, gjyqtar 
Altay Suroy, gjyqtar 
Almiro Rodrigues, gjyqtar 
Snezhana Botusharova, gjyqtare  
Ivan Čukalović, gjyqtar 
Gjyljeta Mushkolaj, gjyqtare dhe 
Iliriana Islami, gjyqtare 
 
Parashtruesi i kërkesës 
 
Parashtruesi i kërkesës është Zef Prenaj,  avokat i pensionuar nga Prishtina. 
 
Vendimi i kontestuar 
 
1. Parashtruesi i kërkesës e konteston Udhëzimin Administrativ Nr. 

11/2010, të cilën e ka nxjerrë Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale 
(në tekstin e mëtejmë: MPMS) në tetor të vitit 2010, për lajmërimin, 
suspendimin, riaktivizimin, riaplikimin dhe ndërprerjet e pagesave të 
pensionit themelor pas vdekjes së pensionistit (në tekstin e mëtejmë: 
Udhëzimi Nr. 11/2010).  

 
Baza juridike  
 
2. Kërkesa bazohet në nenet 113.7 dhe 21.4 të Kushtetutës, nenet 20, 22.7 

dhe 22.8 të Ligjit Nr. 03/L-121 për Gjykatën Kushtetuese të Republikës 
së Kosovës, të 16 dhjetorit 2008 (në tekstin e mëtejmë: Ligji) dhe në 
rregullin 56 (2) të Rregullores së punës të Gjykatës Kushtetuese të 
Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: Rregullorja).  

 
Procedura në Gjykatë  
 
3. Parashtruesi i kërkesës e dorëzoi kërkesën në Gjykatën Kushtetuese të 

Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: Gjykata) më 22 mars 2011. 
 
4. Më 8 prill 2010, Kryetari e emëroi gjyqtarin Almiro Rodrigues Gjyqtar 

raportues si dhe Kolegjin shqyrtues të përbërë nga gjyqtarët Ivan 
Čukalović (kryesues), Enver Hasani dhe Iliriana Islami.   

   
5. Më 24 mars 2011, Gjykata kërkoi nga parashtruesi i kërkesës që të 

ofronte informacione shtesë në lidhje me përfaqësimin e të gjithë 
pensionistëve të Kosovës nga ana e tij si dhe për shterjen e mjeteve tjera 
juridike, nëse kishte shterur fare ndonjë mjet juridik.      
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Përshkrimi i fakteve të rastit 
 
6. Parashtruesi i kërkesës u pensionua më 10 maj 2007, kur i kishte 

përmbushur kushtet e parapara me ligjin e zbatueshëm, 40 vjet stazh 
pune dhe moshën 65 vjet. 
 

7. Më 28 janar 2011, kur parashtruesi i kërkesës shkoi në bankën Raiffeisen 
për të marrë pensionin e vërejti se pensioni nuk ishte paguar në llogarinë 
e tij, sikurse paguhej zakonisht.  

 
8. Në të vërtetë, parashtruesi i kërkesës konstatoi se i ishin paguar 2.120 

euro për periudhën 38 mujore, ndërsa Departamenti i Administratës 
Pensionale pranë MPMS-së është dashur t’ia paguajë 3.040 euro, një 
diferencë prej 820 eurosh.   

 
9. Për këtë arsye, parashtruesi i kërkesës u ankua në Departamentin e 

Administratës Pensionale me kërkesën që t’i paguhet në llogarinë e tij 
shuma prej 820 eurosh, duke përfshirë interesin e grumbulluar.   

 
10. Më 11 shkurt 2011, Departamenti i Administratës Pensionale u përgjigj 

duke theksuar se ishin respektuar të gjitha procedurat në lidhje me 
pagesën e pensionit, në pajtim me Udhëzimin Administrativ.     

   
 
Argumentet juridike të paraqitura nga parashtruesi i kërkesës   
 
11. Parashtruesi i kërkesës argumenton se, “në bazë të nenit 113.7 të 

Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe neneve 46, 47, 48 dhe 49 të 
Ligjit për Gjykatën Kushtetuese”, ka “shkelje të Kushtetutës dhe të të 
drejtave të njeriut të të gjithë pensionistëve të Kosovës”. 
        

12. Parashtruesi i kërkesës konkludon se, “Gjykata Kushtetuese duhet ta 
analizojë nga afër këtë (...) Urdhëresë Administrative 11/2010 dhe të 
njëjtën ta shpallë të pavlefshme dhe jokushtetuese, në mënyrë që të 
gjithë pensionistëve të Kosovës t’u paguhen pensionet që u janë mohuar 
deri më tani”. 

 
13. Parashtruesi i kërkesës më tej konkludon se, “Urdhëresa Administrative 

Nr. 11/2010 është jokushtetuese dhe e paligjshme, jonjerëzore dhe në 
kundërshtim me të drejtat elementare të pensionistëve dhe me 
humanizmin në përgjithësi”. 

 
14. Përveç kësaj, parashtruesi i kërkesës propozon që Gjykata Kushtetuese 

“duhet të veprojë në përputhje me kërkesën tonë [e tij] në mënyrë që të 
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gjithë pensionistëve të Kosovës t’u paguhen pensionet që janë pezulluar 
pa asnjë bazë ligjore”.      

 
Vlerësimi i pranueshmërisë së kërkesës  
 
15. Kushtet e pranueshmërisë janë të përcaktuara në Kushtetutë dhe të 

specifikuara më tej në Ligj dhe Rregullore të punës. 
 

16. Nenet 113.1 dhe 113.7 të Kushtetutës vendosin kornizën e përgjithshme 
juridike që kërkohet për pranueshmërinë e kërkesave individuale. Kjo 
kornizë parashikon që: 

 
“1. Gjykata Kushtetuese vendos vetëm për rastet e ngritura para 
gjykatës në mënyrë ligjore nga pala e autorizuar. 
(...) 
7. Individët janë të autorizuar të ngrenë shkeljet nga autoritetet publike 
të të drejtave dhe lirive të tyre individuale, të garantuara me 
Kushtetutë, mirëpo vetëm pasi të kenë shteruar të gjitha mjetet juridike 
të përcaktuara me ligj”.  

 
17. Në këtë rast, parashtruesi i kërkesës kërkon “vlerësim të 

kushtetutshmërisë të Udhëzimit  Nr. 11/2011”, duke propozuar që, 
“Gjykata Kushtetuese duhet ta analizojë nga afër këtë (...) Urdhëresë 
Administrative 11/2010 dhe të njëjtën ta shpallë të pavlefshme dhe 
jokushtetuese”. 
 

18. Një kërkesë e tillë, për pezullimin e Udhëzimit Administrativ në të mirë 
të gjithë pensionistëve të Kosovës, sugjeron që parashtruesi i kërkesës 
është duke e kontestuar në abstrakt Udhëzimin e lartpërmendur 
Administrativ. Nëse ky është qëllimi i parashtruesit të kërkesës, ai si 
individ nuk mund të konsiderohet palë e autorizuar.  

 
19. Në të vërtetë, parashtruesi i kërkesës i referohet nenit 113.7 të 

Kushtetutës si bazë juridike për parashtrimin e kërkesës. Sidoqoftë, ai 
nuk ka ofruar ndonjë provë me të cilën do të provonte se ai ka qenë 
viktimë e drejtpërdrejtë e nxjerrjes së Udhëzimit Administrativ.  

 
20. Vetëm subjektet që në mënyrë të qartë përmenden në nenin 113.2 deri te 

113.6 të Kushtetutës, janë palë të autorizuara për të ngritur në Gjykatë 
çështje të vlerësimit abstrakt të kushtetutshmërisë.  

 
21. Përveç kësaj, sistemi juridiko-kushtetues i Kosovës nuk parashikon actio 

popularis që është modalitet i ankesës individuale me të cilën, individëve 
që kërkojnë të mbrojnë interesin publik dhe rendin kushtetues, u lejohet 
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të referojnë shkelje në Gjykatën Kushtetuese pa qenë vetë viktimë e 
shkeljeve të tilla.  

 
22. Prandaj, Gjykata konsideron se parashtruesi i kërkesës nuk është palë e 

autorizuar për të kontestuar në abstrakt kushtetutshmërinë e Udhëzimit 
Administrativ, dhe rrjedhimisht kërkesa e tij duhet të shpallet e 
papranueshme. 

 
 

PËR KËTO ARSYE 
 
Gjykata Kushtetuese në pajtim me nenet 113.1 dhe 113.7 të Kushtetutës, 
nenet 46, 47 dhe 48 të Ligjit dhe rregullin 36 (1) (a) dhe (3) (c) të 
Rregullores së punës, në seancën e mbajtur më 23 shtator 2011, njëzëri    
 

VENDOSI 
 
 

I. TA HEDHË POSHTË  kërkesën si të papranueshme; 
 

II. Ky Vendim do t’u komunikohet palëve dhe do të publikohet në 
Gazetën Zyrtare, në pajtim me nenin 20.4 të Ligjit; 

 
III. Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 
 
 
 
Gjyqtari Raportues                      Kryetari i Gjykatës Kushtetuese  

 
Almiro Rodrigues                                 Prof. Dr. Enver Hasani 
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Parashtruesi X kundër Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të 
Kosovës për refuzimin e ankesës ndaj Vendimit të Ministrisë së 
Punës dhe Mirëqenies Sociale, Departamentit për Mirëqenie 
Sociale 
 
Rasti KI 52-2011, vendimi i datës 1 nëntor 2011 
 
Fjalët kyçe: kontesti administrativ, aftësia e kufizuar (ndihma sociale), 
çështje familjare, mos-zbulimi i identitetit, kërkesa individuale, kërkesë 
qartazi e pabazuar, e drejta në ndihmë sociale, specifikimi i të drejtave të 
shkelura 
 
Parashtruesi e kishte dorëzuar Kërkesën në bazë të nenit 113.7 të 
Kushtetutës, duke pretenduar se i ishin shkelur të drejtat e tij/saj sipas 
neneve 22, 102 dhe 51.2 të Kushtetutës me aktgjykimin e Gjykatës Supreme, 
i cili konfirmonte vendimin e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale që 
refuzonte aplikacionin e Parashtruesit për ndihmë financiare për shkak të 
mungesës së mbështetjes mjekësore. 
Gjykata vendosi se Kërkesa ishte qartazi e pabazuar dhe e papranueshme 
sipas nenit 113.7 të Kushtetutës, nenit 48 të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese 
dhe Rregullës 36.2(b) pasi që Parashtruesi i kërkesës nuk kishte ofruar prova 
prima facie për shkeljen kushtetuese, duke cituar rastin Vanek kundër 
Republikës së Sllovakisë.  Gjykata e pranoi kërkesën e Parashtruesit që të 
mos i zbulohet identiteti për shkak të natyrës së lëndës në fjalë. 
 

 
Prishtinë, më 01.nëntor 2011 

Nr. ref.:148/11 

 
 

 
AKTVENDIM PËR PAPRANUESHMËRI 

 
në  

 
Rastin nr. KI 52/11 

 
Parashtrues 

 
X 
 

Vlerësimi i kushtetutshmërisë së një Aktgjykimi të Gjykatës 
Supreme të Kosovës  

 
GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS  
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E përbërë nga: 
 
Enver Hasani, Kryetar 
Kadri Kryeziu, Zëvendëskryetar 
Robert Carolan, gjyqtar 
Altay Suroy, gjyqtar 
Almiro Rodrigues, gjyqtar 
Snezhana Botusharova, gjyqtare 
Ivan Čukalović, gjyqtar 
Gjyljeta Mushkolaj, gjyqtare dhe 
Iliriana Islami, gjyqtare 
 
Parashtruesi i kërkesës 
 
1. Parashtruesi i kërkesës është banor i Republikës së Kosovës që ka 

kërkuar mbrojtje të identitetit.  
 
Vendimi i kontestuar 
 
2. Vendimi i kontestuar është një Aktgjykim i Gjykatës Supreme të 

Kosovës, me të cilin është refuzuar ankesa ndaj një Vendimi të Ministrisë 
së Punës dhe Mirëqenies Sociale (në tekstin e mëtejmë: MPMS) - 
Departamenti i Mirëqenies Sociale (në tekstin e mëtejmë: DMS).  

 
Objekti i çështjes  
 
3. Parashtruesi i kërkesës pretendon se me atë Aktgjykim të Gjykatës 

Supreme të Kosovës i është cenuar e drejta për mbrojtje sociale e 
parashikuar me Kushtetutën e Republikës së Kosovës.  

 
Baza juridike 
 
4. Nenet 113.7 dhe 21.4 të Kushtetutës, nenet 20, 22.7 dhe 22.8 të Ligjit për 

Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës, i datës 16 dhjetor 2008 
(në tekstin e mëtejmë: Ligji) dhe rregulli 56 (2) i Rregullores së punës të 
Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: 
Rregullorja e punës).  

 
Procedura në Gjykatë     
 
5. Më 15 prill 2011, parashtruesi i kërkesës e ka parashtruar kërkesën në 

Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës.  
 



BULETINI I PRAKTIKËS GJYQËSORE | 450 
 

 

6. Më 10 maj 2011, Gjykata Kushtetuese e njoftoi Gjykatën Supreme të 
Kosovës se është iniciuar procedura e vlerësimit të kushtetutshmërisë së 
Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës.   

 
7. Më 23 shtator 2011, pas shqyrtimit të raportit të gjyqtarit Ivan Čukalović, 

Kolegji shqyrtues i përbërë nga gjyqtarët Robert Carolan (kryesues), 
Almiro Rodrigues dhe Dr. Iliriana Islami i paraqiti Gjykatës në përbërje 
të plotë rekomandimin për papranueshmërinë e kërkesës dhe për 
miratimin e kërkesës për mbrojtje të identitetit të parashtruesit të 
kërkesës. 

 
Mbrojtja e identitetit të parashtruesit të kërkesës  
 
8. Gjykata vërejti arsyet e kërkesës së parashtruesit për mbrojtje të 

identitetit të cilat, mu për shkak të natyrës së tyre, nuk të do të zbulohen. 
Gjykata e konsideroi kërkesën të bazuar dhe rrjedhimisht e miratoi 
kërkesën për mbrojtje të identitetit. Për këtë arsye, elemente të 
ndryshme të fakteve që do të mund të çonin deri te zbulimi i identiteti të 
parashtruesit të kërkesës do të hiqen nga Vendimi.  

 
Përmbledhje e fakteve 
 
9. Parashtruesi i kërkesës pohon se vuan nga një sëmundje e pashërueshme 

dhe se atë sëmundje e ka trashëguar edhe fëmija i tij/saj. Pasi që 
parashtruesi i kërkesës  nuk ka pasur mundësi të sigurojë barnat, ai/ajo 
ka paraqitur kërkesë për njohjen e të drejtës për mbështetje financiare në 
Qendrën për Punë Sociale në Z për mbështetje të familjeve me fëmijë me 
nevoja të veçanta.  
 

10. Qendra për Punë Sociale në Z vendosi ta refuzojë si të pabazë kërkesën 
për njohjen e të drejtës për mbështetje financiare të familjes që kujdeset 
për fëmijë me aftësi të kufizuara të përhershme për fëmijën Y në bazë të 
mendimit të Komisionit Mjekësor të shkallës së parë.  

 
11. Parashtruesi i kërkesës ushtroi ankesë kundër këtij Vendimi në Këshillin 

e Ankesave të MPMS-DMS në Prishtinë, si organ i shkallës së dytë.  
 

12. Pas shqyrtimit të ankesës, Këshilli i Ankesave në Prishtinë, si organ i 
shkallës së dytë, vendosi të refuzojë ankesën dhe vërtetoi Vendimin e 
Qendrës për Punë Sociale në Z. Ky Vendim është marrë në bazë të 
mendimit të Komisionit Mjekësor të shkallës së dytë, në të cilin është 
theksuar se nuk ekziston aftësia e kufizuar e përhershme.  

 
13. Parashtruesi i kërkesës ushtroi ankesë në Gjykatën Supreme të Kosovës 

kundër Vendimit të Këshillit të Ankesave në Prishtinë,  
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14. Gjykata Supreme e Kosovës e refuzoi ankesën si të pabazuar, duke 
theksuar se nga shkresat e lëndës shihej që mendimet mjekësore të 
Komisionit Mjekësor të shkallës së parë dhe të shkallës së dytë 
konkludonin se fëmijës Y nuk mund t’i njihet e drejta për mbështetje 
materiale sepse nuk ekziston aftësia e kufizuar e përhershme.   

 
Pretendimet e parashtruesit të kërkesës   
 
15. Parashtruesi i kërkesës pretendon se me Aktgjykimin e Gjykatës 

Supreme të Kosovës i është cenuar e drejta për mbrojtje sociale. 
Parashtruesi i kërkesës pohon që është shkelur neni 51, paragrafi 2, i 
Kushtetutës i cili parashikon të drejtën për mbrojtjen shëndetësore dhe 
sociale.  
 

16. Më tej, parashtruesi i kërkesës thekson se ka pasur shkelje të nenit 102, 
paragrafi 3, të Kushtetutës, i cili obligon gjykatat që të gjykojnë në bazë 
të Kushtetutës dhe Ligjit, duke theksuar se Gjykata Supreme nuk kishte 
zbatuar drejt nenet 6, 10, 11 dhe 13 të Ligjit për Përkrahje Materiale 
Familjeve të Fëmijëve me Aftësi të Kufizuara të Përhershme.  

 
17. Në fund, parashtruesi i kërkesës pretendon se ka pasur shkelje të nenit 

22 të Kushtetutës i cili parashikon zbatimin e drejtpërdrejtë të 
marrëveshjeve dhe instrumenteve ndërkombëtare, përkatësisht nenit 13 
të Kartës Sociale Evropiane të vitit 1996. 

 
Vlerësimi i pranueshmërisë së kërkesës  
 
18. Parashtruesi i kërkesës pohon se neni 51, paragrafi 2, (E drejta për 

Mbrojtje Shëndetësore dhe Sociale), neni 102, paragrafi 3, (Parimet e 
Përgjithshme të Sistemit Gjyqësor), dhe neni 22 (Zbatimi i 
Drejtpërdrejtë i Marrëveshjeve dhe Instrumenteve Ndërkombëtare) të 
Kushtetutës së Kosovës, paraqesin bazë për kërkesën e parashtruar. 
  

19. Neni 48 i Ligjit për Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës 
parashikon:  

 
“Parashtruesi i kërkesës ka për detyrë që në kërkesën e tij të qartësoj 
saktësisht se cilat të drejta dhe liri pretendon se i janë cenuar dhe cili 
është akti konkret i autoritetit publik të cilin parashtruesi dëshiron ta 
kontestojë.”  

 
20. Në bazë të Kushtetutës, Gjykata Kushtetuese nuk është Gjykatë e Apelit, 

kur shqyrtohen vendimet e marra nga ana e gjykatave më të ulëta. Roli i 
gjykatave më të ulëta është të interpretojnë ligjin dhe të zbatojnë 
rregullat përkatëse të procedurës dhe të drejtës materiale (shih, mutatis 
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mutandis, Garcia Ruis kundër Spanjës [GC], nr. 30544/96, paragrafi 28, 
Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut [GJEDNJ] 1999-I).  
 

21. Parashtruesi i kërkesës nuk ka paraqitur ndonjë provë prima facie që 
tregon shkelje të të drejtave të tij kushtetuese (shih, Vanek kundër 
Republikës Sllovake, Vendimi i GJEDNJ-së lidhur me pranueshmërinë e 
kërkesës, nr. 53363/99, i 31 majit 2005). Parashtruesi i kërkesës nuk 
thekson se në çfarë mënyre nenet 22, 51 dhe 102 mbështesin kërkesën e 
tij, siç është përcaktuar me nenin 113.7 të Kushtetutës dhe nenin 48 të 
Ligjit.  

 
22. Parashtruesi i kërkesës pohon se i janë cenuar të drejtat me konstatimin 

e gabuar të fakteve dhe me zbatimin e gabuar të ligjit nga ana e gjykatave 
më të ulëta, pa saktësuar qartazi se në çfarë mënyre me ato vendime i 
janë cenuar të drejtat kushtetuese. 

 
23. Në këtë rast, parashtruesit të kërkesës i ishin ofruar mundësi të shumta 

për ta paraqitur rastin e vet dhe për ta kontestuar interpretimin e ligjit 
për të cilin konsideron se ishte i gabuar, në Ministrinë e Punës dhe 
Mirëqenies Sociale dhe në Gjykatën Supreme. Pas shqyrtimit të 
procedurave në tërësi, Gjykata Kushtetuese nuk ka gjetur se procedurat 
përkatëse ishin në çfarëdo mënyre të padrejta apo arbitrare (shih 
mutatis mutandis, Shub kundër Lituanisë, Vendimi i GJEDNJ-së mbi 
pranueshmërinë e kërkesës nr. 17064/06, i 30 qershorit 2009).  

 
24. Si përfundim, në këtë kërkesë nuk janë plotësuar kushtet për 

pranueshmëri. Parashtruesi i kërkesës ka dështuar të mbështesë me 
prova pretendimin se me vendimin e kontestuar i janë cenuar të drejtat 
dhe liritë kushtetuese.  

 
25. Prandaj, rezulton që kërkesa është qartazi e pabazuar në pajtim me 

rregullin 36 (2b) të Rregullores së punës, i cili parashikon që: “Gjykata 
do të refuzojë një kërkesë si qartazi të pabazuar nëse bindet se b) faktet e 
paraqitura në asnjë mënyrë nuk e arsyetojnë pretendimin për shkeljen e 
një të drejte kushtetuese”.  

 

PËR KËTO ARSYE 

Gjykata Kushtetuese e Kosovës në pajtim me nenin 113.7 të Kushtetutës, 
nenin 20 të Ligjit dhe rregullin 56, paragrafin 2, dhe rregullin 36 (2b) të 
Rregullores së punës, në seancën e mbajtur më 23 shtator 2011, njëzëri 
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VENDOS 
 

 
I. TA HEDHË POSHTË  kërkesën si të papranueshme; 

 
II. Ky Vendim do t’u komunikohet palëve dhe do të publikohet në 

Gazetën Zyrtare, në pajtim me nenin 20.4 të Ligjit; 
 

III. Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 
 
 
Gjyqtari raportues                            Kryetari i Gjykatës Kushtetuese  
 
Ivan Čukalović                                    Prof. Dr. Enver Hasani 
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Sylë Shlivova kundër Vendimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, 
Rev. Nr. 82/2002 
 
Rasti KI 58-2011, vendimi i datës 1 nëntor 2011 
 
Fjalët kyçe: kontesti në punësim, e papranueshme ratione temporis, kërkesë 
individuale,  e drejta për punësim, ndërprerja e marëdhënies së punës  
 
Parashtruesi e kishte dorëzuar Kërkesën në bazë të nenit 113.7 të 
Kushtetutës, duke pretenduar se në vitin 2002 Gjykata Supreme e Kosovës 
kishte shkelur të drejtën e tij për punësim, kur ajo kishte konfirmuar 
vendimet e gjykatave të shkallës më të ulët për hedhjen poshtë të ankesës së 
tij, për shkak të mosrespektimit të afatit kohor. Ankesa ishte kundër 
Komunës së Jashnicës e cila në  vitin 2000 nuk e kishte punësuar atë në 
pozitën e  asistentit në Zyrën Komunale në fshatin Jashnicë, por e kishte 
punësuar një kandidat më pak të kualifikuar, përkundër vendimit të vitit 
1999 për rikthimin e tij në pozitën e mëparshme si korrigjim për shkak të 
përjashtimit të tij të mëhershëm nga autoritetet serbe. 
Gjykata vendosi se Kërkesa ishte e papranueshme për shkak të 
mospërputhjes ratione temporis me Kushtetutën sipas Rregullës 36.3(h) të 
Rregullores së Punës pasi që këto ngjarje kishin ndodhur para hyrjes në fuqi 
të Kushtetutës. 
 
 

Prishtinë, më 01.nëntor 2011 
Nr. ref.: RK 147/11 

 
 

 
AKTVENDIM PËR PAPRANUESHMËRI 

 
në    

 
Rastin Nr. KI 58/11 

 
Parashtruesi 

 
Sylë Shlivova 

 
Vlerësim i kushtetutshmërisë të Aktvendimit të Gjykatës Supreme 

të Kosovës  Rev. Nr. 82/2002, të 21 gushtit 2002 
 
 
 

GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS  
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e përbërë nga: 
 
Enver Hasani, Kryetar 
Kadri Kryeziu, Zëvendëskryetar 
Robert Carolan, gjyqtar 
Altay Suroy, gjyqtar 
Almiro Rodrigues, gjyqtar 
Snezhana Botusharova, gjyqtare 
Ivan Čukalović, gjyqtar 
Gjyljeta Mushkolaj, gjyqtare dhe 
Iliriana Islami, gjyqtare 

 
Parashtruesi i kërkesës   
 
1. Parashtruesi i kërkesës është Sylë Shlivova nga fshati Jashanicë 

(Jošanica), Komuna e Klinës. 
 
Vendimi i kontestuar 
 
2. Vendim i kontestuar është Aktvendimi i Gjykatës Supreme të Kosovës 

Rev. Nr. 82/2002, i 21 gushtit 2002, me të cilin është refuzuar revizioni 
ndaj Aktvendimit të Gjykatës Komunale të Pejës Ac. Nr. 54/2002, të 8 
prillit 2002.   

 
Objekti i çështjes  
 
3. Parashtruesi i kërkesës e konteston Aktvendimin e Gjykatës Supreme të 

Kosovës  Rev. Nr. 82/2002, të 21 gushtit 2002, duke konsideruar se i 
është shkelur e drejta e punës e parashikuar me Kushtetutën e 
Republikës së Kosovës.    

 
Baza juridike 
 
4. Nenet 113.7 dhe 21.4 të Kushtetutës, nenet 20, 22.7 dhe 22.8 të Ligjit Nr. 

03/L-121 për Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës të 16 
dhjetorit 2008 (në tekstin e mëtejmë: Ligji) dhe rregulli 56, paragrafi 2, i 
Rregullores së punës të Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës  
(në tekstin e mëtejmë: Rregullorja e punës).  

 
Procedura në Gjykatën Kushtetuese  
 
5. Parashtruesi i kërkesës e dorëzoi kërkesën në Gjykatën Kushtetuese të 

Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: Gjykata) më 28 prill 2011. 
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6. Më 22 qershor 2011, Gjykata Kushtetuese e njoftoi Gjykatën Supreme të 
Kosovës se është iniciuar procedura e shqyrtimit të kushtetutshmërisë të 
Aktvendimit të Gjykatës Supreme të Kosovës Rev. Nr. 82/2002, të 21 
gushtit 2002.  

 
7. Më 4 tetor 2011, pas shqyrtimit të raportit të gjyqtares Snezhana 

Botusharova, Kolegji shqyrtues i përbërë nga gjyqtarët Robert Carolan 
(kryesues), Almiro Rodrigues dhe Prof. Dr. Enver Hasani, i paraqiti 
Gjykatës në përbërje të plotë rekomandimin për papranueshmërinë e 
kërkesës. 

 
Përmbledhja e fakteve 
 
8. Parashtruesi i kërkesës ka qenë në marrëdhënie pune në Zyrën 

komunale në fshatin Jashanicë në periudhën prej vitit 1968 deri në vitin 
1998, kur “autoritetet serbe e përjashtuan me dhunë nga puna”.  

 
9. Parashtruesi i kërkesës sërish u pranua në vendin e punës si asistent në 

Zyrën Komunale në fshatin Jashanicë me Aktvendimin Nr. 153/99 të 
Këshillit Komunal të Klinës, të Qeverisë së Përkohshme të Kosovës, të 
datës 1 tetor 1999, “për një periudhë të caktuar deri në shpalljen e 
konkursit”. 

 
10. Më 5 tetor 2000 u shpall konkursi për të gjithë punëtorët e administratës 

në të cilin kishte konkurruar edhe parashtruesi i kërkesës për vendin e 
punës asistent në Zyrën komunale në fshatin Jashanicë, mirëpo në 
vendin e punës ku kishte konkurruar parashtruesi i kërkesës  ishte 
pranuar një person tjetër.    

 
11. I pakënaqur me një vendim të tillë të komisionit të konkursit, 

parashtruesi i kërkesës  parashtroi padi në Gjykatën Komunale të Klinës 
për anulimin e konkursit. Parashtruesi i kërkesës  në këtë padi në pjesën 
relevante thotë se “është intervistuar nga ana e komisionit kompetent 
por në vendin e punës për të cilin kishte konkurruar ai ishte pranuar 
një person tjetër i cili nuk i ka plotësuar kushtet“. 

 
12. Në seancën e Gjykatës Komunale të Klinës, të mbajtur më 7 dhjetor 

2001, përfaqësuesit e Komunës së Klinës në përgjigjën e tyre kishin 
pohuar se „padia kundër tyre ishte e pabazë, se komuna e Klinës nuk e 
kishte shpallur konkursin por Administrata Ndërkombëtare UNMIK-
ut”. Më tutje, ata kishin pohuar se në bazë të Rregullores së UNMIK-ut 
2000/47 parashikohet imuniteti për organet e UNMIK-ut, se zyra në 
fshatin Jashanicë nuk ekziston më dhe se i është bashkuar zyrës në 
Komunën e Klinës, dhe se përfundimisht kishin kaluar të gjitha afatet 
brenda të cilave do të mund të kërkohej mbrojtja gjyqësore“. 
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13. Gjykata Komunale e Klinës me Aktvendimin C. Nr. 89/2001, të 7 

dhjetorit 2001, pas shqyrtimit të të gjitha provave e refuzoi padinë si të 
parashkruar për shkak se kishin kaluar të gjitha afatet prekluzive të 
parapara me ligjet e atëhershme në fuqi në Republikën e Kosovës dhe me 
rregulloret e UNMIK-ut.   

 
14. Ndaj aktvendimit të Gjykatës Komunale të Klinës parashtruesi i kërkesës 

parashtroi ankesë në Gjykatën e Qarkut në Pejë, e cila me Aktvendimin 
Ac. Nr. 54/2002, të 8 prillit 2002, e refuzoi ankesën dhe e vërtetoi 
Aktvendimin e Gjykatës Komunale të Klinës C.br. 89/2001, të 7 dhjetorit 
2001. 

 
15. Ndaj aktvendimit të Gjykatës së Qarkut në Pejë Ac. Nr. 54/2002, të 8 

prillit 2002, parashtruesi i kërkesës parashtroi revizion në Gjykatën 
Supreme të Kosovës e cila me aktvendimin  Rev. Nr. 82/2002, të 21 
gushtit 2002, e refuzoi si të pabazuar.   

 
Pretendimet e parashtruesit të kërkesës  
 
16. Parashtruesi i kërkesës pretendon se me Aktvendimin e Gjykatës 

Supreme të Kosovës Rev. Nr. 82/2002, të 21 gushtit 2002, i është 
shkelur e drejta e punës, e lejuar dhe parashikuar me Kushtetutë. Ai nuk 
përmend nenet e Kushtetutës që janë shkelur mirëpo kërkon që të 
kthehet në punë.  

 
Vlerësimi i pranueshmërisë së kërkesës  
 
17. Në mënyrë që të mund të gjykojë për kërkesën e parashtruesit, Gjykata 

duhet së pari të shqyrtojë nëse parashtruesi i kërkesës i ka plotësuar të 
gjitha kushtet e pranueshmërisë të përcaktuara me Kushtetutë dhe të 
specifikuara më tej në Ligj dhe Rregullore të punës.  

 
18. Në lidhje me këtë kërkesë, Gjykata Kushtetuese konstaton se 

parashtruesi i kërkesës  ankohet në Aktvendimin e Gjykatës Supreme të 
Kosovës Rev. Nr. 82/2002, të 21 gushtit 2002. Kjo do të thotë se kërkesa 
ka të bëjë me ngjarje para 15 qershorit 2008, respektivisht para datës së 
hyrjes në fuqi të Kushtetutës së Republikës së Kosovës. Në bazë të kësaj, 
kërkesa është dorëzuar pas afatit, dhe kësisoj nuk është në përputhje 
“ratione temporis” me dispozitat e Kushtetutës dhe të Ligjit (shih 
mutatis mutandis Jasiūnienė kundër Lituanisë, Kërkesa nr. 41510/98, 
Aktgjykimi i GJEDNJ-së të 6 marsit dhe 6 qershorit  2003).  
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19. Rrjedhimisht, kërkesa është e papranueshme në pajtim me rregullin 36 
(3h) të Rregullores së punës i cili parashikon që „një kërkesë mund të 
konsiderohet si e papranueshme edhe në rastet vijuese, kur: 

 
 h) kërkesa nuk është ratione temporis në pajtim me Kushtetutën“.  

 
 

PËR KËTO ARSYE 
 
Gjykata Kushtetuese në pajtim me nenin 113.7 të Kushtetutës, nenin 20 të 
Ligjit, dhe rregullin 36 (3h) të Rregullores së punës, në seancën e mbajtur 
më 4 tetor 2011, njëzëri 

 
VENDOS 

 
I. TA HEDHË POSHTË  kërkesën si të papranueshme; 

 
II. Ky Vendim do t’u komunikohet palëve dhe do të publikohet në 

Gazetën Zyrtare, në pajtim me nenin 20.4 të Ligjit; 
 
III. Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 
 
 
 
Gjyqtarja raportuese                   Kryetari i Gjykatës Kushtetuese  

 
Snezhana Botusharova                        Prof. Dr. Enver Hasani 
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Elmi Dragusha kundër Aktgjykimit Rev. Nr. 185/2008 i Gjykatës 
Supreme 
 
Rasti KI 72-2011, vendimi i datës 1 nëntor 2011  
 
Fjalët kyçe: kontest në punësim, kërkesë individuale, kërkesë qartazi e 
pabazuar 
 
Parashtruesi kishte dorëzuar Kërkesën në bazë të nenit 113.7 të Kushtetutës, 
duke pretenduar se janë shkelur të drejtat e tij kushtetuese me aktgjykimin e 
Gjykatës Supreme, i cili konfirmonte vendimet e gjykatave më të ulëta për 
refuzimin e ankesës së Parashtruesit në lidhje me vendimin për punësim të 
marrë nga Qendra për Mirëqenie Sociale në Obiliq. Parashtruesi argumentoi 
se aktgjykimi i Gjykatës Supreme kishte shkelur nenin 31 të Kushtetutës 
sepse ai nuk i kishte zgjidhur dallimet materiale në mes të provave të 
parashtruara nga palët. 
Gjykata vendosi se Kërkesa ishte qartazi e pabazuar dhe për këtë e 
papranueshme, sipas nenit 48 të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese dhe 
Rregullës 36.2(b) të Rregullores së Punës, sepse ajo nuk ofronte prova prima 
facie për të vërtetuar shkeljen kushtetuese, duke cituar rastin Vanek kundër 
Republikës së Sllovakisë. 
 

 
Prishtinë, më 01 nëntor 2011 

Nr. ref.: RK101/11 

 
 
 

ATKVENDIM PËR PAPRANUESHMËRI 
 

në    
 

Rasti Nr. KI 72/11 
 

Parashtruesi  
 

Elmi Dragusha 
 
Vlerësim i kushtetutshmërisë të Aktgjykimit të Gjykatës Supreme 

të Kosovës  
Rev. nr. 185/2008, të datës 6 janar 2011  

 
 

GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS  
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e përbërë nga: 
 
Enver Hasani, Kryetar 
Kadri Kryeziu, Zëvendëskryetar 
Robert Carolan, gjyqtar 
Altay Suroy, gjyqtar 
Almiro Rodrigues, gjyqtar 
Snezhana Botusharova, gjyqtare 
Ivan Čukalović, gjyqtar 
Gjyljeta Mushkolaj, gjyqtare dhe 
Iliriana Islami, gjyqtare 

 
Parashtruesi i kërkesës 
 
1. Parashtruesi i kërkesës është Elmi Dragusha nga fshati Prugoc, Komuna 

e Obiliqit. 
 
Vendimi i kontestuar 
 
2. Parashtruesi i kërkesës konteston Aktgjykimin e Gjykatës Supreme të 

Kosovës Rev. nr. 185/2008, të datës 6 janar 2011, i cili i është dorëzuar 
më 8 mars 2011. 

 
3. Në fakt, parashtruesi i kërkesës pohon se “Gjykata Supreme nuk i ka 

përcaktuar të drejtat sipas të cilave do të duhej të shiheshin 
kundërthëniet në mes të dëshmive materiale të të dy palëve”. 

 
Baza juridike  
 
4. Kërkesa bazohet në nenet 113.7 dhe 21.4 të Kushtetutës, nenet 20, 22.7 

dhe 22.8 të Ligjit Nr. 03/L-121 për Gjykatën Kushtetuese të Republikës 
së Kosovës, i datës 16 dhjetor 2008 (në tekstin e mëtejmë: Ligji) dhe 
rregullin 56, paragrafi 2, të Rregullores së punës. 

 
Procedura në Gjykatë 
 
5. Më 23 maj 2011, parashtruesi i kërkesës e paraqiti kërkesën në Gjykatën 

Kushtetuese të Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: Gjykata). 
Më 24 maj 2011, parashtruesi i kërkesës u njoftua që të kompletonte 
kërkesën, dhe më 2 qershor 2011, ai kompletoi dhe sqaroi kërkesën. 

 
6. Ndërkohë, me rastin e kompletimit të kërkesës, parashtruesi i kërkesës, 

pa dhënë ndonjë arsyetim, ka kërkuar që të mos zbulohet identiteti i tij. 
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7. Më 24 qershor 2011, Gjykata informoi parashtruesin e kërkesës dhe 
gjykatat e përfshira, se ka filluar procedura e vlerësimit të 
kushtetutshmërisë lidhur me rastin KI-72-11.  

 
8. Më 5 tetor 2011, pas shqyrtimit të raportit të gjyqtarit Almiro Rodrigues, 

Kolegji shqyrtues i përbërë nga gjyqtarët Robert Carolan (kryesues), 
Altay Suroy dhe Ivan Čukalović, i propozoi Gjykatës në përbërje të plotë 
refuzimin e kërkesës si të papranueshme  

 
Përmbledhje e fakteve 
 
9. Më 11 shkurt 2002, Qendra për Punë Sociale në Prishtinë (në tekstin e 

mëtejmë: QPS në Prishtinë), në të përditshmen „Koha ditore“ ka shpallur 
konkurs për vendin e punës të Zyrtarit për shërbime sociale në Qendrën 
për Punë Sociale në Obiliq (në tekstin e mëtejmë: QPS në Obiliq), ku 
kërkohej që kandidatët të kenë shkollim të lartë universitar.  

 
10. Në mesin e 9 kandidatëve të tjerë, parashtruesi i kërkesës ka aplikuar për 

postin.  Megjithëse, pas procedurave të selektimit dhe rekrutimit, 
parashtruesi i kërkesës nuk u punësua. 

 
11. Parashtruesi i kërkesës paraqiti ankesë në Gjykatën Komunale në 

Prishtinë kundër vendimit të QPS në Obiliq. Më 23 janar 2003, Gjykata 
Komunale në Prishtinë refuzoi ankesën e parashtruesit të kërkesës si të 
pabazë. 

 
12. Parashtruesi i kërkesës parashtroi ankesë në Gjykatën e Qarkut në 

Prishtinë ndaj aktgjykimit të Gjykatës Komunale në Prishtinë. Më 20 
maj 2005, Gjykata e Qarkut në Prishtinë anuloi aktgjykimin e Gjykatës 
Komunale në Prishtinë, për shkak të zbatimit të  gabueshëm të ligjit dhe 
ktheu rastin për rigjykim.  

 
13. Më 27 shkurt 2007, në rigjykim Gjykata Komunale në Prishtinë përsëri 

refuzoi ankesën e parashtruesit të kërkesës si të pabazë. 
 
14. Parashtruesi i kërkesës parashtroi ankesë në Gjykatën e Qarkut në 

Prishtinë ndaj aktgjykimit të Gjykatës Komunale në Prishtinë. Më 19 
nëntor 2007, Gjykata e Qarkut në Prishtinë refuzoi ankesën e 
parashtruesit të kërkesës si të pabazë, dhe mbështeti Aktgjykimin e dytë 
të Gjykatës Komunale në Prishtinë Cl. nr. 192/2005, të datës 27 shkurt 
2007. 

 
15. Parashtruesi i kërkesës parashtroi kërkesë në Gjykatën Supreme të 

Kosovës për revizion ndaj aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut në Prishtinë. 
Më 6 janar 2011, Gjykata Supreme e Kosovës ka refuzuar si të pabazë 
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kërkesën e parashtruesit të kërkesës për revizion dhe mbështeti 
aktgjykimin e Gjykatës së Qarkut në Prishtinë. 

 
16. Në arsyetimin e Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës Rev. nr. 

185/2008, të datës 6 janar 2011, Gjykata Supreme pohon si vijon: 
 

„… nga procesverbali mbi vlerësimin e aftësive të kandidatëve nr. 18, i 
datës 15 mars 2002, vërtetohet se kandidati  i cili ka të kryer Fakultetin 
Juridik dhe është vlerësuar me 43 pikë, është pranuar. Paditësi ka të 
kryer Fakultetin e Filozofisë dhe Sociologjisë dhe është vlerësuar me 21 
pikë“. 
 
„… gjykatat e instancës më të ulët kanë zbatuar në mënyrë të drejtë të 
drejtën materiale kur kanë refuzuar kërkesëpadinë e paditësit ngase 
vendimi mbi pranimin e kandidatit është i ligjshëm, pasi që kandidati i 
pranuar është Jurist i Diplomuar dhe ka plotësuar kushtin e paraparë 
në konkurs…“ 

 
Faktet e paraqitura nga parashtruesi i kërkesës  
 
17. Parashtruesi i kërkesës pohon se “QPS në Obiliq (...) ka shpallur konkurs 

për pozitën e Zyrtarit të shërbimeve sociale për të cilën pozitë është e 
nevojshme të ketë kualifikime universitare përkatëse dhe jo, siç 
konsiderojnë gjykatat, se është i nevojshëm kualifikim superior 
universitar”. 

 
18. Ai më tutje pohon se “nga interpretimi që [ai] i bëri konkursit, rezulton 

se detyrë e kandidatit me kualifikim përkatës është që të  kryej analiza 
sociale, por është punësuar i diplomuari i cili sipas kualifikimeve kryen 
analiza/justifikime, çka nuk korrespondon me detyrat e  shpallura në 
konkurs. Në konkurs është kërkuar që kandidati duhet të zgjidh raste 
sociale, e avokati nuk i kryen këto detyra”. 

 
19. Prandaj, parashtruesi i kërkesës konsideron se personi i përzgjedhur, 

duke qenë avokat, “nuk i plotëson kushtet dhe selektimi është kryer duke 
shkelur ligjin”. 

 
20. Në fund, parashtruesi i kërkesës konkludon se më aktgjykimin e Gjykatës 

Supreme është shkelur e drejta për gjykim të drejtë, siç parashihet me 
nenin 31 të Kushtetutës.  

 
21. Parashtruesi i kërkesës, po ashtu konkludon se është shkelur neni 6.1 i 

Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut (në tekstin e mëtejmë: 
KEDNJ) . Neni 6.1 thotë: 
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“Në përcaktimin e të drejtave dhe detyrimeve civile (…) çdo njeri ka të 
drejtë për një proces të drejtë dhe të hapur brenda një afati të 
arsyeshëm(…) ”. 

 
22. Parashtruesi i kërkesës më tutje thirret në nenin 13 të KEDNJ-së, i cili 

parasheh:  
 

“Çdo personi të cilit i janë shkelur të drejtat dhe liritë e njohura në këtë 
Konventë, ka të drejtë të paraqes një ankim efektiv përpara një instance 
kombëtare dhe kur kjo shkelje ka qenë kryer nga persona që veprojnë 
brenda ushtrimit të funksioneve të tyre zyrtare”. 

 
23. Prandaj, parashtruesi i kërkesës kërkon nga Gjykata Kushtetuese „që ta 

miratojë padinë e tij, anulojë Aktgjykimin e Gjykatës Supreme të 
Kosovës Rev. nr. 185/2008 dhe Aktgjykimin e Gjykatës së Qarkut në 
Prishtinë  Ac. nr. 588/2007, si dhe të kthej lëndën për rigjykim në 
Gjykatës Supreme apo Gjykatën Komunale“.  

 
Vlerësim i pranueshmërisë së kërkesës 
 
24. Parashtruesi i kërkesës pohon që neni 31 (E Drejta për Gjykim të Drejtë 

dhe të Paanshëm) i  Kushtetutës si dhe nenet 6 dhe 13 të KEDNJ-së (E 
Drejta për Gjykim të Drejtë dhe të Paanshëm dhe e Drejta për zgjidhej 
efektive) janë bazë për kërkesën e tij. 

 
25. Kushtet për pranueshmëri parashihen me Kushtetutë, specifikohen më 

tej me Ligjin për Gjykatën Kushtetuese dhe Rregulloren e punës. 
 
26. Neni 48  i Ligjit për Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës 

thotë: 
 

“Parashtruesi i kërkesës ka për detyrë që në kërkesën e tij të qartësojë 
saktësisht se cilat të drejta dhe liri pretendon se i janë cenuar dhe cili 
është akti konkret i autoritetit publik të cilin parashtruesi dëshiron ta 
kontestojë”. 

 
27. Sipas Kushtetutës, Gjykata Kushtetuese nuk duhet të veprojë si Gjykatë e 

Apelit kur shqyrtohen vendimet e nxjerra nga gjykatat e rregullta. 
Gjykatat e rregullta kanë për detyrë t’i interpretojnë dhe zbatojnë 
rregullat përkatëse të së drejtës procedurale dhe materiale (shih, mutatis 
mutandis, Garcia Ruiz kundër Spanjës (GC), nr. 30544/96, par. 28, 
Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut [GJEDNJ] 1999-I). 
 

28. Parashtruesi i kërkesës nuk e ka argumentuar dhe as nuk ka paraqitur 
ndonjë dëshmi prima facie që tregon shkeljen e të drejtave të tij 
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kushtetuese (shih, Vanek kundër Republikës Sllovake, Vendimi i 
GJEDNJ-së mbi pranueshmërinë e kërkesës nr. 53363/99, të 31 majit 
2005). Parashtruesi i kërkesës nuk specifikon se pse dhe si neni 31 i 
Kushtetutës dhe 6 e 13 të KEDNJ-ës e mbështesin kërkesën e tij, siç 
kërkohet me nenin 113.7 të Kushtetutës dhe nenin 48 të Ligjit. 

 
 
29. Parashtruesi i kërkesës pohon që të drejtat e tij ishin shkelur për shkak të 

konstatimit të gabuar të fakteve nga gjykatat më të ulëta dhe zbatimit të 
gabuar të ligjit, pa referenca specifike lidhur me atë se si këto vendime i 
shkelën të drejtat e tij kushtetuese. 

 
30. Në këtë rast, parashtruesit të kërkesës i ishin ofruar mundësi të shumta 

për ta paraqitur rastin e vet dhe për ta kontestuar interpretimin e ligjit, 
që mendonte se ishte i gabuar, para Gjykatës Komunale, asaj të Qarkut 
dhe Gjykatës Supreme. Gjykata Kushtetuese nuk gjen që procedurat 
përkatëse ishin të padrejta apo arbitrare (shih mutatis mutandis, Shub 
kundër Lituanisë, Vendimi i GJEDNJ-së mbi pranueshmërinë e kërkesës 
nr_17064/06, të 30 qershorit 2009).  

 
31. Prandaj, rezulton që kjo kërkesë është qartazi e pabazë, në 

përputhshmëri me rregullin 36 (2b) të Rregullores së punës i cili 
parasheh se „Gjykata do të refuzojë një kërkesë si qartazi të pabazuar 
nëse bindet se:... b) faktet e paraqitura në asnjë mënyrë nuk e arsyetojnë 
pretendimin për shkeljen e një të drejte kushtetuese“. 

 
PËR KËTO ARSYE 

 
Gjykata Kushtetuese e Kosovës në pajtim me nenin  113.7 të Kushtetutës, 
nenin  20 të Ligjit, dhe rregullin 36 (2b) të Rregullores së punës, në seancën 
e mbajtur më 5 tetor 2011, njëzëri    

 
VENDOSI 

 
I. TA HEDHË POSHTË  kërkesën si të papranueshme; 

 
II. Ky Vendim do t’u komunikohet palëve dhe do të botohet në Gazetën 

Zyrtare, në pajtim me nenin 20.4 të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese; 
 
III. Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 
 
Gjyqtari raportues                         Kryetari i Gjykatës Kushtetuese 
  
Almiro Rodrigues                                Prof. Dr. Enver Hasani 
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Zora Palič dhe Paško Palič kundër Aktgjykimit Rev. Nr. 218/2006 
të Gjykatës Supreme dhe Aktgjykimit P. Nr. 177/2002 të Gjykatës 
Komunale të Lipjanit 
 
Rasti KI 86-2010, vendimi i datës 18 tetor 2010 
 
Fjalët kyçe: kërkesë individuale, e drejta për të punuar dhe ushtruar 
profesionin, ndërprerja e marëdhënies së punës 
 
Parashtruesit e kishin dorëzuar Kërkesën në bazë të nenit 113.7 të 
Kushtetutës duke pretenduar se ju ishin shkelur të drejtat e tyre sipas nenit 
49 të Kushtetutës kur Gjykata Supreme kishte konfirmuar vendimin e 
Gjykatës së Qarkut të Prishtinës për të mbështetur refuzimin e Gjykatës 
Komunale të Lipjanit të kërkesës së tyre për kthim në punë ndaj UNMIK-ut, 
për shkak se ua kishte ndërprerë kontratën e tyre të punës si mësimdhënës 
pa ndonjë arsye legjitime. Pala e paditur kishte argumentuar se 
Parashtruesit e kërkesës e kishin përfunduar me dëshirë punësimin e tyre 
dhe se ishte e domosdoshme  të bëhej zëvendësimi i tyre për të ruajtur 
vazhdimësinë e programit arsimor.  
Gjykata vendosi se Kërkesa ishte e papranueshme sipas nenit 49 të Ligjit për 
Gjykatën Kushtetuese sepse ata nuk e kishin parashtruar Kërkesën brenda 
afatit kohor prej katër muajsh nga nxjerrja e aktgjykimit përfundimtar për 
rastin. 
 

Prishtinë, më 01 nëntor 2011 
Nr. ref.: RK 155 /11 

 
 

 
AKTVENDIM PËR PAPRANUESHMËRI 

 
në 

 
Rastin nr. KI 86/10 

 
Parashtruesit 

 
Zora Paliç dhe Pashko Paliç 

 
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme 
të Kosovës Rev.nr. 218/2006, të dates 15 maj 2008, dhe 
Aktgjykimit të Gjykatës Komunale në Lipjan P. nr. 177/2002,të 
datës 9 janar 2003 
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GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS 
 

 
e përbërë nga:  
 
Enver Hasani, Kryetar  
Kadri Kryeziu, Zëvendëskryetar 
Robert Carolan, gjyqtar  
Altay Suroy, gjyqtar  
Almiro Rodrigues, gjyqtar  
SnezhanaBotusharova, gjyqtare 
Ivan Čukalović, gjyqtar  
Gjyljeta Mushkolaj, gjyqtare dhe  
Iliriana Islami, gjyqtare  
 
Parashtruesi i kërkesës  
 
1. Parashtruesit janë znj. Zora Paliç dhe z. Pashko Paliç, me vendbanim në 

Lipjan. 
 
Vendimi i kontestuar 
 
2. Vendimet e  kontestuara nga parashtruesit e kërkesës janë: 
 

a.   Aktvendimi i Gjykatës Supreme të Kosovës (në tekstin e mëtejmë: 
Gjykata Supreme) Rev. nr. 218/2006, i cili iu dorëzua parashtruesit 
të kërkesës më 16 dhjetor 2008; dhe 

b.   Aktgjykimi i Gjykatës Komunale në Lipjan P. nr. 177/2002, i cili iu 
dorëzua parashtruesit të kërkesës më 3 qershor 2003. 

 
Objekti i çështjes  
 
3. Parashtruesit pretendojnë se është shkelur neni 49 [E drejta për punë 

dhe ushtrim të profesionit] i Kushtetutës së Republikës së Kosovës (në 
tekstin e mëtejmë: Kushtetuta).   

 
Baza juridike  
 
4. Neni 113.7 i Kushtetutës, neni 22 i Ligjit për Gjykatën Kushtetuese të 

Republikës së Kosovës i 15 janarit 2009 (Nr. 03/L-121), (në tekstin e 
mëtejmë: Ligji) dhe rregulli 56 (2) i Rregullores së punës së Gjykatës 
Kushtetuese të Republikës ës Kosovës (në tekstin e mëtejmë: Rregullorja 
e punës). 
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Procedura në Gjykatë  
 
5. Më 15 shtator 2010, parashtruesit e kërkesës paraqitën kërkesë në 

Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: 
Gjykata). 

 
6. Më 9 nëntor 2010, kërkesa iu përcoll Gjykatës Komunale në Lipjan. 
 
7. Më 7 dhjetor 2010, Kryetari, me Urdhrin Nr. GJR. 86/10, emëroi 

gjyqtaren Snezhana Botusharova si Gjyqtare raportuese. Po të njëjtën 
ditë, Kryetari, me Urdhrin Nr. KSH. 86/10, emëroi Kolegjin shqyrtues në 
përbërje të gjyqtarëve Almiro Rodrigues, Kadri Kryeziu dhe Gjyljeta 
Mushkolaj. 

 
8. Më 2 mars 2011, Kolegji shqyrtues shqyrtoi raportin e Gjyqtarit 

raportues dhe i rekomandoi Gjykatës papranueshmërinë e kërkesës.  
 
Përmbledhja e fakteve 
 
9. Parashtruesit  e kërkesës kërkuan nga Gjykata Komunale në Lipjan që t’i 

rikthej ata në vendet e tyre të punës në shkollën fillore në Janjevë. Më 9 
janar 2003, Gjykata Komunale e hodhi poshtë kërkesën e parashtruesve 
të kërkesës si të pabazë (Aktgjykimi P. nr. 177/2002).  

 
10. Në Gjykatën Komunale parashtruesit e kërkesës deklaruan se: 
 

a.    Ata ishin të punësuar të përhershëm për  32 dhe 30 vjet; 
b.    Atyre u ishte mohuar, pa ndonjë bazë, vazhdimi i punësimit nga 

UNMIK-u; 
c.    Ata morën të ardhurat deri më 31 dhjetor 1999, dhe se ata ishin të 

punësuar deri më 31 gusht 2000; 
d.    Ata kishin kërkuar nga shkolla, gojarisht dhe me shkrim, që të 

vazhdonin me punën  e tyre; dhe 
e.    Nuk është iniciuar ndonjë procedurë disiplinore kundër tyre dhe 

asnjë vendim për ndërprerjen e punës nuk iu ishte dorëzuar 
parashtruesve të kërkesës.  
 

11. Pala e paditur iu përgjigj Gjykatës Komunale se: 
 

a.    Parashtruesit e kërkesës nuk ishin në punë që nga 1 shtatori 2000 
deri më 29 shtator 2001; 

b.    Shkolla u detyrua të rekrutojë staf të ri për pozitat që ishin mbajtur 
nga dy parashtruesit e kërkesës, në mënyrë që të ofrojë mësimdhënie 
normale për nxënësit, që më parë ishin mësuar nga parashtruesit e 
kërkesës; dhe 
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c.    Administrata e UNMIK-ut, Departamenti i Arsimit, u autorizua të 
vendoste për rekrutimin dhe shkarkimin e stafit të shkollës.  

 
12. Gjykata Komunale deklaroi se: 
 

a.    Koordinatori për Komunitetet Lokale në Lipjan kishte njoftuar 
parashtruesit e kërkesës se vendet e tyre të punës ishin zënë nga stafi 
i ri, pasi që ata vullnetarisht kishin lëshuar punën; 

b.    Parashtruesit e kërkesës nuk kishin paraqitur ndonjë kundërshtim 
tek organet kompetente të shkollës lidhur me shkeljet e pretenduara 
të të drejtave të tyre sipas ligjit të punës; dhe 

c.    Në bazë të nenit 83.2 (të Drejtat Themelore) të Ligjit për 
Marrëdhënie të Punës parashihet se mbrojtja e të drejtave nuk mund 
të kërkohet në  gjykatën kompetente, përveç nëse kjo mbrojtje e të 
drejtave është kërkuar më parë nga organet kompetente të 
organizatës.  

 
13. Parashtruesit e kërkesës u ankuan në Gjykatën e Qarkut në Prishtinë, e 

cila hodhi poshtë ankesën e tyre dhe mbështeti Aktgjykimin e Gjykatës 
Komunale në Lipjan, duke theksuar se zbatimi i të drejtës materiale dhe 
procedurale ishte korrekt (Aktgjykimi Gzh. nr. 394/2003, i datës 14 
korrik 2005). 

 
14. Parashtruesit e kërkesës më pastaj u ankuan në Gjykatën Supreme, duke 

theksuar se: 
 

a.    Gjykatat e rregullta nuk kanë shqyrtuar nëse kishte baza ligjore për 
ndërprerjen e punësimit; 

b.    Nuk ekzistonte dëshmi se parashtruesit e kërkesës e kishin lënë 
punën vullnetarisht; 

c.    Gjykatat e rregullta nuk kishin marrë në konsideratë të gjitha 
dëshmitë që kishin paraqitur parashtruesit e kërkesës; dhe 

d.    Aktgjykimi i gjykatave të rregullta nuk ishte arsyetuar.  
 
15. Gjykata Supreme refuzoi ankesën si të pabazë (Aktgjykimi Rev. nr. 

218/2006, i datës 15 maj 2008), duke theksuar se situata faktike dhe e 
drejta materiale e procedurale ishin aplikuar me korrektësi nga gjykatat 
e rregullta. 

 
Pretendimet e parashtruesve të kërkesës 
 
16. Parashtruesit e kërkesës pretendojnë se kontratat e tyre të punës ishin 

ndërprerë në mënyrë të paligjshme dhe jokushtetuese, pa ndonjë 
vendim.  
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17. Për më tepër, parashtruesit e kërkesës pretendojnë se Kushtetuta 
garanton të drejtat bazë të qytetarëve, si e drejta për punësim, për çka 
bëhet fjalë në rastin e tyre.    

 
18. Përveç kësaj, parashtruesit e kërkesës deklarojnë se ata janë qytetarë të 

Kosovës dhe kanë të drejtë për punësim, sepse ata ishin të punësuar për 
më tepër 30 vjet, sipas kontratës së punës, dhe në këtë mënyrë, është e 
palogjikshme që punësimi i tyre të ndërpritet pa ndonjë vendim të 
nxjerrë nga shkolla.   

 
Vlerësimi i pranueshmërisë së kërkesës 
 
19. Sa për pretendimet e parashtruesve të kërkesës se është shkelur e drejta 

e tyre e garantuar me nenin 49 [E drejta për punë dhe ushtrim të 
profesionit] të Kushtetutës, Gjykata vëren se, për të qenë në gjendje të 
gjykojë mbi kërkesën e parashtruesit të kërkesës, është e nevojshme 
paraprakisht të vlerësohet nëse parashtruesi i kërkesës i ka plotësuar të 
gjitha kushtet e pranueshmërisë të cilat përcaktohen me Kushtetutë, 
specifikuar me Ligj dhe Rregullore të punës. 

 
20. Si një nga kërkesat e parapara për plotësimin e kushteve, parashtruesit e 

kërkesës duhet të kujdeseshin për të paraqitur kërkesën brenda afatit 
kohor prej 4 muajsh pas vendimit të fundit të gjykatës lidhur me rastin e 
tyre, siç edhe përcaktohet me nenin 49 të Ligjit. Sidoqoftë, nga 
parashtresa e parashtruesve të kërkesës duket se vendimi i fundit 
gjyqësor lidhur me rastin e tyre, ishte Aktgjykimi i Gjykatës Supreme i 15 
majit 2008, i cili iu dorëzua atyre më 16 dhjetor 2008, përderisa ata e 
paraqitën kërkesën e tyre në Gjykatën Kushtetuese tek më 15 shtator 
2010, që është më shumë se 4 muaj pas hyrjes në fuqi të Ligjit (shih 
nenin 56 të Ligjit). 

 
21. Nga kjo rrjedh se, në bazë të nenit 49 të Ligjit, kërkesa është e 

parashkruar.   
 
 

PËR KËTO ARSYE  
 

Gjykata Kushtetuese në bazë të nenit 20 të Ligjit dhe rregullit 56 (2) të 
Rregullores së punës, më 2 mars 2011, njëzëri   
 

 
VENDOSI  

 
 

I. TA HEDHË POSHTË kërkesën si të papranueshme; 
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II. Ky Vendim do t'u komunikohet palëve dhe do të publikohet në 
Gazetën Zyrtare, në pajtim me nenin 20.4 të Ligjit për Gjykatën 
Kushtetuese;  
 

III. Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 
 
 
Gjyqtari raportues                               Kryetari i Gjykatës Kushtetuese 
 
Snezhana Botusharova                              Prof. Dr. Enver Hasani 
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Ndërmarrja Private Gradevinar kundër Aktgjykimit Ae - Pž Nr. 
21/2008 të Gjykatës Supreme 
 
Rasti KI 1-2011, vendimi i datës 1 nëntor 2011 
 
Fjalët kyçe: kompensimi (për dëmet e luftës), kërkesa individuale, 
marrëveshjet dhe instrumentet ndërkombëtare, kërkesë qartazi e pabazuar, 
specifikimi i të drejtave që janë shkelur 
 
Parashtruesi e kishte dorëzuar Kërkesën në bazë të neneve 21.4 dhe 113.7 të 
Kushtetutës, duke pretenduar se i ishin shkelur të drejtat e paspecifikuara të 
tij kushtetuese me vendimin e Gjykatës Supreme, i cili e konfirmonte 
vendimin e gjykatës më të ulët për hedhjen poshtë të kërkesës së 
Parashtruesit për kompensim në lidhje me dëmtimin të pronës nga 
aktivitetet gjatë dhe pas luftës së vitit 1999, mbi bazen e imunitetit.  
Gjykata vendosi se Kërkesa ishte e papranueshme sipas nenit 113.7 të 
Kushtetutës, nenit 48 të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese dhe Rregullës 
36.2(b) të Rregullores së Punës pasi që Parashtruesi nuk kishte specifikuar 
se cilat të drejta apo liri kushtetuese përfshiheshin në kërkesën e tij ose nuk 
kishte paraqitur prova prima facie për shkeljen kushtetuese, duke cituar 
rastin Vanek kundër Republikës së Sllovakisë.  Gjykata konstatoi se forcat e 
KFOR-it dhe të UNMIK-ut kishin imunitet nga përgjegjësitë civile. Gjykata 
theksoi se diskrecioni i saj është i kufizuar vetëm në zgjidhjen e 
kundërthënieve kushtetuese, siç janë ato se a ka pasur Parashtruesi gjykim 
të drejtë, e jo zgjidhjen e kontesteve rreth fakteve apo rreth të drejtës 
materiale, duke cituar rastin Garcia Ruiz  
kundër Spanjës.  Gjykata konstatoi se procedurat e gjykatës më të ulët nuk 
kanë qenë as të padrejta e as arbitrare, duke cituar rastin Shub kundër 
Lituanisë. 
 

Prishtinë, më 01 nëntor 2011 
Nr. ref.: RK149/11 

 
 

 
AKTVENDIM PËR PAPRANUESHMËRI 

 
në 

 
Rastin Nr. KI 01/11 

 
Parashtruesi 

 
Ndërmarrja private “Građevinar”  
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Vlerësimi i kushtetutshmërisë të Aktgjykimit të Gjykatës Supreme 
të Kosovës  

Ae -Pž nr.21/2008, të 15 korrikut 2010  
 
 

GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS  
 
 
E përbërë nga: 
 
Enver Hasani, Kryetar 
Kadri Kryeziu, Zëvendëskryetar 
Robert Carolan, gjyqtar 
Altay Suroy, gjyqtar 
Almiro Rodrigues, gjyqtar 
Snezhana Botusharova, gjyqtare 
Ivan Čukalović, gjyqtar 
Gjyljeta Mushkolaj, gjyqtare dhe 
Iliriana Islami, gjyqtare 

 
Parashtruesi i kërkesës 
 
1. Parashtruesi i kërkesës është ndërmarrja private „Građevinar“ nga 

Kraleva, që përfaqësohet nga avokati Miro Delević, nga Mitrovica.  
 
Vendimi i kontestuar 
 
2. Vendimi i kontestuar është Aktgjykimi i Gjykatës Supreme të Kosovës 

Ae-Pž br.21/2008, i 15 korrikut 2010, me të cilin është refuzuar si e 
pabazuar ankesa ndaj Aktgjykimit të Gjykatës Ekonomike të Qarkut në 
Prishtinë IV P-nr.11/2005, të 11 korrikut 2007, në lidhje me kërkesën e 
parashtruesit për dëmshpërblim për shkak të   dëmit të shkaktuar si 
pasojë e shkatërrimit të pronës, gjatë dhe menjëherë, pas veprimeve 
luftarake të vitit 1999.   

 
Objekti i çështjes  
 
3. Parashtruesi i kërkesës konteston Aktgjykimin e Gjykatës Supreme të 

Kosovës Ae-Pž nr.21/2008, të 15 korrikut 2010, duke mos përmendur 
ndonjë nen konkret të Kushtetutës së Republikës së Kosovës (në tekstin 
e mëtejmë: Kushtetuta). Parashtruesi i kërkesës pohon se shkelja e të 
drejtës qëndron në faktin se „në çdo kohë dhe në të gjitha rastet e drejta 
duhet të ekzistojë dhe se ekzistenca e së drejtës gjithnjë ofron mbrojtje 
për personat fizikë dhe juridikë si dhe ngrit çështjen e  përgjegjësisë “. 

 



BULETINI I PRAKTIKËS GJYQËSORE | 473 
 

 

Baza juridike  
 
4. Kërkesa është parashtruar në bazë të neneve 113.7 dhe 21.4 të 

Kushtetutës, neneve 20, 22.7 dhe 22.8 të Ligjit nr. 03/L-121 të Gjykatës 
Kushtetuese të Republikës së Kosovës, të datës 16 dhjetor 2008 (në 
tekstin e mëtejmë: Ligji) dhe rregullit 56, paragrafi 2, të Rregullores së 
punës. 

  
Procedura në Gjykatë 

 
5. Parashtruesi i kërkesës më 5 janar 2011 paraqiti kërkesën në Gjykatën 

Kushtetuese të Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: Gjykata). 
 
6. Më 23 mars 2011, Gjykata Kushtetuese  e njoftoi  z. Miro Delević, 

Gjykatën Supreme të Kosovës dhe Gjykatën Ekonomike të Qarkut në 
Prishtinë se është iniciuar procedura për lëndën nr. KI-01-11. 

 
7. Më 28 mars 2011, Gjykata Ekonomike e Qarkut në Prishtinë në 

përgjigjen drejtuar Gjykatës Kushtetuese të Kosovës ka theksuar se nuk 
ka asgjë të re për të shtuar dhe se mendimi i saj për objektin e çështjes 
është paraqitur në aktgjykimin e Gjykatës Ekonomike të Qarkut në 
Prishtinë. 

 
8. Më 29 mars 2011, Gjykata Supreme e Kosovës në përgjigjen drejtuar 

Gjykatës Kushtetuese të Kosovës ka theksuar se nuk ka asgjë të re për të 
shtuar dhe se mendimi i saj mbi objektin e çështjes është paraqitur në 
aktgjykimin e Gjykatës Supreme të Kosovës.  

 
9. Më 5 prill 2011, Gjykata Kushtetuese ka kërkuar nga avokati Miro 

Dalević që të dorëzojë prova mbi datën e pranimit të Aktgjykimit të 
Gjykatës Supreme të Kosovës Ae-P ž nr. 21/, të datës 15 korrik 2010. 

 
10. Më 26 prill 2011, avokati Miro Delević në përgjigjen me shkrim ka 

njoftuar Gjykatën Kushtetuese se fletëdorëzimi për pranimin e 
aktgjykimit gjendet në Gjykatën Supreme të Kosovës. 

 
11. Më 28 qershor 2011, Gjykata Ekonomike e Qarkut, me anë të faksit, ka 

dërguar fletëdorëzimin në të cilin shihet se avokati Miro Delević e ka 
marrë aktgjykimin e Gjykatës Supreme më 22 shtator 2010. 

 
12. Më 4 tetor 2011, pas shqyrtimit të raportit të gjyqtarit Altay Suroy, 

Kolegji shqyrtues, i përbërë nga gjyqtarët: Snezhana Botusharova 
(kryesuese), Ivan Čukalović dhe Iliriana Islami, i paraqiti Gjykatës në 
përbërje të plotë rekomandimin për papranueshmërinë e kërkesës.   
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Përmbledhja e fakteve 
 

13. Ndërmarrja private „Građevinar“, nga fshati Ratinë, Komuna e Kralevës, 
e cila gjatë vitit 1999 ka zhvilluar veprimtari afariste në Komunën e 
Obiliqit, ka paraqitur kërkesë-padi në Gjykatën Ekonomike të Qarkut në 
Prishtinë me të cilën kërkon nga Komuna e Prishtinës-si e paditura e 
parë, nga Institucionet e Përkohshme të Kosovës-si e paditura e dytë dhe 
nga Qeveria e Kosovës-si e paditura e tretë, që ndërmarrjes private 
„Građevinar“ t’i kompensohet dëmi që i është shkaktuar gjatë gjysmës së 
dytë të vitit 1999. 

 
14. Në të vërtetë, ndërmarrjes private „Građevinar“ në gjysmën e dytë të vitit 

1999 i është shkaktuar dëm që parashtruesi i kërkesës e ka vlerësuar të 
jetë 255,000,00 Euro, kurse bëhet fjalë për pronën e shkatërruar të cilën 
ndërmarrja private „Građevinar” e ka poseduar dhe e cila përbëhej prej: 
objekteve, pemishtes, të mbjellave, fitimeve të humbura për shkak të 
moskultivimit të tokës, ashtu sikurse edhe sendeve të luajtshme të cilat 
gjendeshin në objektet e përmendura. 

 
15. Në kërkesë-padinë e parashtruar në Gjykatën Ekonomike të Qarkut në 

Prishtinë, parashtruesi i kërkesës është thirrur në atë se përgjegjësia e të 
paditurve bazohet në nenin 180 të Ligjit për Marrëdhëniet Detyrimore, 
në Konventën Evropiane për të Drejtat dhe Liritë e Njeriut dhe 
Protokollin e Konventës që rregullon të drejtën e gëzimit paqësor dhe 
mbrojtjes së pronës. 

 
16. Më 11 korrik 2007, Gjykata Ekonomike e Qarkut në Prishtinë me 

Aktgjykimin IV. P.br. 11/2005 ka refuzuar kërkesë-padinë si të pabazuar 
në pjesën që i përket përgjegjësisë së Komunës-si e paditura e parë-me 
arsyetimin se „neni 180 i Ligjit për marrëdhënie detyrimore nuk 
parasheh përgjegjësinë e Komunës kur bëhet fjalë për shkatërrimin e 
pronës për shkak të luftës dhe veprimeve luftarake, sepse organet e 
Komunës gjithsesi nuk janë në gjendje të ndalojnë luftën, gjegjësisht 
agresivitetin në tërë vendin sikurse ka ndodhur në Kosovë gjatë vitit 
1999”.  

 
17. Me të njëjtin aktgjykim në lidhje me Institucionet e Përkohshme të 

Kosovës-si e paditura e dytë, dhe Qeveria e Kosovës-si paditura e tretë, 
Gjykata [Ekonomike] e Qarkut në Prishtinë, padinë e parashtruar e 
refuzoi me arsyetimin se ,,sipas rregullores së UNMIKUT 2000/47 të 
18 gushtit të vitit 2000, personeli i UNMIKUT gëzon imunitet”, ashtu 
sikurse edhe Qeveria e Kosovës-si e paditura e tretë ,,nuk mund të jetë 
palë në procedurë sepse në pajtim me nenin 77 të Ligjit të procedurës 
civile nuk ka status të personit juridik”.   
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18. Më 22 janar të vitit 2008, përmes avokatit Miro Delević ndërmarrja 
private „Građevinar” ushtron ankesë në Gjykatën Supreme të Kosovës, 
në të cilën ndër të tjera thuhet se “dëmi për të cilin ankohet i ka ndodhur 
pas 9 qershorit të vitit 1999, pas mbarimit të aksioneve luftarake ashtu 
siç ka ardhur edhe deri te zbatimi i gabueshëm i të drejtës materiale 
nga vështrimi i legjitimitetit pasiv të të paditurit të dytë dhe të tretë”.  

 
19. Më 15 korrik 2010, Gjykata Supreme e Kosovës me Aktgjykimin Ae-Pž 

br.21/2008 ka refuzuar si të pabazuar ankesën e avokatit Miro Delević, 
dhe vërtetoi Aktgjykimin e Gjykatës Ekonomike të Qarkut në Prishtinë 
VI P-br. 11/2005, të 11 korrikut 2007.  

 
Pretendimet e parashtruesit të kërkesës 
 
20. Parashtruesi i kërkesës pohon se me vendimin e Gjykatës Supreme të 

Kosovës me të cilën i është refuzuar kërkesë-padia e parashtruar e 
ndërmarrjes private „Građevinar“ që t’i kompensohet dëmi që i është 
bërë pas shkatërrimit të pronës së ndërmarrjes private „Građevinar“ 
gjatë vitit 1999, i janë shkelur të drejtat e tij të garantuara me 
Kushtetutën e Republikës së Kosovës duke mos cekur konkretisht cilat 
nene të  Kushtetutës i janë shkelur. 

 
21. Parashtruesi i kërkesës konsideron se “shkelja e të drejtave qëndron në 

faktin se në çdo kohë dhe në të gjitha rastet e drejta duhet të ekzistojë, 
dhe se ekzistenca e së  drejtës gjithnjë  ofron mbrojtje për personat fizikë 
dhe juridikë si dhe krijon çështjen e  përgjegjësisë”.  

 
22. Parashtruesi i kërkesës më tej konsideron se me aktgjykimet e Gjykatës 

së Qarkut dhe  Gjykatës Supreme përkrahet vakuumi juridik nga aspekti 
i legjitimitetit pasiv të KFOR-it, UNMIK-ut dhe Qeverisë së Kosovës  në 
këtë kontest.  

 
Rregullat relevante kushtetuese dhe ligjore që kanë të bëjnë me 
kontestet pronësore  
 
23. Ligji mbi marrëdhëniet detyrimore, në nenin 180, paragrafi 1, në vijim 

parasheh; 
 

 “Për dëmin e krijuar nga vdekja, për lëndimin trupor ose humbjen, 
përkatësisht shkatërrimin e pronës së personave fizik gjatë akteve të 
dhunës ose të terrorit, si dhe me rastin e demonstratave dhe 
manifestimeve publike, përgjigjet bashkësia organet e së cilës, sipas 
rregullave në fuqi, kanë qenë të detyruara të ndalojnë një dëm të tillë”.  
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Rregullat relevante kushtetuese dhe ligjore që kanë të bëjnë me 
përgjegjësinë e organeve qeveritare 
 
24. Rregullorja nr. 1999/1, e 25 korrikut 1999, e cila përcakton autorizimin e 

udhëheqësisë së përkohshme në Kosovë, sipas nenit 1, paragrafi 1 dhe 
nenit 7  përcakton si në vijim:  

 
1.1       Gjithë pushteti legjislativ dhe ekzekutiv në lidhje me Kosovën, 
duke përfshirë administrimin e organeve të drejtësisë, i vishet UNMIK-
ut dhe ushtrohet nga Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm.. 
 
Kjo rregullore konsiderohet të ketë hyrë në fuqi më 10 qershor 1999, 
datë e miratimit të Rezolutës 1244 (1999) nga Këshilli i Sigurimit të 
Kombeve të Bashkuara. 

 
Rregullat relevante kushtetuese dhe ligjore që kanë të bëjnë me 
imunitetin   

 
25. Neni 146 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës [Përfaqësuesi Civil 

Ndërkombëtar] parashikon si në vijim: 
 

Pavarësisht dispozitave tjera të kësaj Kushtetute: 
 

1. Përfaqësuesi Ndërkombëtarë Civil dhe organizatat e akterët e tjerë 
ndërkombëtarë të mandatuar sipas Propozimit Gjithëpërfshirës për 
Zgjidhjen e Statusit të Kosovës, të datës 26 mars 2007, kanë mandatin 
dhe kompetencat e përcaktuara me Propozimin Gjithëpërfshirës duke 
përfshirë zotësinë juridike si dhe privilegjet dhe imunitetet e 
përcaktuara me të. 

 
26. Rregullorja nr. 2000/47, e datës 18 gusht të vitit 2000, që ka të bëjë me 

statusin, privilegjet dhe imunitetin e KFOR-it dhe UNMIK-ut si dhe 
personelit të tyre në Kosovë, me nenet  2.1 i 3.1 përcakton si në vijim: 

 
2.1 KFOR-i, prona e tij, fondet dhe pasuritë e tij,  janë të liruara nga 
çfarëdo procesi ligjor.   
 
3.1  UNMIK-u, prona e tij, fondet dhe pasuritë e tij janë të liruara nga 
çfarëdo procesi ligjor. 

 
Vlerësimi paraprak i pranueshmërisë 

 
27. Kushtet e pranueshmërisë janë të parapara me Kushtetutë, të 

specifikuara më tej në Ligjin për Gjykatën Kushtetuese dhe në 
Rregulloren e punës.  
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28. Kërkesa e parashtruesit është në përputhje me afatet kohore të 

përcaktuara me Kushtetutë, Ligj dhe Rregullore të punës, mënyra e 
llogaritjes së afateve kohore është përcaktuar në rregullin 27  pikat 3 dhe 
6 të Rregullores së punës, të cilat parashikojnë si në vijim: 

 
3. Kur periudha shprehet me muaj, ajo përfundon me kalimin e ditës së 
njëjtë të muajit me ditën gjatë të cilës ka ndodhur ngjarja ose veprimi 
për të cilin duhet të llogaritet periudha kohore, ose, nëse është e 
përshtatshme, në ditën e parë të muajit vijues; 
 
6. Përndryshe, nëse periudha përfundon të shtunën, të dielën ose në 
ndonjë festë zyrtare, ajo do të vazhdojë deri në fund të ditës së parë të 
punës që vjen pas saj. 

   
29. Neni 48 i Ligjit për Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës 

parashikon që: 
  

“Parashtruesi i kërkesës ka për detyrë që në kërkesën e tij të qartësoj 
saktësisht se cilat të drejta dhe liri pretendon se i janë cenuar, dhe cili 
është akti konkret i autoritetit publik të cilin parashtruesi dëshiron ta 
kontestoj”. 
 

30. Sipas Kushtetutës, Gjykata Kushtetuese nuk vepron si Gjykatë e Apelit, 
kur shqyrtohen vendimet e nxjerra nga gjykatat e instancave më të ulëta. 
Gjykatat më të ulëta kanë për detyrë t’i interpretojnë dhe zbatojnë 
rregullat përkatëse të së drejtës procedurale dhe materiale (shih, mutatis 
mutandis, Garcia Ruiz kundër Spanjës (GC), nr. 30544/96, par. 28, 
Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut [GJEDNJ] 1999-I). 

 
31. Parashtruesi i kërkesës nuk ka paraqitur prova prima facie me të cilat 

vërtetohet shkelja e të drejtave të tij kushtetuese (shih Vanek kundër 
Republikës së Sllovakisë, vendimi i GJEDNJ në lidhje me 
pranueshmërinë e kërkesës nr.  53363/99, të 31 majit 2005). 
Parashtruesi i kërkesës nuk thekson se në cilat nene të Kushtetutës e 
mbështet kërkesën e tij, ashtu siç është paraparë në nenin 113.7  të 
Kushtetutës dhe nenin 48 të Ligjit. 

 
32. Parashtruesi i kërkesës pohon se i janë shkelur të drejtat me konstatimin 

e gabueshëm të fakteve dhe me zbatimin e gabueshëm të ligjit nga 
Gjykatat më të ulëta, parashtruesi i kërkesës pohon se gjykatat e 
instancave më të ulëta po i japin përkrahje “vakumit juridik”.  

 
33. Nga dispozitat e lartpërmendura ligjore të Rregullores së UNMIK-ut 

1999/1, të 25 korrikut 1999, me nenet 1.1 dhe 7.1 qartazi shihet se ai 
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vakum ligjor nuk ekziston sepse rregullorja parasheh veprim retroaktiv 
prej 10 qershorit 1999, si dhe administratën e UNMIK-ut si të vetmin 
autoritet përgjegjës. Ndërsa Rregullorja nr. 2000/47 e 18 gushtit 2000, 
mbi statusin, privilegjet dhe imunitetin e KFOR-it dhe UNMIK-ut dhe 
personelit të tyre në Kosovë, sipas neneve 2.1 dhe 3.1 përcakton 
imunitetin e tyre në aspektin e pronës, fondeve dhe pasurisë së KFOR-it 
dhe UNMIK-ut nga çfarëdo procedure ligjore.   

 
34. Në këtë rast, parashtruesit të kërkesës i janë ofruar mundësi të shumta 

që të paraqesë rastin e tij dhe të kontestojë interpretimin e ligjit për të 
cilin pohon se është i pasaktë, në Gjykatën Ekonomike të Qarkut dhe në 
Gjykatën Supreme. Pas shqyrtimit të procedurës në tërësi, Gjykata 
Kushtetuese nuk ka gjetur se procedurat përkatëse në çfarëdo mënyre 
ishin të padrejta apo arbitrare (shih, mutatis mutandis, Shub kundër 
Lituanisë, Vendimi  i GJEDNJ mbi pranueshmërinë e kërkesës  nr. 
17064/06, të 30 qershorit 2009).   

 
35. Përfundimisht, kjo kërkesë nuk i ka përmbushur kriteret për 

pranueshmëri. Parashtruesi ka dështuar të theksojë dhe mbështesë me 
prova pretendimin se me vendimin e kontestuar i janë shkelur të drejtat 
dhe liritë kushtetuese. 

 
36. Nga kjo rezulton se kjo kërkesë është qartazi e pabazuar në pajtim me 

rregullin 36 (2b) të Rregullores së punës e cila parasheh që, “ Gjykata 
duhet të refuzojë një kërkesë si qartazi të pabazuar nëse bindet se: b) 
faktet e paraqitura në asnjë mënyrë nuk arsyetojnë pretendimin për 
shkeljen e një  të drejte kushtetuese”. 
 
 
 

PËR KËTO ARSYE 
 
Gjykata Kushtetuese në pajtim me nenin 113.7 të Kushtetutës, nenin 20 të 
Ligjit dhe rregullin 56 (2) e rregullin 36 (2b) të Rregullores së punës, në 
seancën e mbajtur më 4 tetor 2011, njëzëri 
 

 
VENDOSI 

 
I. TA HEDHË POSHTË kërkesën si të papranueshme; 

 
II. Ky Vendim do t’u komunikohet palëve dhe do të publikohet në 

Gazetën Zyrtare, në pajtim me nenin 20.4 të Ligjit për Gjykatën 
Kushtetuese.   
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III. Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 
 
Gjyqtari Raportues              Kryetari i Gjykatës Kushtetuese 

 
Altay Suroy                               Prof. Dr. Enver Hasani 
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Ilmi Rakovica kundër Aktgjykimeve të Gjykatës së Qarkut në 
Prishtinë P. nr. 529/06, dhe Gjykatës Supreme të Kosovës Pp. nr. 
200/07, dhe Gjykatës Supreme në Prishtinë P. nr. 465/07  
 
Rasti KI 113-2010, vendimi i datës 3 nëntor 2011 
 
Fjalët kyçe: çështja penale, dinjiteti i njeriut, kërkesa individuale, 
pretendimi i pafajësisë, vrasje, sjellje e keqe e policisë, e drejta në gjykim të 
drejtë dhe të paanshëm 
 
Parashtruesi e kishte dorëzuar Kërkesën në bazë të nenit 113.7 të 
Kushtetutës duke pretenduar se janë shkelur të drejtat e tij sipas nenit 23 të 
Kushtetutës me aktgjykimet e Gjykatës Supreme të cilat e rritën dënimin e 
caktuar nga Gjykata e Qarkut e Prishtinës për vrasje të rëndë të një polici, 
dhe të Gjykatës së Qarkut të Prishtinës e cila e dënoi për tentim vrasje të 
rëndë të një polici tjetër, sepse ai ishte i pafajshëm për këto vepra. 
Parashtruesi po ashtu u ankua se ishte keqtrajtuar fizikisht nga policia gjatë 
kontrollimit të banesës së tij. Ai pretendoi se nuk u ankua kundër dënimit të 
Gjykatës së Qarkut për tentimvrasje të rëndë sepse frikësohej se Gjykata 
Supreme mund t’ia rriste prapë dënimin. 
Gjykata supozoi se Parashtruesi ankohej sepse nuk i ishte mundësuar gjykim 
i drejtë dhe i paanshëm sipas nenit 31 të Kushtetutës dhe nenit 6 të 
Konventës Evropian për të Drejtat dhe Liritë Themelore të Njeriut. Ajo 
vendosi se Kërkesa ishte e papranueshme pasi që ajo nuk ishte parashtruar 
brenda afatit kohor prej 4 muajve në përputhje me nenin 49 të Ligjit për 
Gjykatën Kushtetuese. Gjykata po ashtu vendosi se Kërkesa ishte e 
papranueshme edhe sipas nenit 113.7 të Kushtetutës dhe nenit 47.2 të Ligjit 
për Gjykatën Kushtetuese sepse Parashtruesi nuk i kishte shterur të gjitha 
mjetet juridike, që tregohej me faktin se ai nuk kishte parashtruar ankesë 
kundër dënimit të tij nga Gjykata e Qarkut për vrasje të rëndë. Gjykata po 
ashtu theksoi se parashikimi i Parashtruesit për perspektivën e zgjidhjes se 
ankesës nuk mjafton për ta liruar atë nga rregulli për shterjen e mjeteve 
juridike, duke cituar rastin Whiteside kundër Mbretërisë së Bashkuar. Ajo 
po ashtu theksoi arsyen e rregullit për shterjen e mjeteve juridike, i cili 
bazohet në supozimin se sistemi ligjor i Kosovës ofron mjete juridike efikase 
për shkeljet kushtetuese, duke cituar rastet Selmouni kundër Francës, 
Azinas kundër Qipros, Universiteti AAB-RIINVEST SHPK kundër Qeverisë 
së Kosovës, dhe Mimoza Kusari Lila kundër Komisionit Qendror të 
Zgjedhjeve. 

 
Prishtinë, më 03.nëntor 2011 

Nr. ref.: RK161/11 
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AKTVENDIM PËR PAPRANUESHMËRI 

 
Në 

 
Rastin Nr. KI 113/10 

 
Parashtruesi 

 
Ilmi Rakovica 

 
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës së 

Qarkut në Prishtinë, P.nr. 529/06, të 15 marsit 2007, 
Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Pp.nr. 200/07, të 5 

korrikut 2007, 
dhe 

Aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, P.nr. 465/07, të 12 
dhjetorit 2008. 

 
 
 

GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS 
 
e përbërë nga: 
 
Enver Hasani, Kryetar 
Kadri Kryeziu, Zëvendëskryetar 
Robert Carolan, gjyqtar  
Altay Suroy, gjyqtar 
Almiro Rodrigues, gjyqtar 
Snezhana Botusharova, gjyqtare 
Ivan Čukalović, gjyqtar 
Gjyljeta Mushkolaj, gjyqtare dhe 
Iliriana Islami, gjyqtare  
 
Parashtruesi i kërkesës 
 
1. Parashtrues është Ilmi Rakovica, me adresë në Prishtinë. 
 
Vendimi i kontestuar 
 
2. Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, P.nr. 529/06, i 15 marsit 

2007, Aktgjykimi i Gjykatës Supreme të Kosovës, Pp.nr. 200/07, i 5 
korrikut 2007, dhe Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, P.nr. 
465/07, i 12 dhjetorit 2008. 
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Objekti i çështjes 
 
3. Parashtruesi mendon që i janë shkelur të drejtat e tij themelore, të 

garantuara me nenin 23 [Dinjiteti i Njeriut] të Kushtetutës së Republikës 
së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: Kushtetuta). 

 
4. Parashtruesi kërkon që Gjykata Kushtetuese (në tekstin e mëtejmë: 

Gjykata) ta rikthejë rastin e tij për rigjykim në gjykatën e shkallës së 
parë, duke pretenduar që këto aktgjykime kanë vendosur në dëm të tij 
dhe ia kanë shkelur të drejtat e tij themelore të garantuara me 
Kushtetutë dhe me Konventën për të Drejtat Themelore të Njeriut. 

 
Baza juridike 
 
5. Neni 113.7 i Kushtetutës, neni 20 i Ligjit Nr. 03/L-121 për Gjykatën 

Kushtetuese të Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: Ligji), dhe 
rregulli 56 (2) i Rregullores së punës së Gjykatës Kushtetuese të 
Republikës së Kosovës. 

 
Procedura në Gjykatë 
 
6. Parashtruesi e parashtroi kërkesën në Sekretariatin e Gjykatës 

Kushtetuese më 5 tetor 2010. 
 
7. Me Urdhrin e Kryetarit të Gjykatës Kushtetuese gjyqtarja Iliriana Islami 

u caktua Gjyqtare raportuese, dhe ai e caktoi Kolegjin shqyrtues të 
përbërë nga gjyqtarët Ivan Čukalović (kryesues), Altay Suroy dhe Gjyljeta 
Mushkolaj. 

 
8. Gjykata e shqyrtoi kërkesën në seancë të mbyllur më 23 maj 2011. 
  
Përmbledhja e fakteve 
 
9. Më 15 mars 2007, Gjykata e Qarkut në Prishtinë, me Aktgjykimin P.nr. 

529/2006, e kishte shpallur parashtruesin fajtor për tentimvrasje të 
rëndë të një polici, Valdet Bajrami, dhe e kishte liruar nga akuza për 
tentimvrasje të rëndë të një polici tjetër, Faruk Hoxha. Ai gjithashtu ishte 
shpallur fajtor për mbajtje në pronësi, kontroll, posedim apo shfrytëzim 
të paautorizuar të armëve. Pasi që ishte shpallur fajtor, parashtruesit i 
ishte shqiptuar dënimi unik me 3 vjet burg. 

 
10. Më 5 korrik 2007, Gjykata Supreme e Kosovës, me Aktgjykimin Ap.nr. 

200/07, e hodhi poshtë si të pabazë ankesën e parashtruesit. Gjykata e 
rishikoi një pjesë të vendimit të Aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut, P.nr. 



BULETINI I PRAKTIKËS GJYQËSORE | 483 
 

 

529/2006, lidhur me kohëzgjatjen e dënimit për akuzën për vrasje të 
rëndë dhe e rriti dënimin në tri vjet e gjashtë muaj burg. Gjykata, 
gjithashtu ia dërgoi për rigjykim Gjykatës së Qarkut një pjesë të vendimit 
të Aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut, P.nr. 529/2006, lidhur me lirimin 
nga akuza për tentimvrasje të rëndë të Faruk Hoxhës. Gjykata e vërtetoi 
dënimin me burg prej një viti për mbajtje apo shfrytëzim të armëve dhe 
shqiptoi dënimin unik me katër vjet burg.  

 
11. Më 12 dhjetor 2008, Gjykata e Qarkut në Prishtinë, me Aktgjykimin P.nr. 

465/07, e shpalli parashtruesin fajtor për tentimvrasje  të rëndë të Faruk 
Hoxhës dhe ia shqiptoi dënimin unik me katër vjet e gjashtë muaj burg. 

 
Pretendimet e parashtruesit 
 
12. Parashtruesi mendon që është akuzuar për një vepër penale të cilën nuk 

e ka kryer. Ai gjithashtu ankohet që gjatë kontrollimit në banesën e tij 
policia përdori armë dhe dhunë të tepërt fizike, e lëndoi, e rrahu dhe e 
torturoi. 

 
13. Si rrjedhojë, parashtruesi pretendon që të drejtat e tij themelore, të 

garantuara me nenin 23 [Dinjiteti i Njeriut] të Kushtetutës janë shkelur. 
Neni 23 thotë: 

 
Neni 23 [Dinjiteti i Njeriut] 
 
Dinjiteti i njeriut është i pacenueshëm dhe është bazë e të gjitha të drejtave 
dhe lirive themelore të njeriut. 
 
14. Parashtruesi theksoi që arsyeja pse ai nuk kishte ushtruar ankesë kundër 

vendimit të dytë të Gjykatës së Qarkut në Prishtinë ishte se frikësohej që 
Gjykata Supreme do të mund t’ia rriste dënimin. 

 
15. Pas leximit të tërësishëm të kërkesës së parashtruar nga parashtruesi, ajo 

që lihet të kuptohet është që parashtruesit nuk i ishte mundësuar gjykim 
i drejtë dhe i paanshëm, siç garantohet me nenin 31 të Kushtetutës dhe 
nenin 6 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe Liritë 
Themelore. Megjithatë, kjo nuk mbrohet në mënyrë specifike as nuk 
është e bazuar në asnjë dokument të paraqitur me kërkesë. 

 
Vlerësimi i pranueshmërisë së kërkesës  
 
16. Për të gjykuar për kërkesën e parashtruesit, Gjykata së pari duhet të 

shqyrtojë nëse parashtruesi i ka përmbushur kriteret për pranueshmëri, 
të përcaktuara në Kushtetutë, dhe të specifikuara më tej në Ligj dhe 
Rregullore të punës. 



BULETINI I PRAKTIKËS GJYQËSORE | 484 
 

 

 
17. Neni 49 i Ligjit thotë me sa vijon: 
 

“Kërkesa parashtrohet brenda afatit prej katër (4) muajve. Afati fillon 
të ecë që nga dita kur parashtruesit i është dorëzuar vendimi gjyqësor. 
Në të gjitha rastet e tjera, afati fillon të ecë në ditën kur vendimi ose akti 
është shpallur publikisht”. 

 
18. Aktgjykimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë (P.nr. 465/07) ishte nxjerrë 

më 12 dhjetor 2008 dhe parashtruesit i ishte dorëzuar më 10 mars 2009. 
Parashtruesi e parashtroi kërkesën në Sekretariatin e Gjykatës 
Kushtetuese më 5 tetor 2010. Në bazë të dokumenteve të dorëzuara, 
kërkesa nuk është parashtruar brenda afatit prej katër muajve në 
përputhje me nenin 49 të Ligjit. 

 
19. Edhe po të ishte dorëzuar kërkesa brenda afatit të paraparë me Ligj, 

çështja e shterimit të të gjitha mjeteve juridike duhet të trajtohet. Sa i 
përket kërkesës së parashtruesit, Gjykata i referohet nenit 113.7 të 
Kushtetutës në lidhje me nenin 47.2 të Ligjit, i cili thotë: 

 
"113.7 Individët janë të autorizuar të ngrenë shkeljet nga autoritetet 
publike dhe të drejtave dhe lirive të tyre individuale, të garantuara me 
Kushtetutë, mirëpo vetëm pasi të kenë shteruar të gjitha mjetet juridike 
të përcaktuara me ligj".  
 
“47.2 Individi mund ta ngritë kërkesën në fjalë vetëm pasi që të ketë 
shteruar të gjitha mjetet juridike të përcaktuara me ligj”. 

 
20. Në bazë të dokumenteve të dorëzuara nga parashtruesi, përkundër 

këshillës së Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, të 12 dhjetorit 2008, se ai 
mund t’i drejtohet Gjykatës Supreme të Kosovës me një ankesë kundër 
aktgjykimit të saj, ai nuk e ka shfrytëzuar këtë të drejtë juridike. 

 
21. Gjykata, gjithashtu vëren që dyshimi i thjeshtë për perspektivën e 

çështjes nuk mjafton për ta përjashtuar parashtruesin nga detyrimet e tij 
për t’u ankuar në organet kompetente (shih Whiteside kundër 
Mbretërisë së Bashkuar, vendim i 7 marsit 1994, Kërkesa nr. 20357/92, 
DR 76, f.80).  

 
22. Më parë, Gjykata theksoi se arsyetimi për rregullin e shterimit të mjeteve 

juridike është që t’ua lejojë autoriteteve në fjalë, duke përfshirë gjykatat, 
mundësinë për ta parandaluar ose korrigjuar shkeljen e supozuar të 
Kushtetutës. Ky rregull bazohet në supozimin se rendi juridik i Kosovës 
do të sigurojë mjet efikas juridik për shkeljen e të drejtave kushtetuese 
(shih, mutatis mutandis, GJEDNJ, Selmouni kundër Francës, Nr. 
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25803194, Vendim i 28 korrikut 1999). Megjithatë, nuk është e 
nevojshme që të drejtat kushtetuese të ceken në mënyrë eksplicite në 
procedurën në fjalë. Nëse çështja ishte ngritur në mënyrë implicite ose 
në substancë, rregulli i shterimit të mjeteve juridike është plotësuar 
(shih, mutatis mutandis, GJEDNJ, Azinas kundër Qipros, Nr. 56679100, 
Vendim i 28 prillit 2004). 

 
23. Gjykata e zbatoi të njëjtin arsyetim kur nxori Aktvendimin për 

Papranueshmëri më 27 janar 2010 për shkak të mosshterimit të mjeteve 
juridike në Rastin Nr. KI 41/09, Universiteti AAB-RIINVEST L.L.C., 
Prishtinë kundër Qeverisë së Republikës së Kosovës, dhe në vendimin e 
vet të 23 marsit 2010 në Rastin Nr. KI. 73/09, Mimoza Kusari Lila 
kundër Komisionit Qendror Zgjedhor. 

 
24. Prandaj, Gjykata vlerëson që parashtruesi nuk i ka shteruar të gjitha 

mjetet juridike që i ka në dispozicion sipas ligjit. 
 

 
 

PËR KËTO ARSYE 
 
Në pajtim me nenin 113(7) të Kushtetutës, nenin 20 të Ligjit për Gjykatën 
Kushtetuese dhe rregullin 36 të Rregullores së punës, Gjykata Kushtetuese 
njëzëri 
 

VENDOS 
 

I. TA HEDHË POSHTË kërkesën si të papranueshme; 
 

II. Ky Vendim do t’u komunikohet palëve dhe do të publikohet në 
Gazetën Zyrtare, në pajtim me nenin 20.4 të Ligjit për Gjykatën 
Kushtetuese; dhe 

 
III. Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 
 
 
Gjyqtarja raportuese                 Kryetari i Gjykatës Kushtetuese 

 
Dr.Iliriana Islami                              Prof. dr. Enver Hasani 
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Alomerovic Muris kundër Aktgjykimeve A. nr. 198/2009 dhe Mia 
nr. 7/2009 të Gjykatës Supreme 
 
Rasti KI 105-2010, vendimi i datës 1 nëntor 2011 
 
Fjalët kyçe: kontesti administrativ, përfaqësuesi i autorizuar, barazia para 
ligjit, kërkesa individuale, masat e përkohshme, kërkesë qartazi e pabazuar, 
regjistrimi i pronës, mbrojtja e ligjshmërisë (pronës) 
 
Parashtruesi e kishte dorëzuar Kërkesën në bazë të nenit 113.7 të 
Kushtetutës, duke pretenduar se janë shkelur të drejtat e tij kushtetuese nga 
një aktgjykim i Gjykatës Supreme, i cili kishte konfirmuar vendimet e 
gjykatës më të ulët dhe të një agjencie administrative të cilat kishin refuzuar 
aplikimin e tij për regjistrimin e tokës me arsyetimin se regjistrimi ishte 
përpjekur të bëhej nga një palë e paautorizuar. Parashtruesi argumentoi se 
aktgjykimi i Gjykatës Supreme kishte shkelur nenet 24.1 dhe 46.1 të 
Kushtetutës, duke cenuar të drejtën e tij në mbrojtje të barabartë dhe në 
pronë.   
Gjykata vendosi se Kërkesa ishte qartazi e pabazuar dhe e papranueshme 
sipas Rregullës 36.1(c) sepse Parashtruesi i kërkesës nuk kishte ofruar prova 
te mjaftueshme dëshmi prima facie për të vërtetuar shkeljen kushtetuese, 
duke cituar rastin Vanek kundër Republikës Sllovake.  Në bazë të nenit 27 të 
Ligjit për Gjykatën Kushtetuese dhe Rregullës 54.1 të Rregullores së Punës, 
Gjykata e refuzoj kërkesën e parashtruesit për caktimin e masës së 
përkohshme, sepse Kërkesa ishte e papranueshme dhe me ketë nuk kishte 
rast të pazgjidhur para Gjykatës. 

 
Prishtinë, më 03. nëntor 2011 

Nr. ref.: RK 152 /11 

 
  

AKTVENDIM PËR PAPRANUESHMËRI  
 

në 
 

Rastin nr. KI 105/10 
 

Parashtrues 
 

Muris Alomerović  
 
 

Vlerësim i kushtetutshmërisë të aktgjykimeve të Gjykatës 
Supreme të Kosovës A. nr. 198/2009, të 17 korrikut 2009 dhe Mia 

nr. 7/2009, të 27 gushtit 2010   
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GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS  
 
e përbërë nga: 
 
Enver Hasani, Kryetar 
Kadri Kryeziu, Zëvendëskryetar 
Robert Carolan, gjyqtar 
Altay Suroy, gjyqtar 
Almiro Rodrigues, gjyqtar 
Snezhana Botusharova, gjyqtare 
Ivan Čukalović, gjyqtar 
Gjyljeta Mushkolaj, gjyqtare dhe 
Iliriana Islami, gjyqtare 

 
Parashtruesi i kërkesës    
 
1. Parashtruesi i kërkesës është z. Muris Alomerović, me vendbanim në 

Mitrovicë, i përfaqësuar nga znj. Shefkije Bunjaku, avokate nga 
Prishtina, e cila vepron në bazë të autorizimit të certifikuar të datës 28 
tetor 2010. 

 
Vendimi i kontestuar 
 
2. Parashtruesi i kërkesës konteston aktgjykimet e Gjykatës Supreme nr. 

198/2009, të 17 korrikut 2009 dhe Mia nr. 7/2009, të 27 gushtit 2010. 
Aktgjykimi i fundit i është dorëzuar parashtruesit të kërkesës më 10 
shtator 2010. 

 
Objekti i çështjes  
 
3. Parashtruesi i kërkesës kërkon të bëhet vlerësimi i kushtetutshmërisë së 

aktgjykimeve të Gjykatës Supreme, duke pretenduar se Gjykata Supreme 
kishte gjetur gabimisht se përfaqësuesi i parashtruesit të kërkesës nuk 
duhej konsideruar si palë e autorizuar, kompetente për të paraqitur 
kërkesë për parcelizimin dhe bartjen e paluajtshmërisë pranë organit 
përkatës të Komunës së Mitrovicës.    

 
4. Parashtruesi i kërkesës pretendon se me atë rast Gjykata Supreme ia ka 

cenuar të drejtat nga neni 24 [Barazia para ligjit] dhe neni 46 [Mbrojtja e 
pronës] i Kushtetutës së Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: 
Kushtetuta).  

 
5. Për më tepër, parashtruesi i kërkesës kërkon nga Gjykata që të vendosë 

masë të përkohshme.  
 



BULETINI I PRAKTIKËS GJYQËSORE | 488 
 

 

Baza juridike 
 
6. Neni 113.7 i Kushtetutës, nenet 22 dhe 27 të Ligjit për Gjykatën 

Kushtetuese të Republikës së Kosovës, të datës 15 janar 2009 (Nr. 03/L-
121) (në tekstin e mëtejmë: Gjykata) dhe rregullat 54, 55 dhe 56 (2) të 
Rregullores së punës të Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës 
(në tekstin e mëtejmë: Rregullorja e Punës).     

 
Procedura në Gjykatë 
 
7. Më 15 tetor 2010, parashtruesi i kërkesës e dorëzoi kërkesën në Gjykatën 

Kushtetuese të Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: Gjykata). 
 
8. Më 16 dhjetor 2010, Kryetari, me Urdhër Nr. GJR 105/10, e emëroi 

gjyqtaren Iliriana Islami Gjyqtare raportuese. Po të njëjtën ditë, me 
Urdhër Nr. KSH. 105/10, Kryetari e emëroi Kolegjin shqyrtues të përbërë 
nga gjyqtarët Robert Carolan (kryesues), Altay Suroy dhe Enver Hasani. 

 
9. Më 19 janar 2011, kërkesa iu përcoll Gjykatës Supreme. 

 
10. Më 4 tetor 2011, Kolegji shqyrtues e shqyrtoi raportin e Gjyqtarit 

raportues dhe i paraqiti Gjykatës rekomandimin për papranueshmërinë 
e kërkesës.    

 
Përmbledhja e fakteve 
 
11. Më 27 nëntor 2008, Departamenti i Kadastrës dhe Gjeodezisë i Komunës 

së Mitrovicës e refuzoi kërkesën e Ndërmarrjes Shoqërore “Gornji Ibar” 
nga Rozhaja, Mali i Zi (në tekstin e mëtejmë: NSH Gornji Ibar) në lidhje 
me parcelizimin dhe bartjen e të drejtës mbi disa ngastra të caktuara 
kadastrale në Regjistrin e të Drejtave të Pronës së Paluajtshme dhe 
refuzoi t’i regjistronte këto ngastra për shkak të mungesës së provave 
relevante që do të arsyetonin bazën juridike të kërkesës. 

 
12. Departamenti dha arsyetimin se NSH-ës i ishte dhënë mundësia të 

kompletonte dokumentacionin brenda një afati të caktuar, por se një gjë 
e tillë nuk kishte ndodhur. Duke marrë parasysh periudhën e gjatë 
kohore që kishte kaluar si dhe dyshimet që ekzistonin në lidhje me 
vërtetësinë e dokumenteve të paraqitura nga përfaqësuesi i NSH-së, 
shërbimet e Komunës ishin munduar të gjenin dokumentacionin 
origjinal që ishte i nevojshëm për të hequr pengesat për regjistrimin e 
pronës, por pa sukses.    

 
13. Më 2 dhjetor 2008, z. E. K., përfaqësues i autorizuar i Shoqërisë 

Aksionare “2M”  Rozhajë, e regjistruar në Podgoricë, me zyre në 
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Mitrovicë, ushtroi ankesë në Agjencinë Kadastrale të Kosovës (në tekstin 
e mëtejmë: AKK) kundër vendimit të Departamentit, të datës 27 nëntor 
2008. (N.B. NSH “Gornji Ibar” dhe ndërmarrja “2M” Rozhajë, u 
themeluan së bashku me 4 ndërmarrje të tjera si ndërmarrje të reja, pasi 
që ndërmarrja amë “Trgovina” nga Rozhaja (Mali i Zi) u shpërnda nga 
ana e Kuvendit të Aksionarëve më 31 korrik 1999).  

 
14. Me vendim të 22 janarit 2009, AKK-ja e refuzoi ankesën me arsyetimin 

se rasti kishte të bënte me NSH “Gornji Ibar” dhe pronën e paluajtshme 
që gjendet në Mitrovicë, ndërsa Shoqëria Aksionare “2M” Rozhajë, e 
kishte autorizuar E. K. që të përfaqësonte ndërmarrjen “2M” Rozhajë, të 
regjistruar në Mali të Zi. Sipas AKK-së, kjo tregonte se ekzistonin dy 
subjekte me emra të ndryshëm, i pari ishte NSH  “Gornji Ibar”, që po 
kërkonte regjistrimin e të drejtave mbi pronën e paluajtshme, ndërsa 
tjetri ishte subjekti i quajtur Shoqëria Aksionare “2M” Rozhajë, që e 
kishte autorizuar E. K. nga Mitrovica për ta përfaqësuar atë.  

 
15. AKK-ja më tej theksonte se, në bazë të Rregullores së UNMIK-ut 

2002/12 dhe Ligjit 03/L-067, AKM-ja, respektivisht AKP-ja, ishin të 
vetmit administrues të besuar për pronën e NSH “Gornji Ibar” dhe 
rrjedhimisht mund të ishin e vetmja palë në procedurë. Prandaj E. K. si 
person i autorizuar i personit juridik të quajtur “2M” Rozhajë, nuk i 
plotësonte kushtet ligjore të përcaktuara me nenin 38 të Ligjit nr. 02/L-
28 për Procedurën Administrative, sipas të cilit vetëm palët e interesuara 
të lejuara me ligj mund të iniciojnë procedurë, gjë që në këtë rast, ishte 
AKM-ja, respektivisht AKP-ja. AKK-ja konkludoi se ankesa [e E. K.-së] 
është dashur të refuzohet si ankesë e parashtruar nga pala e 
paautorizuar.      

 
16. Ankesa administrative e dorëzuar nga ana e NSH-së “Gornji Ibar” në 

Gjykatën Supreme u refuzua si e pabazuar më 17 korrik 2009, duke qenë 
se Gjykata ishte e mendimit se pretendimet e paditësit ishin në 
kundërshtim me gjendjen faktike, siç ishte konstatuar nga ana e AKK-së 
si dhe me provat në dosjen e rastit, që tregonin se E. K. ishte  autorizuar 
nga ana e “2M” Rozhajë për ta përfaqësuar atë, dhe jo nga paditësi NSH   
“Gornji Ibar”. Konkludimi i AKK-së se E. K. ishte palë e paautorizuar 
ishte rrjedhimisht i drejtë dhe se nuk kishte pasur shkelje të ligjit.   

 
17. Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë, të cilën e parashtroi Prokurori i 

Shtetit mbi bazën e asaj se aktgjykimi nuk përmbante arsye sa i përket 
fakteve vendimtare, u refuzua si e pabazuar me aktgjykimin e Gjykatës 
Supreme të 27 gushtit 2010. Gjykata vendosi se mungesa e arsyetimit, sa 
i përket fakteve vendimtare, nuk paraqiste bazë mbi të cilën Prokurori i 
Shtetit do të mund të paraqiste kërkesë për mbrojtjen e ligjshmërisë dhe 
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kësisoj e aprovoi në tërësi konkludimin e shkallës së parë se përfaqësuesi 
ligjor i parashtruesit të kërkesës ishte AKM-ja, respektivisht AKP-ja.   

  
Pretendimet e parashtruesit të kërkesës  
 
18. Parashtruesi i kërkesës pretendon se me vendimet e kontestuara të 

Komunës së Mitrovicës, Agjencisë Kadastrale të Kosovës dhe të Gjykatës 
Supreme shkelet neni 24 [Barazia para ligjit], paragrafi 1, si dhe neni 46 
[Mbrojtja e pronës], paragrafi 1, duke ia cenuar të drejtat e tij për 
mbrojtje të barabartë ligjore dhe të drejtën e pronës.  

 
19. Sipas mendimit të parashtruesit të kërkesës, Gjykata Supreme e refuzoi 

si të pabazuar kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë pa dhënë ndonjë 
arsyetim se pse Gjykata e njëjtë në procedurën administrative gjeti se 
përfaqësuesi i tij, E. K., ishte i paautorizuar.      

 
Vlerësimi i pranueshmërisë së kërkesës  
 
20. Sa i përket pretendimeve të parashtruesit të kërkesës se i janë cenuar të 

drejtat e garantuara me nenin 24 [Barazia para ligjit] dhe me nenin 46 
[Mbrojtja e pronës] të Kushtetutës, Gjykata vëren se për të qenë në 
gjendje për të gjykuar për ankesën e parashtruesit, duhet së pari të 
shqyrtojë nëse ai i ka plotësuar të gjitha kushtet e pranueshmërisë, të 
përcaktuara me Kushtetutë dhe të specifikuara më tej me Ligj dhe 
Rregullore të punës.   
 

21. Në këtë kuptim, Gjykata vëren se parashtruesi i kërkesës nuk mund të 
ankohet se gjykatat e rregullta kanë bërë lajthim të fakteve apo të ligjit, 
përderisa dhe për aq sa ato nuk i  kanë cenuar të drejtat dhe liritë e 
garantuara me Kushtetutë. 

 
22. Në lidhje me këtë, Gjykata Kushtetuese rithekson se nuk është detyrë e 

saj të veprojë si Gjykatë e Apelit, apo gjykatë e shkallës së katërt, lidhur 
me vendimet e nxjerra nga gjykatat e rregullta. Është detyrë e gjykatave 
të rregullta t'i interpretojnë dhe zbatojnë rregullat përkatëse të së drejtës 
procedurale dhe materiale (shih, mutatis mutandis, Garcia Ruiz kundër 
Spanjës [GC], nr. 30544/96, paragrafi 28, Gjykata Evropiane për të 
Drejtat e Njeriut [GJEDNJ] 1999-I).  

 
23. Gjykata Kushtetuese vetëm mund të shqyrtojë nëse provat, dhe në 

përgjithësi procedurat në gjykatat e rregullta, të shikuara në tërësinë e 
tyre, janë paraqitur, respektivisht mbajtur në mënyrë të tillë ashtu që 
parashtruesi të ketë pasur gjykim të drejtë (shih mutatis mutandis, 
Aktvendimin për Papranueshmëri të datës 10 mars 2011, në rastin Nr. KI 
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49/10 Abdullah Shkodra – Vlerësim i kushtetutshmërisë të Aktgjykimit 
të Gjykatës së Qarkut në Gjilan, Ac. Nr. 70/2010, të datës 15 prill 2010). 

 
24. Sa i përket rastit të tanishëm, Gjykata vëren se organet administrative 

dhe Gjykata Supreme kanë shqyrtuar vetëm çështjen paraprake nëse E. 
K. mund të konsiderohej palë e autorizuar që në emër të parashtruesit të 
parashtrojë kërkesë për parcelizimin dhe bartjen e paluajtshmërisë së 
disa ngastrave të caktuara kadastrale, dhe kishin ardhur në përfundim se 
ai nuk ishte palë e autorizuar. Deri më tani këto institucione me sa duket 
nuk e kanë shqyrtuar çështjen bazë në lidhje me të drejtën e pronës, për 
të cilën pretendon parashtruesi i kërkesës.        

 
25. Sa i përket çështjes nëse parashtruesi i kërkesës ka qenë i përfaqësuar në 

mënyrë të drejtë para instancave të ndryshme, Gjykata konsideron se 
parashtruesi i kërkesës nuk ka provuar se në çfarë mënyre aktgjykimet e 
Gjykatës Supreme kanë qenë të padrejta apo të njollosura nga 
arbitrariteti (shih mutatis mutandis, Shub kundër Lituanisë, Vendimi i 
GJEDNJ-së në lidhje me pranueshmërinë e kërkesës nr_ 17064/06, të 
30 qershorit 2009 dhe Vanek kundër Republikës Sllovake, Vendimi i 
GJEDNJ-së në lidhje me pranueshmërinë e kërkesës nr. 53363/99, të 31 
majit 2005), dhe se kishin paraqitur cenim të të drejtave kushtetuese në 
të cilat thirret parashtruesi i kërkesës.    

 
26. Në këto rrethana, kërkesa duhet të hidhet poshtë si qartazi e pabazuar në 

bazë të rregullit  36 (1.c) të Rregullores së punës i cili parashikon që: 
“Gjykata mund t’i shqyrtojë kërkesat vetëm nëse: c) kërkesa është 
qartazi e bazuar”. 

 
Vlerësimi i kërkesës për masë të përkohshme  
 
27. Sa i përket kërkesës së parashtruesit drejtuar Gjykatës Kushtetuese për 

vendosjen e masës së përkohshme, Gjykata i referohet nenit 27 të Ligjit 
dhe, më konkretisht, rregullit 54 (1) të Rregullores së punës që 
përcaktojnë se në çfarëdo kohe përderisa kërkesa është e pazgjidhur para 
Gjykatës dhe meritat e kërkesës nuk janë vendosur nga Gjykata, pala 
mund të kërkojë vendosjen e masës së përkohshme. Megjithatë, duke 
marrë parasysh se kërkesa u gjet si e papranueshme, parashtruesi i 
kërkesës në bazë të rregullit 54 (1) të Rregullores së punës nuk ka të 
drejtë të kërkojë masë të përkohshme.        

 
 

PËR KËTO ARSYE  
 
Gjykata Kushtetuese në pajtim me rregullin 36 (1c) dhe rregullin 56 (2) të 
Rregullores së punës, më ...2011, .... 
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VENDOS 
 

I. TA HEDHË POSHTË kërkesën si të papranueshme; 
 

II. TA REFUZOJË kërkesën për masë të përkohshme;   
 

III. Ky Vendim do t’u komunikohet palëve dhe do të publikohet në 
Gazetën Zyrtare, në pajtim me nenin 20.4 të Ligjit;  

 
IV. Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 
 
 
 
Gjyqtarja raportuese                Kryetari i Gjykatës Kushtetuese 

 
Dr. Iliriana Islami                            Prof. Dr. Enver Hasani 
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Bejta Vitija kundër Vendimit Nr. 5022876 të Departamentit të 
Administratës Pensionale të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies 
Sociale 
 
Rasti KI 38-2011, vendimi i datës 3 nëntor 2011 
 
Fjalët kyçe: kontest administrativ, pension invalidor, papranueshmëri 
ratione temporis, kërkesa individuale, pensionet 
 
Parashtruesi e dorëzoi Kërkesën në bazë të nenit 113.7 të Kushtetutës, duke 
pretenduar se janë shkelur të drejtat e tij kushtetuese me vendimin e vitit të 
2008 të Departamentit të Administratës Pensionale, i cili mbështeti 
vendimin e vitit 2006 për ndërprerjen e pensionit të tij. Parashtruesi nuk 
ishte ankuar në Gjykatën Supreme ndaj vendimit të vitit 2008 brenda afatit 
kohor prej 30 ditësh.  
Gjykata vendosi se Kërkesa ishte e papranueshme sipas neneve 49 dhe 56 të 
Ligjit për Gjykatën Kushtetuese sepse ajo nuk ishte dorëzuar brenda katër 
muajsh nga shkelja kushtetuese e cila kishte ndodhur pas hyrjes në fuqi të 
Kushtetutës. 

Prishtinë, më 6 tetor 2011 
Nr. ref.: RK /11 

 
 
 

PROJEKT AKTVENDIM PËR PAPRANUESHMËRI 
 

në 
 

Rastin nr. KI 38/11 
 

Parashtruesi  
 

Bejta Vitija 
 

Vlerësim i kushtetutshmërisë së Vendimit të Departamentit të 
Administratës Pensionale në kuadër të Ministrisë së Punës dhe 

Mirëqenies Sociale,  
Nr. 5022876, i 1 dhjetorit 2008 

 
 

GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS 
 
 
e përbërë nga:  
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Enver Hasani, Kryetar  
Kadri Kryeziu, Zëvendëskryetar 
Robert Carolan, gjyqtar  
Altay Suroy, gjyqtar  
Almiro Rodrigues, gjyqtar  
Snezhana Botusharova, gjyqtare 
Ivan Cukalovic, gjyqtar  
Gjyljeta Mushkolaj, gjyqtare dhe  
Iliriana Islami, gjyqtare  

 
Parashtruesi i kërkesës  
 
1. Parashtruesi i kërkesës është z. Bejta Vitija, me banim në Prishtinë. 
 
Vendimi i kontestuar 
 
2. Parashtruesi i kërkesës konteston Vendimin e Departamentit të 

Administratës Pensionale të Kosovës (në tekstin e mëtejmë: DAPK) në 
kuadër të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, nr. 5022876, të 1 
dhjetorit 2008.  

 
Objekti i çështjes  
 
3. Parashtruesi ka parashtruar kërkesë në Gjykatën Kushtetuese të 

Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: Gjykata) më 16 mars 2011, 
duke kërkuar nga Gjykata që të “[…] m’i jap të drejtat e mia në përputhje 
me aftësitë e kufizuara […]” sepse “jam në gjendje të rëndë shëndetësore 
dhe vuaj nga disa sëmundje në kokë dhe se nuk jam në gjendje të bëj 
asnjë punë të lehtë apo të rëndomtë.” 
 

Baza juridike  
 
4. Neni 113.7 i Kushtetutës, neni 22 i Ligjit për Gjykatën Kushtetuese të 

Republikës së Kosovës i 15 janarit 2009, (nr. 03/L-121), (në tekstin e 
mëtejmë: Ligji) dhe rregulli 56 (2) i Rregullores së punës së Gjykatës 
Kushtetuese të Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: Rregullorja 
e punës). 

 
Procedura në Gjykatë  
 
5. Më 16 mars 2011, parashtruesi ka dorëzuar kërkesën në Gjykatë. 
 
6. Më 18 prill 2011, Kryetari me urdhrin nr. GJR. 38/11 emëroi Gjyqtar 

raportues gjyqtarin Kadri Kryeziu. Në të njëjtën datë, Kryetari, me 
urdhrin nr. KSH. 38/11, ka emëruar Kolegjin shqyrtues të përbërë nga 
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gjyqtarët Snezhana Butusharova (kryesuese),  Gjyljeta Mushkolaj dhe 
Iliriana Islami.  

 
7. Më 29 prill 2011, Gjykata ka kërkuar nga parashtruesi i kërkesës që në 

pajtim me nenin 48 të Ligjit: 
 

a. Saktësisht të qartësojë se cilat të drejta dhe liri ai/ajo pohon t’i jenë 
shkelur; dhe   

b. Cili akt konkret i organit publik është objekt për kontestim. 
 
8. Më 10 maj 2011, parashtruesi i kërkesës ka dorëzuar dokumente shtesë 

në Gjykatë, mirëpo nuk iu është përgjigjur pyetjeve të parashtruara nga 
Gjykata më 29 prill 2011.  

 
9. Më 20 qershor 2011, Gjykata e njoftoi për kërkesën Departamentin e 

Administratës Pensionale. 
 
10. Më 4 tetor 2011, Kolegji shqyrtues shqyrtoi raportin e Gjyqtarit raportues 

dhe i rekomandoi Gjykatës papranueshmërinë e kërkesës. 
 
Përmbledhja e fakteve 
 
11. Më 29 dhjetor 2004, DAPK-ja ka nxjerrë vendimin duke miratuar 

kërkesën e parashtruesit të kërkesës për Pension të Aftësisë së Kufizuar, 
pasi që ai “i ka përmbushur kërkesat e parapara në Ligjin (nr. 2003/23) 
për pension të  aftësisë së kufizuar në Kosovë.”  

 
12. Më 13 dhjetor 2006, DAPK-ja e shfuqizoi Vendimin e vetë të datës 29 

dhjetor 2004 dhe ndërpreu pagesën e pensionit bazuar në raportin e 
Komisionit të ri-vlerësimit, monitorimit dhe përzgjedhjes, në pajtim me 
nenin 7.3 dhe nenin 7.4 të Ligjit (Nr. 2003/23) për Pensionet e Aftësisë 
së Kufizuar të Kosovës. Në bazë të raportit, parashtruesi i kërkesës nuk i 
ka plotësuar kërkesat e parapara me Ligjin për Pensionet e Aftësisë së 
Kufizuar. Parashtruesi i kërkesës u ankua në Gjykatën Supreme kundër 
këtij vendimi. 

 
13. Më 24 dhjetor 2007, Gjykata Supreme refuzoi ankesën e parashtruesit si 

të pabazë dhe mbështeti vendimin e DAPK të datës 13 dhjetor 2006 
(Aktgjykimi A. no. 342/2007). Gjykata Supreme ishte e mendimit se në 
bazë të dëshmive të paraqitura, parashtruesi i kërkesës nuk kishte të 
drejtë në Pension të Aftësisë së Kufizuar. 

 
14. Më 12 nëntor 2008, parashtruesi i kërkesës është ankuar edhe njëherë në 

DAPK duke kërkuar të drejtat e tij në Pension të Aftësisë së Kufizuar. 
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15. Më 1 dhjetor 2008, DAPK-ja mori vendimin për refuzimin e ankesës së 
parashtruesit të kërkesës, pasi që parashtruesi i kërkesës nuk i ka 
plotësuar kërkesat sipas nenit 3 të Ligjit për Pension të Aftësisë së 
Kufizuar (Vendimi 5022876). Parashtruesi i kërkesës ka të drejtë që të 
parashtrojë ankesë tek Gjykata Supreme brenda 30 ditëve, mirëpo 
bazuar në parashtresat e parashtruesit të kërkesës, ai nuk ka paraqitur 
një ankesë të tillë. 

 
Vlerësimi i pranueshmërisë së kërkesës 
 
16. Parashtruesi i kërkesës pretendon se Gjykata duhet që, “[…] të m’i jap të 

drejtat e mia në përputhje me aftësitë e kufizuara […]” sepse “jam në 
gjendje të rëndë shëndetësore dhe vuaj nga disa sëmundje në kokë dhe 
se nuk jam në gjendje të bëj asnjë punë të lehtë apo të rëndomtë.”  

 
17. Megjithatë, për të qenë në gjendje të gjykojë mbi kërkesën e 

parashtruesit të kërkesës, Gjykata duhet paraprakisht të vlerësojë nëse 
parashtruesi i kërkesës i ka plotësuar të gjitha kushtet e pranueshmërisë 
të cilat përcaktohen me Kushtetutë, specifikuar me Ligjin dhe 
Rregulloren e punës. 

 
18. Në këtë aspekt, Gjykata vëren se neni 56 i Ligjit i mundëson palës së 

autorizuar që të iniciojë procedurën sa i përket çështjeve që bien në 
juridiksionin e Gjykatës (që nga hyrja në fuqi e Kushtetutës më 15 
qershor 2008), të ngritura në instancën e fundit para hyrjes në fuqi të 
Ligjit (më 15 janar 2009) dhe që të veprohet kështu brenda afateve 
përkatëse të cilat do të fillonin të numëroheshin nga dita e hyrjes në fuqi 
të Ligjit. Prandaj, parashtruesi i kërkesës mund të ankohet në Gjykatë 
lidhur me aktgjykimin e gjykatës së instancës së fundit, e cila i është 
dorëzuar pas 15 qershorit 2008, por para 15 janarit 2009, nëse ai 
parashtron kërkesë në Gjykatë brenda periudhës prej katër muajve (shih 
nenin 49 të Ligjit) pas datës së hyrjes në fuqi të Ligjit, që nënkupton para 
15 majit 2009. Në këtë rast, parashtruesi i kërkesës e konteston 
vendimin e DAPK-së të 1 dhjetorit 2008, datë e cila është para 15 
qershorit 2008, data e hyrjes në fuqi të Kushtetutës.  

 
19. Nga kjo rrjedh se, sipas nenit 56 (në lidhje me nenin 49) të Ligjit, 

kërkesa është e paafatshme. 
 

 
PËR KËTO ARSYE  

 
Gjykata Kushtetuese në përputhje me nenin 56 (në lidhje me nenin 49) të 
Ligjit dhe rregullin 56(2) të Rregullores së punës më...2011.... 
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VENDOSI  
 

I. TA HEDHË POSHTË kërkesën si të papranueshme;  
 

II. Ky Vendim do t'u komunikohet palëve dhe do të publikohet në 
Gazetën Zyrtare, në pajtim me nenin 20.4 të Ligjit për Gjykatën 
Kushtetuese;  

 
III. Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 
 
 
Gjyqtari raportues                              Kryetari i Gjykatës Kushtetuese 

 
Kadri Kryeziu                                              Prof. dr. Enver Hasani 
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Avni Kumnova kundër Vendimit Nr. 142/07 të Gjykatës Supreme 
 
Rasti KI 39-2009, vendimi i datës 3 nëntor 2011 
 
Fjalët kyçe: kontesti për kontratë, disiplina dhe sjellja e punëtorëve, barazia 
para ligjit, dinjiteti njerëzor, kërkesë individuale, mbrojtja e ligjshmërisë, e 
drejta në mjete juridike efektive, e drejta për të punuar dhe ushtruar 
profesionin, ndërprerjae marrëdhënies së punës 
 
Parashtruesi e kishte dorëzuar Kërkesën në bazë të nenit 113.7 të 
Kushtetutës, duke pretenduar se janë shkelur të drejtat e tij sipas neneve 23, 
24 dh 49 të Kushtetutës si dhe nenit 13 të Konventës Evropiane për të 
Drejtat dhe Liritë Themelore të Njeriut me vendimin e Gjykatës Supreme, e 
cila kishte kthyer mbrapsht vendimet e gjykatave më të ulëta dhe kishte 
hedhur poshtë pretendimin e Parashtruesit se marrëdhënia e tij e punës 
ishte ndërprerë në kundërshtim me ligjin dhe kontratën e aplikueshme 
kolektive. Parashtruesi argumentoi se aktgjykimi i Gjykatës Supreme ishte i 
padrejtë sepse e kishte aplikuar gabimisht ligjin kur kishte vendosur se 
punëdhënësi i tij kishte vepruar drejtë. 

Gjykata erdhi në përfundim se Kërkesa ishte e pranueshme sepse 
Parashtruesi i kishte shterur të gjitha mjetet juridike në bazë të nenit 113.7, 
kishte respektuar nenin 48 të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese (“Ligji”) duke 
specifikuar të drejtat dhe liritë e caktuara që pretendonte se i janë shkelur 
dhe e kishte paraqitur Kërkesën brenda afatit 4 mujor të përcaktuar në 
nenin 49 të Ligjit. 

Gjykata theksoi se kompetenca e saj ishte e kufizuar në zgjidhjen e 
pretendimeve për shkeljet kushtetuese, siç është p.sh, se a ka pasur 
Parashtruesi gjykim të drejtë, e jo që të zgjidh edhe kontestet ligjore ose 
faktike, duke cituar rastin Garcia Ruiz kundër Spanjës, rastin e Sevdail 
Avdylit dhe Edwards kundër Mbretërisë së Bashkuar.  Gjykata konstatoi se 
Parashtruesi nuk kishte mundur të dëshmojë se procedurat e Gjykatës 
Supreme e kanë privuar atë nga mjetet juridike efektive, ose se aktgjykimi i 
Gjykatës Supreme kishte qenë i padrejtë ose arbitrar, duke cituar rastin 
Vanek kundër Republikës së Sllovakisë.  Përveç kësaj, Gjykata konstatoi se 
Parashtruesi nuk kishte mundur të vërtetojë shkeljen e Kushtetutës me te 
cilën janë prekur të drejtat e tij kushtetuese. Prandaj, Gjykata mori vendim 
që pasqyronte se nuk kishte pasur shkelje kushtetuese siç pretendonte 
Parashtruesi. 

Prishtinë, më  03 nëntor 2011 
Nr. Ref.:AGJ82/11 
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 AKTGJYKIM 
 

në 
 

Rastin Nr. KI 39/09 
 

Parashtrues  
 

Avni Kumnova 
 

Vlerësim i kushtetutshmërisë të Vendimit të Gjykatës Supreme të 
Kosovës Nr. 142/07, të 27 majit 2009 

 
 
 

 
GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS  

 
E përbërë nga: 
 
Enver Hasani, Kryetar 
Kadri Kryeziu, Zëvendëskryetar 
Robert Carolan, gjyqtar 
Altay Suroy,  gjyqtar  
Almiro Rodrigues, gjyqtar   
Snezhana Botusharova, gjyqtare   
Ivan Čukalović, gjyqtar   
Gjyljeta Mushkolaj, gjyqtare  dhe 
Iliriana Islami, gjyqtare   
 
Kërkesa 
 
1. Parashtruesi i kërkesës është z. Avni Kumnova, nga Prishtina. 

 
2. Parashtruesi i kërkesës konteston Aktgjykimin e Gjykatës Supreme të 

datës 27 maj 2009, që i është dorëzuar atij më 23 qershor 2009. 
 

3. Parashtruesi i kërkesës  kërkon vlerësim të kushtetutshmërisë të 
Aktgjykimit të Gjykatës Supreme Nr. 142/07, të 27 majit 2009, me të 
cilin, sipas mendimit të parashtruesit të kërkesës, atij i është mohuar 
mbrojtja e garantuar me nenin 23 [Dinjiteti i Njeriut]; nenin 24 [Barazia 
para Ligjit] dhe nenin 49 [E Drejta e Punës dhe Ushtrimit të Profesionit] 
të Kushtetutës së Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: 
Kushtetuta) si dhe me nenin 13 [E Drejta në Mjete Efektive] të 
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Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut (në tekstin e mëtejmë: 
KEDLNJ). 

 
4. Kërkesa bazohet në nenin 113.7 i Kushtetutës, nenin 22 të Ligjit (Nr. 

03/L-121) për Gjykatën Kushtetuese të Kosovës të 16 dhjetorit 2008 (në 
tekstin e mëtejmë: Ligji) dhe rregullin 56 (2) të Rregullores së punës të 
Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: 
Rregullorja e punës). 
 

Procedura në Gjykatë 
 
5. Më 18 shtator 2009, parashtruesi i kërkesës e parashtroi kërkesën në 

Gjykatë duke kontestuar Vendimin Nr.142/07 të Gjykatës Supreme, të 
datës 27  maj 2009.   
  

6. Më 8 shkurt 2010, Sekretariati i komunikoi kërkesën Gjykatës Supreme, 
e cila e dorëzoi përgjigjen më 10 shkurt 2010.  

 
7. Më 15 mars 2010, me Urdhër të Gjykatës Nr. GJR. 39-09/10, Kryetari e 

emëroi gjyqtarin Almiro Rodrigues Gjyqtar raportues. Të njëjtën ditë, me 
Urdhër Nr. KSH. 39-09/10, Kryetari e emëroi edhe Kolegjin shqyrtues të 
përbërë nga gjyqtarët Robert Carolan (kryesues), Snezhana Botusharova 
dhe Ivan Čukalović. 

 
8. Më 24 maj 2010, Gjykata Kushtetuese i kërkoi Gjykatës Komunale të 

Prishtinës dosjen e plotë të lëndës së parashtruesit të kërkesës. Gjykata 
Komunale e Prishtinës i dërgoi Gjykatës Kushtetuese dosjen e plotë  në 
lidhje me procedurat para gjykatave të rregullta.  

 
9. Më 24 maj 2010, Gjykata Kushtetuese i kërkoi parashtruesit të kërkesës 

të japë sqarime në lidhje me disa pyetje të caktuara. Parashtruesi nuk 
është përgjigjur në këto pyetje, ndërsa posta e ka kthyer shkresën në 
Gjykatën Kushtetuese pasi që në adresën e shënuar nga parashtruesi i 
kërkesës nuk ishte askush për ta marrë shkresën. 

 
10. Me 9 Korrik 2010, Kryetari, me Urdhrin Nr. KSH. 39-n/10, ndryshoi 

Urdhrin Nr. KSH. 39-09/10 të 15 marsit 2010, duke e zëvendësuar 
gjyqtarin Robert Carolan si anëtar të Kolegjit shqyrtues me gjyqtaren 
Iliriana Islami. Rrjedhimisht, Gjyqtar Kryesues tani është gjyqtari Ivan 
Čukalović. 

 
11. Më 30 mars 2011 Kolegji shqyrtues e shqyrtoi raportin e Gjyqtarit 

raportues dhe i paraqiti Gjykatës rekomandimin për papranueshmërinë 
e kërkesës.  
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Përmbledhja e fakteve 
 
12. Më 16 mars 2005, parashtruesi i kërkesës nënshkroi një kontratë pune 

me kompaninë Ibër-Lepenc për një periudhë të pacaktuar kohore, me të 
cilën parashtruesi i kërkesës do të punësohej si inxhinier për 
mirëmbajtjen e pajisjeve elektroteknike në Hidrosistemin PS në 
Prishtinë. Kontrata, ndër të tjera, parasheh që "palët kontraktuese mund 
të heqin dorë nga kontrata, sipas kushteve të parashikuara me Ligj dhe 
Kontratë kolektive”1. 
 

13. Ibër-Lepenci vendosi me Vendimin Nr. 01-1429 të 11 korrikut 2005, të 
nënshkruar nga Drejtori Gjeneral,  të ndërpresë kontratën e punës me 
parashtruesin e kërkesës për këto arsye: përmbushje e pakënaqshme e 
detyrave; refuzim i paarsyeshëm për të kryer obligimet e kontratës së 
punës; sjellje të një natyre aq serioze sa do të ishte e paarsyeshme të 
pritet vazhdimi i marrëdhënies së punës; dhe mungesë e paarsyeshme 
nga puna. 

 
14. Më 20 korrik 2005, parashtruesi i kërkesës paraqiti ankesë pranë Bordit 

të Menaxhmentit të Ibër-Lepencit, duke kontestuar ndërprerjen e 
kontratës së tij të punës. 

 
15. Po të njëjtën kohë, , më 21 korrik 2005, parashtruesi i kërkesës kërkoi 

nga Inspektorati i Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale të 
vlerësojë ligjshmërinë e vendimit të punëdhënësit. Më 28 korrik 2005, 
pasi që shqyrtoi parashtresat e të dy palëve, Inspektori u përgjigj, se 
vendimi, me të cilin Ibër-Lepenci ka ndërprerë marrëdhënien e punës 
me parashtruesin e kërkesës nuk kishte efekt juridik. 

 
16. Inspektori konkludoi se nuk duhej të ishte Drejtori Gjeneral, por 

Komisioni disiplinor, i caktuar nga punëdhënësi apo Këshilli i 
Menaxhmentit ose Bordi i ndërmarrjes, në bazë të nenit 24 të Kontratës 
Kolektive (përgjegjësia dhe procedura disiplinore) organi kompetent për 
shqiptimin e masave disiplinore në rastet e shkeljes së rëndë të kritereve 
të punës. Prandaj, Ibër-Lepenci, si punëdhënës, nuk ka mundur të 
vendosë në lidhje me përgjegjësinë disiplinore në rastet e shkeljes serioze 
të kritereve të punës, por vetëm Komisioni disiplinor.  

 
17. Inspektori më tej ka vendosur se mungesa e këshillës juridike në 

Vendimin Nr. 01-1429, ishte shkelje e të drejtave themelore për 
mbrojtjen e marrëdhënieve të punës  dhe urdhëroi (1) Ibër-Lepencin që 
të eliminojë parregullsitë dhe (2) Bordin e Menaxhmentit të 

 
____________________ 
1 Neni 12 i kontratës së punës të datës 16 mars 2005 
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Ibër-Lepencit të anulojë Vendimin Nr. 01-1429. 
 

18. Më 20 korrik 2005, Parashtruesi i kërkesës  parashtroi kundërshtim. Më 
29 korrik 2005, Bordi i Menaxhmentit të Ibër-Lepencit e refuzoi 
kundërshtimin e parashtruar dhe konfirmoi vendimin e kontestuar. 

 
19. Pas kësaj, parashtruesi inicioi procedurë në Gjykatën Komunale të 

Prishtinës në mënyrë që të vlerësojë ligjshmërinë e vendimit të Ibër-
Lepencit për ndërprerjen e kontratës së tij të punës. Më 24 prill 2006, 
Gjykata Komunale gjeti se Vendimi 01-1429 nuk ishte në pajtueshmëri 
me dispozitat ligjore të zbatueshme në atë kohë, kur Ibër-Lepenci 
ndërpreu marrëdhënien e punës me parashtruesin e kërkesës. Gjykata 
Komunale  më tej konkludoi se vendimi i kontestuar ishte i paligjshëm, 
dhe si i tillë duhej të anulohej, sepse ishte në kundërshtim me 
Rregulloren e UNMIK-ut 2001/27, të 8 tetorit 2001, për Ligjin Themelor 
të Punës në Kosovë dhe Ligjin mbi Marrëdhëniet e Punës. Gjykata 
Komunale urdhëroi Ibër-Lepencin që të kthejë parashtruesin e kërkesës 
në pozitën dhe detyrat e tij dhe të njëjtit t’i njihen të gjitha të drejtat nga 
kontrata e punës prej 30 qershorit 2005 – data e ndërprerjes – deri në 
kthimin e parashtruesit të kërkesës në punë.  

 
20. Ibër-Lepenci paraqiti ankesë kundër këtij aktgjykimi në Gjykatën e 

Qarkut në Prishtinë. Më 2 shkurt 2007, Gjykata e Qarkut në Prishtinë e 
refuzoi ankesën si të pabazuar dhe vërtetoi plotësisht konkluzionet 
faktike dhe arsyetimin ligjor të Gjykatës Komunale duke theksuar se 
aktgjykimi i Gjykatës Komunale nuk përmbante ndonjë shkelje 
përmbajtësore të dispozitave të procedurës kontestimore, por ishte i 
bazuar në vlerësimin e drejtë të gjendjes faktike dhe në zbatimin e drejtë 
të të drejtave materiale. Gjykata e Qarkut, më tej argumentoi se vendimi 
i kontestuar i Ibër-Lepencit, me të cilin ishte shqiptuar masa disiplinore 
e ndërprerjes së marrëdhënies së punës me parashtruesin e kërkesës, 
ishte si pasojë e dispozitave të procedurave disiplinore, por punëdhënësi 
nuk kishte iniciuar procedura të tilla disiplinore në pajtim me aktet 
normative të zbatueshme në rastin e parashtruesit të kërkesës si dhe të 
neneve 59, 60 dhe 61 të Ligjit mbi të Drejtat Themelore të 
Marrëdhënieve së Punës, i zbatueshëm në Kosovë. 

 
21. Punëdhënësi mandej paraqiti revizion në Gjykatën Supreme. Më 27 maj 

2009, Gjykata Supreme gjeti se gjykatat e instancave të ulëta kishin 
zbatuar gabimisht të drejtën materiale, pasi që, në rast të zbatimit të 
nenit 11.2 të Rregullores së UNMIK-ut 2001/27, punëdhënësi duhet 
vetëm të njoftojë me shkrim se e ka ndërmend të ndërpresë kontratën e 
punës dhe se një njoftimi tillë duhet të përfshijë arsyet  e ndërprerjes së 
marrëdhënies së punës. 

 



BULETINI I PRAKTIKËS GJYQËSORE | 503 
 

 

22. Gjykata Supreme konsideroi se “në bazë të dispozitave të Rregullores së 
UNMIK-ut 2001/27 për Ligjin Themelor të Punës në Kosovë”, ishte 
paraparë që ndërprerja e kontratës së punës mund të bëhet pa obligimin 
për të iniciuar procedura disiplinore, dhe se punëdhënësi ishte obliguar 
vetëm për të njoftuar të punësuarin rreth qëllimit të tij për të ndërprerë 
kontratën e punës në rastet e rënda të sjelljes së keqe, ose të 
përmbushjes së pakënaqshme të detyrave nga i punësuari, dhe se një 
njoftim i tillë duhej të përfshinte arsyet për një largim të tillë, ashtu siç 
ka vepruar Ibër-Lepenci.  

 
23. Për këtë arsye, Gjykata Supreme e miratoi kërkesën e Ibër-Lepencit për 

revizion, duke refuzuar pohimin e parashtruesit si të pabazë, dhe duke 
gjetur se aktgjykimet e të dy gjykatave të instancave më të ulëta duhej të 
ndryshoheshin.  

 
24. Pastaj, parashtruesi i kërkesës paraqiti kërkesë për mbrojtjen e 

ligjshmërisë tek Prokurori Publik dhe iu drejtua Zyrës së Avokatit të 
Popullit, por që të dyja veprimet ishin të pasuksesshme. 

 
Pretendimet e parashtruesit të kërkesës 
 
25. Parashtruesi pretendon se Gjykata Supreme, me Aktgjykimin e vet Nr. 

142/07, të  27 majit 2009, shkeli të drejtat dhe liritë e tij themelore, të 
garantuara me nenin   23 [Dinjiteti i Njeriut], 24 [Barazia para Ligjit] 
dhe 49 [E Drejta për Punë dhe Ushtrim të Profesionit] e Kushtetutës dhe 
të nenit 13 [E Drejta Për Zgjidhje Efektive] KEDNJ. Sipas mendimit të 
parashtruesit, Gjykata Supreme gabimisht ka gjetur se Ibër-Lepenci ka 
vepruar në mënyrë të drejtë dhe në përputhshmëri me ligjin kur ka 
ndërprerë kontratën e punës, dhe gabimisht ka zbatuar dispozitat ligjore, 
duke i mohuar atij të drejtat themelore të cekura më lartë. 

 
Vlerësimi i pranueshmërisë së kërkesës  
 
26. Gjykata e shqyrtoi dokumentacion e disponueshëm si dhe kontrolloi nëse 

Parashtruesi i kërkesës  i kishte përmbushur kushtet e pranueshmërisë të 
përcaktuar me kushtetutë. 

 
Neni 113.7 përcakton se: 
 

Individët janë të autorizuar të ngrenë shkeljet nga autoritetet publike të 
të drejtave dhe lirive të tyre individuale, të garantuara me Kushtetutë, 
mirëpo vetëm pasi të kenë shteruar të gjitha mjetet juridike të 
përcaktuara me ligj. 
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27. Gjykata konkludon se në bazë të dokumentacionit të parashtruar, 
Parashtruesi i kërkesës  i ka shterur të gjitha mjete juridike të 
parashikuara me ligj në kuptimin që ankesa e fundit i është refuzuar nga 
ana e Gjykatës Supreme. 

  
28. Nga ana tjetër, neni 48 i Ligjit parashikon që: 
 

“Parashtruesi i kërkesës ka për detyrë që në kërkesën e tij të qartësoj 
saktësisht se cilat të drejta dhe liri pretendon se i janë cenuar dhe cili 
është akti konkret i autoritetit publik të cilin parashtruesi dëshiron ta 
kontestoj.” 

 
29. Parashtruesi i kërkesës  pretendon se i janë cenuar të drejtat e 

garantuara me nenet 23 [Dinjiteti i njeriut], 24 [Barazia para Ligjit] dhe 
49 [E drejta e punës dhe ushtrimit të profesionit] të Kushtetutës si dhe 
me nenin 13 [E drejta për zgjidhje efektive] të Konventës. 

  
30. Përveç kësaj, neni 49 i Ligjit parashikon: 
 

“Kërkesa parashtrohet brenda afatit prej katër (4) muajve. Afati fillon 
të ecë që nga dita kur parashtruesit i është dorëzuar vendimi gjyqësor. 
Në të gjitha rastet e tjera, afati fillon të ecë në ditën kur vendimi ose akti 
është shpallur publikisht. Nëse kërkesa është e drejtuar kundër një ligji, 
atëherë afati fillon të ecë që nga dita kur ligji ka hyrë në fuqi.” 

 
31. Kërkesa e parashtruesit është dorëzuar në Gjykatën Kushtetuese më 18 

shtator 2009, ndërsa vendimi i fundit në lidhje me këtë rast është 
vendimi i nxjerrë nga Gjykata Supreme e Kosovës i datës 27 maj 2009. 
Prandaj Gjykata konkludon se kërkesa është parashtruar në pajtim me 
nenin 49 të Ligjit. 
 

32. Rrjedhimisht, Gjykata konkludon se janë përmbushur kriteret juridike 
dhe se kërkesa është e pranueshme.  

 
Vlerësimi i aspekteve substanciale juridike    
 
33. Parashtruesi i kërkesës ankohet për një kontest pune në mes tij dhe 

punëdhënësit të tij, Ibër-Lepencit, që përfundoi me Aktgjykimin Nr. 
142/07 të Gjykatës Supreme të 27 majit 2007. 
 

34. Në lidhje me kërkesën e parashtruesit, Gjykata vëren se kontesti i punës 
përcakton të drejtat civile dhe obligimet e të punësuarit dhe të 
punëdhënësit dhe se, rrjedhimisht, neni 31 [E Drejta për një Gjykim të 
Drejtë dhe të Paanshëm] i Kushtetutës dhe neni 6 [Gjykim i drejtë] i 
KELDNJ janë, ndër të tjera, të zbatueshëm, (shih, mutatis mutandis, 
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Aktgjykimin e KELDNJ të 10 Korrikut 2003, Parashtresa 53795/00, 
Farinha kundër Portugalisë). 
 

35. Në rastin e tanishëm, parashtruesi e dorëzoi kërkesën e tij për shqyrtim 
gjyqësor të vendimit të Ibër-Lepencit për të ndërprerë kontratën e tij të 
punës në Gjykatën Komunale, e cila vendosi që punëdhënësi kishte 
shkelur ligjin e zbatueshëm, pasi që ai do të duhej të ngriste komision 
disiplinor në pajtueshmëri me dispozitat e kontratës së punës dhe nenin 
24 të Kontratës Kolektive. Ankesa e Ibër-Lepencit u refuzua nga Gjykata 
e Qarkut për të njëjtën arsye.  

 
36. Megjithatë, Gjykata Supreme, konsideroi se gjykatat e instancave më të 

ulëta kanë  zbatuar gabimisht ligjin dhe se, në pajtueshmëri me 
Rregulloren e UNMIK-ut 2001/27 për Ligjin Themelor të Punës në 
Kosovë, ndërprerja e kontratës së punës mund të bëhet nga punëdhënësi 
pa pasur obligimin që të iniciojë procedura disiplinore në rastet e rënda 
të sjelljes së keqe ose përmbushjes së pakënaqshme të detyrave nga 
punonjësi. Gjykata Supreme, më tej konsideroi se punëdhënësi ishte i 
obliguar që vetëm të njoftonte të punësuarin për qëllimin e tij për t’i 
ndërprerë kontratën e punës, dhe se një njoftim i tillë do të duhej të 
përfshinte vetëm arsyet e një ndërprerje të tillë, siç edhe ka vepruar Ibër-
Lepenci. 

 
37. Parashtruesi i kërkesës ankohet se Gjykata Supreme kishte gjetur 

gabimisht se (1) punëdhënësi kishte vepruar drejt dhe në pajtim me ligjin 
kur e kishte ndërprerë kontratën e punës, dhe se (2) kishte zbatuar 
gabimisht dispozitat ligjore, duke i mohuar atij të drejtat themelore të 
përmendura më lart. 

 
38. Parashtruesi i kërkesës  pretendon se, në këto rrethana, i janë cenuar të 

drejtat e garantuara me nenet 23 [Dinjiteti i njeriut], 24 [Barazia para 
Ligjit] dhe 49 [E drejta e punës dhe ushtrimit të profesionit] të 
Kushtetutës si dhe me nenin 13 [E drejta për zgjidhje efektive] të 
KEDNJ-së. 

 
39. Gjykata Kushtetuese vëren se ankesat e parashtruesit të kërkesës burojnë 

nga mospajtimi i tij me Vendimin 142/07 të Gjykatës Supreme të datës 
27  maj 2009, me të cilin u hodh poshtë kërkesa e tij, e cila fillimisht 
kishte pasur sukses në Gjykatën Komunale dhe Gjykatën e Qarkut.     

 
40. Gjykata rithekson se nuk është detyrë e saj, sipas Kushtetutës, të veprojë 

si gjykatë e apelit apo gjykatë e shkallës së katërt, lidhur me vendimet e 
nxjerra nga gjykatat e rregullta, përfshirë vendimin e Gjykatës Supreme. 
Është detyrë e këtyre gjykatave t'i interpretojnë dhe zbatojnë rregullat 
përkatëse të së drejtës procedurale dhe materiale (shih mutatis mutandis 
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Garcia Ruiz kundër Spanjës, nr. 30544/96, paragrafi 28, Gjykata 
Evropiane për të Drejtat e Njeriut [GJEDNJ] 1999-I; dhe Aktvendimin 
për papranueshmëri në rastin KI 13/09, Sevdail Avdyli, të 17 qershorit 
2010). 

 
41. Gjykata Kushtetuese vetëm mund të vlerësojë nëse provat dhe në 

përgjithësi procedurat pranë gjykatave të rregullta, shikuara në tërësinë 
e tyre, janë paraqitur, respektivisht mbajtur në mënyrë të tillë ashtu që 
parashtruesi të ketë pasur gjykim të drejtë (shih mutatis mutandis, 
Kërkesa Nr. 13071/87, Edwards kundër Mbretërisë së Bashkuar, Vendim 
i Komisionit Evropian për të Drejtat e Njeriut i datës 10 korrik 1991). 

 
42. Në rastin e tanishëm, Gjykata Kushtetuese e kontrolloi procedurën pranë 

Gjykatës Supreme në bazë të parashtresave të parashtruesit të kërkesës 
dhe gjeti se parashtruesi i kërkesës as nuk ka ofruar prova se procedura 
pranë Gjykatës Supreme nuk ishte mjet efektiv juridik dhe se Aktgjykimi 
i Gjykatës Supreme ka qenë i padrejtë dhe arbitrar, kur ishte refuzuar 
kërkesa e tij dhe as nuk ka qenë në gjendje të vërtetojë shkeljen e 
Kushtetutës me të cilën janë prekur të drejtat e tij kushtetuese. Prandaj, 
Gjykata konkludon se parashtruesit të kërkesës nuk i janë cenuar të 
drejtat e garantuara me Kushtetutë.      
 

  
PËR KËTO ARSYE 

 
Në pajtim me nenin 113.7 të Kushtetutës, nenin 20 të Ligjit dhe rregullin 56 
(2) të Rregullores së Punës, Gjykata Kushtetuese, në seancën e mbajtur më 
30 mars 2011, me shumicë votash,  
 

VENDOSI 
 

I. TA SHPALLË kërkesën të pranueshme; 
 

II. Nuk ka shkelje të të drejtave siç pretendon parashtruesi i kërkesës.   
 

III. Ky Vendim do t’u komunikohet palëve dhe do të botohet në Gazetën 
Zyrtare, në pajtim me nenin 20.4 të Ligjit; dhe 

 
IV. Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 
 
Gjyqtari Raportues                        Kryetari i Gjykatës Kushtetuese 

 
Almiro Rodrigues                               Prof. Dr. Enver Hasani 
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Fatime Kabashi kundër Aktgjykimit Rev. Nr. 28/2010 të Gjykatës 
Supreme 
 
Rasti KI 70-2010, vendimi i datës 3 nëntor 2011 
 
Fjalët kyçe: shterja e mjeteve juridike, kërkesë individuale, kërkesë qartazi e 
pabazuar, e drejta për të punuar dhe ushtruar profesionin 
 
Parashtruesja e kishte dorëzuar Kërkesën në bazë të nenit 113.7 të 
Kushtetutës, duke pretenduar se e drejta e saj për të punuar dhe ushtruar 
profesionin, sipas nenit 49 të Kushtetutës, ishte shkelur me aktgjykimin e 
Gjykatës Supreme për shfuqizimin e vendimeve të gjykatave më të ulëta me 
të cilat ishte anuluar vendimi per ndërprerje të marëdhënjes së punës nga 
ana e punëdhënësit të saj.  Parashtruesi pretendonte  se aktgjykimi i 
Gjykatës Supreme ishte i padrejtë sepse ai ishte arbitrar dhe pa bazë ligjore. 

Gjykata vendosi se Kërkesa e parashtrueses ishte e papranueshme sepse ajo 
nuk kishte ushtruar ankesë kundër përjashtimit të saj në Bordin e Pavarur 
Mbikëqyrës, i cili ka juridiksion për të gjitha ankesat kundër autoriteteve 
publike, duke cituar rastin Universiteti AAB-RIINVEST SHPK kundër 
Qeverisë së Kosovës, nenin 47.2 të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese dhe sepse 
ajo nuk kishte mundur të ofrojë prova prima facie se Gjykata Supreme 
kishte qenë e padrejtë ose arbitrare, duke cituar rastin Shub kundër 
Lituanisë.  Gjykata po ashtu theksoi se roli i saj ishte i kufizuar në zgjidhjen e 
ankesave kushtetuese dhe jo të kontesteve faktike, duke cituar rastin Sevdail 
Avdyli dhe García kundër Spanjës, dhe siguron procedura të drejta, duke 
cituar rastin Edwards kundër United Kingdom. 

 
Prishtinë, më 03.nëntor 2011 

Nr. ref.: RK 153/11 

 
 

AKTVENDIM PËR PAPRANUESHMËRI 
 

në 
 

Rastin nr. KI 70/10 
 

Parashtruesi  
 

Fatime Kabashi 
 

Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme 
të Kosovës Rev. nr. 28/2010, të datës 30 qershor 2010 
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GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS 
 

E përbërë nga:  
 
Enver Hasani, Kryetar  
Kadri Kryeziu, Zëvendëskryetar 
Robert Carolan, gjyqtar  
Altay Suroy, gjyqtar  
Almiro Rodrigues, gjyqtar  
Snezhana Botusharova, gjyqtare 
Ivan Čukalović, gjyqtar  
Gjyljeta Mushkolaj, gjyqtare dhe  
Iliriana Islami, gjyqtare  

 
Parashtruesi i kërkesës 
 
1. Parashtruese e kërkesës është znj. Fatime Kabashi, me banim në Prizren, 

përfaqësuar nga Dr. sc. Hazër Susuri, avokat në Prizren. 
 
Vendimi i kontestuar 
 
2. Vendimi i kontestuar nga parashtruesja e kërkesës është Aktgjykimi i 

Gjykatës Supreme të Kosovës (në tekstin e mëtejmë: Gjykata Supreme) 
Rev. nr. 28/2010, i datës 30 qershor 2010, i cili iu dorëzua parashtrueses 
së kërkesës më 13 korrik 2010. 

 
Objekti i çështjes  
 
3. Parashtruesja e kërkesës pretendon shkeljen e nenit 49 [E drejta e punës 

dhe ushtrimit të profesionit] të Kushtetutës së Republikës së Kosovës (në 
tekstin e mëtejmë: Kushtetuta).   

 
Baza juridike  
 
4. Neni 113.7 i Kushtetutës, neni 22 i Ligjit Nr. 03/L-121 për Gjykatën 

Kushtetuese të Republikës së Kosovës i 15 janarit 2009 (në tekstin e 
mëtejmë: Ligji) dhe rregullit 56 (2) i Rregullores së punës së Gjykatës 
Kushtetuese të Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: Rregullorja 
e punës). 
 

Procedura në Gjykatë  
 
5. Më 30 korrik 2010, parashtruesja e kërkesës ka paraqitur kërkesën në 

Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: 
Gjykata). 
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6. Më 26 gusht 2010, kërkesa iu komunikua Gjykatës Supreme. 
 
7. Më 21 tetor 2010, me Urdhrin e Kryetarit Nr. GJR. 70/10, gjyqtarja 

Snezhana Botusharova u emërua si Gjyqtare raportuese. Po të njëjtën 
ditë, Kryetari me Urdhrin Nr. KSH. 70/10, emëroi Kolegjin Shqyrtues në 
përbërje të gjyqtarëve Ivan Čukalovič (kryesues), Enver Hasani dhe 
Iliriana Islami.  

 
8. Më 19 janar 2011, Gjykata kërkoi nga parashtruesja e kërkesës 

dokumente shtesë, e cila i dorëzoi ato po atë ditë.  
 

9. Po të njëjtën ditë, Gjykata kërkoi komplet dosjen e rastit nga Gjykata 
Komunale në Prizren, e cila i dorëzoi ato më 28 janar 2011. 

 
10. Më 21 shkurt 2011, Kolegji shqyrtues shqyrtoi raportin e Gjyqtarit 

raportues dhe i bëri rekomandimet Gjykatës.  
 
Përmbledhja e fakteve 
 
11. Më 1 shtator 2003, parashtruesja e kërkesës nënshkroi kontratë pune të 

vlefshme prej 1 shtatorit 2003 deri më 31 gusht 2004, për pozitën e 
mësueses në shkollën “Lekë Dukagjini” në Prizren (në tekstin e mëtejmë: 
Punëdhënësi). Kjo kontratë pune u transformua në kontratë pune me 
afat të pacaktuar.  
 

12. Më 23 janar 2004, kërkesa e parashtrueses së kërkesës për pushim, që të 
vizitonte vajzën e saj në Zambi, nga data 26 janar 2004 deri më 26 
shkurt 2004, u aprovua nga Departamenti i Arsimit dhe Shkencës në 
Prizren. 

 
13. Më 7 dhjetor 2004, parashtruesja e kërkesës kërkoi edhe njëherë pushim 

pa pagesë, kësaj radhe prej 17 janar 2005 deri më 21 shkurt 2005, që të 
vizitonte vajzën e cila pritej të lindte.   

 
14. Më 23 dhjetor 2004, Departamenti i Arsimit dhe Shkencës në Prizren 

refuzoi kërkesën e parashtrueses së kërkesës, sepse pushimi pa pagesë 
jepej vetëm (1) për fëmijën e porsalindur dhe ky mund të miratohej 
vetëm në rast se nuk ishte askush tjetër që të kujdesej për të, dhe (2) për 
trajtim mjekësor jashtë vendit. Sidoqoftë, parashtruesja e kërkesës mori 
pushimin dhe shkoi në Zambi.  

 
15. Më 12 janar 2005, parashtruesja e kërkesës vizitoi repartin e 

emergjencës në Spitalin Universitar në Lusakë, Zambi, ku mjeku i 
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përshkroi parashtrueses së kërkesës pushim shtrati për dy javë dhe 
shmangie të udhëtimit.  

 
16. Më 23 janar 2005, punëdhënësi u njoftua nga pala e tretë se 

parashtruesja e kërkesës është sëmurë dhe nuk mund të udhëtojë derisa 
të përmirësohet. Punëdhënësi më vonë u njoftua se parashtruesja e 
kërkesës e pranoi shkresën e tij, me të cilën refuzohet kërkesa e 
parashtrueses së kërkesës për pushim pa pagesë, por pasi që ajo veç 
kishte paguar biletat dhe përgatitur gjithçka për udhëtim, nuk kishte 
kthim prapa.   

 
17. Më 24 janar 2005, parashtrueses së kërkesës iu ndërpre kontrata e 

punës, për shkakun se ajo kishte munguar nga puna dhe kishte shkelur 
Udhëzimin Administrativ Nr. 2003/2 për implementimin e Rregullores 
së UNMIK-ut Nr. 2001/36, për Shërbimin Civil të Kosovës (në tekstin e 
mëtejmë: Udhëzimi Administrativ 2001/36), neni 30.1 (b), (c), (d) dhe 
nenin 5 të Udhëzimit Administrativ të Ministrisë së Shkencës dhe 
Teknologjisë (Nr. 44/2004), të 24 gushtit 2004 (në tekstin e mëtejmë: 
Udhëzimi Administrativ 44/2004).  

 
18. Më 26 janar 2005, parashtruesja e kërkesës përsëri vizitoi repartin e 

emergjencës së Spitalit Universitar në Lusakë, Zambi.   
 

19. Më 1 mars 2005, parashtruesja e kërkesës paraqiti ankesë në 
Departamentin e Arsimit dhe Shkencës në Prizren, duke deklaruar se 
kishte qenë e sëmurë dhe se e kishte njoftuar punëdhënësin se cilat ishin 
arsyet pse ajo nuk kishte mundur të vijë në punë.   

 
20. Më 4 mars 2005, Departamenti i Arsimit dhe Shkencës në Prizren hodhi 

poshtë ankesën e parashtrueses së kërkesës si të pabazë dhe mbështeti 
vendimin për ndërprerjen e kontratës së punës.  

 
21. Më 15 mars 2005, parashtruesja e kërkesës paraqiti ankesë kundër 

vendimit të Departamentit të Arsimit dhe Shkencës në Prizren,  në Zyrën 
Regjionale të Ministrisë së Arsimit në Prizren, e cila më 21 mars 2005, 
hodhi poshtë ankesën e parashtrueses së kërkesës si të pabazë.  

 
22. Më 6 qershor 2005, parashtruesja e kërkesës paraqiti ankesë kundër 

vendimit të Zyrës Regjionale të Ministrisë së Arsimit në Prizren, në 
Zyrën e Inspektoratit të Ministrisë së Arsimit, Shkencës e Teknologjisë.  

 
23. Më 11 korrik 2005, parashtruesja e kërkesës parashtroi ankesë në 

Gjykatën Komunale në Prizren, duke kërkuar anulimin e vendimit për 
ndërprerjen e kontratës së punës. Parashtruesja e kërkesës pohon se e ka 
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njoftuar punëdhënësin se ishte jashtë vendit dhe se ishte sëmurë. 
Prandaj, nuk mundi të kthehej në punë.   

 
24. Më 13 janar 2006, Zyra e Inspektoratit të Ministrisë së Arsimit, Shkencës 

dhe Teknologjisë hodhi poshtë ankesën e parashtruese së kërkesës si të 
pabazë. Parashtruesja e kërkesës duket se nuk është ankuar ndaj këtij 
vendimi në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, brenda 
afatit prej 30 ditësh.  

 
25. Më 5 prill 2006, Gjykata Komunale në Prizren mbështeti ankesën e 

parashtrueses së kërkesës, duke anuluar vendimin për ndërprerjen e 
kontratës së punës si të paligjshme, sepse parashtruesja e kërkesës kishte 
arsye për të munguar, pasi që ishte sëmurë (C. nr. 527/05). 

 
26. Punëdhënësi parashtroi ankesë në Gjykatën e Qarkut në Prizren, e cila 

më 6 tetor 2006, mbështeti ankesën e punëdhënësit, duke anuluar 
aktgjykimin Gjykatës Komunale dhe e ktheu atë në Gjykatën Komunale 
për rigjykim (Ac. nr. 341/06). Gjykata e Qarkut konkludoi se 
parashtruesja e kërkesës e ka shpërfillur vendimin e punëdhënësit, me të 
cilin refuzoi kërkesën e parashtrueses së kërkesës për pushim pa pagesë. 
Se parashtruesja e kërkesës u sëmur derisa po vizitonte bijën e saj, nuk 
është arsye e vlefshme  për mungesë nga puna.   

 
27. Më 26 mars 2008, Gjykata Komunale rigjykoi rastin dhe mbështeti 

kërkesën e parashtrueses së kërkesës duke anuluar ndërprerjen e 
kontratës së punës. Gjykata Komunale konkludoi se nuk kishte baza 
ligjore sipas Udhëzimit Administrativ 44/2004 për punëdhënësin për të 
ndërprerë kontratën e punës. Për më tepër, punëdhënësi nuk ka vepruar 
në pajtim me Rregulloren e UNMIK -ut Nr. 2001/27 për Ligjin Bazë të 
Punës në Kosovë (në tekstin e mëtejmë: Rregullorja e UNMIK-ut 
2001/27).   

 
28. Punëdhënësi paraqiti ankesë në Gjykatën e Qarkut, e cila, më 6 nëntor 

2009, hodhi poshtë ankesën dhe mbështeti Aktgjykimin e Gjykatës 
Komunale (Ac. Nr. 284/08). Gjykata e Qarkut konkludoi se Gjykata 
Komunale me korrektësi ka zbatuar të drejtën materiale dhe me 
korrektësi ka vërtetuar gjendjen faktike.  Retried  

 
29. Më 25 nëntor 2009, punëdhënësi paraqiti ankesë në bazë të neneve të 

ligjit në Gjykatën Supreme ndaj Aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut dhe 
Gjykatës Komunale, duke pretenduar se Gjykata Komunale nuk kishte 
juridiksion të vendoste, sepse kjo ishte një çështje administrative dhe se 
parashtruesja e kërkesës duhej t’i kishte drejtuar ankesën Këshillit të 
Pavarur Mbikëqyrës (në tekstin e mëtejmë: KPM) i cili ishte kompetent 
të vendoste për çështjet që u përkasin shërbyesve civil.  
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30. Më 30 qershor 2010, Gjykata Supreme anuloi aktgjykimet e Gjykatës së 

Qarkut dhe asaj Komunale dhe hodhi poshtë ankesën e parashtrueses së 
kërkesës si të pabazë, duke deklaruar se gjykatat e instancës më të ulët 
kishin gjykuar gabimisht situatën faktike si dhe kishin zbatuar gabimisht 
të drejtën materiale (Rev. I. nr. 28/2010). Sipas mendimit të Gjykatës 
Supreme, parashtruesja e kërkesës ka munguar nga puna pa autorizim, 
edhepse ishte informuar një ditë para se të refuzohej kërkesa e saj për 
pushim pa pagesë. Në lidhje me të drejtën materiale, Gjykata Supreme 
rithekson se Rregullorja e UNMIK-ut 2001/36 dhe Udhëzimi 
Administrativ 44/2004 ishin në fuqi në vend të Rregullores së UNMIK-
ut 2001/27.  

 
Pretendimet e parashtruesit të kërkesës 
 
31. Parashtruesja e kërkesës pretendon se Gjykata Supreme me nxjerrjen e 

aktgjykimit të vet ka shkelur nenin 49 të Kushtetutës i cili përcakton se e 
drejta e punës është e garantuar nga shteti. Ajo thotë se asaj i është 
mohuar kjo e drejtë nga autoriteti gjyqësor shtetëror, gjegjësisht, Gjykata 
Supreme përmes aktgjykimit të vet antikushtetues.    

 
32. Parashtruesja e kërkesës pretendon se është pushuar nga puna pa ndonjë 

arsye ligjore dhe se kontrata e saj e punës është ndërprerë, pa ndonjë 
bazë ligjore, në mënyrë arbitrare nga punëdhënësi.    

 
Vlerësimi i pranueshmërisë së kërkesës 
 
33. Sa i përket pretendimeve të parashtrueses së kërkesës se është shkelur 

neni 49 [E drejta e punës dhe ushtrimit të profesionit] i Kushtetutës, 
Gjykata vëren se, për të qenë në gjendje të gjykojë mbi kërkesën e 
parashtruesit të kërkesës, është e nevojshme paraprakisht të vlerësohet 
nëse parashtruesja e kërkesës i ka plotësuar të gjitha kushtet e 
pranueshmërisë të cilat përcaktohen me Kushtetutë, specifikuar me Ligj 
dhe Rregullore të punës.  

 
34. Lidhur me këtë, duhet referuar nenit 47.2 të Ligjit, ku thuhet se: 
 

Individi mund ta ngritë kërkesën në fjalë vetëm pasi që të ketë shteruar 
të gjitha   mjetet juridike të përcaktuara me ligj. 

 
35. Arsyetimi mbi kërkesën për shterim është që t'u ofrohet autoriteteve 

përkatëse, duke përfshirë gjykatat, mundësia për të parandaluar ose për 
të korrigjuar shkeljen e supozuar të Kushtetutës. Rregulli bazohet në 
supozimin se rendi juridik i Kosovës do të sigurojë mjete efektive ligjore 
për shkeljen e të drejtave kushtetuese (shihni: Aktvendimin për 
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Papranueshmëri në rastin e Universitetit AAB-RIINVEST kundër 
Qeverisë së Republikës së Kosovës, Rasti KI 41/09 i janarit 2010, dhe 
mutatis mutandis, GJEDNJ, Selmouni kundër Francës, nr. 25803/94, 
Vendim i datës 28 korrik 1999). 

36. Në lidhje me këtë, Gjykata vëren se parashtruesja e kërkesës, si shërbyes 
civil, mund të kishte paraqitur ankesë kundër shkarkimit të saj në 
Këshillin e Pavarur Mbikëqyrës, i cili është organi kompetent për të 
shqyrtuar dhe vendosur lidhur me ankesat ndaj autoriteteve publike. 
Megjithatë, duket se parashtruesja e kërkesës nuk e ka shfrytëzuar fare 
këtë mjet ligjor.  

37. Gjykata, megjithatë, konkludon se në këtë rast parashtruesja e kërkesës 
nuk i ka shterur të gjitha mjetet juridike të përcaktuara me ligj. 

38. Për më tepër, parashtruesja e kërkesës nuk mund të ankohet se gjykatat 
e rregullta kanë bërë gabime të fakteve ose ligjshmërisë, përveç nëse ato 
t’i kenë shkelur të drejtat dhe liritë e mbrojtura me Kushtetutë.   

39. Lidhur me këtë, Gjykata rikujton se nuk duhet të veprojë si gjykatë e 
shkallës së katërt kur shqyrtohen vendimet e nxjerra nga gjykatat e 
rregullta. Gjykatat e rregullta kanë për detyrë t’i interpretojnë dhe 
zbatojnë rregullat përkatëse të së drejtës procedurale dhe materiale 
(shih, mutatis mutandis, Garcia Ruiz kundër Spanjës (GC), nr. 
30544/96, par. 28, Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut [GJEDNJ] 
1999-I). 

40. Gjykata Kushtetuese mundet vetëm të shqyrtojë nëse procedurat, 
shikuar në tërësi, janë kryer në atë mënyrë që parashtruesi i kërkesës të 
ketë pasur një gjykim të ndershëm (shih, mutatis mutandis, Raporti i 
Komisionit Evropian për të Drejtat e Njeriut në rastin Edwards kundër 
Mbretërisë së Bashkuar, Apl. Nr. 13071/87 miratuar më 10 korrik 1991). 

41. Në rastin konkret parashtruesja e kërkesës ishte e suksesshme në paditë 
e saj në Gjykatën Komunale dhe atë të Qarkut, por Gjykata Supreme i 
anuloi vendimet e gjykatave të rregullta për zbatim të gabueshëm të të 
drejtës materiale. Në këtë rast, Gjykata vëren se parashtruesja e kërkesës 
nuk ka dëshmuar pse vendimet e Gjykatës Supreme ishin të padrejta apo 
arbitrare (shih mutatis mutandis, Shub kundër Lituanisë, Vendimi i 
GJEDNJ-së mbi pranueshmërinë e kërkesës nr_17064/06, të 30 
qershorit 2009). 

42. Prandaj, Gjykata përfundon se parashtruesja e kërkesës as nuk e ka 
arsyetuar ankesën e saj lidhur me shkeljet e pretenduara dhe as nuk i ka 
shterur të gjitha mjetet juridike të përcaktuara me ligj. 
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PËR KËTO ARSYE  
 

Gjykata Kushtetuese në përputhshmëri me nenin 113.7 të Kushtetutës, nenin 
20 të Ligjit, dhe rregullin 56 (2) të Rregullores së punës, me shumicë votash 
 
 

VENDOSI  
 

I. TA HEDHË POSHTË kërkesën si të papranueshme; 
 

II. Ky Vendim do t'u komunikohet palëve dhe do të publikohet në 
Gazetën Zyrtare, në pajtim me nenin 20.4 të Ligjit për Gjykatën 
Kushtetuese;  

 
III. Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 
 
Gjyqtari raportues                             Kryetari i Gjykatës Kushtetuese  
 
Snezhana Botusharova                             Prof. Dr. Enver Hasani 
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Prenk Shllaku kundër Vendimit Nr. 9/128 të Qeverisë së Kosovës 
 
Rasti KI 77-2010, vendimi i datës 3 nëntor 2011 
 
Fjalët kyçe: kompensimi i të drejtës pronësore, shterja e mjeteve juridike, 
shpronësimi, kërkesë individuale, masat e përkohshme, mbrojtja e pronës, e 
drejta në pronë 
 
Parashtruesi e kishte dorëzuar Kërkesën e tij në bazë të neneve 113.7 dhe 
116.2 të Kushtetutës, duke pretenduar se i është shkelur e drejta e tij në 
pronë sipas nenit 46 të Kushtetutës dhe se vendimi i Qeverisë për 
shpronësim e privonte atë në mënyrë arbitrare nga prona e tij, pa 
kompensim adekuat. Parashtruesi po ashtu kërkoi pezullimin e shpronësimit 
si masë e përkohshme deri sa të merret vendimi për Kërkesën.    

Gjykata vendosi se Kërkesa ishte e papranueshme sipas nenit 113.7 të 
Kushtetutës dhe nenit 47.2 të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese pasi që ankesa 
e Parashtruesit akoma nuk ishte zgjidhur në Gjykatën Supreme, duke 
treguar kështu se akoma nuk janë shterur të gjitha mjetet juridike. Gjykata 
po ashtu refuzoi kërkesën për masën e përkohshme sipas nenit 116.2 të 
Kushtetutës pasi që Parashtruesi i kërkesës nuk kishte arritur të arsyetojë si 
duhet se mund të shkaktohej dëm i pariparueshëm dhe se një masë e tillë do 
të ishte në interes të publikut. 

Prishtinë, më 03 nëntor 2011  
Nr. ref.:RK 150/11 

 

 
 

AKTVENDIM PËR PAPRANUESHMËRI 
 

në 
 

Rastin nr. KI77/10 
 

Parashtruesi  
  

Prenk Shllaku  
 
 

Vlerësim i kushtetutshmërisë së Vendimit të Qeverisë së 
Republikës së Kosovës Nr. 9/128, të datës 11 qershor 2010 

 
 

GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS 
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e përbërë nga:  
 
Enver Hasani, Kryetar  
Kadri Kryeziu, Zëvendëskryetar 
Robert Carolan, gjyqtar  
Altay Suroy, gjyqtar  
Almiro Rodrigues, gjyqtar  
Snezhana Botusharova, gjyqtare 
Ivan Čukalović, gjyqtar  
Gjyljeta Mushkolaj, gjyqtare dhe  
Iliriana Islami, gjyqtare  
 
 
Parashtruesi i kërkesës 
 
1. Parashtrues i kërkesës është Prenk Shllaku, nga fshati Shpend – Prizren. 
 
Vendimi i kontestuar 
  
2. Parashtruesi i kërkesës konteston Vendimin përfundimtar të Qeverisë së 

Kosovës Nr. 9/128, të datës 11 qershor 2010 (në tekstin e mëtejmë: 
Vendimi i Qeverisë), siç pohon ai, se është në kundërshtim me nenet 15 
dhe 36 të Ligjit për Shpronësim Nr. 3/L 139 dhe se shkel nenin 46 të 
Kushtetutës së Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: 
Kushtetuta). Parashtruesi i kërkesës po ashtu kërkon masa të 
përkohshme për parandalimin e implementimit të Vendimit të Qeverisë, 
prej datës së paraqitjes së kësaj kërkese derisa të jepet vendimi i 
merituar nga Gjykata Kushtetuese e Kosovës (në tekstin e mëtejmë: 
Gjykata). 

  
Baza juridike  
 
3. Nenet 113.7 dhe 116.2 të Kushtetutës, nenet 20 dhe 27 të Ligjit Nr. 03/L-

121 për Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës (në tekstin e 
mëtejmë: Ligji) dhe rregullat 55 dhe 56 të Rregullores së punës së 
Gjykatës Kushtetuese (në tekstin e mëtejmë: Rregullorja e punës).  

 
Objekti i çështjes  
 
4. Çështja ka të bëjë me Vendimin e Qeverisë së Kosovës për shpronësimin 

e pronës së paluajtshme private, duke qenë pjesë e parcelës Nr. 328 dhe 
Nr. 329 të zonës kadastrale të Shpendit - Prizren. 
 

5. Parashtruesi i kërkesës ka kërkuar që Gjykata të suspendojë Vendimin e 
Qeverisë për miratimin e shpronësimit të pronës së paluajtshme private, 
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parcelat Nr. 328 dhe Nr. 329 të zonës kadastrale të Shpendit - Prizren, 
në mënyrë që t’i iket rrezikut të dëmit të pandreqshëm dhe në interes 
publik. Parashtruesi i kërkesës po ashtu pretendon se masat e 
përkohshme janë të nevojshme në mënyrë që të sigurohen të drejtat e tij 
kushtetuese mbi pronën, sipas nenit 46 të Kushtetutës dhe neneve 8, 17 
dhe 30 të Deklaratës [Universale] për të Drejta e Njeriut.  

 
Procedura në Gjykatë  
 
6. Më 16 gusht 2010, parashtruesi i kërkesës paraqiti kërkesë në 

Sekretariatin e Gjykatës Kushtetuese. Parashtruesi i kërkesës kërkon që 
Gjykata të suspendojë Vendimin e Qeverisë për miratimin e 
shpronësimit të pronës së paluajtshme private, në parcelat Nr. 328 dhe 
Nr. 329 të zonës kadastrale të Shpendit - Prizren, në mënyrë që t’i iket 
rrezikut të dëmit të pandreqshëm dhe në interes publik.  
 

7. Parashtruesi i kërkesës po ashtu pretendon se masat e përkohshme janë 
të nevojshme në mënyrë që të sigurohen të drejtat e tij kushtetuese mbi 
pronën, sipas nenit 46 të Kushtetutës dhe neneve 8, 17 dhe 30 të 
Deklaratës [Universale] për të Drejtat e Njeriut. 

 
8. Kryetari i Gjykatës emëroi gjyqtarin Altay Suroy si Gjyqtar raportues dhe 

emëroi Kolegjin shqyrtues të përbërë nga gjyqtarët  Almiro Rodrigues, 
kryesues, dhe Kadri Kryeziu e  Gjyljeta Mushkolaj. 

 
9. Më 21 shkurt 2011, Gjykata e shqyrtoi çështjen.  
 
Përmbledhja e fakteve 
 
10. Parashtruesi i kërkesës është pronar i pronës së paluajtshme Nr. 328 dhe 

Nr. 329 të zonës kadastrale të Shpendit – Prizren. 
 

11. Më 11 qershor 2010, Vendimi i Qeverisë Nr. 9/128, miratoi shpronësimin 
e një pjese të pronës së paluajtshme të përbërë nga parcelat Nr. 328 dhe 
Nr. 329 të zonës kadastrale të Shpendit, për ndërtimin e autorrugës  
Vermicë – Merdar. 

 
12. Më 27 korrik 2010, parashtruesi i kërkesës parashtroi ankesë në 

Gjykatën Supreme të Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: 
Gjykata Supreme) duke kontestuar Vendimin e Qeverisë. Rasti është 
ende në pritje në Gjykatën Supreme.  
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Pretendimet e parashtruesit të kërkesës 
 
13. Parashtruesi i kërkesës ankohet se e drejta në pronë (neni 46 i 

Kushtetutës) i është shkelur dhe se ai ishte objekt i një privimi arbitrar 
nga prona e tij, pa iu dhënë kompensim adekuat.   

 
 
Masat e përkohshme 
 
14. Neni 116.2 i Kushtetutës parasheh: 
 

Neni 116 [Efekti Juridik i Vendimeve] 
 

2. Përderisa procedura të mos përfundojë para Gjykatës Kushtetuese, 
ajo mund të suspendojë përkohësisht veprimin ose ligjin e kontestuar, 
derisa të merret vendimi i Gjykatës, nëse konsideron që aplikimi i 
veprimit a ligjit të kontestuar, mund të shkaktoj dëme të pariparueshme 

 
15. Neni 27 i Ligjit për Gjykatën Kushtetuese parasheh: 
 

Neni 27 Masat e Përkohshme 
 
 1. Gjykata Kushtetuese sipas detyrës zyrtare, ose me kërkesë të palës, 
mund të vendos përkohësisht masa të përkohshme ndaj një çështjeje që 
është objekt i procedurës, nëse këto masa janë të nevojshme për të 
evituar rreziqe ose dëme të pariparueshme, ose nëse marrja e këtyre 
masave të përkohshme është në interes publik. 
 
2. Kohëzgjatja e masave të përkohshme duhet të jetë e arsyeshme dhe 
proporcionale. 

 
16. Një nga testet për dhënien e masave të përkohshme është nëse do të 

pësoheshin dëme të pandreqshme. Nëse Gjykata do të gjente se Vendimi 
i kontestuar i Qeverisë  ishte jokushtetues, atëherë çdo dëm që do të 
pësonte parashtruesi i kërkesës do të kalkulohej dhe do të urdhërohej që 
t’i paguhet parashtruesit të kërkesës. Kështu që, parashtruesi i kërkesës 
nuk do të kishte humbje. 

 
17. Parashtruesi i kërkesës nuk ka paraqitur ndonjë dëshmi bindëse për çka 

Gjykata do të duhej të suspendonte Vendimin e Qeverisë lidhur me 
shpronësimin e pronës së paluajtshme private  në parcelat  Nr. 328 dhe 
Nr. 329, të zonës kadastrale të Shpendit - Prizren. 

 
18. Parashtruesi i kërkesës, megjithatë, nuk e ka provuar dëmin e 

pandreqshëm që pretendohet se do të pësonte ose që masat e 
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përkohshme do të ishin në interes publik. Andaj, Gjykata refuzon 
kërkesën për masa të përkohshme.  

 
Vlerësimi i pranueshmërisë së kërkesës 
 
19. Për të qenë në gjendje të gjykojë mbi kërkesën e parashtruesit të 

kërkesës, Gjykata duhet paraprakisht të vlerësojë nëse parashtruesi i 
kërkesës i ka plotësuar të gjitha kushtet e pranueshmërisë të cilat 
përcaktohen me Kushtetutë, specifikuar me Ligjin dhe Rregulloren e 
punës. 

 
20. Lidhur me kërkesën e parashtruesit të kërkesës, Gjykata i referohet nenit 

113.7 të Kushtetutës, i cili parasheh si vijon: 
  

Individët janë të autorizuar të ngrenë shkeljet nga autoritetet publike të 
të drejtave    dhe lirive të tyre individuale, të garantuara me Kushtetutë, 
mirëpo vetëm pasi të kenë shteruar të gjitha mjetet juridike të 
përcaktuara me ligj.  

 
21. Gjykata po ashtu i referohet nenit 47.2 të Ligjit, ku thuhet se: 
 

 Individi mund ta ngritë kërkesën në fjalë vetëm pasi që të ketë shteruar  
të gjitha   mjetet juridike të përcaktuara me ligj. 

 
Nga dokumentacioni i paraqitur nga vetë parashtruesi i kërkesës, Gjykata 
konkludon se ankesa është ende në pritje në Gjykatën Supreme.  
 
22. Siç është cekur në rastin Nr. KI.41/09 Universiteti AAB-RIINVEST 

kundër Qeverisë së Republikës së Kosovës (Aktvendimi Nr. RK-04/10 i 
Gjykatës Kushtetuese të Republikës ës Kosovës, i datës 27 janar 2010), 
Gjykata dëshiron të theksojë se arsyetimi mbi kërkesën për shterim, siç 
është interpretuar nga Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut (shih 
nenin 53 të Kushtetutës), është që  t'u ofrohet  autoriteteve përkatëse, 
duke përfshirë gjykatat, mundësia për të parandaluar ose për të 
korrigjuar shkeljen e supozuar të Kushtetutës. Rregulli bazohet në 
supozimin se rendi juridik i Kosovës do të sigurojë mjete efektive ligjore 
për shkeljet e të drejtave kushtetuese (shih, mutatis mutandis, GJEDNJ, 
Selmouni kundër Francës, nr. 25803/94, Vendim i datës 28 korrik 
1999).  

 
23. Sidoqoftë, në parashtresën e tij, parashtruesi i kërkesës nuk e ka 

arsyetuar se pse ai konsideron se mjetet ligjore nuk ishin në dispozicion 
të tij, dhe në qoftë se do të ishin në dispozicion të tij, si nuk do të ishin 
efektive, andaj, nuk është i nevojshëm shterimi i tyre. Përkundrazi, 
parashtruesi i kërkesës qartazi nuk i ka shterur të gjitha mjetet në 
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dispozicion, për vetë faktin se nuk ka pritur për shqyrtimin e ankesës që 
është në pritje në Gjykatën Supreme. Prandaj, Gjykata vlerëson se 
kërkesa është e papranueshme për shkak të mos plotësimit të kërkesave 
nga neni 113.7 i Kushtetutës dhe neni 47.2 i Ligjit. 
 
 

PËR KËTO ARSYE  
 
Gjykata Kushtetuese në përputhshmëri me nenet 20 dhe 27 të Ligjit, dhe 
rregullit 55 dhe 56 të Rregullores së punës, në seancën e mbajtur më 21 
shkurt 2010, njëzëri  
 

VENDOSI  
 

I. TA HEDHË POSHTË kërkesën për masa të përkohshme;  
 

II. TA HEDHË POSHTË kërkesën si të papranueshme; 
 

III. Ky Vendim do t'u komunikohet palëve dhe do të publikohet në 
Gazetën Zyrtare, në pajtim me nenin 20.4 të Ligjit për Gjykatën 
Kushtetuese;  

 
IV. Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 
 

 
Gjyqtari raportues                            Kryetari i Gjykatës Kushtetuese 

 
Altay Suroy                                                Prof. dr. Enver Hasani 
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Shoqata e Sigurimeve të Kosovës kundër Nenit 14.1.7 të Ligjit Nr. 
03/L-179 për Kryqin e Kuq të Republikës së kosovës 
 
Rasti KI 118-2010, vendimi i datës 14 nëntor 2011 
 
Fjalët kyçe: actio popularis, palët e autorizuara, marrëdhëniet ekonomike, 
ekonomia, barazia para ligjit, shpronësimi, kërkesa individuale/grupore, e 
drejta për të punuar dhe ushtruar profesionin, tatimimi i premive të 
obligueshme të sigurimit 
 
Parashtruesi, Shoqata e Sigurimeve të Kosovës, ka parashtruar Kërkesën në 
bazë të nenit 113.7 të Kushtetutës, duke pretenduar se caktimi i pagesës prej 
1% të vlerës për kompanitë e sigurimeve për të gjitha bruto premitë e 
sigurimeve, sipas nenit 14.1.7 të Ligjit Nr. 03/L-179 për Kryqin e Kuq të 
Kosovës, ishte një privim i padrejtë që shkelte nenet 3, 10, 24, 49 dhe 119.2 
të Kushtetutës. Parashtruesi i kërkesës po ashtu kërkojë marrjen e masës së 
përkohshme për ndalimin e zbatimit të këtij Ligji deri në marrjen e vendimit 
për ketë Kërkesë. 

Gjykata vendosi se Kërkesa ishte e papranueshme sipas nenit 113.7 të 
Kushtetutës, nenit 48 të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese dhe Rregullës 36 të 
Rregullores së Punës sepse parashtruesi nuk ishte person fizik ose juridik, të 
drejtat kushtetuese të të cilit ishin shkelur ose prekur në mënyrë të 
drejtpërdrejtë nga masa apo akti i autoritetit publik, duke cituar rastet 
Universiteti AAB-RIINVEST SHPK kundër Qeverisë së Kosovës dhe Vanek 
kundër Republikës së Sllovakisë.  Gjykata theksoi se Kushtetuta nuk 
parasheh parashtrimin e një actio popularis, ku një individ i paprekur do të 
mund të parashtronte ankesë abstrakte. 

 
Prishtinë, më.14 nëntor 2011 

Nr. ref.: RK160/11 

 
 

 AKTVENDIM PËR PAPRANUESHMËRI  
në 

 
Rasti nr. KI 118-10 

 
Parashtruesi 

 
Shoqata e Sigurimeve të Kosovës  

 
Vlerësim i kushtetutshmërisë së nenit 14.1.7 të  

Ligjit nr. 03/L-179 për Kryqin e Kuq të Republikës së Kosovës 
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GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS 
 
 
e përbërë nga: 
 
Enver Hasani, Kryetar  
Kadri Kryeziu, Zëvendëskryetar 
Robert Carolan, gjyqtar  
Altay Suroy, gjyqtar  
Almiro Rodrigues, gjyqtar   
Snezhana Botusharova, gjyqtare  
Ivan Čukalović, gjyqtar  
Gjyljeta Mushkolaj, gjyqtare dhe  
Iliriana Islami, gjyqtare 

 
Parashtruesi i kërkesës  
 
1. Parashtrues i kërkesës është Shoqata e Sigurimeve të Kosovës, me adresë 

në Rr. Enver Maloku 95, Prishtinë, përmes Fatos Zajmit, Fatbardh 
Makollit dhe Rrustem Qehajes, respektivisht përfaqësues të kompanive 
të sigurimit Illyria, Siguria dhe Sigkos.  

 
Ligji i kontestuar  
 
2. Parashtruesi kërkon anulimin e nenit 14.1.7 të Ligjit nr. 03/L-179 për 

Kryqin e Kuq të Republikës së Kosovës. Parashtruesi, gjithashtu ka 
kërkuar masa të përkohshme për të ndaluar implementimin e nenit 
14.1.7 të Ligjit prej datës së dorëzimit të kërkesës deri sa një vendim 
meritor të lëshohet nga Gjykata.  

 
Objekti i çështjes 
 
3. Çështja ka të bëjë me nenin 14.1.7 të Ligjit të kontestuar, i cili parasheh 

që Kryqi i Kuq i Kosovës do të financohet, pjesërisht, duke ua imponuar 
1% të primit bruto të sigurimit të detyrueshëm motorik në Kosovë.  

4. Neni 14.1.7 i Ligjit të kontestuar parasheh si në vijim:   
 

“1. me qëllim të përmbushjes së detyrave dhe objektivave të përcaktuara 
me këtë Ligj, Kryqi i Kuq i Kosovës do të fitojë mjetet nga burimet në 
vijim:... 
1.7 sigurimi i detyrueshëm i automjeteve 1% (një për qind) të primit 
bruto të vlerës së sigurimit të mjeteve;...” 
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Baza juridike  
 
5. Neni 113.7 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: 

Kushtetuta), neni 20 i Ligjit nr. 03/L-121 të Gjykatës Kushtetuese të 
Republikës së Kosovës (në tekstin  e mëtejmë: Ligji) dhe rregulli 54 i 
Rregullores së punës të Gjykatës Kushtetuese (në tekstin e mëtejmë: 
Rregullorja).  

 
Procedura në Gjykatë  
 
6. Më 26 nëntor 2010, parashtruesi dorëzoi kërkesën në Sekretariatin e 

Gjykatës Kushtetuese. 
 

7. Kryetari i Gjykatës emëroi gjyqtaren Snezhana Botusharova Gjyqtare 
raportuese dhe emëroi Kolegjin shqyrtues në përbërje të gjyqtarëve 
Robert Carolan, kryesues, dhe Altay Suroy e Almiro Rodriguez.  

 
8. Më 13 dhjetori 2010, Gjykata u këshillua dhe shqyrtoi në seancë të 

mbyllur raportin paraprak të Gjyqtarit raportues në lidhje me kërkesën 
për masa të përkohshme, dhe refuzoi që t’i jepet masa e përkohshme, 
ndërsa vendimi për atë qëllim iu lëshua palëve më 17 dhjetor 2010.  

 
9. Më 27 janar 2011, kërkesa për përgjigje u dorëzua në Kuvendin e 

Kosovës. Asnjë përgjigje nuk u pranua nga Kuvendi.  
 
10. Nga Shoqata e Sigurimeve të Kosovës u pranua një letër ku Gjykata 

Kushtetuese njoftohej për ndryshimin e adresës së Shoqatës.  
 
11. Më 23 maj 2011, Gjykata u këshillua në seancë të mbyllur për 

pranueshmërinë e kërkesës.  
 
Pretendimet e parashtruesit të kërkesës 
 
12. Parashtruesi konsideron se imponimi i një pagese për kompanitë e 

sigurimeve nga 1 % e vlerës së gjithë primeve të sigurimit të detyrueshëm 
të përfshirë në Ligj, do të rezultojë me një privim të padrejtë dhe 
jokushtetues. Shuma që konsiderohet si e rrezikuar, sipas parashtruesit, 
dhe në bazë të vlerave të fundit të primeve të sigurimit në Republikën e 
Kosovës, arrin një vlerë prej 490.232,21€ , për çdo vit kalendarik.  
 

13. Parashtruesi konsideron se neni i kontestuar i Ligjit kundërshton nenet e 
mëposhtme të Kushtetutës: 

 
Neni 3       Barazia para ligjit;  
Neni 10          Ekonomia;  
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Neni 24        Barazia para Ligjit;  
Neni 49        E drejta për punë dhe ushtrimin e profesionit; dhe  
Neni 119.2   Marrëdhëniet ekonomike – Parimet e përgjithshme  

 
Pranueshmëria e kërkesës  
 
14. Në mënyrë që të mund të gjykojë për kërkesën e parashtruesit, Gjykata 

së pari duhet të shqyrtojë nëse parashtruesi i kërkesës i ka plotësuar të 
gjitha kushtet e pranueshmërisë, të përcaktuara me Kushtetutë dhe të 
specifikuara më tej në Ligj dhe Rregullore të punës.  

 
15. Në lidhje me këtë, neni 113.7 i Kushtetutës konstaton: 
 

“Individët janë të autorizuar të ngrenë shkeljet nga autoritetet publike 
të të drejtave dhe lirive të tyre individuale, të garantuara me 
Kushtetutë, mirëpo vetëm pasi të kenë shteruar të gjitha mjetet juridike 
të përcaktuara me ligj. 

16. Për më tepër, neni 48 i Ligjit konstaton:  
 

“Parashtruesi i kërkesës ka për detyrë që në kërkesën e tij/saj të 
qartësojë saktësisht se cilat të drejta dhe liri pretendon se i janë cenuar 
dhe cili është akti konkret i autoritetit publik të cilin parashtruesi 
dëshiron ta kontestojë.” 

 
17. Në këtë kërkesë, Shoqata e Sigurimeve të Kosovës dëshiron të kontestojë 

një nen të veçantë të Ligjit për Kryqin e Kuq të Kosovës. Në mënyrë që të 
mund ta bëjë këtë,  parashtruesi duhet të jetë person fizik ose ligjor (shih 
rastin e Universitetit AAB- RIINVEST L.L.C Prishtinë, kundër Qeverisë 
së Kosovës, rasti nr. KI 49/ 09) të drejtat kushtetuese të të cilit janë 
personalisht ose direkt të ndikuara nga një masë ose akt i autoritetit 
publik. Kushtetuta nuk parasheh ngritjen e një actio popularis. Me fjalë 
të tjera, parashtruesi nuk mund të ankohet në abstrakt lidhur me masat 
nga autoritetet publike të cilat nuk janë aplikuar për atë personalisht, 
sikurse është rasti para kësaj Gjykate.  

 
18. Në rastin konkret, parashtruesi është një shoqatë që përfaqëson interesat 

e ngushta (të veçanta), dmth. kompanitë e sigurimeve që udhëheqin 
biznes në Republikën e Kosovës. Parashtruesi i kërkesës nuk ka 
paraqitur prova që do të tregonin shkeljen e të drejtave dhe lirive të 
garantuara me Kushtetutë (shih Vanek kundër Republikës Sllovake, 
vendimi i KEDNJ për pranueshmërinë e kërkesës nr. 53363/99 të 31 
majit 2005). 

 
19. Neni i kontestuar i Ligjit nr. 03/L-179 për Kryqin e Kuq të Republikës së 

Kosovës, nuk ndikon në parashtruesin dhe në asnjë organ tjetër ose 
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shoqatë, sa i përket tarifave ose taksave mbi kompanitë e sigurimeve. 
Nga kjo del se, parashtruesi nuk është një palë e autorizuar dhe kërkesa 
duhet të refuzohet si e papranueshme.  

 
 

PËR KËTO ARSYE  
 
Gjykata Kushtetuese në përputhje me nenin 113 (7) të Kushtetutës, nenin 20 
të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese dhe rregullin 36 të Rregullores së punës, 
njëzëri 
 

VENDOSI  
 

I. TA REFUZOJË kërkesën si të papranueshme;  
 

II. Ky Vendim do t’u komunikohet palëve dhe do të publikohet në 
Gazetën Zyrtare, në pajtim me nenin 20.4 të Ligjit për Gjykatën 
Kushtetuese;  
 

III. Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë.   
 
 
Gjyqtari raportues                             Kryetari i Gjykatës Kushtetuese 
    
Snezhana Botusharova                              Prof. Dr. Enver Hasani 
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Shemsedin Ademi kundër Udhëzimit Administrativ Nr. 14/2009 
për Regjistrimin e Automjeteve 
 
Rasti KI 16-2011, vendimi i datës 14 nëntor 2011 
 
Fjalët kyçe: kontesti administrativ, shterja e mjeteve juridike, tarifat e vëna 
nga qeveria, kërkesa individuale, masa të përkohshme, çështjet e regjistrimit 
të automjeteve. 
 
Parashtruesi kishte dorëzuar Kërkesën në bazë të neneve 113.7 dhe 116.2 të 
Kushtetutës, duke pretenduar se Udhëzimi Administrativ Nr. 14/2009 për 
Automjetet lëshuar nga  Ministria e Punëve të Brendshme (MPB) kishte 
shkelur nenin 21.1 të Kushtetutës për shkak se ai kërkonte nga parashtruesi 
që të bëj një pagesë për zëvendësimin e tabelave të regjistrimit përkundër 
faktit se ato nuk ishin të dëmtuara, gjë që ishte në kundërshtim më 
dispozitën e Udhëzimit. Parashtruesi kishte kërkuar masën e përkohshme e 
cila do të kërkonte që atij t’i kthehej pagesa dhe të pezullohej pagesa e 
detyrueshme për të gjithë qytetarët deri sa të merrej vendimi për Kërkesën e 
tij.  

Gjykata vendosi se Kërkesa ishte e papranueshme sipas neneve 113.1 dhe 
113.7 të Kushtetutës për shkak se parashtruesi nuk i kishte shteruar të gjitha 
mjetet juridike, duke theksuar se ai nuk kishte bërë ankesë në Gjykatën 
Supreme para se të parashtronte Kërkesën, duke cituar rastin Whiteside 
kundër Mbretërisë së Bashkuar, Selmouni kundër Francës, Universiteti 
AAB-RIINVEST SHPK kundër Qeverisë së Kosovës, dhe Mimoza Kusari 
Lila kundër Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Gjykata e hodhi poshtë 
kërkesën për masa të përkohshme në bazë të nenit 116.2 të Kushtetutës dhe 
nenit 27 të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese sepse Parashtruesi nuk kishte 
ofruar prova te mjaftueshme se mund shkaktohen dëme të pariparueshme 
ose se masat e tilla do të ishin në interesin publik.  

Prishtinë,  më 14.nëntor 2011 
Nr. ref.: RK159/11 

 

 
 

AKTVENDIM PËR PAPRANUESHMËRI 
 

në 
 

Rastin Nr. KI 16-11 
 

Parashtruesi 
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Shemsedin Ademi 
 

Vlerësim i kushtetutshmërisë së Udhëzimit Administrativ Nr. 
14/2009 për Regjistrimin e Automjeteve, të 14 shtatorit 2009 

 
 

GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS 
 
e përbërë nga: 
 
Enver Hasani, Kryetar 
Kadri Kryeziu, zëvendëskryetar 
Robert Carolan, gjyqtar  
Altay Suroy, gjyqtar 
Almiro Rodrigues, gjyqtar 
Snezhana Botusharova, gjyqtare 
Ivan Čukalović, gjyqtar 
Gjyljeta Mushkolaj, gjyqtare dhe 
Iliriana Islami, gjyqtare 
 
 
Parashtruesi i kërkesës 
 
1. Parashtrues është z. Shemsedin Ademi, me vendbanim në fshatin 

Pozharan të komunës së Vitisë. 
 
Vendimi i kontestuar 
 
2. Parashtruesi e konteston Udhëzimin Administrativ Nr. 14/2009 për 

Regjistrimin e Automjeteve, të nxjerrë nga Ministria e Punëve të 
Brendshme (MBP). Parashtruesi thekson që MPB-ja, duke i obliguar 
qytetarët që të paguajnë taksa pa bazë të duhur juridike, është duke 
vepruar në kundërshtim me nenin 21.1 të Kushtetutës së Republikës së 
Kosovës.  

 
Baza juridike 
 
3. Kërkesa është e bazuar në nenin 113.7 dhe 116.2 të Kushtetutës së 

Republikës së Kosovës, nenet 20 dhe 27 të Ligjit Nr. 03/L-121 për 
Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: 
Ligji), dhe në rregullat 55 dhe 56 (2) të Rregullores së punës së Gjykatës 
Kushtetuese të Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: Rregullorja 
e Punës). 
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Procedura në Gjykatë 
 
4. Parashtruesi e parashtroi kërkesën në Gjykatën Kushtetuese më 11 

shkurt 2011. 
 
5. Kryetari i Gjykatës Kushtetuese e caktoi gjyqtarin Almiro Rodrigues 

Gjyqtar Raportues dhe Kolegjin shqyrtues të përbërë nga gjyqtarët 
Robert Carolan (kryesues), Kadri Kryeziu dhe Gjyljeta Mushkolaj.  

 
6. Gjykata Kushtetuese e shqyrtoi këtë kërkesë më 7 korrik 2011. 
 
Përmbledhja e fakteve 
 
7. Më 28 janar 2011, parashtruesi ishte duke përdorur targat 316-KS-264 

në makinën e tij. Ai shkoi në Qendrën Komunale të Regjistrimit të 
Automjeteve në Viti për ta vazhduar regjistrimin e automjetit. Atje, një 
punëtor i qendrës kërkoi nga parashtruesi që t’i dorëzonte targat 316-KS-
264. 

 
8. Parashtruesi i dorëzoi targat 316-KS-264 dhe u ngarkua me një taksë të 

re prej 20 (njëzet) eurove për targat e reja.  
 
9. Parashtruesi e dorëzoi edhe fletëpagesën Nr. 1320000204, të 12 janarit 

2011, bashkë me kërkesën e tij. 
 
10. Parashtruesi pohon se ka kërkuar sqarim për pagesën për targat e reja 

pasi ai i kishte dorëzuar targat 316-KS-264 të padëmtuara, dhe stafi i tha 
se ata duhej të bënin kështu. 

 
Argumentet ligjore të paraqitura nga parashtruesi  
 
11. Parashtruesi pohon se targat e tij nuk ishin të dëmtuara dhe se u ngarkua 

gabimisht me 20 euro dhe jo sipas nenit 11.3 të Udhëzimit Administrativ 
Nr. 14/2009 për Regjistrimin e Automjeteve. Neni 11.3 përcakton: 

  
“Në rastin e dëmtimit të DRA-së, ose targave, pala duhet që DRA-në e 
dëmtuar ose targat t’ia prezantoj QKRA-së dhe më pas ai e merr DRA-
në e re ose targat, të cilën e paguan sipas Vendimit mbi Tarifat, ndërsa 
DRA e dëmtuar ose target arkivohen.” 

 
12. Parashtruesi pohon se faktet e përmendura paraqesin një realitet të 

shkeljes së të drejtave të njeriut nga MPB-ja. Përveç kësaj, ai thotë që 
detyrimi i qytetarëve për të paguar taksa pa bazë juridike është në 
kundërshtim me nenin 21.1 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës. 
Neni 21.1 përcakton: 
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“Të drejtat dhe liritë themelore të njeriut janë të pandashme, të 
patjetërsueshme e të pacenueshme dhe janë bazë e rendit juridik të 
Republikës së Kosovës”. 

 
13. Parashtruesi kërkon nga Gjykata Kushtetuese: 
 

a. të lejojë “zbatim të menjëhershëm të masës së përkohshme deri në 
gjykimin kryesor kundër MPB-së për ndërprerjen e zbatimit të taksës 
administrative në shumë prej 20 eurove për targat e reja me rastin e 
regjistrimit të automjetit, dhe 
 

b. të vendosë në favor të qytetarëve dhe t’i mbrojë të drejtat e tyre duke 
pezulluar Udhëzimin Administrativ Nr. 14/2009, i cili kërkon 
pagesën prej 20 eurove për targa të reja të automjetit, deri në 
lëshimin e vendimit mbi meritat e rastit. 

 
Vlerësimi i pranueshmërisë së kërkesës 
 
14. Kriteret e pranueshmërisë janë të përcaktuara në Kushtetutë dhe të 

specifikuara më tej në Ligj dhe në Rregullore të punës 
 

15. Neni 113.1 dhe 113.7 i Kushtetutës përcakton kornizën e përgjithshme 
ligjore që kërkohet për pranueshmëri. Ai përcakton: 

 
“1. Gjykata Kushtetuese vendos vetëm për rastet e ngritura para 
gjykatës në mënyrë ligjore nga pala e autorizuar. 
(…) 
7. Individët janë të autorizuar të ngrenë shkeljet nga autoritetet publike 
të të drejtave dhe lirive të tyre individuale, të garantuara me 
Kushtetutë, mirëpo vetëm pasi të kenë shteruar të gjitha mjetet juridike 
të përcaktuara me ligj". 

 
16. Në bazë të dokumenteve të dorëzuara nga parashtruesi, përkundër 

këshillës së Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, të 12 dhjetorit 2008, se ai 
mund të ushtrojë ankesë kundër aktgjykimit të saj në Gjykatën Supreme 
të Kosovës, ai nuk e ka shfrytëzuar këtë të drejtë ligjore. 
 

17. Gjykata gjithashtu vëren që një dyshim i thjeshtë lidhur me perspektivën 
e çështjes nuk mjafton për ta përjashtuar parashtruesin nga obligimet e 
tij për të parashtruar ankesë në organet kompetente (shih Whiteside 
kundër Mbretërisë së Bashkuar, Vendimi i 7 marsit 1994, Kërkesa Nr. 
2035/92, DR 76, f. 80). 
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18. Më parë, Gjykata ka theksuar se arsyetimi për rregullin e shterimit të 
mjeteve juridike është që t’ua lejojë autoriteteve në fjalë, duke përfshirë 
gjykatat, mundësinë për ta parandaluar ose korrigjuar shkeljen e 
supozuar të Kushtetutës. Ky rregull bazohet në supozimin se rendi 
juridik i Kosovës do të sigurojë mjet efikas juridik për shkeljen e të 
drejtave kushtetuese (shih, mutatis mutandis, GJEDNJ, Selmouni 
kundër Francës, Nr. 25803/94, Vendimi i 28 korrikut 1999). Megjithatë, 
nuk është e nevojshme që të drejtat kushtetuese të ceken në mënyrë 
eksplicite në procedurën në fjalë. Nëse çështja është ngritur në mënyrë 
implicite ose në substancë, rregulli i shterimit të mjeteve juridike është 
plotësuar (shih, mutatis mutandis, GJEDNJ, Azinas kundër Qipros, Nr. 
56679/00, Vendimi i 28 prillit 2004). 

 
19. Gjykata zbatoi të njëjtin arsyetim kur nxori Aktvendimin për 

Papranueshmëri më 27 janar 2010 për shkak të mosshtetrimit të mjeteve 
juridike në Rastin Nr. KI41/09, Universiteti AAB-RIINVEST L.L.C., 
Prishtinë, kundër Qeverisë së Republikës së Kosovës, dhe në Vendimin e 
vet të 23 marsit 2010 në Rastin Nr. KI. 73/09, Mimoza Kusari-Lila 
kundër Komisionit Qendror Zgjedhor. 

 
Masa e përkohshme 
 
20. Neni 116.2 i Kushtetutës përcakton: 
  

Neni 116 [Efekti Juridik i Vendimeve] 
 
2. Përderisa procedura të mos përfundojë para Gjykatës Kushtetuese, 
ajo mund të suspendojë përkohësisht veprimin ose ligjin e kontestuar, 
derisa të merret vendimi i Gjykatës, nëse konsideron që aplikimi i 
veprimit a ligjit të kontestuar, mund të shkaktoj dëme të 
pariparueshme.  
 

21. Neni 27 i Ligjit për Gjykatën Kushtetuese thotë: 
 

Neni 27 Masat e përkohshme 
 
1. Gjykata Kushtetuese sipas detyrës zyrtare ose me kërkesë të palës 
mund të vendos përkohësisht masa te përkohshme ndaj një çështjeje që 
është objekt i procedurës, nëse këto masa janë të nevojshme për të 
evituar rreziqe ose dëme të pariparueshme, ose nëse marrja e këtyre 
masave të përkohshme është në interes publik. 
 
2. Kohëzgjatja e masave të përkohshme duhet të jetë e arsyeshme dhe 
proporcionale. 
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22. Njëri nga kriteret për lejimin e masës së përkohshme është nëse dëme të 
pariparueshme do të shkaktohen. Sikur Gjykata të gjente që vendimi i 
kontestuar ishte jokushtetues, atëherë çfarëdo dëmi që i është shkaktuar 
parashtruesit do të mund të llogaritej dhe do të urdhëronte që t’i 
paguheshin parashtruesit. Prandaj, parashtruesi nuk do t’i shkaktohej 
humbje. 
 

23. Parashtruesi nuk ka dorëzuar argumente bindëse që Gjykata duhet ta 
pezullojë Udhëzimin Administrativ Nr. 14/2009 për Regjistrimin e 
Automjeteve, të nxjerrë nga MPB-ja. 

 
24. Prandaj, parashtruesi nuk e ka mbështetur me prova dëmin e 

pariparueshëm që gjoja do të t’i shkaktohej apo që masa e përkohshme 
do të ishte në interes publik. Si rrjedhojë, Gjykata e refuzon kërkesën për 
masë të përkohshme. 

 
25. Gjykata gjithashtu gjen që parashtruesi nuk i ka shteruar të gjitha mjetet 

juridike në dispozicion të parapara me ligj. 
 

PËR KËTO ARSYE 
 
Në mbështetje të nenit 113.7 të Kushtetutës, nenit 20 të Ligjit për Gjykatën 
Kushtetuese dhe rregullit 36 të Rregullores së punës, Gjykata Kushtetuese 
njëzëri 
 

VENDOS 
 

I. TA HEDHË POSHTË kërkesën si të papranueshme; 
 

II. TA HEDHË POSHTË kërkesën për masë të përkohshme; 
 

III. Ky Vendim do t'u komunikohet palëve dhe do të publikohet në 
Gazetën Zyrtare në pajtim me nenin 20.4 të Ligjit për Gjykatën 
Kushtetuese; 

 
IV. Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 
 
 
Gjyqtari raportues                   Kryetari i Gjykatës Kushtetuese 

 
Almiro Rodrigues                          Prof. Dr. Enver Hasani 
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Oda e Avokatëve të Kosovës, Prishtinë – Dega Rajonale në 
Gjakovë kundër Vendimit të Bordit të Drejtorëve të Komunës së 
Gjakovës dhe Vendimit të Drejtorit të Drejtorisë për Zhvillim 
Ekonomik në Komunën e Gjakovës 
 
Rasti KI 31-2011, vendimi i datës 24 nëntor 2011 
 
Fjalët kyçe: palët e autorizuara, kërkesa individuale/grupore, masat e 
përkohshme, mbrojtja e pronës, e drejta për të punuar dhe ushtruar 
profesionin, sanksioni për mospagimin e faturës së shërbimeve komunale 
 
Parashtruesi, Dega Rajonale e Odës së Avokatëve në Gjakovë, e kishte 
dorëzuar Kërkesën në bazë të nenit 113.7 të Kushtetutës, duke pretenduar se 
Vendimi i Bordit të Drejtorëve të Komunës së Gjakovë dhe i Drejtorit të 
Drejtorisë për Zhvillimin Ekonomik të Gjakovës kishte shkelur nenet 7, 46, 
49 dhe 119 të Kushtetutës sepse ato e kushtëzonin regjistrimin e automjeteve 
me verifikimin e pagesës së faturave të ngrohjes, e në rastet e bizneseve, me 
verifikimin e pagesës së tatimeve të kompanive, përderisa as Kompania e 
Ngrohjes Qendrore e as Kuvendi Komunal nuk lëshonin dokumente të tilla 
verifikimi, duke e pamundësuar kështu regjistrimin e automjeteve. 
Parashtruesi po ashtu argumentoi se avokatët nuk prekeshin nga këto 
vendime pasi që ata nuk paguanin tatimin si kompani.  

Gjykata vendosi se Kërkesa ishte e papranueshme sipas nenit 113.7 sepse 
Parashtruesi nuk ishte as person fizik e as juridik të cilit i ishin shkelur të 
drejtat kushtetuese personale ose i cili i ishte prekur drejtpërdrejtë nga 
ndonjë akt i një autoriteti publik, e as nuk ishte përfaqësues i autorizuar 
ligjor i ndonjë viktime të prekur drejtpërdrejtë nga vendimet e kontestuara. 
Gjykata e hodhi poshtë kërkesën për masa të përkohshme në bazë të nenit 27 
të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese dhe Rregullës 54.1 të Rregullores së Punës 
pasi që pas vendimit se kërkesa ishte e papranueshme më nuk kishte çështje 
të pazgjidhur para Gjykatës 

Prishtinë, 24 nëntor 2011 
Nr. Ref.: RK125 /11 

 
 

AKTVENDIM PËR PAPRANUESHMËRI 
 

në 
 

Rastin Nr. KI 31/11 
 

Parashtruesi 
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Oda e Avokatëve të Kosovës, Prishtinë – Tubimi Regjional 
Gjakovë 

 
Vlerësim i kushtetutshmërisë së vendimit të Bordit të Drejtorëve 

të komunës së Gjakovës, të 18 janarit 2011, dhe i vendimit të 
drejtorit të Drejtorisë për Zhvillim Ekonomik në komunën e 

Gjakovës, të 19 janarit 2011. 
 

 
GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS 

 
e përbërë nga: 
 
Enver Hasani, Kryetar 
Kadri Kryeziu, zëvendëskryetar 
Robert Carolan, gjyqtar  
Altay Suroy, gjyqtar 
Almiro Rodrigues, gjyqtar 
Snezhana Botusharova, gjyqtare 
Ivan Čukalović, gjyqtar 
Gjyljeta Mushkolaj, gjyqtare dhe 
Iliriana Islami, gjyqtare 
 
Parashtruesi i kërkesës 

 
1. Parashtrues është Oda e Avokatëve të Kosovës, Prishtinë – Tubimi 

Regjional Gjakovë, nga Gjakova, e përfaqësuar nga kryetari i Tubimit 
Regjional të Gjakovës, z. Teki Bokshi. 

 
Vendimi i kontestuar 
 
2. Parashtruesi e konteston vendimin e Bordit të Drejtorëve të komunës së 

Gjakovës, të 18 janarit 2011, dhe vendimin e drejtorit të Drejtorisë për 
Zhvillim Ekonomik në komunën e Gjakovës, të 19 janarit 2011. 

 
Objekti i çështjes 
 
3. Objekt i çështjes së kërkesës është vlerësimi nga Gjykata Kushtetuese e 

Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: Gjykata) i 
kushtetutshmërisë së (1) vendimit të Bordit të Drejtorëve të komunës së 
Gjakovës, të 18 janarit 2011, sipas të cilit personi nuk mund ta regjistrojë 
automjetin nëse nuk mund të konfirmojë që e ka paguar faturën e 
ngrohjes dhe tatimin e kompanisë, dhe (2) i vendimit të drejtorit të 
Drejtorisë për Zhvillim Ekonomik në komunën e Gjakovës, të 19 janarit 
2011, për zbatimin e atij vendimi. 
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4. Parashtruesi pohon që vendimet e sipërpërmendura i shkelin nenet 7 
[Vlerat], 46 [Mbrojtja e Pronës], 49 [E Drejta e Punës dhe Ushtrimit të 
Profesionit] dhe 119 [Parimet e Përgjithshme] të Kushtetutës së 
Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: Kushtetuta). 

 
5. Përveç kësaj, parashtruesi gjithashtu kërkon nga Gjykata vënien e masës 

së përkohshme për ta pezulluar zbatimin e vendimit të kontestuar derisa 
Gjykata të marrë vendim përfundimtar. 

 
Baza juridike 
 
6. Neni 113.7 i Kushtetutës, nenet 22 dhe 27 të Ligjit (Nr. 03/L-121) për 

Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës, i 15 janarit 2009 (në 
tekstin e mëtejmë: Ligji), dhe rregullat 54, 55 dhe 56 (2) të Rregullores së 
punës së Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës (në tekstin e 
mëtejmë: Rregullorja e punës). 

 
Procedura në Gjykatë 
 
7. Parashtruesi e parashtroi kërkesën në Gjykatë më 2 mars 2011. 
 
8. Më 19 prill 2011, Kryetari, me Urdhrin Nr. GJR. 31/11, e caktoi gjyqtaren 

Gjyljeta Mushkolaj Gjyqtare raportuese. Po të njëjtën datë, Kryetari, me 
Urdhrin Nr. KSH. 31/11, e caktoi Kolegjin shqyrtues të përbërë nga 
gjyqtarët Almiro Rodrigues (kryesues), Kadri Kryeziu dhe Iliriana Islami. 

 
9. Më 11 maj 2011, Gjykata ia komunikoi kërkesën Bordit të Drejtorëve të 

komunës së Gjakovës dhe drejtorit të Drejtorisë për Zhvillim Ekonomik 
në komunën e Gjakovës. 

 
10. Më 8 qershor 2011, Gjykata kërkoi sqarim shtesë nga parashtruesi lidhur 

me atë se kush është parashtrues. Gjykata nuk ka marrë asnjë përgjigje 
deri më tani. 

 
11. Kolegji shqyrtues e shqyrtoi raportin e Gjyqtarit raportues më 4 tetor 

2011 dhe i rekomandoi Gjykatës për papranueshmëri të kërkesës. 
 
Përmbledhja e fakteve 
 
12. Më 18 janar 2011, Bordi i Drejtorëve të komunës së Gjakovës miratoi 

vendimin që personat fizikë dhe juridikë nuk mund t’i regjistrojnë 
automjetet nëse nuk marrin vërtetim nga Ngrohtorja e Qytetit se i kanë 
paguar faturat e ngrohjes dhe, në rastin e personave juridikë, vërtetimin 
nga Kuvendi Komunal i Gjakovës se i kanë paguar tatimet e kompanisë 
së tyre. 
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13. Më 19 janar 2011, vendimi i 18 janarit 2011 u zbatua nëpërmjet një 

vendimi të drejtorit të Drejtorisë për Zhvillim Ekonomik të komunës së 
Gjakovës. 

 
Pretendimet e parashtruesit 
 
14. Parashtruesi thekson se Ngrohtorja e Qytetit nuk lëshon vërtetim nëse 

personi i ka paguar faturat e ngrohjes dhe Kuvendi Komunal i Gjakovës 
nuk lëshon vërtetim nëse personi e ka paguar tatimin e kompanisë. 

 
15. Vendimi i 18 janarit 2011 është gjoja jokushtetues pasi e kufizon/apo 

pamundëson regjistrimin e automjetit. Prandaj, ai shkel nenin 49 [E 
Drejta e Punës dhe Ushtrimit të Profesionit] të Kushtetutës pasi 
automjeti është mjet i rëndësishëm transporti në mënyrë që avokati t’i 
zhvillojë veprimtaritë që lidhen me profesionin e tij. Ai gjithashtu shkel 
nenet 7 [Vlerat], 46 [Mbrojtja e Pronës] dhe 119 [Parimet e 
Përgjithshme] të Kushtetutës. 

 
16. Përveç kësaj, parashtruesi pohon që avokatët nuk duhet të paguajnë 

tatim të kompanisë pasi janë të regjistruar në Odën e Avokatëve të 
Kosovës e jo në komunë, dhe as në Agjencinë e Kosovës për Regjistrimin 
e Bizneseve. Pasi janë të regjistruar në Odën e Avokatëve të Kosovës, 
avokatët marrin licencë dhe autorizim për punë. 

 
Vlerësimi i pranueshmërisë së kërkesës 
 
17. Parashtruesi pohon që vendimi të cilin e ka nxjerrë Bordi i Drejtorëve i 

komunës së Gjakovës më 18 janar 2011, i zbatuar nga Drejtoria e 
komunës për Zhvillim Ekonomik të nesërmen, ia ka shkelur të drejtat e 
tij të garantuara me nenet 7 [Vlerat], 46 [Mbrojtja e Pronës], 49 [E 
Drejta e Punës dhe Ushtrimit të Profesionit] dhe 119 [Parimet e 
Përgjithshme] të Kushtetutës. 

 
18. Për të gjykuar për ankesën e parashtruesit, Gjykata vëren që ajo duhet së 

pari të shqyrtojë nëse parashtruesi i ka përmbushur të gjitha kriteret për 
pranueshmëri të përcaktuara në Kushtetutë dhe të specifikuara më tej në 
Ligj dhe në Rregullore të punës. 

 
19. Në këtë drejtim, parashtruesi duhet së pari të tregojë që të drejtat dhe 

liritë e tij të garantuara me Kushtetutë janë cenuar personalisht apo 
drejtpërdrejt nga akti i organit publik. Nëse parashtruesi nuk është në 
gjendje ta bëjë këtë, ai nuk ka pozitë të viktimës në Gjykatë. 
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20. Në këtë drejtim, Gjykata vëren që parashtruesi as nuk ka treguar që ishte 
personalisht apo drejtpërdrejt i cenuar nga vendimet e kontestuara, as 
nuk ka dorëzuar ndonjë provë që ai është, në të vërtetë, i autorizuar nga 
ata për të cilët pohon të jenë drejtpërdrejt viktima të vendimit të 
kontestuar, për t’i përfaqësuar interesat e tyre në Gjykatë. 

 
21. Prandaj, rezulton që kërkesa është e papranueshme në përputhje me 

nenin 113.7 të Kushtetutës. 
 
Vlerësimi i kërkesës për masë të përkohshme 
 
22. Sa i përket kërkesës së parashtruesit drejtuar Gjykatës për masë të 

përkohshme, Gjykata i referohet nenit 27 të Ligjit dhe, në veçanti, 
rregullit 54 (1) të Rregullores së punës, i cili thotë që, në çfarëdo kohe 
përderisa kërkesa është e pazgjidhur para Gjykatës dhe meritat e 
kërkesës nuk janë vendosur nga Gjykata, pala mund të kërkojë vendosjen 
e masës së përkohshme. Megjithatë, duke marrë parasysh që kërkesa u 
shpall e papranueshme, parashtruesi nuk ka të drejtë, sipas rregullit 54 
(1) të Rregullores së punës, të kërkojë masë të përkohshme. 

 
 

PËR KËTO ARSYE 
 
Në mbështetje të nenit 113.7 të Kushtetutës, nenit 47 të Ligjit dhe rregullit 56 
(2) të Rregullores së punës, Gjykata Kushtetuese më 23 nëntor 2011,  

 
 

VENDOSI 
 

I. TA HEDHË POSHTË kërkesën si të papranueshme; 
 

II. TA HEDHË POSHTË kërkesën për masë të përkohshme; 
 

III. Ky Vendim do t'u komunikohet palëve dhe do të publikohet në 
Gazetën Zyrtare në pajtim me nenin 20.4 të Ligjit; 

 
IV. Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Gjyqtarja raportuese                Kryetari i Gjykatës Kushtetuese 

Dr.Gjyljeta Mushkolaj                       Prof. Dr. Enver Hasani 
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H.C. "Emin Duraku" SH.A. kundër Vendimit për Privatizim të 
valëve 45-A dhe 46 të Agjencisë Kosovare të Privatizimit 
 
Rasti KI 99-2010, vendimi i datës 24 nëntor 2011 
 
Fjalët kyçe: kërkesa individuale, masat e përkohshme, çështje e privatizimit, 
mbrojtja e pronës, e drejta në gjykim të drejtë dhe të paanshëm, e drejta në 
liri dhe siguri 
 
Parashtruesi, një kompani aksionare, e kishte dorëzuar Kërkesën në bazë të 
nenit 113.7 të Kushtetutës duke pretenduar se janë shkelur të drejtat e saj 
sipas neneve 7 dhe 46 të Kushtetutës si dhe dispozitave të ndryshme të 
Konventës Evropiane për të Drejtat dhe Liritë Themelore të Njeriut, me 
vendimin e Agjencisë Kosovare të Privatizimit për privatizimin e kompanisë, 
e cila në vitin 1991 ishte transformuar nga një ‘ndërmarrje shoqërore’ në një 
kompani private në të cilën punëtorët ishin pronarë të aksioneve. 
Parashtruesi deklaroi se privatizimi i kompanisë ishte i padrejtë dhe i 
paligjshëm sepse transformimi i mëhershëm i saj në vitin 1991 ishte bërë në 
pajtim me ligjet e aplikueshme të asaj kohe. Parashtruesi kërkoi aplikimin e 
masës së përkohshme. 

Gjykata vendosi se Kërkesa ishte e parakohshme dhe e papranueshme sipas 
nenit 113.7 të Kushtetutës dhe Nenit 47.2 të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese 
sepse dy aspekte të kësaj çështjeje ende ishin akoma të pazgjidhura në 
Trupin Gjykues të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme, duke theksuar 
se arsyeja për rregullën për shterjen e mjeteve juridike bazohej në supozimin 
se sistemi ligjor i Kosovës ofron mjete juridike efektive për shkeljet 
kushtetuese, duke cituar rastet Universiteti AAB-RIINVEST SHPK kundër 
Qeverisë së Kosovës dhe Selmouni kundër Francës. Në fund, Gjykata e 
refuzoj kërkesën për masat e përkohshme sipas Rregullës 54.1 të Rregullores 
së Punës për shkak të vendimit për papranueshmërinë e Kërkesës. 

 
Prishtinë, më 24 nëntor 2011 

Nr. ref.: RK158/11 

 
AKTVENDIM PËR PAPRANUESHMËRI 

 
në 

 
Rastin Nr. KI 99/10 

 
Parashtruesi 

 
H.C. “Emin Duraku” SH.A. 
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Vlerësim i kushtetutshmërisë së Vendimit për Privatizim të 
valëve 45-A dhe 46 të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, të datës 

7 shtator 2010, respektivisht 4 tetor 2010 
 
 

GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS 
 

 
e përbërë nga: 
 
Enver Hasani, Kryetar 
Kadri Kryeziu, Zëvendëskryetar 
Robert Carolan, gjyqtar 
Altay Suroy, gjyqtar 
Almiro Rodrigues, gjyqtar  
Snezhana Botusharova, gjyqtare 
Ivan Čukalović, gjyqtar 
Gjyljeta Mushkolaj, gjyqtare dhe 
Iliriana Islami, gjyqtare 
 
Parashtruesi i kërkesës  
 
1. Parashtruesi i kërkesës është Shoqëria Aksionare H.C. Emin Duraku, në 

Gjakovë, e përfaqësuar në mënyrë të rregullt nga Kryetari i Bordit, 
Myrteza Dyla, nga Gjakova.  

 
Vendimi i kontestuar  
 
2. Vendimi i kontestuar nga parashtruesi i kërkesës është Vendimi për 

privatizim, vala e 45-A e datës 7 shtator 2010 dhe vala 46 e datës 4 tetor 
2010, nga Agjencia për Privatizim e Kosovës (në tekstin e mëtejmë: 
AKP), publikuar në ueb faqen e AKP-së po të njëjtën ditë.   

 
Objekti i çështjes 
 
3. Parashtruesi i kërkesës pretendon se vendimi i AKP-së për privatizimin e 

Kompanisë Aksionare H.C. Emin Duraku është në kundërshtim me: 
 

a. Nenin 7 [Vlerat] të Kushtetutës së Republikës së Kosovës (në tekstin e 
mëtejmë: Kushtetuta); 

b. Nenin 46 [Mbrojtja e Pronës] të Kushtetutës; 
c. Nenin 6.1 [E drejta për një proces të rregullt] në lidhje me nenin 13 [E 

drejta për zgjidhje efektive] të Konventës Evropiane për të Drejtat 
dhe Liritë Themelore të Njeriut (në tekstin e mëtejmë: KEDNJ) për 
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mosnxjerrjen e aktgjykimit brenda një periudhe të arsyeshme 
kohore; 

d. Nenit 5 [E drejta për liri dhe siguri] të KEDNJ; dhe 
e. Nenit 1 [Mbrojtja e pronës] e Protokollit 1 të KEDNJ. 

 
4. Për më tepër, parashtruesi i kërkesës kërkon nga Gjykata Kushtetuese e 

Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: Gjykata) që të vejë masat e 
përkohshme, duke ndaluar apo shtyrë shitjen e: 
 
a.   Ndërmarrja e Re Emin Duraku Edico SHPK Gjakovë dhe Ndërmarrja 

e Re Emin Duraku, Kompleksi Industrial SHPK Vala e 45-A; dhe 
b.   Ndërmarrja e Re Emin Duraku, Kompleksi i Depos Gjakovë në Valën 

46. 
 
Baza juridike 
 
5. Neni 113.7 i Kushtetutës, nenet 22 dhe 27 të Ligjit (Nr. 03/L-121) për 

Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës i datës 15 janar 2009, 
(në tekstin e mëtejmë: Ligji) dhe rregullat 54, 55 dhe 56 (2) të 
Rregullores së punës së Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës 
(në tekstin e mëtejmë: Rregullorja). 

 
Procedurat në gjykatë 
 
6. Më 8 tetor 2010, parashtruesi i kërkesës i parashtroi kërkesën në 

Gjykatë.  
 
7. Më 16 dhjetor 2010, Kryetari, me Urdhrin Nr. GJR. 99/10, e emëroi 

gjyqtaren Gjyljeta Mushkolaj si Gjyqtare raportuese. Po të njëjtën ditë, 
me Urdhrin Nr. KSH. 99/10, Kryetari e emëroi Kolegjin shqyrtues në 
përbërje të gjyqtarëve Robert Carolan (kryesues), Altay Suroy dhe 
Snezhana Botusharova. 

 
8. Më 17 janar 2011, kërkesa iu dërgua Dhomës së Posaçme të Gjykatës 

Supreme të Kosovës (në tekstin e mëtejmë: Dhoma e Posaçme). 
 
9. Më 11 shkurt 2011, kërkesa iu dërgua AKP-së. 
 
10. Më 27 prill 2011, një kërkesë për dokumentacion shtesë iu dërgua 

Dhomës së Posaçme, e cila u përgjigj më 6 maj 2011 se rasti është ende i 
papërfunduar në Dhomën e Posaçme.  

 
11. Më 27 prill 2011, një kërkesë për dokumentacion shtesë iu dërgua 

parashtruesit të kërkesës, i cili deri më tani nuk është përgjigjur.  
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12. Po të njëjtën ditë, AKP-së iu dërgua një kërkesë për dokumente shtesë, e 
cila u përgjigj më 4 maj 2011 duke njoftuar si vijon: 
a. Më 29 prill 2010, Bordi i Drejtorëve të AKP-së miratoi raportin e 

grupit punues se parashtruesi i kërkesës është ndërmarrje shoqërore; 
b. Më 2 nëntor 2010, Dhoma e Posaçme e Gjykatës Supreme (Vendimi 

SCC-08-0237) miratoi kërkesën e parashtruesit të kërkesës për masa 
të përkohshme. Rrjedhimisht, AKP ka pezulluar të gjitha procedurat 
sa i përket privatizimit të parashtruesit të kërkesës.  

 
13. Më 3 qershor 2011, AKP dorëzoi dokumente shtesë në këtë Gjykatë 

përmes të cilave njofton se Kolegji i Ankesave i Dhomës së Posaçme, më 
19 maj 2011, e anuloi vendimin e Trupit Gjykues të Dhomës së Posaçme 
për masë të përkohshme dhe e urdhëroi Trupin Gjykues që të rigjykojë 
për kërkesën për masë të përkohshme.  

 
14. Më 4 tetor 2011, Kolegji shqyrtues shqyrtoi Raportin e Gjyqtarit 

raportues dhe i rekomandoi Gjykatës papranueshmërinë e kërkesës.  
 
Përmbledhja e fakteve 
 
15. Në vitin 1991, Këshilli i Punëtorëve (autoriteti më i lartë i ndërmarrjeve 

shoqërore) vendosi që të transformojë Ndërmarrjen Shoqërore (në 
tekstin e mëtejmë: NSH) “Emin Duraku” në Gjakovë, në Shoqëri 
Aksionare në Gjakovë–kompani private – me punëtorët si pronarë të 
aksioneve. Pas kësaj, kontratat e shitjes janë bërë me punëtorët e Emin 
Durakut. 

 
16. Më 31 dhjetor 1991, NSH “Emin Duraku” në Gjakovë ishte regjistruar si 

SHA në Gjykatën Ekonomike të Gjakovës, dhe si e tillë u regjistrua edhe 
në Zyrën e Regjistrimit të UNMIK-ut në vitin 2000.  

 
17. Më 19 nëntor 2002, parashtruesi i kërkesës paraqiti kërkesë në Shoqatën 

e Avokatëve të Kosovës, Odën Ekonomike të Gjakovës duke kërkuar 
mendimin profesional në lidhje me vlefshmërinë e transformimit të 
pronës së ish NSH të Gjakovës, të kryer gjatë viteve 1991-1993. 

 
18. Më 22 nëntor 2002, Shoqata e Avokatëve iu përgjigj kërkesës së 

parashtruesit të kërkesës, duke thënë se transformimi i ish NSH të 
Gjakovës, i cili ishte bërë në pajtueshmëri me Ligjin për Ndërmarrjet 
(Gazeta zyrtare i RSFJ 77/1988), ishte ligjor dhe legjitim dhe se si i tillë 
transformimi ishte i vlefshëm.   

 
19. Më 2006, parashtruesi i kërkesës paraqiti ankesën në Gjykatën 

Ekonomike të Qarkut në Prishtinë, me kërkesën që e njëjta ta urdhërojë 
Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve  Kosovare në Ministrinë e 
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Tregtisë dhe Industrisë (në tekstin e mëtejmë: ARBK) që të regjistrojë 
NSH Emin Duraku. 

20. Më 24 maj 2006, Gjykata Ekonomike e Qarkut në Prishtinë mbështeti 
ankesën e parashtruesit të kërkesës dhe urdhëroi ARBK-në që të 
regjistrojë parashtruesin e kërkesës (III.C.nr. 131/2006). 

 
21. Më 13 korrik 2007, Agjencia Kosovare e Mirëbesimit (paraardhëse e 

AKP-së) u dërgoi ndërmarrjeve shoqërore të Gjakovës një propozim për 
reformimin e NSH-ve të Gjakovës. Agjencia Kosovare e Mirëbesimit (në 
tekstin e mëtejmë: AKP) propozoi: 

 
a. Të shesë në tender të hapur të gjitha aksionet në pronë shoqërore (ato 

që kishin mbetur), në të gjitha rastet kur kjo nuk tejkalon 50% të 
kapitalit të përgjithshëm të ndërmarrjes; 

b. Të gjitha obligimet paraprake mbesin me ndërmarrjen, ku nga të 
hyrat e gjeneruara prej shitjes së aksioneve/të kapitalit shoqëror/të 
punëtorëve, 20% do të duhej t’u ndaheshin punëtorëve në pajtim me 
Rregulloren e UNMIK-ut 2003/13; 

c. Si parakusht për implementimin e këtij opsioni, paraprakisht do të 
duhej të përcaktohej se transformimi i ndërmarrjes ka ndodhur sipas 
ligjeve në fuqi, dhe do të duhej të përcaktohej që transformimi të mos 
bëhej në kundërshtim me KEDNJ; dhe 

d. Në rastin kur transformimi të bëhej për më pak se 50 % të aksioneve, 
ndërmarrja do të duhej të shitet në pajtim me standardet “spin off” të 
AKP-së. 

 
22. Më 3 gusht 2007, NSH të Gjakovës dërguan një kundërpropozim AKM-

së me disa ndryshime të vogla: 
 

a.  Përqindja e kapitalit i cili nuk ishte transformuar në shoqëri 
aksionare mund të privatizohej; 

b.  Aksionarët e shoqërive aksionare kanë të drejtë në para-blerjen e 
aksioneve; 

c.  Aksionet e pa-transformuara do të ri-tenderoheshin në një raund 
tjetër në fillim të tetorit 2007; 

d.  Të gjitha obligimet paraprake do të duhej të shpërndaheshin 
proporcionalisht në bazë të përqindjes së transformimit të kapitalit të 
përcaktuar në auditim. Nga të ardhurat e mbledhura prej shitjes së 
aksioneve punëtorëve, shuma prej 20% do t’u ndahej punëtorëve në 
pajtim me Rregulloren e UNMIK-ut 2003/13; dhe  

e.  Do të duhej të përcaktohej nëse transformimi i ndërmarrjeve në 
shoqëri aksionare ishte bërë në pajtim me ligjet në fuqi, dhe se nuk 
është në kundërshtim me Konventën Evropiane për të Drejtat e 
Njeriut.  
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23. Më 22 korrik 2008, parashtruesi i kërkesës parashtroi ankesë në 
Dhomën e Posaçme duke pohuar se NSH Emin Duraku do të duhej të 
konsiderohet si shoqëri aksionare. 

 
24. Më 29 prill 2010, Bordi i AKP-së vendosi se Emin Duraku ishte NSH. 
 
25. Më 20 korrik 2010, parashtruesi i kërkesës i parashtroi kërkesë Kolegjit 

shqyrtues të AKP-së për të anuluar vendimin e Bordit të AKP-së që Emin 
Duraku të konsiderohet si NSH.  

 
26. Më 10 gusht 2010, Bordi i Drejtorëve të Degës së Ekzekutivit të Komunës 

së Gjakovës i propozoi AKP-së që të pezullojë vendimin për privatizimin 
e Emin Durakut në Valën e 45A në pritje të përfundimit të procedurës së 
auditimit, pasi që kompania nuk i ishte nënshtruar procedurës së 
auditimit, apo deri sa të përfundojë procedura gjyqësore e iniciuar me 
paditë e paraqitura nga parashtruesi i kërkesës në Dhomën e Posaçme 
më 2008  (Nr. 134/2010).  

 
27. Më 28 gusht 2010, parashtruesi i kërkesës kërkoi nga Dhoma e Posaçme 

që të vendosë masa të përkohshme kundër shitjes së pronës së 
paluajtshme dhe aseteve të tjera të parashtruesit të kërkesës përmes 
privatizimit. 

 
28. Më 7 shtator 2010, AKP vendosi të privatizojë në Valën e 45 A: 
 

a. Ndërmarrja e Re Emin Duraku, Edico ShPK Gjakova; dhe 
b. Ndërmarrja e Re Emin Duraku, Kompleksi Industrial, ShPK. 

 
29. Më 4 tetor 2010, AKP vendosi të privatizojë në Valën 46: 
 

a. Ndërmarrja e Re Emin Duraku, Kompleksi i Depos ShPK Gjakova. 
 
30. Më 2 nëntor 2010, Dhoma e Posaçme miratoi kërkesën e parashtruesit 

për masa të përkohshme deri sa të merrej vendimi përfundimtar nga ana 
e Dhomës së Posaçme. Në pajtim me këtë vendim (SCC-08-0237), AKP-
së i ndalohet që të marrë veprime për privatizimin e parashtruesit të 
kërkesës. AKP parashtroi ankesë ndaj vendimit për lejimin e masave të 
përkohshme në Kolegjin e Ankesave të Dhomës së Posaçme. 

 
31. Më 19 maj 2011, Kolegji i Ankesave i Dhomës së Posaçme e miratoi 

ankesën e AKP-së dhe e anuloi vendimin e Trupit Gjykues të Dhomës së 
Posaçme dhe urdhëroi Trupin Gjykues të përsërit gjykimin për kërkesën 
për masë të përkohshme (Vendimi ASC – 10 – 0088).   
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32. Në bazë të dosjes së lëndës, Gjykata vëren se procedura e rigjykimit në 
lidhje me masën e përkohshme ende nuk ka përfunduar para Trupit 
Gjykues të Dhomës së Posaçme. Po ashtu, ende nuk është vendosur për 
padinë e datës 22 korrik 2008, të parashtruar pranë Trupit Gjykues të 
Dhomës së Posaçme.  

 
Pretendimet e parashtruesit të kërkesës  
 
33. Parashtruesi i kërkesës pohon se transformimi i Emin Durakut në vitin 

1991 ishte bërë sipas ligjeve të aplikueshme të asaj kohe (të  
ashtuquajturat “ligje të Markoviqit”): 
a. Ligji për Ndërmarrjet, Gazeta Zyrtare e RSFJ Nr.77/88, 40/89, 46/90 

dhe 61/90; 
b. Ligji për Gazetën Zyrtare të RSFJ Nr.42/90 dhe 61/90; 
c. Ligji për Letrat me Vlerë, Gazeta Zyrtare RSFJ 64/89; 
d. Ligji për Kapitalin Shoqëror, Gazeta Zyrtare e RSFJ Nr.84/89 dhe 

46/90; dhe 
e. Ligji për Pagesën e të Ardhurave Personale, Gazeta Zyrtare e RSFJ 

Nr.37/90. 
 
34. Për më tepër, parashtruesi i kërkesës pohon se përfaqësuesit e autorizuar 

të parashtruesit të kërkesës disa herë kanë paraqitur kërkesa gojore dhe 
kërkesa me shkrim duke kërkuar njohjen e kompanisë.  

 
35. Supozohet se veprimet e marra deri më tani nga zyrtarët e AKM-së e 

kanë dëmtuar ndërmarrjen dhe i kanë shkaktuar humbje për shkak të 
statusit të padefinuar.  

 
Vlerësimi i pranueshmërisë së kërkesës  
 
36. Parashtruesi i kërkesës ankohet se vendimi i AKP-së për privatizimin e 

H.C. Emin Duraku shkel nenin 7 [Vlerat], nenin 46 [Mbrojta e Pronës] të 
Kushtetutës, nenin 6.1 [E Drejta për proces të rregullt] në lidhje me 
nenin 13 [E Drejta për zgjidhje efektive], neni 5 [E Drejta për Liri dhe 
Siguri] i KEDNJ-së dhe Neni 1 [Mbrojtja e Pronës] e Protokollit 1 të 
KEDNJ-së. 
  

37. Sidoqoftë, në mënyrë që kërkesa të jetë e pranueshme, parashtruesi i 
kërkesës duhet së pari të dëshmojë se ai/ajo i ka plotësuar kërkesat e 
parapara me Kushtetutë, Ligj dhe Rregulloren e punës, e në veçanti nëse 
parashtruesi i kërkesës i ka shteruar të gjitha mjetet ligjore të parapara 
me ligjin në fuqi, siç është paraparë me nenin 113.7 të Kushtetutës dhe 
nenin 47.2 të Ligjit.   
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38. Arsyetimi mbi kërkesën për shterim, është që t'u ofrohet mundësia 
autoriteteve përkatëse, duke përfshirë gjykatat, për të parandaluar ose 
për të korrigjuar shkeljen e supozuar të Kushtetutës. Rregulli bazohet në 
supozimin se rendi juridik i Kosovës do të sigurojë mjete efektive ligjore 
për shkeljet e të drejtave kushtetuese (shihni, mutatis mutandis, 
GJEDNJ, Selmouni kundër Francës, nr. 25803/94, Vendim i datës 28 
korrik 1999).  

 
39. Sa i përket kësaj kërkese, Gjykata vëren se Trupi Gjykues i Dhomës së 

Posaçme ende nuk ka nxjerrë ndonjë vendim në lidhje me padinë e 
parashtruesit të kërkesës, të parashtruar më 22 korrik 2008.   

 
40. Në këto rrethana, Gjykata konsideron se parashtruesi i kërkesës nuk i ka 

shteruar të gjitha mjetet ligjore që i ka në dispozicion sipas ligjeve të 
aplikueshme në Kosovë, dhe në përputhshmëri me nenin 113.7 të 
Kushtetutës dhe nenit 47.2 të Ligjit.    

 
Vlerësimi i kërkesës për masa të përkohshme 
 
41. Sa i përket kërkesës së parashtruesit drejtuar Gjykatës për masa të 

përkohshme, Gjykata i referohet nenit 27 të Ligjit dhe posaçërisht 
rregullit 54 (1) të Rregullores së punës, me çka parashikohet që në 
çfarëdo kohe përderisa kërkesa është e pazgjidhur para Gjykatës dhe 
meritat e kërkesës nuk janë vendosur nga Gjykata, pala mund të kërkojë 
vendosjen e masës së përkohshme. Megjithatë, duke marrë parasysh se u 
konstatua që kërkesa është e papranueshme, parashtruesi i kërkesës nuk 
ka të drejtë, në bazë të rregullit 54 (1) të Rregullores së punës, të kërkojë 
vendosjen e masave të përkohshme.    

 
 

PËR KËTO ARSYE  
 

Gjykata Kushtetuese në bazë të nenit 113.7 të Kushtetutës, nenit 47.2 të 
Ligjit, dhe rregullit 56 (2) të Rregullores së punës, më 23 nëntor 2011,    
 
 

VENDOSI  
 

 
I. TA HEDHË POSHTË kërkesën si të papranueshme; 

 
II. TA HEDHË POSHTË kërkesën për masat e përkohshme; 
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III. Ky Vendim do t'u komunikohet palëve dhe do të publikohet në 
Gazetën Zyrtare, në pajtim me nenin 20.4 të Ligjit për Gjykatën 
Kushtetuese;  

 
IV. Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 
 
 
Gjyqtarja raportuese                      Kryetari i Gjykatës Kushtetuese 

 
Dr.Gjyljeta Mushkolaj                      Prof. Dr. Enver Hasani 
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Shaqir Prevetica kundër Vendimit CI. nr. 46/02 të Gjykatës 
Komunale të Prishtinës, Vendimit Ac. 592/2002 të Gjykatës së 
Qarkut të Prishtinës, Vendimit CI. Nr. 130/05 të Gjykatës 
Komunale të Prishtinës, Vendimit Ac. Nr. 56/2006 të Gjykatës së 
Qarkut të Prishtinës dhe Vendimit CI. Nr. 05/08 të Gjykatës 
Komunale të Prishtinës 
 
Rasti KI 24-2009, vendimi i datës 25 nëntor 2011 
 
Fjalët kyçe: shterja e mjeteve juridike, kërkesa individuale, pensionet, e 
drejta për kompensimin e pagave të papaguara, e drejta në gjykim të drejtë 
dhe të paanshëm 
 
Parashtruesi kishte dorëzuar Kërkesën në bazë të nenit 113.7 të Kushtetutës, 
duke pretenduar se veprimet e Gjykatës Komunale dhe asaj të Qarkut të 
Prishtinës kishin shkelur të drejtën e paspecifikuar të tij për kompensim për 
shkak të vonesave në marrjen e vendimit rreth kërkesës për pension të bërë 
në vitin 2001, duke zgjatur kështu aranzhimin e përkohshëm të ndihmës 
sociale, e cila përfshinte një shumë më të vogël se sa pensioni i tij. Çështjen e 
kishte komplikuar edhe më tej privatizimi i ish punëdhënësit të tij në vitin 
2007 dhe një ankesë e tij në Gjykatën e Qarkut e cila ende nuk ishte 
zgjidhur.  

Gjykata vendosi se Kërkesa ishte e papranueshme sipas nenit 53 dhe 113.7 të 
Kushtetutës dhe nenit 47.2 të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese për shkak se 
nuk ishin shterur të gjitha mjetet juridike, duke theksuar se akoma nuk ishte 
zgjidhur ankesa në Gjykatën e Qarkut dhe se Parashtruesi nuk kishte 
mundur të dëshmojë se pse përpjekja për shterimin e mjeteve juridike do të 
ishte e padobishme, duke cituar kështu rastin Universiteti AAB-RIINVEST 
kundër Qeverisë së Kosovës.  Gjykata poashtu konstatoi se Kërkesa ishte e 
papranueshme sepse Parashtruesi nuk kishte mundur të specifikojë se cilat 
të drejta dhe liri kushtetuese ishin shkelur, duke cituar nenin 48 të Ligjit për 
Gjykatën Kushtetuese dhe, në përgjithësi, praktikën gjyqësore të Gjykatës 
Evropiane për të Drejtat e Njeriut. 

Prishtinë, më 25 nëntor 2011 
Nr. ref.: RK162 /11 

 
AKTVENDIM PËR PAPRANUESHMËRI  

 
në  

 
Rastin nr. KI 24/09 

 
Parashtruesi  
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Shaqir Prevetica 
 

Vlerësim i kushtetutshmërisë së Vendimit CI. nr. 46/02 të 
Gjykatës Komunale të Prishtinës, të datës 10 shtator 2002; 

Vendimit Ac. 592/2002 të Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, të 
datës 1 shkurt 2005; Vendimit CI. nr. 130/05 të Gjykatës 

Komunale të Prishtinës, të datës 6 qershor 2005; Vendimit Ac. nr. 
56/2006 të Gjykatës së Qarkut të Prishtinës, të datës 21 nëntor 

2007 dhe Vendimit CI. nr. 05/08 të Gjykatës Komunale të 
Prishtinës, të datës 1 prill 2009. 

 
 

GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS 
 

e përbërë nga: 
 
Enver Hasani, Kryetar  
Kadri Kryeziu, Zëvendëskryetar 
Robert Carolan, gjyqtar   
Altay Suroy, gjyqtar  
Almiro Rodrigues, gjyqtar   
Snezhana Botusharova, gjyqtare  
Ivan Čukalović, gjyqtar  
Gjyljeta Mushkolaj, gjyqtare dhe 
Iliriana Islami, gjyqtare 
 
Parashtruesi  
 
1. Parashtruesi është Shaqir Prevetica, me banim në Prishtinë. 

 
Vendimi i kontestuar   
 
2. Parashtruesi i kërkesës konteston Vendimin CI. nr. 46/02 të Gjykatës 

Komunale të Prishtinës, të 10 shtatorit 2002; Vendimin Ac. 592/2002 të 
Gjykatës së Qarkut të Prishtinës, të 1 shkurtit 2005; Vendimin CI. nr. 
130/05 të Gjykatës Komunale të Prishtinës, të 6 qershorit 2005; 
Vendimin Ac. nr. 56/2006 të Gjykatës së Qarkut të Prishtinës, të 21 
nëntorit 2007 dhe Vendimin CI. nr. 05/08 të Gjykatës Komunale të 
Prishtinës, të 1 prillit 2009, në lidhje me shkeljen e pretenduar të së 
drejtës së tij në kompensimin e marrëdhënies së punës.  
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Objekti i çështjes 
 
3. Çështja ka të bëjë me shkeljet e pretenduara të të drejtave të 

parashtruesit për kompensim në marrëdhënie pune që rrjedhin nga 
vendimet gjyqësore të përmendura më lart.  

   
Baza juridike   
 
4. Neni 113.7 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: 

Kushtetuta), neni 20 i Ligjit nr. 03/L-121 për Gjykatën Kushtetuese të 
Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: Ligji), dhe rregulli 56 i 
Rregullores së punës së Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës.  

 
Procedura në Gjykatë 
 
5. Më 1 korrik 2009, parashtruesi, përmes postës, ka dërguar në Gjykatën 

Kushtetuese (në tekstin e mëtejmë: Gjykata) një kërkesë lidhur me 
procedurat e gjykatave të përmendura në lidhje me procedurat që ai i ka 
nisur kundër Kompanisë Hoteliere Turistike “Kosova”, në Prishtinë.  

 
6. Kryetari i Gjykatës e emëroi gjyqtarin Altay Suroy për Gjyqtar raportues 

dhe emëroi Kolegjin shqyrtues të përbërë nga gjyqtarët Robert Carolan 
(kryesues), Snezhana Botusharova dhe Ivan Čukalović. 

 
7. Më 11 janar 2010, parashtruesi dorëzoi në Gjykatë kopjen e aktpadisë për 

kompensimin e dëmit në vlerë prej 66,348 Euro kundër të paditurës-
Kompania Hoteliere Turistike “Kosova”, në Prishtinë, e paraqitur pranë 
Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës, si dhe urdhëresën 
e Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës SCC-0112, të 13 
korrikut 2009, me të cilën kërkohet që parashtruesi të rregullojë padinë 
dhe të bashkëngjisë dëshmitë.  

 
8. Më 17 dhjetor 2010, Gjykata mbajti shqyrtimet përfundimtare lidhur me 

kërkesën.   
 
Përmbledhja e fakteve  
 
9. Bordi i Drejtorëve i Kompanisë Hoteliere Turistike “Kosova”, në 

Prishtinë, me Vendimin nr. 177 të 12 dhjetorit 2001, ia ka lejuar 
parashtruesit të drejtën për asistencë sociale që nga 1 shkurti 2002, në 
shumën prej 70% të mesatares së të ardhurave personale në atë kompani 
në pritje të zgjidhjes përfundimtare të pensionit të ligjshëm nga 
institucioni shtetëror përkatës.  
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10. Më 10 shtator 2002, Gjykata Komunale në Prishtinë, me Vendimin CI. 
nr. 46/02, e hodhi poshtë si të pabazuar kërkesën e parashtruesit kundër 
Vendimit nr. 177, të 12 dhjetorit 2001, të Kompanisë Hoteliere Turistike 
“Kosova”, në Prishtinë.  

 
11. Më 1 shkurt 2005, Gjykata e Qarkut në Prishtinë, me Vendimin Ac. 

502/2002, e vlerësoi kërkesën e parashtruesit të bazuar dhe e dërgoi 
rastin në Gjykatën Komunale për rigjykim. 

 
12. Më 6 qershor 2005, Gjykata Komunale në Prishtinë, me Vendimin CI. 

nr. 130/05, e refuzoi padinë e parashtruesit për shkak të vonesës.  
 
13. Më 21 nëntor 2007, Vendimi Ac. nr. 56/2006 i Gjykatës së Qarkut në 

Prishtinë e anuloi vendimin e Gjykatës Komunale në Prishtinë dhe ktheu 
rastin në gjykatën e instancës së parë për shqyrtim.  

 
14. Më 1 prill 2009, Vendimi CI. nr. 05/08 i Gjykatës Komunale në Prishtinë 

suspendoi procedurat pasi Kompania Hoteliere Turistike “Kosova”, në 
Prishtinë, ishte privatizuar dhe likuidimi i saj përfundoi më 11 prill 2007.  

 
15. Parashtruesi u ankua ndaj këtij vendimi dhe çështja tani është në pritje 

në Gjykatën e Qarkut në Prishtinë.  
 
Pretendimet e parashtruesit  
 
16. Parashtruesi në kërkesën e tij kërkon nga Gjykata që të vlerësojë 

kushtetutshmërinë e vendimeve të Gjykatës Komunale në Prishtinë dhe 
të Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, përmes të cilave, sipas pretendimeve 
të tij, janë shkelur të drejtat e tij në kompensimin e marrëdhënies së 
punës. Sidoqoftë, ai nuk e ka bazuar kërkesën e tij duke iu referuar 
ndonjë neni të veçantë të Kushtetutës.  

 
17. Parashtruesi pohon se vendimet e Gjykatës Komunale në Prishtinë: CI. 

nr. 46/02 i 10 dhjetorit 2002; CI. nr. 130/05 i 6 qershorit 2005; dhe CI. 
nr. 05/08 i 1 prillit 2009, dhe vendimet e Gjykatës së Qarkut në 
Prishtinë: Ac. 592/2002 i 1 shkurtit 2005 dhe Ac. nr. 56/ 2006 i 21 
nëntorit 2007, kanë vonuar vendimmarrjen për meritat. 

 
Vlerësimi i pranueshmërisë së kërkesës 
 
18. Për të qenë në gjendje të gjykojë mbi kërkesën e parashtruar, Gjykata së 

pari duhet të shqyrtojë nëse parashtruesi i kërkesës i ka plotësuar 
kushtet e pranueshmërisë që parashihen me Kushtetutë, po ashtu dhe 
me ligj dhe Rregullore të punës.  
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19. Sa i përket kërkesës së parashtruesit, Gjykata i referohet nenit 113.7 të 
Kushtetutës, që parasheh:  

 
“Individët janë të autorizuar të ngrenë shkeljet nga autoritetet publike 
të të drejtave dhe lirive të tyre individuale, të garantuara me 
Kushtetutë, mirëpo vetëm pasi të kenë shteruar të gjitha mjetet juridike 
të përcaktuara me ligj.” 

 
Dhe nenit 47.2 të Ligjit që përcakton se:  
 

“Individët mund ta ngrisin kërkesën në fjalë vetëm pasi që të kenë 
shteruar të gjitha mjetet juridike të përcaktuara me ligj”.  

 
20. Kërkesa e parashtruesit në Gjykatën e Qarkut në Prishtinë është ende në 

pritje dhe nuk është dhënë ende vendimi përfundimtar. Atje u ngritën 
një sërë faktesh në lidhje me progresin e rastit të parashtruesit në 
gjykata, në bazë të privatizimit të ish-ndërmarrjes së vet. Ai privatizim 
është finalizuar në vitin 2007.  

 
21. Siç theksohet në rastin nr. KI 41/09 Universiteti AAB-RIINVEST kundër 

Qeverisë së Republikës së Kosovës (Aktvendimi nr. RK-04/10 të 
Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës, të datës 27 janar 2010), 
Gjykata dëshiron të theksojë që arsyetimi për rregullin e shterimit, siç 
interpretohet nga Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut (shih neni 
53 i Kushtetutës), është që tu ofrojë palëve kompetente, përfshirë këtu 
edhe gjykatat, mundësinë për të parandaluar ose përmirësuar shkeljen e 
pretenduar të Kushtetutës. Rregulli bazohet në supozimin se rendi 
juridik në Kosovë do të sigurojë mjete efikase ligjore për shkeljen e të 
drejtave kushtetuese.  

 
22. Për më shumë, në kërkesë, parashtruesi nuk ka argumentuar pse ai 

konsideron që mjetet ligjore nuk do të jenë në dispozicion, dhe nëse po, 
nuk do të ishin efektive dhe rrjedhimisht nuk do duhej të shteroheshin. 

 
23. Sa i përket kërkesës së parashtruesit, Gjykata i referohet nenit 48 të 

Ligjit për Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës, që parasheh si 
në vijim:  
 
“Parashtruesi i kërkesës ka për detyrë që në kërkesën e tij të qartësojë 
saktësisht se cilat të drejta dhe liri pretendon se i janë cenuar dhe cili 
është akti konkret i autoritetit publik të cilin parashtruesi dëshiron ta 
kontestojë”. 

 
24. Parashtruesi në shkresat e tij nuk ka përmendur, ose nuk ka qartësuar, 

cilat të drejta dhe liri pretendon se i janë shkelur.  
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25. Sa i përket kërkesës së parashtruesit, Gjykata i referohet nenit 6 të 
Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut (në tekstin e mëtejmë: 
KEDNJ), që parasheh:  

 
 “1. Në përcaktimin e të drejtave dhe detyrimeve të tij civile ose të çdo 
akuze penale kundër tij, çdo person ka të drejtë që çështja e tij të 
dëgjohet drejtësisht, publikisht dhe brenda një afati të arsyeshëm nga 
një gjykatë e pavarur dhe e paanshme e krijuar me ligj”. 

  
26. Gjykata Kushtetuese është e vetëdijshme për obligimin e vet për të 

interpretuar të drejtat kushtetuese në pajtueshmëri me praktikën 
gjyqësore të KEDNJ. Rasti i parashtruesit nuk mund të konsiderohet si i 
tejkaluar dhe i paarsyeshëm që nga momenti kur konsiderohen një sërë 
faktesh që janë ngritur nga privatizimi i Kompanisë Hoteliere Turistike 
“Kosova”, në Prishtinë, që u finalizua në vitin 2007.   

 
27. Në këto rrethana, parashtruesi nuk konsiderohet se ka përmbushur 

kërkesat sipas nenit 113.7 të Kushtetutës, respektivisht, ai nuk ka 
shteruar të gjitha mjetet ligjore.  

 
 

PËR KËTO ARSYE 
 
Gjykata Kushtetuese në përputhje me nenin 113.7 të Kushtetutës, nenin 20 
të Ligjit dhe nenin 56(2) të Rregullores së punës, njëzëri  
 
 

VENDOSI  
 

I. TA REFUZOJË  kërkesën si të papranueshme; 
 

II. Ky Vendim do t’u komunikohet palëve dhe do të publikohet në 
Gazetën Zyrtare, në pajtim me nenin 20(4) të Ligjit;  

 
III. Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 

 
 
Gjyqtari raportues                 Kryetari i Gjykatës Kushtetuese  
 
Altay Suroy                                 Prof. dr. Enver Hasani 
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Naser Rexhepi kundër Vendimit të Gjykatës Ekonomike të Qarkut 
VI.C. Nr. 54/2003, dhe Vendimeve Ac. Nr. 39/2003 dhe Rev. E nr. 
11/2003 të Gjykatës Supreme  
 
Rasti KI 48-2010, vendimi i datës 1 dhjetor 2011 
 
Fjalët kyçe: përmbarimi i aktgjykimit, kërkesa e papranueshme ratione 
temporis, kërkesa individuale, e drejta në gjykim të drejtë dhe të paanshëm, 
e drejta në privatësi, e drejta për të punuar dhe ushtruar profesionin 
 
Parashtruesi e dorëzoi Kërkesën në bazë të nenit 113.7 të Kushtetutës, duke 
pretenduar se janë shkelur të drejtat e tij të përcaktuara me nenet 10, 22, 31, 
36 dhe 49 nga vendimet e Gjykatës Supreme të cilat konfirmonin vendimet e 
Gjykatës Ekonomike të Qarkut për të hedhur poshtë padinë kundër Trupave 
Mbrojtëse të Kosovës, për mospagesën e faturës për karburantin me të cilin 
Parashtruesi i kërkesës i kishte furnizuar ata në vitet 1999 dhe 2000.   

Gjykata vendosi që Kërkesa ishte e papranueshme ratione temporis sipas 
nenit 113.7 dhe nenit 46 të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese, sepse ajo kishte 
të bënte me ngjarjet që kishin ndodhur para zbatimit të Kushtetutës, duke 
cituar rastet Blečić kundër Kroacisë, Jasiúnienè kundër Lituanisë. 

   Prishtinë, më 1 dhjetor 2011                                 
Nr.Ref.:RK 154/11 

  AKTVENDIM PËR PAPRANUSHMËRI 

në 

 Rastin nr. KI 48/10 

Parashtruesi 

Naser Rexhepi 
 

Vlerësim i kushtetutshmërisë së vendimit të Gjykatës Ekonomike 
të Qarkut VI.C.nr 54/2003, të15 prillit 2003; 

dhe 
Vendimeve të Gjykatës Supreme të Kosovës  Ac.nr 39/2003, të 19 

qershorit 2003;  dhe  Rev.E nr 11/2003,të 18 majit 2004. 
 

  GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS 
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e përbërë nga: 
Enver Hasani, Kryetar 
Kadri Kryeziu, Zëvendëskryetar 
Robert Carolan, gjyqtar  
Altay Suroy, gjyqtar 
Almiro Rodrigues, gjyqtar 
Snezhana Botusharova, gjyqtare 
Ivan Cukalovic, gjyqtar  
Gjyljeta Mushkolaj, gjyqtare dhe   
lliriana Islami, gjyqtare  

 
Parashtruesi i kërkesës 
 
1. Parashtrues i kërkesës është z. Naser Rexhepi, nga fshati Korreticë e ulët, 

KK Drenas, të cilin e përfaqëson avokati Imer Ibriqaj, nga Komorani. 
 
Vendimet e kontestuara 
 
2. Vendime të kontestuara nëGgjykatën Kushtetuese janë: 
 

a.   Aktvendimi  VI.C.nr 54/2003, i datës 15.04.2003 - Gjykata 
Ekonomike e Qarkut; 

b.   Aktvendimi Ac.nr 39/2003, i datës 19.06.2003 - Gjykata Supreme e 
Kosovës; dhe 

c.   Aktvendimi Rev.E nr 11/2003, i datës 18.05.2004 - Gjykata Supreme 
e Kosovës. 

 
Objekti i çështjes 
 
3. Çështje bazë e lëndës së parashtruar në Gjykatën Kushtetuese të 

Republikës së Kosovës, më datën 30.06.2010, është vlerësimi i 
kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë  së vendimeve të Gjykatës 
Ekonomike të Qarkut: Aktvendimi VI.C.nr 54/2003, i datës 15.04.2003; 
Aktvendimi i Gjykatës Supreme të Kosovës - Ac.nr 39/2003, i datës 
19.06.2003 dhe Aktvendimi i Gjykatës Supreme Rev.E nr 11/2003, i 
datës 18.05.2004. 

 
Baza juridike 
 
4. Neni 113.7 lidhur me nenin 21.4 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës 

(në tekstin e mëtejmë: Kushtetuta), neni 47 i Ligjit Nr. 03/L-121 për 
Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës, i datës 16 dhjetor 2009 
(në tekstin e mëtejmë: Ligji), dhe rregullit 56.2 i Rregullores së punës së 
Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: 
Rregullorja) 
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Procedura në Gjykatë  

5. Më 25 qershor 2010, Parashtruesi i kërkesës, paraqiti kërkesën e tij në 
Gjykatën Kushtetuese. 

6. Më 30 qershor 2010, parashtruesi i kërkesës ia ka bashkëngjitur një “akt 
të përfaqësimit të përhershëm” (autorizim) të vërtetuar nga Gjykata 
Komunale e Gllogovcit për përfaqësuesin e tij ligjor në formën e 
dokumentit shtesë. 

7. Më 26 gusht 2010, Gjykata Kushtetuese me shkresën nr. ref.-DRLSA-
1262/10 mb,  kishte njoftuar Gjykatën Supreme të Kosovës për kërkesën 
e parashtruesit, duke kërkuar njëkohësisht përgjigje në këtë kërkesë, por 
Gjykata Kushtetuese brenda afatit të përcaktuar ligjor nuk mori asnjë 
përgjigje. 

8. Më 16 dhjetor 2010, pas shqyrtimit  të  raportit  të Gjyqtarit raportues, 
Ivan Cukaloviç, Kolegji shqyrtues i përbëre nga Robert Carolan 
(kryesues) dhe Prof. Dr. Enver Hasani dhe Dr. lIiriana Islami, anëtarë të 
kolegjit, brenda të njëjtës ditë i paraqiti rekomandimet e veta për të 
refuzuar lëndën si të palejueshme para përbërjes së plotë të Gjykatës. 

Përmbledhja e fakteve 
 
9. Sipas pohimit të parashtruesit të kërkesës, z.Naser Rexhepi, që nga data 

07.07. 1999 e deri më 01.06.2000, NTP “Fer-Treg”, me seli pune në 
Drenas (Gllogovc), pronar i të cilës është ai, ka furnizuar me karburante 
Trupat Mbrojtëse të Kosovës (në tekstin e mëtejmë: TMK) dhe këtë e 
mbështetë me kopjen e raportit të Zonës së parë të Mbrojtjes së TMK-së, 
në Skenderaj, nr. prot. 106/00 dt. 05.07.2000, të vulosur dhe 
nënshkruar nga Komandanti i zonës, Gjeneralmajor Sami Lushtaku, 
dërguar Shtabit të Përgjithshëm të TMK-së dhe ku specifikohet se kjo 
zonë është furnizuar me karburante në shumën e përgjithshme prej 
80.763.44 DM, ose e konvertuar në Euro 41.293 €, shumë të cilën z. 
Naser Rexhepi pohon se nuk e ka marrë dhe se TMK ia ka borxh. 

 
10. Me aktvendimin për lejimin e përmbarimit E, nr. 100/2002, të datës 

7.10.2002, Gjykata Ekonomike e Qarkut ka lejuar përmbarimin në bazë 
të cilit TMK-ja, në cilësinë e të paditurës, duhet t’ia paguajë të paditurës 
NTP “Fer-Treg”, me pronar z, Naser Rexhepi, shumën prej 41.293.89 € 
në emër të borxhit në afat prej 8 ditësh.  

 
11. Më 15.04.2003, Gjykata Ekonomike e Qarkut duke vepruar sipas 

prapsimit të TMK-së ka nxjerrë Aktvendimin VLC. nr. 54/2003, me anë 
të të cilit shfuqizon vendimin e vet paraprak E, nr. 100/2002, të datës 
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7.10.2002, dhe propozimin për lejimin e përmbarimit e konsideron si 
padi, ndërsa në pikën 2 (dy) të këtij aktvendimi padinë e NTP ”Fer-
Tregu”, me pronar z. Naser Rexhepi, e hedhë poshtë si të palejuar. 

 
12. Më 19 qershor 2003, Gjykata Supreme e Kosovës me Aktvendimin 

Ac.nr.39/2003 ka REFUZUAR si të pabazuar ankesën e paditësit dhe ka 
lënë në fuqi Aktvendimin e Gjykatës Ekonomike të Qarkut në Prishtinë 
VL.C nr.54/2003, të datës 15 prill 2003.  

 
13. Paditësi NTP ”Fer-tregu”, me pronar z. Naser Rexhepi, ka paraqitur 

revizion në Gjykatën Supreme dhe kjo gjykatë me Aktvendimin Rev. 
nr.11/2003 ka refuzuar Revizionin e paditësit duke e vërtetuar 
Aktvendimin e Gjykatës Supreme Ac, nr. 39/2003, të datës 19.06.2003.  

 
14. I njëjti paditës ka bërë përsëri padi në Gjykatën Ekonomike të Qarkut 

për të njëjtën çështje, por kësaj radhe kundër: 1. TMK-së; 2. 
Gjenerallejtnant Agim Çekut dhe 3. Departamentit të Drejtësisë me seli 
në Prishtinë, dhe kjo padi me Aktvendimin   III, C .nr.213/2005, të datës 
27.10.2005, kundër të paditurit të parë, është hedhur poshtë si çështje e 
gjykuar ndërsa për dy të paditurit e tjerë është hedhur si e palejuar.  

 
15. Gjykata Supreme e Kosovës duke vepruar në bazë të ankesës së paditësit 

më Aktvendimin Ac.nr.94/2005, të datës 14.12,2005, ka refuzuar 
ankesën e paditësit për pjesën e parë (I) të dispozitivit të Aktvendimit të 
Gjykatës Ekonomike të Qarkut, gjegjësisht për çështjen e borxhit lidhur 
me TMK-në, ndërsa është ndryshuar pjesa lidhur me të paditurin e tretë 
(III) ku lënda i është dërguar Gjykatës Komunale në Prishtinë si gjykatë 
kompetente. 

 
16. Përfundimisht, i pakënaqur me të gjitha aktgjykimet e lartcekura, z. 

Rexhepi më datën 26.06.2010 i drejtohet me kërkesë Gjykatës 
Kushtetuese të Republikës së     Kosovës.  

 
Pretendimet e parashtruesit të kërkesës 
 
17. Parashtruesi i kërkesës nëpërmes përfaqësuesit të tij ka pretenduar se 

me vendimet e lartcekura gjyqësore atij i janë shkelur të drejtat e 
garantuara me Kushtetutë, si: neni 10 - ekonomia e tregut, neni 22 pikat 
1, 2, 7, 23, 24, 25, 26, neni 31 - e drejta në gjykim të drejtë, neni 36 e 
drejta e privatësisë, neni 49 e drejta e punës dhe e ushtrimit të 
veprimtarisë, etj.  

 
18. Parashtruesi  i kërkesës, gjithashtu ka pohuar se me aktvendimin për 

lejimin e përmbarimit E, nr. 100/2002, të datës 7.10.2002, Gjykata 
Ekonomike e Qarkut ka lejuar përmbarimin në bazë të të cilit TMK-ja, në 
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cilësinë e të paditurës, duhet t’ia paguajë atij, si paditës, shumën prej 
41.293.89 € në emër të borxhit në afat prej 8 ditësh. Më pas me 
aktvendimin e të njëjtës gjykatë të nxjerrë sipas prapsimit të TMK-së  me 
nr.  VI.C.nr 54/2003, të datës 15.04.2003, sipas parashtruesit të 
kërkesës në mënyrë jo ligjore është shfuqizuar aktvendimi i parë e i 
favorshëm për palën dhe ankesa e paditësit është hedhur si e palejuar. 
Gjykata Supreme e Kosovës me Aktvendimin Ac.nr 39/2003, të datës 
19.06.2003 dhe Aktvendimin Rev.E nr 11/2003, të datës 18.05.2004,  ka 
refuzuar ankesën, përkatësisht revizionin kundër aktvendimit për 
shfuqizimin e aktvendimit E nr. 100/2002, të datës 7.10.2002,  që ishte i  
favorshëm për parashtruesin e ankesës.  

 
Vlerësimi i pranueshmërisë së kërkesës 
 
19. Për të qenë në gjendje për të gjykuar mbi kërkesën e parashtruesit të 

kërkesës, Gjykata paraprakisht i referohet nenit 113.7 lidhur me nenin 
21.4 të Kushtetutës, ku thuhet:” 

 
"Individët janë të autorizuar të ngrenë shkeljet nga autoritetet 
publike të  drejtave dhe lirive të tyre individuale, të 
garantuara me Kushtetutë, mirëpo vetëm pasi të kenë shteruar të 
gjitha mjetet juridike të përcaktuara me ligj".; dhe  
 
“Të drejtat dhe liritë themelore të parashikuara në Kushtetutë, vlejnë 
edhe për personat juridikë, për aq sa janë të zbatueshme”. 

 
20. Gjykata Gjithashtu  merr parasysh: 
 

Nenin 46 të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës që 
i referohet kërkesave individuale dhe përcaktohet: 

  
Gjykata Kushtetuese pranon dhe procedon kërkesën e ngritur sipas 
nenit 113, paragrafi 7 të Kushtetutës, nëse konstaton se janë plotësuar të 
gjitha kushtet e përcaktuara ligjore. 

 
21. Duke analizuar dokumentacionin e paraqitur në lëndë nga ana e 

parashtruesit të kërkesës, konstatohet se aktvendimi i fundit lidhur me 
kontestin e tij është nxjerrë nga Gjykata më 14.12.20005, ndërsa pala e 
ka pranuar atë  më 15.02.2006. 

  
22. Gjithmonë duke marrë parasysh afatet kohore, Gjykata vëren se 

parashtruesi i kërkesës ka kërkuar vlerësimin e kushtetutshmërisë së 
akteve të autoriteteve publike (Aktvendimi i fundit i Gjykatës Supreme të 
Kosovës Ac.nr.94/2005, i datës 14.12,2005), që daton nga një periudhë 
kohore para se Kushtetuta e Republikës së Kosovës të hynte në fuqi (15 
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qershor 2008) , prandaj Gjykata Kushtetuese nuk  mund të vlerësojë 
kushtetutshmërinë e akteve juridike me anë të të cilave supozohet 
shkelja e ndonjë të drejte të garantuar me Kushtetutë, sepse në atë kohë 
ato as janë përcaktuar e as garantuar me Kushtetutë nga shkaku se vet 
Kushtetuta nuk ka  ekzistuar, prandaj konstatoj se kërkesa është  ratione 
temporis e papranueshme në raport me Kushtetutën. (shih shih Blecic v. 
Kroaci, kërkesa nr. 59532/00, Aktgjykimi i GJEDNJ-se, 29 korrik 2004,  
ku GJEDNJ kishte shpallë të papranueshme atë kërkese sepse 
dispozitatat e Konventës  Europiane për Drejtat e Njeriut nuk obligojnë 
palët kontraktuese lidhur me asnjë akt që është nxjerrë apo situatë 
juridike që ka përfunduar së ekzistuari para se konventa të hyjë në fuqi.) 

 
23. Një arsyetim të tillë Gjykata Evropiane e kishte përdorë edhe kur e ka 

shpallur të papranueshme Jasiiiniene kunder Lituanise (shih 
mutatis mutandis Jasiiiniene kunder Lituanise, Kerkesa nr. 41510/98, 
Aktgjykimet e GjEDNj-se te 6 marsit dhe 6 qershorit 2003).  

 
24. Në këto rrethana, Gjykata konsideron se parashtruesi i kërkesës nuk i ka 

përmbushur  kriteret e pranueshmërisë, prandaj:  
 

 
PËR KËTO ARSYE 

 
Në mbështetje të nenit 113.7 të Kushtetutës, nenit 47 të Ligjit dhe rregullit 
36.3  (h) të Rregullores së punës, Gjykata Kushtetuese në seancën e datës 16 
dhjetor 2010, njëzëri: 
 

VENDOS  

I. TA HEDHË POSHTË  kërkesën si të papranueshme sepse kërkesa nuk 
është ratione  temporis në pajtim me Kushtetutën. 
 

II. Ky Vendim do t'u komunikohet palëve dhe do të publikohet në 
Gazetën Zyrtare,  në pajtim me nenin 20-4 të Ligjit për Gjykatën 
Kushtetuese.  

 
III. Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Gjyqtari Raportues                              Kryetari i Gjykatës Kushtetuese 

Ivan Čukaloviċ                                             Prof. Dr. Enver Hasani 
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Avokati i Popullit i Republikës së Kosovës kundër nenit 14, 
paragrafi 1.6, nenit 22, nenit 24, nenit 25 dhe nenit 27 të Ligjit për 
të Drejtat dhe Përgjegjësitë e Deputetit, Nr. 03/L-111 
 
Rasti KO 119-2010, vendimi i datës 8 dhjetorit 2011 
 
Fjalët kyçe: barazia para ligjit, arsyetimi për miratimin e ligjit, pushteti 
legjislativ, pensionet, supozimi i kushtetutshmërisë së ligjeve, kërkesat nga 
Avokati i Popullit, roli i deputetëve të Kuvendit 
 
Parashtruesi e kishte dorëzuar Kërkesën në bazë të nenit 113.2(1) të 
Kushtetutës, duke pohuar se nenet 14.1.6, 22, 24, 25 dhe 27 të Ligjit për të 
Drejtat dhe Përgjegjësitë e Deputetit nuk ishin në përputhje me Kushtetutën 
në katër nivele: (1) ajo u siguron deputetëve pensione që janë më të 
favorshme se sa ato që u ofrohen qytetarëve të tjerë, që është në 
mospërputhje me parimet kushtetuese të barazisë, sundimit të ligjit, mos-
diskriminimit dhe drejtësisë sociale; (2) pensionet janë qartazi 
joproporcionale me pensionet mesatare në Kosovë, prandaj nuk janë në 
harmoni me parimet e demokracisë, barazisë, mos-diskriminimit dhe 
drejtësisë sociale, të përcaktuara në nenin 7 të Kushtetutës; (3) ky rregullim i 
mundëson një deputeti të kthehet në vendin e tij përkatës të punës në 
sektorin publik apo në ndonjë vend pune të financuar nga fondet publike, të 
cilin ata e kanë pasur para fillimit të mandatit në Kuvend; dhe (4) nuk ka 
asnjë arsyetim për trajtimin e pensioneve të deputetëve ndryshe nga ato të 
qytetarëve të tjerë.  Në përgjigje, Kuvendi pohoi se Ligji për të Drejtat dhe 
Përgjegjësitë e Deputetit ishte miratuar në mënyrë të ligjshme. 
 

Gjykata vendosi se Kërkesa ishte e pranueshme sepse Avokati i Popullit ishte 
palë e autorizuar sipas neneve 113.2 dhe 135.4 të Kushtetutës për të 
parashtruar Kërkesën dhe se Kërkesa ishte parashtruar brenda afatit kohor 
prej 6 muajve të përcaktuar me nenin 30 të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese, 
që llogaritet nga data e miratimit të ligjit të kontestuar. 

Sa i përket meritave, Gjykata i mori parasysh dispozitat e kontestuara të 
legjislacionit, i krahasoi ato me aranzhimet e ngjashme për ligjvënësit në 16 
shtete të tjera dhe shqyrtoi vendimet përkatëse të Gjykatës Kushtetuese të 
Kroacisë, Malit të Zi dhe Maqedonisë. Gjykata nxori pesë përfundime: (1) 
rregullimi i këtij pensioni në mënyrë të paarsyeshme devijonte nga rregullat 
për pensionet të përcaktuara në Rregulloren e UNMIK-ut Nr. 2005/20 dhe 
Ligji Nr. 03/L-084; (2) legjislacioni nuk e përkufizonte sa duhet këtë 
beneficion, i cili nuk ishte i ngjashëm me pagesën për shkurtim nga puna, 
me rritjen e pagës, me sigurimin e jetës ose bonos, mund të ishte ndonjë 
dhuratë pa qëllim publik qartazi të përcaktuar të cilin Kuvendi nuk ka 
autoritet kushtetues për ta dhënë; (3) pensionet e kontestuara ishin qartazi 
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në joproporcionale me pensionet mesatare në vend, prandaj nuk ekzistonte 
ndonjë qëllim legjitim publik për një trajtim të tillë diskriminues; (4) 
pensionet e kontestuara ishin 8-10 herë më të larta se pensionet bazë që 
paguhen nga Buxheti i Kosovës, kështu që një trajtim i tillë joproporcional 
ngrit pyetje serioze nëse Kuvendi i ka marrë parasysh nenet 3, 7 dhe 24 të 
Kushtetutës kur e ka miratuar ketë legjislacion; dhe (5) Kuvendi nuk kishte 
ofruar shpjegim të arsyeshëm lidhur me qëllimin legjitim të legjislacionit të 
kontestuar, duke humbur supozimin e përgjithshëm se është kushtetuese, 
dhe as Ministri i Financave e as Banka Qendrore nuk kishin ofruar ndonjë 
shpjegim apo arsyetim lidhur me implikimet fiskale apo ekonomike që ka 
miratimi i këtij ligji, i cili u miratua përkundër kundërshtimit të fuqishëm të 
disa deputetëve. Në fund, Gjykata vendosi se aranzhimi i pensionit nuk ishte 
në përputhje me Kushtetutën, por shtoi se Kuvendi ka kompetencë të 
miratojë një plan të përshtatshëm kushtetues pensional për deputetët dhe 
anëtarët e familjeve të tyre në rast të vdekjes ose lëndimit të tyre. 

 

Për arsyet e lartcekura, Gjykata nxori Aktgjykimin se Kërkesa ishte e 
pranueshme, duke konkluduar se dispozitat përkatëse të Ligjit për të Drejtat 
dhe Përgjegjësitë e Deputetit nuk ishin në pajtim me nenet  3.2, 7 dhe 74 të 
Kushtetutës, duke i bërë dispozitat përkatëse të pavlefshme dhe pa fuqi 
ligjore, duke vendosur se urdhri i përkohshëm i Gjykatës për pezullimin e 
zbatimit të dispozitave përkatëse bëhet urdhër i përhershëm dhe duke 
deklaruar se Aktgjykimi hynte në fuqi menjëherë.  

Prishtinë, më 8 dhjetor 2011 
Nr. ref.:AGJ165 /11 

 
 
 

AKTGJYKIM 
 

në 
 

Rastin Nr. KO 119/10 
 

Parashtruesi 
 

Avokati i Popullit i Republikës së Kosovës 
 

Vlerësim i kushtetutshmërisë së nenit 14 paragrafit 1.6, nenit 22, 
nenit 24, nenit 25 dhe nenit 27 të Ligjit për të Drejtat dhe 

Përgjegjësitë e Deputetit, Nr. 03/L-111, të 4 qershorit 2010. 
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GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS 
 
e përbërë nga: 
 
Enver Hasani, Kryetar 
Kadri Kryeziu, Zëvendëskryetar 
Robert Carolan, gjyqtar  
Altay Suroy, gjyqtar 
Almiro Rodrigues, gjyqtar 
Snezhana Botusharova, gjyqtare 
Ivan Čukalović, gjyqtar 
Gjyljeta Mushkolaj, gjyqtare dhe 
Iliriana Islami, gjyqtare 
 
 
Parashtruesi i kërkesës 
 
1. Parashtrues është Avokati i Popullit i Republikës së Kosovës. 
 
Ligji i kontestuar 
 
2. Parashtruesi kërkon anulimin e nenit 14 paragrafit 1.6, si dhe të neneve 

22, 24, 25 dhe 27 të Ligjit për të Drejtat dhe Përgjegjësitë e Deputetit, Nr. 
03/L-111, të 4 qershorit 2010. 

 
Objekti i çështjes  
 
3. Parashtruesi kërkon vlerësimin e kushtetutshmërisë së nenit 14 

paragrafit 1.6, dhe neneve 22, 24, 25 dhe 27 të Ligjit për të Drejtat dhe 
Përgjegjësitë e Deputetit, Nr. 03/L-111, të 4 qershorit 2010.  

     
Baza juridike  
 
4. Neni 113.2 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: 

Kushtetuta), dhe nenet 20 dhe 27 të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese të 
Republikës së Kosovës të 15 janarit 2009, (Nr. 03/L-121), (në tekstin e 
mëtejmë: Ligji) dhe rregulli 56 (1) i Rregullores së punës së Gjykatës 
Kushtetuese e Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: Rregullorja 
e punës). 

 
Procedura në Gjykatë  
  
5. Më 26 nëntor 2010, Avokati i Popullit e parashtroi Kërkesën në Gjykatën 

Kushtetuese të Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: Gjykata). 
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6. Më 29 nëntor 2010, Kryetari i Gjykatës Kushtetuese, me Vendim Nr. 
GJR. 119/10, e caktoi gjyqtarin Robert Carolan Gjyqtar raportues. Po të 
njëjtën datë, Kryetari i Gjykatës Kushtetuese, me Vendim Nr. KSH. 
119/10, e caktoi Kolegjin shqyrtues të përbërë nga gjyqtarët Ivan 
Čukalović (kryesues), Kadri Kryeziu dhe Gjyljeta Mushkolaj. 

 
7. Më 17 dhjetor 2010, Gjykata e shqyrtoi raportin e Gjyqtarit raportues në 

lidhje me Kërkesën në një seancë të mbyllur dhe mori vendim për 
aplikimin e masës së përkohshme për një periudhë kohore jo më të gjatë 
se tre muaj nga dita e marrjes së vendimit, duke pezulluar menjëherë 
zbatimin e nenit 14 paragrafit 1.6, dhe të neneve 22, 24, 25 dhe 27 të 
Ligjit për të Drejtat dhe Përgjegjësitë e Deputetit, Nr. 03/L-111, të 4 
qershorit 2010, në kohëzgjatje të njëjtë. 

 
8. Gjykata e vazhdoi aplikimin e masës së përkohshme në disa raste 

pasuese dhe së fundi, me Urdhrin e 20 tetorit 2011, e vazhdoi aplikimin 
deri më 31 dhjetor 2011, dhe Gjykata mbetet e përkushtuar në këtë 
çështje. 

 
9. Më 21 dhjetor 2010, Gjykata e njoftoi Kryetarin e Kuvendit të Kosovës 

lidhur me këtë Kërkesë dhe pyeti nëse Kuvendi kishte ndonjë përgjigjeje 
lidhur me Kërkesën e parashtruar në Gjykatë. 

 
10. Më 24 janar 2011, z. Jakup Krasniqi, Kryetar i Kuvendit, dërgoi një 

shkresë zyrtare me anë të së cilës e njoftoi Gjykatën se Kuvendi është i 
njoftuar me masën e përkohshme të aplikuar nga Gjykata lidhur me 
pezullimin e zbatimit të neneve të caktuara të Ligjit për të Drejtat dhe 
Përgjegjësitë e Deputetit derisa masa e përkohshme të jetë në fuqi, dhe 
gjithashtu theksoi se duke marrë parasysh faktin se Kuvendi i Kosovës 
ishte i shpërndarë që nga 2 nëntori 2010, ai nuk mund të jepte përgjigje 
adekuate deri në konstituimin e legjislaturës së re të Kuvendit të 
Kosovës. 

 
11. Më 16 maj 2011, z. Ismet Krasniqi, Sekretar i Kuvendit, ia dorëzoi 

Sekretares së Përgjithshme të Gjykatës një përgjigje të përgatitur nga 
Komisioni i Kuvendit për Legjislacion, të 11 majit 2011. Ajo përgjigje 
konkludoi që legjislacioni që është objekt i kësaj Kërkese ishte në pajtim 
me Kushtetutën sepse ishte miratuar në përputhje me Rregulloren e 
punës së Kuvendit. 

 
12. Më 5 korrik 2011 dhe më 22 nëntor 2011, Gjykata shqyrtoi Kërkesën dhe 

përgjigjen, dhe vendosi për pranueshmëri dhe merita të Kërkesës. 
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Faktet 
  
13. Më 4 qershor 2010, Kuvendi i Republikës së Kosovës (në tekstin e 

mëtejmë: Kuvendi) miratoi Ligjin për të Drejtat dhe Përgjegjësitë e 
Deputetit me 74 (shtatëdhjetë e katër) vota “për”, 2 (dy) vota “kundër” 
dhe 2 (dy) “abstenime”.  

 
14. Ndërmjet 7 tetorit 2008 dhe 16 marsit 2010, Komisioni për Legjislacion 

dhe Gjyqësi u takua së paku shtatë (7) herë për të diskutuar për këtë 
legjislacion të propozuar. Më 21 tetor 2008, Komisioni i pranoi komentet 
e OSBE-së lidhur me këtë legjislacion. OSBE-ja posaçërisht rekomandoi: 

 
“Dispozita për pension suplementar duhet të fshihet pasi është e tepërt 
lidhur me rregullat për pensione të rregullta. Dispozita e tillë do të vinte 
barrë të madhe në buxhetin shtetëror.” (Shih, Komentet specifike dhe 
ndryshimet e propozuara në Projektligjin për të Drejtat dhe Përgjegjësitë 
e Deputetit, OSBE). 

 
15. Më 14 dhjetor 2009, një anëtar i Komisionit rekomandoi që vendimi për 

miratimin e këtij legjislacioni duhet të shtyhet derisa të mos krijohen 
kushte “më të mira politika dhe ekonomike”. 
 

16. Më 13 qershor 2008, Kuvendi e miratoi Ligjin për Fondin Pensional të 
Kosovës, Nr. 03/L-084. 

 
17. OJQ-të e mëposhtme: Instituti Nacional Demokratik i Kosovës (NDI), 

Forumi për Iniciativë Qytetare (FIQ), Lëvizja “Fol”, Ndërtimi i 
Komunitetit Mitrovicë (CBM), iu drejtuan Presidentit të Republikës së 
Kosovës më 21 qershor 2010 me një kërkesë për të mos e shpallur Ligjin 
e lartpërmendur. 

 
18. Më 25 qershor 2010, z. Bahri Hyseni, kryesues i Komisionit të Kuvendit 

të Kosovës për Legjislacion dhe Gjyqësi, kërkoi nga Sekretariati e 
Kuvendit ta korrigjonte një gabim teknik që ishte bërë në Ligjin për të 
Drejtat dhe Përgjegjësitë e Deputetit, përkatësisht në nenin 22 të Ligjit, 
se mosha e pensionimit do të duhej të ishte 55 vjet, e jo siç ishte miratuar 
në seancën plenare të 4 qershorit 2010 që mosha e pensionimit duhet të 
jetë 50 vjet. 

 
19. Më 25 qershor 2010, Kuvendi e miratoi kërkesën e z. Bahri Hyseni për 

korrigjimin e gabimit teknik, të bërë në seancën e 4 qershorit 2010. 
Kërkesa e z. Bahri Hyseni u miratua me 73 (shtatëdhjetë e tri) vota “për” 
dhe 2 (dy) vota “kundër”. 

 



BULETINI I PRAKTIKËS GJYQËSORE | 563 
 

 

20. Më 5 korrik 2010, Ligji për të Drejtat dhe Përgjegjësitë e Deputetit u 
dekretua nga Presidenti i Republikës së Kosovës me Dekretin DL-029-
2010. 

 
21. Më 19 korrik 2010, Institucioni i Avokatit të Popullit mori një 

parashtresë nga një numër e OJQ-ve: Instituti Demokratik Kombëtar i 
Kosovës (NDI), Forumi për Iniciativa Qytetare (FIQ), Iniciativa e të 
Rinjve për të Drejtat e Njeriut (YIHR), Iniciativa Kosovare për Stabilitet 
(IKS), Iniciativa për Progres (INPO), Instituti Ballkanik për Politika 
(IPOL), Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut 
(KMDLNJ), Lëvizja “FOL”, Ndërtimi i Komunitetit Mitrovicë (CBM), 
Qendra për Politika dhe Avokim (QPA) dhe Syri Vision, të cilat iu 
drejtuan Institucionit të Avokatit të Popullit me një kërkesë të 
përbashkët që Gjykata Kushtetuese e Republikës e Kosovës, në bazë të 
detyrave dhe përgjegjësive që i janë dhënë me ligj, ta vlerësojë 
kushtetutshmërinë e nenit 22 të Ligjit për të Drejtat dhe Përgjegjësitë e 
Deputetit.  

 
22. OJQ-të e lartpërmendura konsiderojnë se ky nen përbën shkelje të 

Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe kërkojnë të ndalohet zbatimi i 
ligjit, ashtu siç është paraparë nga 1 janari 2011, deri sa Gjykata 
Kushtetuese të marrë një vendim meritor për këtë çështje.  

 
23. Ligji për të Drejtat dhe Përgjegjësitë e Deputetit u publikua në Gazetën 

Zyrtare të Republikës së Kosovës më 20 korrik 2010. 
 

24. Më 21 korrik 2010, kërkesës së OJQ-ve iu bashkua edhe Sindikata e 
Pensionistëve të Kosovës. 

 
25. Më 16 maj 2011, z. Ismet Krasniqi, Sekretar i Kuvendit, ia dorëzoi 

Sekretares së Përgjithshme të Gjykatës një përgjigje të përgatitur nga 
Komisioni i Kuvendit për Legjislacion, të 11 majit 2011. Ajo përgjigje 
konkludoi që legjislacioni që është objekt i kësaj Kërkese ishte në pajtim 
me Kushtetutën sepse ishte miratuar në përputhje me Rregulloren e 
punës së Kuvendit. 

 
26. Më 26 korrik 2011, Banka Qendrore e Kosovës, në letrën e nënshkruar 

nga z. Gani Gërguri, Guvernator i Bankës Qendrore, e njoftoi Gjykatën 
Kushtetuese se nuk kishte pasur korrespondencë ndërmjet Bankës 
Qendrore dhe Kuvendit të Kosovës lidhur me ndikimin fiskal dhe 
ekonomik për miratimin e këtij Ligji, Nr. 03/L-111. 

 
27. Më 27 korrik 2011, Ministria e Financave, në letrën e nënshkruar nga 

ministri, z. Bedri Hamza, e njoftoi Gjykatën Kushtetuese se Ministria e 
Financave kishte marrë një kërkesë me shkrim nga Kuvendi i Kosovës 
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lidhur me shpenzimet apo ndikimin financiar të projektligjit të 
propozuar. Ministria kishte përgatitur një raport si përgjigje në këtë 
kërkesë, por raporti kurrë nuk i ishte dërguar Kuvendit sepse 
nevojiteshin konsultime të mëtejme para se ky ligj të mund të miratohej. 
Megjithatë, më 4 qershor 2010, Kuvendi i Kosovës e miratoi këtë 
projektligj pa vlerësimin e ministrit të Financave për ndikimin ekonomik 
dhe fiskal të këtij ligji, Nr. 03/L-111. 

 
28. Këto dy përgjigje iu përcollën Kuvendit të Republikës së Kosovës në fund 

të gushtit 2011, vetëm për informim. Nuk u kërkua asnjë përgjigje. Nuk 
është marrë asnjë përgjigje apo koment. 

 
29. Më 4 gusht 2011, Gjykata Kushtetuese mori materiale me shkrim, të 

cilësuara si “punë përgatitore”, që kanë të bëjnë me Ligjin për pensione 
për anëtarë të ndryshëm të Parlamentit, 02/L-144, që u miratua nga 
Kuvendi në vitin 2007, por që nuk ishte aprovuar nga Përfaqësuesi 
Special i Sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së, dhe, si rrjedhojë, kurrë 
nuk ishte miratuar. Asgjë në ato materiale lidhur me ligjin në fjalë, Nr. 
03/L-111, të kontestuar nga Avokati i Popullit në Kërkesën e tij. 

 
Pretendimet e parashtruesit 
 
30. Avokati i Popullit pretendon, ndër të tjera, se Ligji për të Drejtat dhe 

Përgjegjësitë e Deputetit përmban dispozita që “u mundësojnë 
deputetëve të Kuvendit të Kosovës të realizojnë pensione që janë më të 
favorshme se çdo përfitim tjetër pensional për qytetarët e tjerë, dhe se 
ato dispozita nuk janë në përputhje me parimet kushtetuese të barazisë, 
sundimit të ligjit, mosdiskriminimit dhe drejtësisë sociale”.  

31. Avokati i Popullit gjithashtu “vëren se pensionet suplementare të 
parapara me nenin 22 të Ligjit për të Drejtat dhe Përgjegjësitë e 
Deputetit janë qartazi joproporcionale me pensionet mesatare në vend, 
dhe si të tilla nuk janë në harmoni me vlerat e proklamuara në nenin 7 të 
Kushtetutës së Republikës së Kosovës, rendi kushtetues i të cilës bazohet 
në parimet e demokracisë, barazisë, mosdiskriminimit dhe drejtësisë 
sociale”. 
 

32. Për më tepër, neni 38 i Ligjit për të Drejtat dhe Përgjegjësitë e Deputetit 
ua ofron deputetëve mundësinë që të kthehen në vendet e tyre përkatëse 
të punës, nëse ai/ajo ka qenë i/e punësuar në sektorin publik apo në 
ndonjë institucion të financuar nga fondet publike para fillimit të 
mandatit. Kjo u jep atyre siguri sa i përket punësimit; ata nuk rrezikojnë 
të mbesin të papunë nëse kanë qenë pjesë e sektorit publik para fillimit 
të mandatit të deputetit. Ata, gjithashtu mund të gjejnë ndonjë vend 
tjetër të punës kur dihet se mosha e përgjithshme e pensionimit në 
Kosovë është 65 vjet. 
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33. Së fundi, sipas Avokatit të Popullit, “statusi i privilegjuar për deputetët e 

Kuvendit të Kosovës në rendin ekzistues juridik të Republikës së Kosovës 
nuk paraqet arsyetim të mjaftueshëm për nivelin aq të lartë të devijimit 
nga parimet e përgjithshme në fushën e pensioneve”. 

 
Përgjigja e Kuvendit 
 
34. Një përfaqësues i Kuvendit u përgjigj që legjislacioni, që është objekt i 

kësaj Kërkese, është në pajtim me Kushtetutën sepse ishte miratuar në 
përputhje me Rregulloren e punës së Kuvendit. 

 
Pranueshmëria e kërkesës 
 
35. Para përcaktimit të kritereve formale për pranueshmërinë e kërkesës, 

Gjykata duhet të japë përgjigje në dy çështje themelore: 
 

a. Nëse Avokati i Popullit është palë e autorizuar për të ngritur çështje 
kushtetuese; dhe 

b. Nëse çështja e ngritur në Gjykatë është çështje kushtetuese. 
 
36. Për të dhënë përgjigjeje të duhur në të dy çështjet e lartcekura, Gjykata i 

referohet nenit 113.2 të Kushtetutës, i cili përcakton: 
 

“… 
Kuvendi i Kosovës, Presidenti i Republikës së Kosovës, Qeveria dhe 
Avokati i Popullit janë të autorizuar të ngrenë rastet në vijim: 
 
[…] 

 
c. Çështjen e përputhshmërisë së ligjeve, të dekreteve të Presidentit e 
të Kryeministrit dhe të rregulloreve të Qeverisë, me Kushtetutën; 
d. Përputhshmëria e Statutit të Komunës me Kushtetutën. 

…” 
 
dhe nenit 135.4 të Kushtetues, i cili gjithashtu përcakton: 
 
“Avokati i Popullit ka të drejtë të referojë çështje në Gjykatën 
Kushtetuese, në pajtim me dispozitat e kësaj Kushtetute”. 

 
37. Bazuar në përkufizimet e mësipërme kushtetuese, Avokati i Popullit ka 

kompetencë të parashtrojë çështje kushtetuese në Gjykatën Kushtetuese, 
dhe kërkesa e Avokatit të Popullit për vlerësimin e kushtetutshmërisë së 
përputhshmërisë së nenit 14 paragrafit 1.6, nenit 22, nenit 24, nenit 25 
dhe nenit 27 të Ligjit për të Drejtat dhe Përgjegjësitë e Deputetit, Nr. 
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03/L-111, të 4 qershorit 2010, përmbush kriterin juridik të nenit 113.2 të 
Kushtetutës për “përputhshmërinë e ligjeve, të dekreteve të Presidentit e 
të Kryeministrit dhe të rregulloreve të Qeverisë, me Kushtetutën”. 

 
38. Përveç kësaj, Kërkesa u parashtrua në Gjykatën Kushtetuese para kalimit 

të afatit gjashtë mujor nga dita në të cilën Ligji duhej të hynte në fuqi. 
Prandaj, kriteri kohor, sipas nenit 30 të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese 
të Republikës së Kosovës, është përmbushur. 

 
39. Kjo është çështje kushtetuese dhe është e përshtatshme për vlerësim të 

kushtetutshmërisë nga Gjykata Kushtetuese. 
 
Ligji në fuqi 
 
40. Për të dhënë përgjigje të plotë dhe të bazuar në Kushtetutë për çështjen 

që i është parashtruar për shqyrtim, Gjykata Kushtetuese do të marrë 
parasysh legjislacionin në fuqi lidhur me pensionet në Kosovë, dhe ai 
është: 

 
Ligji për të Drejtat dhe Përgjegjësitë e Deputetit Nr. 03/L-111  
 
41. Neni 14.1 (6) i Ligjit përcakton që: 
 

“… 
                          Përfitimet financiare dhe materiale të deputetit 
 
Deputeti gjatë ushtrimit të mandatit të tij ka të drejtë kompensimi për: 
 
e. pagë bazë; 
 
f. pagë kalimtare pas përfundimit të mandatit; 
 
g. kompensim për pjesëmarrje në seanca dhe në takime të komisioneve; 
 
h. kompensim për funksionet parlamentare; 
 
i. kompensim të shpenzimeve mujore; 
 
j. pensionet suplementare; dhe 
 
k. të drejtat e tjera të përcaktuara me këtë ligj. 
 
…” 
 

42. Neni 22 i këtij Ligji parasheh: 
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“… 
                                             Pensioni suplementar 
 
1. Deputeti, pas përfundimit të mandatit, ka të drejtë për pension 
suplementar, nëse detyrën e deputetit e ka ushtruar së paku një mandat 
dhe e ka mbushur moshën pesëdhjetepesë (55) vjeç. 
 
2. Deputeti që i plotëson kushtet e caktuara me paragrafin 1 të këtij 
neni, e realizon pensionin suplementar në lartësi prej pesëdhjetë për 
qind (50 %) të pagës bazë të deputetit. Deputeti që ka shërbyer në dy (2) 
mandate në kushtet e përcaktuara nga paragrafi 1 i këtij neni, e 
realizon pensionin suplementar në vlerë prej gjashtëdhjetë për qind (60 
%) të pagës bazë, dhe ai që ka shërbyer në tri (3) e më shumë mandate 
në lartësi prej shtatëdhjetë për qind (70 %) të pagës bazë. 
…” 

 
43. Neni 23 parasheh: 
 

“… 
1. Të drejtat dhe përgjegjësitë e deputetit, të përcaktuara me këtë ligj, 
fillojnë të rrjedhin nga viti 2001, me certifikimin e mandatit të 
deputetit. 
 
2. Statusi i deputetit të legjislaturës 1990 - 2000 rregullohet me ligj të 
veçantë. 
…” 

 
44. Neni 24 i të njëjtit Ligj parasheh: 
 

“… 
Pensioni bazë 

 
Si bazë për përcaktimin e pensionit suplementar shërben paga bazë 
aktuale e deputetit që realizohet në Kuvend. 
 
Shuma e përgjithshme e pensionit suplementar nuk mund të jetë më e 
madhe se shtatëdhjetë për qind (70 %) e pagës bazë të deputetit. 
…” 
 

45. Neni 25 i këtij Ligji parasheh: 
 

“… 
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Pensionimi për shkak të paaftësisë 
 
1. Deputeti, të cilit për shkak të lëndimit gjatë ushtrimit të detyrës së tij 
iu ka shkaktuar paaftësia e përgjithshme për punë, ka të drejtë për 
pension suplementar pa marrë parasysh stazhin pensional, moshën dhe 
kohën e kryerjes së detyrave të deputetit. 
 
Pensioni nga paragrafi 1 i këtij neni caktohet në shumën prej 
shtatëdhjetë për qind (70 %) të pagës bazë. 
…” 

 
46. Neni 26 i Ligjit parasheh:  
 

Rrethanat e veçanta 
 
“Kriter për realizimin dhe përcaktimin e lartësisë së pensionit, është stazhi i 
përgjithshëm pensional i realizuar në vend dhe jashtë vendit.” 
 
47. Neni 27 parasheh: 
 

“… 
Pensioni familjar 

 
Anëtarëve të familjes së shfrytëzuesit të pensionit suplementar që ka 
vdekur, pensioni familjar u përcaktohet në shumën prej shtatëdhjetë 
për qind (70 %) të atij pensioni në ditën e vdekjes. 
 
Procedurat e parapara për realizimin e të drejtave të pensionit të 
rregullt janë të aplikueshme edhe për realizimin e pensionit 
suplementar. 
 
Të drejtën për pensionin familjar e kanë bashkëshorti/ja dhe fëmijët 
deri në moshën tetëmbëdhjetë (18) vjeçare, përkatësisht deri në moshën 
njëzetedy (22) vjeçare, nëse vazhdojnë shkollimin e lartë. 
…” 

 
Ligji për Fondin Pensional të Kosovës 
 
48. Kur Kuvendi e miratoi Ligjin Nr. 03/L-084 për ndryshimin e Rregullores 

së UNMIK-ut Nr. 2005/20 për ndryshimin e Rregullores së UNMIK-ut 
2001/35 për Fondin Pensional të Kosovës, ishte ligj në fuqi që nga viti 
2008. Neni 3 i atij ligji përcakton që: 

 
“… 
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 Në nenin 1 të Rregullores, paragrafi i titulluar "BPK", do të 
zëvendësohet në tërësi me formulimin në vijim: 
 
“BQK” do të thotë Banka Qendrore e Republikës së Kosovës që është 
përgjegjëse si agjenci e pavarur sipas nenit 142 të Kushtetutës për 
licencimin, mbikëqyrjen dhe rregullimin e fondeve pensionale, 
siguruesve të pensioneve, drejtorëve të mjeteve dhe instrumenteve për 
investime të hapura si dhe mbajtësve sipas këtij Ligji, dhe ka përgjegjësi 
për mbikëqyrjen e Fondit të Kursimeve Pensionale të Kosovës. 
…” 

 
49. Neni 6 i të njëjtit Ligj përcakton: 
 

“… 
Neni 2.2 i Rregullores të zëvendësohet në tërësi me nenin 2.2 në vijim: 
 
2.2 Vendosja e politikës ekonomike lidhur me pensionet si pjesë e 
politikës buxhetore dhe fiskale është përgjegjësi e Qeverisë. Qeveria e 
realizon këtë politikë përmes Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale 
në bashkëpunim me Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave. Ministri i 
Punës dhe Mirëqenies Sociale, Ministri i Ekonomisë dhe Financave, 
Guvernatori i BQK-së, dhe anëtarë të tjerë të emëruar nga 
Kryeministri, do të përbëjnë grupin punues ndërministror për politikën 
e pensioneve. Grupi punues për politikën e pensioneve, sipas nevojës, 
propozon rregulla dhe rregullore të nevojshme për zbatimin e politikës 
pensionale dhe i bën rekomandime Qeverisë lidhur me fondin e 
kursimeve pensionale, lejimin, rregullimin dhe mbikëqyrjen e 
pensioneve në Kosovë. 
…” 

 
50. Udhëzimi Administrativ Nr. 15/2009 për Rritjen e Pensioneve për 

Zbatimin e Vendimit të Qeverisë Nr. 02/51, neni 2 parasheh: 
 

“Të drejtën për të përfituar në rritje të pensionit bazë prej 45 euro në 80 
euro e kanë të gjithë: Shfrytëzuesit aktual të pensioneve bazë të cilët 
kanë qenë të siguruar dhe kontributpagues, në bazë të marrëdhënies së 
punës, [...]” 

 
51. Neni 3 përcakton: 
 

“Kushtet dhe kriteret e përgjithshme për përfitim në rritje të pensionit 
bazë: Parashtruesi i kërkesës duhet të ketë moshën 65 vjeçare dhe 
minimumi 15 vjet stazh të sigurimit pensional, sipas dispozitave të 
Sigurimit Pensional dhe Invalidor, prej tyre së paku 7 vjet e 7 muaj 
stazh pune në Kosovë.”  
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Substanca e kërkesës 
 
52. Gjatë vlerësimit të kësaj kërkese, Gjykata duhet të ketë parasysh se në 

përgjithësi i tërë legjislacioni supozohet të jetë kushtetues, derisa nuk 
dëshmohet ndryshe. Mandati i Gjykatës është vetëm ta vlerësojë 
kushtetutshmërinë e një vendimi ose akti legjislativ, e jo ta vlerësojë 
ligjshmërinë e tij ose nëse ai mbështetet me politikë të mirë publike. 
(Shih nenin 112 të Kushtetutës) 

 
53. Gjatë vlerësimit, nëse një ligj e cenon Kushtetutën, Gjykata duhet t’i 

merr parasysh këto dispozita të Kushtetutës: 
 

a.   Neni 16: 
 
1. Kushtetuta është akti më i lartë juridik i Republikës së Kosovës. 

Ligjet dhe aktet e tjera juridike duhet të jenë në pajtim me këtë 
Kushtetutë.(Theks i shtuar) 

 
2. Pushteti qeverisës buron nga Kushtetuta. 
 
3. Republika e Kosovës respekton të drejtën ndërkombëtare. 
 
4. Secili person dhe organ në Republikën e Kosovës u nënshtrohet 

dispozitave të Kushtetutës. (Theks i shtuar) 
 
b. Neni 3: 
 
1. Ushtrimi i autoritetit publik në Republikën e Kosovës bazohet në 

parimet e barazisë para ligjit të të gjithë individëve [...] 
 
c. Neni 7 parasheh: 

 
Rendi kushtetues i Republikës së Kosovës bazohet në parimet e lirisë, paqes, 
demokracisë, barazisë […] 
 

d. Neni 4.2 i Kushtetutës parasheh: 
 

“Kuvendi i Republikës së Kosovës ushtron pushtetin legjislativ.” 
 
e.   Neni 65 [Kompetencat e Kuvendit] 
 
Kuvendi i Republikës së Kosovës: 
 
“(1) miraton ligje, rezoluta dhe akte të tjera të përgjithshme;...” 
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f.   Neni 74 i Kushtetutës parasheh: 
 

“Deputetët e Kuvendit të Kosovës ushtrojnë funksionin e tyre në 
interesin më të mirë të Republikës së Kosovës dhe në pajtim me këtë 
Kushtetutë, ligjet dhe rregullat e procedurës së Kuvendit.” 

 
Kufizimet në diskrecionin legjislativ 
 
54. Ka kufizime në të drejtën ose autoritetin e Kuvendit për të miratuar 

legjislacion: 
 

“… 
(1) Legjislacioni duhet të jetë në pajtim me Kushtetutën dhe parimet e 
Kushtetutës. 
 
(2) Legjislacioni që ndikon në individë, korporata apo personal, duhet 
të ketë synim legjitim dhe duhet të jetë në proporcion me të drejtat e të 
gjithë qytetarëve të Kosovës. 
 
(3) Legjislacioni që u ofron përfitim të drejtpërdrejtë të posaçëm 
anëtarëve të Parlamentit, duhet të bazohet në arsyet që mbështeten me 
qëllime të qarta dhe legjitime publike. 
…” 

 
55. Legjislacioni i kontestuar duhet të analizohet pikërisht mbi këtë bazë. A i 

ka marrë parasysh Kuvendi këto parime kur e ka miratuar këtë ligj, dhe a 
ka përcaktuar se cili ishte qëllimi legjitim i këtij ligji? Nuk ka prova në 
këtë Gjykatë që sugjerojnë se Kuvendi e përdori atë analizë me rastin e 
miratimit të këtij legjislacioni. 

 
56. Kjo Gjykatë më herët theksoi se Kushtetuta bazohet në doktrinën e 

ndarjes së pushteteve. Në Aktgjykimin e vet në Rastin Nr. KO 98/11, të 
20 shtatorit 2011, lidhur me imunitetin e deputetëve të Kuvendit të 
Republikës së Kosovës, Presidentit të Republikës së Kosovës, dhe 
anëtarëve të Qeverisë së Republikës së Kosovë, në paragrafin 44, Gjykata 
tha: “Republika e Kosovës definohet nga Kushtetuta e vet si Republikë 
demokratike e bazuar në parimin e ndarjes së pushteteve dhe kontrollit 
e balancimit në mes tyre. Ndarja e pushteteve është njëra prej bazave 
që garanton funksionim demokratik të shtetit. Esenca e funksionimit të 
pavarur dhe efektiv të këtyre degëve është imuniteti që u është dhënë 
njerëzve që i mishërojnë këto pushtete”. 

 
57. Neni 4.2 i Kushtetutës në mënyrë eksplicite thotë që Kuvendi ushtron 

pushtetin legjislativ. Nuk ka asnjë referencë tjetër në Kushtetutë për 
ndonjë degë tjetër të Qeverisë e cila e ka atë autoritet ose përgjegjësi. 
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Neni 74 sugjeron në mënyrë të gjerë e të përgjithshme se Kuvendi do ta 
ushtrojë atë funksion të vetëm në interesin më të mirë të Republikës së 
Kosovës dhe të Kushtetutës. 

 
58. Gjatë zbatimit të atij standardi për këtë legjislacion, Kushtetuta kërkon 

që Kuvendi të pranojë që të gjithë individët janë të barabartë para ligjit 
(neni 3) dhe që Kushtetuta bazohet në parimin e barazisë (neni 7). Gjatë 
zbatimit të këtyre parimeve, Kuvendi gjithashtu duhet të pranojë që 
parimet e mbrojtjes së barabartë ligjore nuk parandalojnë vënien e 
masave të nevojshme për mbrojtjen dhe përparimin e të drejtave të 
individëve dhe grupeve që janë në pozitë të pabarabartë (neni 24.3). Me 
fjalë të tjera, polici i fshatit nuk është medoemos e thënë të ketë të njëjtin 
kompensim si Kryeministri ose mjeku, sepse secili prej tyre mund të ketë 
detyra, përgjegjësi dhe shkathtësi të ndryshme. 

 
59. Gjatë miratimit të ligjeve, Kuvendi duhet të veprojë në kuadër të 

parametrave të nenit 24 të Kushtetutës [Barazia para Ligjit], i cili 
parasheh: 

 
“… 
Të gjithë janë të barabartë para ligjit. Çdokush gëzon të drejtën e 
mbrojtjes së barabartë ligjore, pa diskriminim. 
 
Askush nuk mund të diskriminohet në bazë të racës, ngjyrës, gjinisë, 
gjuhës, fesë, mendimeve politike ose të tjera, prejardhjes kombëtare a 
shoqërore, lidhjes me ndonjë komunitet, pronës, gjendjes ekonomike, 
sociale, orientimit seksual, lindjes, aftësisë së kufizuar ose ndonjë 
statusi tjetër personal. 
 
Parimet e mbrojtjes së barabartë ligjore nuk parandalojnë vënien e 
masave të nevojshme për mbrojtjen dhe përparimin e të drejtave të 
individëve dhe grupeve që janë në pozitë të pabarabartë. Masat e tilla 
do të zbatohen vetëm derisa të arrihet qëllimi për të cilin janë vënë ato. 
…” 

 
Analiza e legjislacionit 
 
60. Edhe pse ligji i kontestuar me këtë Kërkesë përshkruhet si “pension 

suplementar”, ai ka shumë tipare që më shumë i ngjajnë një dhurate 
suplementare pas punësimit sesa një pensioni suplementar tradicional 
për këto arsye: 

 
I. Për dallim nga pensioni i zakonshëm, asnjërit prej përfituesve nuk 
u kërkohet që të kontribuojnë për të financuar “pensionin”. 
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II. “Pensioni” duhet të zbatohet retroaktivisht, dhe në të ardhmen, 
ndaj çdo deputeti që ka shërbyer paraprakisht në Kuvend që nga viti 
2001, disa prej të cilëve tashmë janë pensionuar.  
 
III. “Pensioni” mund t’u paguhet edhe përfituesve të cilët, pas 
përfundimit të mandateve në Kuvend, kthehen të punojnë për qeverinë 
apo që tani punojnë për qeverinë. 
 
IV. Ky legjislacion është miratuar pa ndonjë koment apo shqyrtim nga 
ana e zyrtarëve të caktuar qeveritarë, që janë caktuar sipas ligjit në 
Kosovë për ta shqyrtuar politikën e pensioneve. Ai ligj, Nr. 03/L-084, 
parashikonte që disa zyrtarë qeveritarë nga ministri të ndryshme dhe 
Banka Qendrore e Kosovës ishin përgjegjës për të krijuar politika të 
pensioneve në Kosovë. 
 
V. Ky nuk është “bonus”, sepse, në mënyrë tipike, bonusi është shtytje 
shtesë e veçantë për një kandidat të mundshëm për ta marrë një post apo 
shpërblim në përfundim të vitit fiskal për përmbushje të 
jashtëzakonshme në lidhje me arritjen apo tejkalimin e objektivave të 
veçanta të përmbushjes. 
 
VI. Kjo nuk është rritje e pagës. Rritjet e pagës zakonisht kanë vetëm 
zbatim në të ardhmen për ata që mendojnë të bëhen deputetë në të 
ardhmen apo t’i përtërijnë mandatet e tyre. Ky legjislacion ka zbatim 
retroaktiv, gjë që e bën atë të ngjajë më tepër si dhuratë sesa përshtatje e 
pagës. (Shih nenin 11, Për pagat e nëpunësve civilë, Ligji Nr. 03/L-147, i 
13 majit 2010.) 
 
VII. Kjo nuk është “pagesë për shkurtim nga puna”. Pagesa për 
shkurtim nga puna zakonisht paguhet për një periudhë të caktuar kohore 
apo është pagesë e njëhershme që i paguhet një të punësuari pasi që ai 
ose ajo e lë punën. Ky legjislacion autorizon pagesën e një shume të 
pakufizuar për një periudhë kohore të pakufizuar. (Shih nenin 22.2, Për 
pagat e nëpunësve civilë, Ligji Nr. 03/L-147, i 13 majit 2010.) 
 
VIII. Financimi i këtij pensioni bëhet nga buxheti i përgjithshëm i 
Qeverisë së Kosovës, jo nga një fond i veçantë i Trustit Pensional i 
autorizuar me ligjin për pensionet në Kosovë apo ndonjë fond privat 
pensional i autorizuar për t’u paguar pensione vjetore përfituesve gjatë 
jetës së tyre, siç është e zakonshme me fondet e rregullta pensionale. 
 
IX. Ky legjislacion dallon nga ligji që ka të bëjë me pensionistët e 
rregullt në Kosovë, të cilët për ta fituar të drejtën e pensionit nga Buxheti 
i Kosovës duhet së paku të kenë moshën 65 vjeçare (pensioni i pleqërisë), 
ose së paku të kenë moshën 65 vjeçare dhe minimumi 15 vjet stazh të 



BULETINI I PRAKTIKËS GJYQËSORE | 574 
 

 

sigurimit pensional (shih nenin 3.1.1 të Udhëzimit Administrativ Nr. 
15/2009 për rritjen e pensioneve për zbatimin e vendimit të Qeverisë 
Nr. 02/51). 

 
Analiza e rolit të deputetëve 
 
61. Deputetët në Kuvend kanë detyra dhe obligime që dallojnë nga pjesa e 

tjetër e shoqërisë. Ata kanë mandat të kufizuar, orar pune të veçantë, 
mundësinë që të mos rizgjidhen. Ata duhet ta lënë çdo post ekzekutiv në 
administratën publike apo në ndonjë ndërmarrje publike dhe të mos 
ushtrojnë asnjë post ekzekutiv siç parashihet me ligj. 

 
62. Prandaj, për t’i joshur kandidatët e kualifikuar për këto pozita, Kuvendit 

i lejohet t’i kompensojë kandidatët e rinj të mundshëm për pozitën e 
deputetit në Kuvend në mënyrë të tillë dhe me një shumë monetare që 
mund të dallojë nga kompensimi i pjesëtarëve të tjerë të shoqërisë, deri 
në masën sa të jetë i arsyeshëm në raport me qëllimin legjitim të joshjes 
së kandidatëve të kualifikuar në këtë pozitë, duke marrë parasysh 
kërkesat e pozitës dhe pasigurinë që ndërlidhet me këtë pozitë. Nuk ka 
prova që Kuvendi i ka marrë parasysh këta faktorë gjatë miratimit të 
këtij legjislacioni. 

 
63. Ky legjislacion i pensioneve, po ashtu, është retroaktiv për çdo deputet 

që ka shërbyer në Kuvend që nga viti 2001, pa marrë parasysh nëse ai 
ose ajo është ende duke shërbyer. Kur ligje të ndryshme të pensioneve 
apo të kompensimit bëhen retroaktive për t’i kompensuar ish-deputetët e 
Kuvendit, duhet të ketë një konkluzion të veçantë nga Kuvendi për 
mënyrën si ai legjislacion arrin qëllimin e joshjes së kandidatëve të 
kualifikuar që do të bënin fushatë dhe do të pranonin pozitën e deputetit 
me gjithë autoritetin, përgjegjësinë dhe sakrificën e veçantë. Nuk duket 
që Kuvendi ka bërë ndonjë konkluzion të tillë në lidhje me këtë çështje. 

 
Pensionet për deputetë në vende të tjera 
 
64. Gjatë vendosjes për kërkesën e Avokatit të Popullit, Gjykata mund t’i 

marrë parasysh si fakte notore pensionet për deputetë në disa vende të 
tjera, si në Austri, Çeki, Estoni, Letoni, Luksemburg, Sllovaki. Deputetët i 
realizojnë të drejtat e tyre për sigurim pensional në pajtim me aktin e 
përgjithshëm ligjor që përcakton të drejtën për sigurim pensional për të 
gjithë të punësuarit njësoj, pa pasur fond të veçantë për deputetët. Shih, 
Akti Nr. 155/1995 Coll., për sigurimin pensional, i cili hyri në fuqi më 1 
janar 1996 (Republika e Çekisë), Akti për Pensionet e Financuara, i 
miratuar më 14 prill 2004 (Rep. e Estonisë), Fonds et Régimes 
Complémentaires de Pension (Luxembourg). Akti Nr. 43/2004 Coll. për 
kursimet e pensionit të pleqërisë (Republika e Sllovakisë). 
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65. Një praktikë tjetër është themeluar në Angli (shih, Instrumentet 

statutare 2009 Nr. 1920 Pensionet – Pensionet Parlamentare 
(Ndryshimet) Rregulloret 2009) dhe në Francë (Skema Pensionale e 
deputetëve, që ishte krijuar nga Dhoma e Deputetëve më 23 dhjetor 
1904, financohet nga kontributet e siguruara nga shtesat parlamentare 
dhe nga subvencionimi që përfshihet në buxhetin e Kuvendit Kombëtar 
(shih: http://www.assemblee-
nationale.fr/english/synthetic_files/file_15.asp), sipas të cilës deputetët 
janë të obliguar t’i realizojnë të drejtat për pension nëpërmes fondit 
pensional të parlamentit, që është një lloj i veçantë i sigurimit pensional i 
cili financohet nga të ardhurat e deputetëve dhe plotësohet nga buxheti i 
parlamentit. Gjithashtu, Parlamenti Italian ka një fond të posaçëm 
pensional për deputetët e vet, megjithatë, deputetët janë të obliguar të 
japin 5.6% të pagës së tyre në këtë fond pensional (shih 
http://www.legco.gov.hk/yr00-01/english/library/ein7.pdf). 

 
66. Ndërsa Danimarka, Qiproja, Rumania, Suedia, Finlanda dhe Mali i Zi 

këtë çështje e kanë rregulluar me akte të ndryshme juridike, kryesisht me 
ligje dhe rregullore të veçanta, siç është rasti në Republikën e Kosovës, 
por në mënyra të ndryshme, dhe kjo nuk vlen vetëm për deputetët por 
edhe për zyrtarët e lartë. P.sh., në Danimarkë mosha e pensionimit të 
deputetit është 67 vjet, në Qipro 60 vjet, dhe kontributi i obligueshëm 
prej 1.75 % të pagës së deputetit në fondin pensional, në Rumani 
kontributet pensionale janë të obligueshme, në Suedi skema pensionale 
shtetërore zbatohet edhe për deputetët, por ata mbështeten edhe nga 
skema pensionale e parlamentit (shih http://www.legco.gov.hk/yr00-
01/english/library/ein7.pdf). 

 
67. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pensionet për anëtarët e Kongresit 

(Kuvendit), si për të gjithë punonjësit e qeverisë federale, financohen 
përmes kontributeve të kombinuara të punonjësit dhe punëdhënësit. Ky 
pension është pension suplementar i pensionit bazë të sigurimit social që 
kërkohet për të gjithë qytetarët amerikanë, përfshirë anëtarët e 
Kongresit. Shuma e pensionit bazohet në numrin e viteve të shërbimit 
dhe në pagën mesatare, por nuk është retroaktiv për ata anëtarë të 
kongresit që kanë shërbyer para miratimit të ligjit. (Shih Akti i Sistemit 
të Pensionimit të Punonjësve Federalë i vitit 1986 (P.L. 99-335) dhe 
Raporti i Shërbimit të Hulumtimeve të Kongresit për Kongresin: 
Përfitimet e Pensionimit për Anëtarët e Kongresit, 9 shkurt 2007.) 

 
Analizë e vendimeve të gjykatave të tjera kushtetuese 
 
68. Gjykata, gjithashtu mori parasysh faktin që Gjykata Kushtetuese e 

Maqedonisë dhe Gjykata Kushtetuese e Malit të Zi i kanë shpallur 
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jokushtetuese dispozitat e ligjeve të caktuara me privilegje të njëjta të 
pensioneve për deputetë. Ndërsa Kuvendi i Republikës së Kroacisë i 
kishte zvogëluar pensionet e deputetëve para se të vendosej për këtë 
çështje nga Gjykata Kushtetuese e Kroacisë. 

 
A. Vendimi i Gjykatës Kushtetuese të Maqedonisë  
 
69. Më 12 prill 2006, Gjykata Kushtetuese e Maqedonisë e shpalli 

jokushtetues një ligj të Maqedonisë me të cilin u jepte deputetëve, por jo 
edhe zyrtarëve të tjerë publikë, një pension tjetër dhe më zemërgjerë se 
pensionet e përgjithshme që u jepen të gjithë qytetarëve të tjerë të 
Maqedonisë. Gjykata konstatoi se ky ligj kishte shkelur nenet 9 dhe 32 të 
Kushtetutës së Maqedonisë. Neni 9 parashikonte se të gjithë qytetarët 
janë të barabartë para Kushtetutës dhe ligjit. Neni 32 parashikon që 
vendi i punës është i hapur për të gjithë në kushte të njëjta. Gjykata 
konkludoi se nuk kishte mundur të gjente argumente që do ta arsyetonin 
këtë lloj të kompensimit që sigurohet vetëm për deputetë e jo për zyrtarë 
të tjerë publikë që po ashtu marrin pjesë në punën e autoriteteve apo 
organeve të zgjedhura. Gjykata vërejti që ky ligj nuk korrespondonte me 
parimin që çdo i punësuar ka të drejtë në pagesën përkatëse në pajtim 
me kontributin e tij në punë dhe parimin e barazisë në mes të bartësve të 
detyrës publike. 

 
70. Ajo gjykatë theksoi: 
 

“[...] Me dispozitat e kontestuara ligjore, ligjvënësi ka krijuar kushte 
dhe mënyra të ndryshme të zbatimit të pensionimit të parakohshëm të 
cilat në esencë nuk mund të jenë asgjë tjetër përveç fitim i të drejtave në 
kushte të privilegjuara dhe kanë të bëjnë vetëm me ligjvënësit, jo me të 
gjithë zyrtarët publikë që kanë statusin e njëjtë shoqëror apo të gjithë 
qytetarët pa dhënë baza të arsyeshme, me çka ligjvënësi i vë qytetarët 
në pozitë të pabarabartë, që është në kundërshtim të drejtpërdrejtë me 
nenin 9 të Kushtetutës.” (Shih, Vendimin e Gjykatës Kushtetuese të 
Republikës së Maqedonisë, Nr. 191/2005-0-1 të datës 04.12.2006, § 5 
pika 45). 

 
71. Siç duket, Gjykata maqedonase konkludoi se Parlamenti i Maqedonisë e 

kishte për obligim, në bazë të ligjit apo Kushtetutës maqedonase, të 
arrinte në konkluzione të detajuara që do të arsyetonin pse deputetët 
kishin të drejtë në përfitime të veçanta dhe të favorshme pensionale për 
shkak të natyrës së punës dhe përgjegjësive të tyre në krahasim me 
zyrtarët e tjerë publikë apo pjesëtarët e shoqërisë maqedonase në 
përgjithësi. 
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B. Vendimi i Gjykatës Kushtetuese të Kroacisë 
 
72. Në një rast të ngjashëm, në vitin 2003, Gjykata Kushtetuese e Kroacisë 

ka konstatuar që një legjislacion i ngjashëm për pensione nuk e kishte 
shkelur Kushtetutën kroate, edhe pse legjislacioni kishte zbatim 
retroaktiv. Ajo Gjykatë kishte konstatuar që rregullimi i pensioneve 
parlamentare ndryshe nga pensionet në përgjithësi, bazohet në pozitën e 
veçantë ligjore të deputetëve. (Shih Dosja Nr. U-1/949/1999.) 

 
73. Parashtruesit në atë rast pretendonin se ky legjislacion për pensione i 

shkeli parimet e barazisë, drejtësisë sociale dhe statusin e barabartë të 
pjesëtarëve të kategorive të njëjta shoqërore. Duke konstatuar se 
pretendimet ishin të pabazuara, Gjykata arsyetoi se: 

 
“Rregullimi i pensioneve parlamentare ndryshe nga pensionet në 
përgjithësi, sipas Gjykatës Kushtetuese, bazohet në pozitën e veçantë 
ligjore të deputetëve që rezulton nga mënyra se si e marrin postin, nga 
detyrat e deputetëve dhe natyra ligjore e postit të tyre, përgjegjësi më të 
madhe në kryerjen e detyrave të tyre të deputetit, natyra publike e 
punës, kufizimi i punës, papajtueshmëria e kryerjes së punëve të tjera, 
lënia e profesioneve të mëhershme, e të ngjashme.” 

 
C. Vendimi i Gjykatës Kushtetuese të Malit të Zi 
 
74. Në një rast të ngjashëm, Gjykata Kushtetuese e Malit të Zi kishte 

deklaruar se pensioni i veçantë suplementar për deputetë dhe zyrtarë të 
tjerë shtetërorë që kryejnë funksionet më të larta shtetërore, ishte në 
kundërshtim me Kushtetutën e Malit të Zi. (Shih Nol 33/08 të Gazetës 
Zyrtare të Malit të Zi, U. Nr. 86/08, 43/09, 103/09 dhe 108/09, të 24 
dhjetorit 2009.) 

 
75. Ligji i kontestuar u jepte të drejtë zyrtarëve të caktuar shtetërorë, 

përfshirë deputetët, për pension prej 55% deri 85% të pagës së tyre bazë, 
ngjashëm me legjislacionin e kontestuar në këtë kërkesë. Duke e shpallur 
këtë ligj jokushtetuese, Gjykata malazeze theksoi: 

 
“Rregullimi i të drejtës për pension është një nga të drejtat e ligjshme të 
qytetarëve. Në lidhje me këtë, ligjvënësi është i autorizuar ta rregullojë 
atë të drejtë, dhe rrjedhimisht, ta ndryshojë, plotësojë dhe shfuqizojë 
varësisht nga rrethanat e ndryshme, siç janë kapaciteti financiar, 
zbatimi i masave të politikave sociale dhe të ngjashme. Megjithatë, me 
rastin e rregullimit të këtyre raporteve, ligjvënësi është i obliguar t’i 
marrë parasysh kufizimet e përcaktuara me Kushtetutë, dhe 
posaçërisht ato që burojnë nga parimet e sundimit të ligjit dhe 
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drejtësisë sociale dhe nga ato parime me të cilat mbrohen cilësi dhe 
vlera të caktuara kushtetuese.”  
 
...... 
 
“... Gjykata Kushtetuese konstaton se pozita juridike e zyrtarëve 
shtetërorë në bazë të nenit 1, paragrafit 2, të Ligjit ka specifikat e veta 
që burojnë nga Kushtetuta, prandaj rregullimi i pensioneve të tyre në 
një mënyrë që dallon nga sistemi i përgjithshëm i sigurimeve 
pensionale mund të bazohet në pozitën e tyre të veçantë juridike, 
natyrën juridike të funksioneve politike me mandate që burojnë nga 
Kushtetuta, përgjegjësia e shtuar në kryerjen e këtyre funksioneve, 
publiciteti i punës, kufizimet e mandatit, papajtueshmëria për të kryer 
punë të tjera gjatë mandatit, lënia e punës apo profesionit të 
mëhershëm në atë kohë, etj. Pensioni i privilegjuar i zyrtarëve 
shtetërorë, për shkak të natyrës së detyrave dhe përgjegjësive të tyre 
kushtetuese, rrjedhimisht do të mund të paraqiste shprehje juridike të 
atyre specifikave, por ai duhet gjithmonë të jetë proporcional me 
rrethanat e përgjithshme sociale dhe ekonomike në vend.” (Theks i 
shtuar) 

 
Përfundim 
 
76. Me rastin e përcaktimit të së drejtës për pension suplementar për 

deputetët e Kuvendit të Kosovës në shumën e 50%, 60% ose 70% të 
pagës aktuale bazë të deputetit, varësisht nga numri i mandateve të 
kaluara në Kuvend, dhe me rastin e përcaktimit të moshës 55 vjeçare si 
kusht tjetër esencial për ta fituar të drejtën për pension suplementar, 
duket që Kuvendi, në mënyrë të paarsyeshme, devijoi nga rregullat e 
përgjithshme të fitimit të së drejtës për pension të përcaktuar me 
Rregulloren e UNMIK-ut Nr. 2005/20 dhe me Ligjin Nr. 03/L-084 të 
Kuvendit të Kosovës. 

 
77. Nëse ky nuk është “pension suplementar”, që me sa duket edhe mund të 

mos jetë, ekziston një përshkrim i pamjaftueshëm se çfarë është ky 
legjislacion: (1) pagesë për shkurtim nga puna; (2) rritje e pagës; (3) 
bonos; (4) sigurim i jetës; apo (5) dhuratë. Pasi nuk i ka karakteristikat 
pagesës për shkurtim nga puna, rritjes së pagës, sigurim i jetës apo 
bonusit, atëherë ai mund të jetë dhuratë pa qëllim publik qartazi të 
përcaktuar të cilin Kuvendi nuk ka autoritet kushtetues për ta dhënë. 

 
78. Në këtë kërkesë duket se pensionet që duhet t’u paguhen deputetëve të 

pensionuar janë qartazi joproporcionale me pensionet mesatare në vend. 
Rendi kushtetues bazohet në parimet e demokracisë, barazisë, 
mosdiskriminimit dhe drejtësisë sociale. Pasi pensionet e propozuara 
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duhet të paguhen nga buxheti i përgjithshëm i Republikës së Kosovës pa 
kontributin e deputetëve dhe pasi do të rezultojë në pension substancial 
(50 % të kompensimit për një mandat të përfunduar), duket që ky 
legjislacion krijon diskriminim ndaj pjesëtarëve të tjerë të shoqërisë dhe 
të gjithë pensionistëve të tjerë në Kosovë dhe i shkel parimet e barazisë 
dhe të drejtësisë sociale të mbrojtura me Kushtetutë, pa shpjegim apo 
arsyetim të mjaftueshëm për ndonjë qëllim legjitim publik për një 
trajtim të tillë diskriminues. 

 
79. Gjykata, gjithashtu duhet të vërejë se Ligji për të Drejtat dhe 

Përgjegjësitë e Deputetit, duke përcaktuar pensione në shkallë prej 50%, 
60%, dhe 70% të pagës aktuale bazë të deputetit, ka caktuar pensione që 
do të jenë 8 – 10 herë më të larta se pensionet bazë që gjithashtu 
paguhen nga Buxheti i Kosovës. Disproporcioni i tillë në lidhje me 
moshën e pensionimit, dhe shuma e pensionit në krahasim me pensionin 
bazë, pa kurrfarë arsyetimi për qëllimet që synohen të arrihen, ngritin 
pyetje serioze nëse Kuvendi i ka marrë parasysh nenet 7, 3 dhe 24 të 
Kushtetutës së Kosovës kur e ka miratuar këtë ligj. 

 
80. Gjatë kohës së miratimit ose pas miratimit të tij, Kuvendi i Kosovës nuk 

ka ofruar shpjegim të arsyeshëm lidhur me “qëllimin legjitim që e ka 
ndjekur” me rastin e miratimit të legjislacionit që kontestohet nga 
Avokati i Popullit. Pa një arsyetim të tillë, ky legjislacion e humb 
supozimin e përgjithshëm se është kushtetues dhe në pajtim me 
Kushtetutën. Në të vërtetë, nga procesverbali i Komisionit për 
Legjislacion dhe Gjyqësi, duket se OSBE-ja kishte rekomanduar 
fuqishëm që ky legjislacion të mos aprovohej dhe së paku një anëtar i 
Kuvendit kishte sugjeruar se nuk ishte koha e duhur për ta miratuar një 
legjislacion të tillë. Përkundër këtyre kundërshtimeve, ky legjislacion u 
miratua pa ndonjë shpjegim, apo arsyetim a koment, nga ministri i 
Financave apo Banka Qendrore lidhur me ndikimet fiskale apo 
ekonomike që ka miratimi i këtij ligji. 

 
81. Prandaj, duhet të konkludohet që neni 14, paragrafi 1.6, neni 22, neni 24, 

neni 25 dhe neni 27 i Ligjit për të Drejtat dhe Përgjegjësitë e Deputetit 
Nr. 03/L-111, i 4 qershorit 2010, nuk janë në pajtim me Kushtetutën e 
Republikës së Kosovës. 

 
82. Vendimi i Gjykatës nuk e ndalon Kuvendin që të miratojë legjislacion për 

pensione për deputetë të Kuvendit, as që e ndalon Kuvendin që të 
miratojë legjislacion për kompensimin e familjeve të deputetëve të 
Kuvendit me shumë përkatëse, nëse deputeti vdes apo lëndohet gjersa 
shërben si deputet, nëse Kuvendi i ka parasysh kriteret e Kushtetutës me 
rastin e miratimit të legjislacionit të tillë. 
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PËR KËTO ARSYE, NË PËRPUTHJE ME NENIN 113.2 TË 
KUSHTETUTËS, NENET 20 DHE 27 TË LIGJIT DHE REGULLIN 
56 (1) TË RREGULLORES SË PUNËS, GJYKATA NJËZËRI 
 

I.  E konsideron kërkesën të pranueshme; 
 

II.   Konkludon që neni 14, paragrafi 1.6, neni 22, neni 24, neni 25 dhe 
neni 27 i Ligjit për të Drejtat dhe Përgjegjësitë e Deputetit Nr. 03/L-
111, i 4 qershorit 2010, nuk janë në pajtim me nenet 3.2, 7 dhe 74 të 
Kushtetutës së Republikës së Kosovës; 

 
III.   Konsideron që neni 14, paragrafi 1.6, neni 22, neni 24, neni 25 dhe 

neni 27 i Ligjit për të Drejtat dhe Përgjegjësitë e Deputetit Nr. 03/L-
111, i 4 qershorit 2010, janë të pavlefshme dhe pa fuqi ligjore; 

 
IV.   Konsideron që dispozitat e Urdhrit të përkohshëm të Gjykatës, të 18 

tetorit 2011, me të cilin pezullohet zbatimi i nenit 14, paragrafit 1.6, 
nenit 22, nenit 24, nenit 25 dhe nenit 27 të Ligjit për të Drejtat dhe 
Përgjegjësitë e Deputetit Nr. 03/L-111, të 4 qershorit 2010, dhe më së 
voni i vazhduar më 20 tetor 2011, bëhet Urdhër i përhershëm i 
Gjykatës; 

 
V.  Urdhëron që ky Aktgjykim t’u dërgohet palëve dhe, në pajtim me 

nenin 20.4 të Ligjit, të publikohet në Gazetën zyrtare;  
 

VI.  Deklaron që ky Aktgjykim hyn në fuqi menjëherë. 
 
 
 
 
Gjyqtari raportues                         Kryetari i Gjykatës Kushtetuese 

 
Robert Carolan                                     Prof. Dr. Enver Hasani  
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Fadil Selmanaj kundër Aktgjykimit A. nr. 170/2009 të Gjykatës 
Supreme 
 
Rasti KI 108-2010, vendimi i datës 5 dhjetor 2011 
 
Fjalët kyçe: kontest administrativ, shterja e mjeteve juridike (përjashtimi), 
kërkesa individuale, palë e interesuar, e drejta për qasje në gjykatë, e drejta 
në gjykim të drejtë dhe të paanshëm, e drejta në mbrojtje gjyqësore, dërgimi 
i dokumenteve, ndërprerja e marrëdhënies së punës 
 
Parashtruesi, një punëtor komunal të cilit i ishte ndërprerë marrëdhënia e 
punës dhe i cili e kishte fituar të drejtën e kthimit në vendin e punës nga 
Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës, e kishte dorëzuar Kërkesën në bazë të nenit 
113.7 të Kushtetutës duke pohuar se ai ishte dashur të përfshihej në ankesën 
e ish-punëdhënësit të tij kundër vendimit që ishte marrë në favor të tij në 
rastin në Gjykatën Supreme e që kishte të bënte me marrëdhënien e tij të 
punës. Parashtruesi pretendonte se ishte shkelur e drejta e tij në gjykim të 
drejtë, të cilën kjo Gjykatë e sqaroi se është e përcaktuar në nenet 31 dhe 53 
të Kushtetutës dhe nenin 6.1 të Konventës Evropiane për të Drejtat dhe 
Liritë Themelore të Njeriut (KEDNJ), sepse as punëdhënësi e as Gjykata 
Supreme nuk e kishin njoftuar atë për ankesën apo zgjidhjen e saj. 

Gjykata vendosi se Kërkesa ishte e pranueshme sipas nenit 113.7 sepse 
Parashtruesi nuk i kishte në dispozicion mjetet e përcaktuara juridike për 
shkak se Gjykata Supreme nuk ia kishte dërguar një kopje të aktgjykimit 
meqë ai ishte palë e interesuar, duke cituar nenet 52.6 dhe 53 të Ligjit për 
Kontestet Administrative të vitit 1977, rastet Universiteti AAB-RIINVEST 
SHPK kundër Qeverisë së Kosovës, Cinar kundër Turqisë, Colozza kundër 
Italisë, Sejdovic kundër Italisë dhe për shkak se Gjykata konstatoi se nuk 
kishte dëshmi se Parashtruesi ishte informuar për rihapjen e mundshme të 
këtij rasti në Gjykatën Supreme ose për inicimin e një rasti të ri. 

Lidhur me meritat, Gjykata vendosi se Parashtruesi ka qenë dashur të ftohej 
në procesin gjyqësor, me çka ai do të njoftohej rreth ankesës dhe do t’i jepej 
mundësia të paraqiste argumente dhe dëshmi, duke theksuar se Gjykata 
Supreme e kishte filluar procedurën dhe kishte arritur në një përfundim pa e 
njoftuar fare Parashtruesin. Gjykata theksoi se sipas nenit 31 të Kushtetutës 
çdokush ka të drejtë për mbrojtje të barabartë të të drejtave në procedurë 
para gjykatave, si dhe në shqyrtim publik të drejtë dhe të paanshëm, dhe se 
neni 53 i Kushtetutës e obligon atë që të zgjidh kontestet në harmoni me 
vendimet gjyqësore të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut 
(GJEDNJ), që nënkupton garanci të ngjashme sipas nenit 6.1 të KEDNJ. Ajo 
arsyetoi se ndonëse nenin 6.1 nuk e cek shprehimisht të drejtën për 
pjesëmarrje në procedurë civile apo penale, GJEDNJ e ka pranuar se kjo e 
drejtë nënkuptohet, duke cituar rastet Colozza kundër Italisë dhe Ziliberg 
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kundër Moldavisë.  Prandaj, gjykata arsyetoi se në rastin e Parashtruesit 
zbatoheshin neni 31 dhe neni 6.1. 

Gjykata theksoi se e drejta për gjykim të drejtë buron nga e drejta për 
mbrojtje gjyqësore sipas nenit 54 të Kushtetutës, e cila përfshinë edhe të 
drejtën për qasje në gjykatë, duke cituar rastin Golder kundër Mbretërisë së 
Bashkuar dhe të drejtën për zgjidhjen e një kontesti në gjykatë si dhe 
mundësinë për të përgatitur rastin dhe për të marrë pjesë në shqyrtim, duke 
cituar rastin Gusak kundër Rusisë.  Gjykata nënvizoi se drejta e palës për 
qasje në gjykatë do të ishte iluzore sikur pala të mos informohej për 
zhvillimet në procedurë dhe vendimet e gjykatës lidhur me ankesën, 
posaçërisht nëse vendimet e gjykatës mund të parandalonin shqyrtimin e 
mëtejmë, duke cituar rastin Sukhorubchenko kundër Rusisë.  Gjykata 
përcaktoi se punëdhënësi i Parashtruesit kishte bërë ankesë lidhur me rastin 
në të cilin Parashtruesi ishte palë kryesore dhe se rezultati i ankesës do të 
mund të kishte pasur ndikim thelbësor në të drejtat civile të Parashtruesit. 
Ajo po ashtu theksoi se ndonëse neni 16 i Ligjit për Kontestet Administrative 
e konsideron si palë të nevojshme çdo person që ka mundësi të preket nga 
vendimi për një kontest, Parashtruesi nuk ishte përfshirë.  
 

Për arsyet e lartcekura, Gjykata nxori një Aktgjykim që paraqet se ka pasur 
shkelje të nenit 31 të Kushtetutës dhe nenit 6.1 të KEDNJ-së duke deklaruar 
se aktgjykimi i kontestuar i Gjykatës Supreme ishte i pavlefshëm, duke ia 
kthyer rastin për rishqyrtim Gjykatës Supreme në pajtim me Aktgjykimin e 
kësaj Gjykate, dhe duke mbetur e angazhuar në ketë çështje në pritje të 
zbatimit të këtij Aktgjykimi.  

Prishtinë, më 05 dhjetor 2011 
Nr. ref.: AGJ. 163/11 

 
 

 
AKTGJYKIM 

 
në 

 
Rastin Nr. KI 108/10 

 
Parashtruesi 

 
Fadil Selmanaj 

 
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të 
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Gjykatës Supreme të Kosovës A. nr. 170/2009, të 25 shtatorit 
2009 

 
 

GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS 
 
 
e përbërë nga: 
 
Enver Hasani, Kryetar 
Kadri Kryeziu, Zëvendëskryetar 
Robert Carolan, gjyqtar  
Altay Suroy, gjyqtar 
Almiro Rodrigues, gjyqtar 
Snezhana Botusharova, gjyqtare 
Ivan Čukalović, gjyqtar 
Gjyljeta Mushkolaj, gjyqtare dhe 
Iliriana Islami, gjyqtare 
 
 
Parashtruesi i kërkesës 
 
1. Parashtrues i kërkesës është z. Fadil Selmanaj, me vendbanim në 

Mitrovicë. 
 
Vendimi i kontestuar 
 
2. Parashtruesi e konteston Aktgjykimin e Gjykatës Supreme të Kosovës A. 

nr. 170/2009, të 25 shtatorit 2009, i cili i ishte dorëzuar më 18 tetor 
2010. 

 
3. Parashtruesi kërkon vlerësim të kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të 

Gjykatës Supreme për shkak të gjoja “moskomunikimit zyrtar ndërmjet 
Gjykatës Supreme dhe të paditurit”, gjë që, sipas parashtruesit, “lejon 
hapësirë për të dyshuar se këtu kemi të bëjmë me një manipulim të llojit 
të vet dhe se si rrjedhojë e kësaj... [ai], si palë e interesuar, [është] 
dëmtuar materialisht dhe moralisht....”. 

 
4. Parashtruesi gjithashtu kërkon që Gjykata Kushtetuese (në tekstin e 

mëtejmë: Gjykata) “përmes vendimit të vet ta shfuqizojë, anulojë 
Aktgjykimin e Gjykatës Supreme A. nr. 170/2009, të 25 shtatorit 2009, 
ngase edhe ashtu është i mangët sepse është sjellë në mungesë të 
provave nga i padituri, i cili ka pasur obligim ligjor t’i prezantojë 
provat dhe faktet në interes ligjor [të parashtruesit].” 
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5. Parashtruesi dëshiron ta arrijë realizimin e të drejtave të tij nga kontrata 
e tij e punës. 

 
Baza juridike 
 
6. Kërkesa është e bazuar në nenin 113 (7) të Kushtetutës së Republikës së 

Kosovës (në tekstin e mëtejmë: Kushtetuta), nenin 20 të Ligjit Nr. 03/L-
121 për Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës (në tekstin e 
mëtejmë: Ligji), dhe rregullin 56 (1) të Rregullores së punës të Gjykatës 
Kushtetuese të Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: 
Rregullorja). 

 
Procedura në Gjykatë 
 
7. Parashtruesi e parashtroi kërkesën në Sekretarinë e Gjykatës më 28 tetor 

2010. 
 
8. Më 7 dhjetor 2010, Kryetari i Gjykatës e caktoi gjyqtarin Almiro 

Rodrigues Gjyqtar raportues dhe Kolegjin shqyrtues të përbërë nga 
gjyqtarët Robert Carolan (kryesues), Enver Hasani dhe Gjyljeta 
Mushkolaj. 

 
9. Më 11 janar 2011, Gjykata e njoftoi Gjykatën Supreme të Kosovës se 

parashtruesi e ka parashtruar kërkesën e vet dhe ka kërkuar nga Gjykata 
që ta vlerësonte kushtetutshmërinë e Aktgjykimit të Gjykatës Supreme A. 
nr. 170/2009, të 25 shtatorit 2009. 

 
10. Më 24 shkurt 2011, Gjykata kërkoi informata shtesë nga parashtruesi për 

të konfirmuar nëse ka qenë i njoftuar me padinë e dorëzuar nga komuna 
e Mitrovicës në të cilën komuna kërkoi anulimin e Vendimit të Këshillit 
të Pavarur Mbikëqyrës. 

 
11. Më 2 mars 2011, parashtruesi e njoftoi Gjykatën se ai kurrë nuk e kishte 

marrë padinë e dorëzuar nga komuna e Mitrovicës, as që kishte qenë i 
njoftuar për rastin që ishte në procedurë e sipër në Gjykatën Supreme. 

 
12. Më 5 prill 2011, Gjykata Kushtetuese e njoftoi Gjykatën Supreme për 

pretendimet e parashtruesit, të cekura më lart, dhe kërkoi nga ajo që të 
konfirmonte nëse parashtruesi ishte njoftuar për padinë e dorëzuar nga 
komuna e Mitrovicës dhe nëse kishte qenë i njoftuar për rastin e tij që 
ishte në procedurë e sipër në Gjykatën Supreme. 

 
13. Më 12 prill 2011, Gjykata Supreme e njoftoi Gjykatën Kushtetuese se 

shkresat e lëndës së parashtruesit ia kishte dorëzuar Kuvendit Komunal 
të Mitrovicës më 17 tetor 2010. 
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14. Më 25 maj 2011, Gjykata e njoftoi Kuvendin Komunal të Mitrovicës për 

pretendimet e parashtruesit dhe kërkoi t’ia dorëzonte Gjykatës shkresat e 
lëndës. 

 
15. Më 10 qershor 2011, Prokurori publik komunal i komunës së Mitrovicës 

ia dërgoi Gjykatës një kopje të padisë së 24 shkurtit 2009 dhe një kopje 
të aktgjykimit të Gjykatës Supreme. 

 
16. Më 7 korrik 2011, Kolegji shqyrtues e shqyrtoi raportin e Gjyqtarit 

raportues dhe i rekomandoi Gjykatës për pranueshmëri të kërkesës. 
 
17. Gjykata u këshillua më 6 tetor 2011 dhe miratoi këtë aktgjykim. 
 
Faktet e rastit 
 
18. Në vitin 2001, parashtruesi ishte i punësuar në postin e drejtorit të 

Drejtorisë për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë në kuadër të Kuvendit 
Komunal të Mitrovicës. Kontrata e tij e punës ishte e vlefshme deri më 9 
mars 2008. 

 
19. Më 11 janar 2008, kryetari i komunës së Mitrovicës nxori Vendimin Nr. 

01/49, me të cilin i caktonte drejtorët e drejtorive komunale në komunën 
e Mitrovicës. Megjithatë, parashtruesi nuk ishte riemëruar. 

 
20. Më 10 mars 2008 dhe më 30 prill 2008, parashtruesi ushtroi ankesë në 

Drejtorinë për Administratë dhe Personel kundër Vendimit Nr. 01/49, 
por nuk mori asnjë përgjigje për ankesën e tij. 

 
21. Më 2 tetor 2008, parashtruesi ushtroi ankesë në Këshillin e Pavarur 

Mbikëqyrës të Kosovës (në tekstin e mëtejmë: KPMK), me anë të së cilës 
e kontestonte Vendimin Nr. 01/49 dhe propozonte që ankesa e tij të 
miratohej si e bazuar. Parashtruesi kërkoi, në veçanti, t’i sigurohej vendi 
i punës që përkonte me përvojën dhe përgatitjet e tij profesionale dhe të 
respektohej kontrata e tij e punës. 

 
22. Më 10 shkurt 2009, KPMK miratoi Vendimin Nr. 02 (285) 2008, me anë 

të të cilit konstatoi që ankesa e parashtruesit ishte e bazuar. Më pas, 
KPMK e obligoi autoritetin punëdhënës që “në afat prej 15 ditësh nga 
dita e marrjes së këtij vendimi, ankuesit t’i mundësojë realizimin e të 
gjitha të drejtave nga marrëdhënia e punës në përputhje me kontratën 
e punës, në atë mënyrë që në pamundësi eventuale të kthimit të ankuesit 
në punët dhe detyrat e punës sipas kontratës së punës, atëherë në 
përputhje me dispozitën e nenit 11 par. 11.1 të Urdhëresës 
Administrative Nr. 2003/2 mbi zbatimin e Rregullores Nr. 2001/36 



BULETINI I PRAKTIKËS GJYQËSORE | 586 
 

 

mbi Shërbimin Civil të Kosovës, ta ricaktojë në një post tjetër në nivelin 
dhe shkallën e njëjtë të rrogës, në përputhje me përgatitjet dhe aftësitë e 
tij profesionale”. 

 
23. Vendimi Nr. 02 (285) 2008 gjithashtu parashikon që drejtori i Drejtorisë 

për Administratë dhe Personel është përgjegjës për zbatimin e atij 
vendimi dhe që, në rast të mosveprimit në përputhje me atë vendim, 
KPMK do ta njoftojë Kuvendin e Kosovës. 

 
24. Përveç kësaj, në pjesën “këshilla juridike” të vendimit të KPMK-së thuhet 

që vendimi është “përfundimtar në procedurë administrative dhe 
kundër tij nuk është e lejuar ankesa por i njëjti mund t’i nënshtrohet 
shqyrtimit gjyqësor në përputhje me ligjin në fuqi”. 

 
25. Më 24 shkurt 2009, komuna e Mitrovicës ushtroi ankesë kundër 

vendimit të KPMK-së në Gjykatën Supreme, duke pohuar kryesisht që 
“drejtorët e drejtorive komunale nuk janë shërbyes civilë dhe gëzojnë 
statusin e të emëruarve politikë...” 

 
26. Ndërkaq, më 5 mars 2009, parashtruesi e njoftoi KMPK-në se Vendimi 

Nr. 02 (285) 2008 nuk ishte zbatuar, prandaj kërkoi që KPMK-ja t’i 
ndërmerrte masat e nevojshme të parapara me ligj për zbatimin e 
vendimit të sipërpërmendur. 

 
27. Më 25 shtator 2009, Gjykata Supreme e Kosovës nxori Aktgjykimin A. 

nr. 170/2009 dhe aprovoi padinë e komunës së Mitrovicës. Si rrjedhojë, 
Vendimi i KPMK-së A Nr. 02 (285) 2008 ishte anuluar. 

 
28. Në atë aktgjykim thuhet që më 20 mars 2009 Gjykata Supreme ka 

kërkuar nga KPMK-ja që t’i dërgonte shkresat e lëndës dhe përgjigjen në 
padi. Kjo kërkesë u përsërit më 9 qershor 2009, duke ia tërhequr 
vërejtjen KPMK-së se nëse nuk dërgohen shkresat e lëndës në afatin e 
caktuar, Gjykata Supreme do të vendosë pa shkresa të lëndës. Në 
aktgjykim më tej thuhet që KPMK-ja nuk iu përgjigj kërkesës së dytë të 
Gjykatës Supreme, nuk i dërgoi shkresat e lëndës dhe nuk paraqiti 
përgjigje në padi. Aktgjykimi i Gjykatës Supreme A. nr. 170/2009, i 25 
shtatorit 2009, nuk përmban asnjë referencë që parashtruesi ka qenë i 
përfshirë në ndonjë fazë si palë e interesuar në këtë konflikt 
administrativ. Përveç kësaj, Gjykata Supreme as nuk e ka njoftuar 
parashtruesin as nuk ia ka dorëzuar kopjen e aktgjykimit të kontestuar. 
 

29. Parashtruesi tha që rastësisht “dëgjoi” gjatë vizitës së tij në ndërtesën e 
komunës se Gjykata Supreme e kishte nxjerrë aktgjykimin. Më pas, 
parashtruesi kërkoi nga Gjykata Supreme një kopje të Aktgjykimit A. nr. 
170/2009. 
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30. Më 8 tetor 2010, Gjykata Supreme konfirmoi se e kishte “pranuar 
parashtresën tuaj [të parashtruesit] më 04.10.2010 me të cilën kërkoni 
që t’ju dërgohet një kopje e Aktgjykimit A. nr. 170/2009”. Gjykata 
Supreme gjithashtu e njoftoi parashtruesin se ajo “nuk bën ekspedimin e 
vendimeve, prandaj ju mund t’i drejtoheni Këshillit të Pavarur 
Mbikëqyrës të Kosovës (organit të shkallës së parë) për realizimin e të 
drejtave tuaja”. 

 
31. Si rrjedhojë, më 18 tetor 2010, parashtruesi shkoi në KPMK dhe pas 

kërkesës së tij, iu dha një kopje e aktgjykimit të Gjykatës Supreme. 
 

32. Nuk ka asnjë provë që tregon se parashtruesi kishte marrë kopje të 
padisë së komunës drejtuar Gjykatës Supreme, apo ndonjë njoftim që 
rasti ishte në procedurë e sipër apo kishte përfunduar në Gjykatën 
Supreme. 

 
Argumentet e parashtruesit 
 
33. Parashtruesi pretendon që është palë e interesuar në procedurën që ka 

filluar në Gjykatën Supreme dhe për të cilën ajo ka nxjerrë vendim 
përfundimtar. 
 

34. Ai pohon që kurrë nuk është njoftuar për ekzistimin e ndonjë faze të 
procedurës së tillë dhe se rastësisht ka mësuar për vendimin 
përfundimtar. 

 
35. Duket që parashtruesi konkludon se e drejta e tij për gjykim të drejtë, e 

garantuar me nenin 31 të Kushtetutës, është shkelur me veprimin dhe 
lëshimin e organeve administrative dhe gjyqësore. 

 
Përgjigja dhe komentet 
 
36. Gjykata nuk ka marrë asnjë përgjigje dhe/apo komente nga Gjykata 

Supreme apo komuna e Mitrovicës lidhur me pretendimet e 
parashtruesit 

 
Baza relevante juridike 
 
37. Më 25 shtator 2009, data e aktgjykimit të Gjykatës Supreme, Kushtetuta 

e Republikës së Kosovës ishte në fuqi. 
 
38. Neni 16 i Ligjit të vitit 1977 për konfliktet administrative përcakton që, 

“personi tretë, të cilit, anulimi i aktit administrativ të kontestuar, do t'i 
sjellte dëm direkt (personi i interesuar) ka në kontest pozitën e 
palës”. 
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39. Përveç kësaj, neni 27 i Ligjit për konfliktet administrative parashikon 
obligimin që paditësi t’ia dërgojë edhe palës së interesuar një kopje 
bashkë me dokumentet përcjellëse të padisë. 

 
40. Së fundi, neni 33 i Ligjit për konfliktet administrative parashikon 

obligimin që Gjykata t’ia dërgojë një kopje të padisë palës së interesuar. 
 
Pranueshmëria e kërkesës  
 
41. Kriteret për pranueshmëri janë të përcaktuara në Kushtetutë dhe të 

specifikuara më tej në Ligj dhe në Rregullore të punës. 
 

42. Gjykata i referohet nenit 113 (7) të Kushtetutës, i cili thotë: 
 

"Individët janë të autorizuar të ngrenë shkeljet nga autoritetet publike 
dhe të drejtave dhe lirive të tyre individuale, të garantuara me 
Kushtetutë, mirëpo vetëm pasi të kenë shteruar të gjitha mjetet juridike 
të përcaktuara me ligj". 

 
43. Gjykata duhet të shqyrtojë nëse parashtruesi i ka shteruar të gjitha 

mjetet juridike të parapara me ligj. Për atë qëllim, Gjykata merr parasysh 
që në Vendimin e KPMK-së Nr. 02 (282) 2008 thuhet që, “vendimi është 
përfundimtar në procedurë administrative dhe kundër tij nuk është e 
lejuar ankesa por i njëjti mund t’i nënshtrohet shqyrtimit gjyqësor në 
përputhje me ligjin në fuqi” (këshilla ligjore e atij vendimi). 

 
44. Gjykata Kushtetuese vëren që parashtruesi kurrë nuk ka marrë kopje të 

aktgjykimit nga Gjykata Supreme. Për më tepër, Gjykata Supreme, 
nëpërmjet letrës së vet të 8 tetorit 2010, nuk ia dërgoi parashtruesit 
kopjen e aktgjykimit dhe e udhëzoi t’i drejtohej KPMK-së dhe më pas të 
kërkonte kopje të aktgjykimit. Prandaj, duket që parashtruesi nuk i ka 
pasur në dispozicion mjetet e parashikuara juridike. 

 
45. Gjykata gjithashtu vëren që Ligji i vitit 1977 mbi konfliktet 

administrative nuk e parasheh ankesën si rregull. 
 
46. Megjithatë, neni 52 (6) i Ligjit të vitit 1977 mbi konfliktet administrative 

parasheh që procedura që ka përfunduar me aktgjykim ose vendim 
mund të përsëritet “në qoftë se personit të interesuar nuk i është 
dhënë mundësia për të marrë pjesë në konfliktin administrativ”. 
Neni 53 i të njëjtit Ligj më tej thotë që kërkesa për përsëritjen e 
procedurës “mund të kërkohet jo më vonë se brenda 30 ditësh nga 
data kur pala të ketë mësuar për shkakun e përsëritjes”. 
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47. Gjykata i referohet rastit të vet Universiteti AAB-RIINVEST L.L.C., 
Prishtinë, kundër Qeverisë së Republikës së Kosovës, KI 41/09, të 27 
janarit 2010, në të cilin tha me sa vijon: 

 
“(...) parashtruesve të kërkesës ju kërkohet që të shterin vetëm mjetet 
juridike, të cilat janë efektive dhe në disponim. Mjetet diskrecionale ose 
të jashtëzakonshme nuk duhet të shteren, për shembull të kërkosh nga 
gjykata që të ri-shqyrtoje aktvendimin e saj. (shihni mutatis, mutandis, 
ECHR, Cinar v. Turkey, no. 28602/95, Vendim i datës 13 nëntor 2003).” 

 
48. Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut (GJEDNJ) konsideron që, 

“kur ligji vendor lejon që gjykimi të mbahet në mungesë të personit “të 
akuzuar për vepër penale” (...), sapo personi të kuptojë për procedurën, 
ai duhet të jetë në gjendje ta marrë një vendim të ri për meritat e akuzës 
nga gjykata që e ka dëgjuar atë.” (Shih Colozza kundër Italisë, 12 shkurt 
1985, paragrafi 27, Seria A nr. 89, paragrafi 29.) 
 

49. Nëse ka ndonjë procedurë që lejon një vendim të ri të tillë, ndërgjyqësi 
duhet, në parim, të përpiqet ta shfrytëzojë atë: leja për të ushtruar 
ankesë jashtë afatit kohor kundër një aktgjykimi të nxjerrë në mungesë 
mund të jetë mjet juridik që duhet të shterohet, por, në rrethanat e 
posaçme të rastit nuk do të ishte efektiv. (Shih Sejdović kundër Italisë 
[DHM], Nr. 56581/00, paragrafët 43 dhe 47-55, KEDNJ 2006-II.) 

 
50. Gjykata vëren se nuk ka prova që parashtruesi ka qenë i njoftuar për 

mundësinë e përsëritjes së procedurës në Gjykatën Supreme, apo që ka 
pasur mundësi të paraqitet në procedurë të re për t’i paraqitur 
argumentet e veta. 

 
51. Prandaj, Gjykata konsideron që jurisprudenca e sipërpërmendur e 

GJEDNJ-së zbatohet mutatis mutandis për këtë rast në kuptimin që 
parashtruesi nuk duhet t’i shterë mjetet e jashtëzakonshme juridike që 
duken të mos jenë efektive. 

 
52. Prandaj, duke marrë parasysh rrethanat e rastit, praktikën gjyqësore të 

kësaj Gjykate dhe të GJEDNJ-së, Gjykata Kushtetuese konkludon që 
kërkesa e parashtruesit është e pranueshme. 

 
Vlerësimi i aspekteve kryesore juridike të kërkesës 
 
53. Siç u cek më herët, parashtruesi pohon që aktgjykimi i Gjykatës Supreme 

ia shkeli të drejtën e tij për gjykim të drejtë, siç garantohet me nenin 31 
të Kushtetutës dhe nenin 6 të Konventës Evropiane për të Drejtat e 
Njeriut dhe Liritë Themelore (Konventa). 
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54. Neni 31 [E Drejta për Gjykim të Drejtë dhe të Paanshëm] i Kushtetutës 
thotë: 

 
1. Çdokujt i garantohet mbrojtje e barabartë e të drejtave në procedurë 
para gjykatave, organeve të tjera shtetërore dhe bartësve të 
kompetencave publike. 
 
2. Çdokush gëzon të drejtën për shqyrtim publik të drejtë dhe të 
paanshëm lidhur me vendimet për të drejtat dhe obligimet ose për 
cilëndo akuzë penale që ngrihet kundër saj/tij brenda një afati të 
arsyeshëm, nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme, e themeluar me 
ligj”. 

 
55. Për më tepër, neni 53 [Interpretimi i Dispozitave për të Drejtat e Njeriut] 

i Kushtetutës përcakton që: 
 

“Të drejtat njeriut dhe liritë themelore të garantuara me këtë 
Kushtetutë, interpretohen në harmoni me vendimet gjyqësore të 
Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut”. 

 
56. Përveç kësaj, neni 6 (1) i Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut 

thotë: 
 

“Çdo person ka të drejtë që çështja e tij të dëgjohet drejtësisht ... nga 
[një] gjykatë ... e cila do të vendosë në lidhje me të drejtat dhe detyrimet 
e tij të natyrës civile.” 

 
57. Në anën tjetër, parashtruesi pohon më saktësisht se është palë e 

interesuar në procedurë dhe që e drejta e tij për gjykim të drejtë është 
shkelur për shkak të veprimit dhe lëshimit të organeve administrative 
dhe gjyqësore. 

 
58. GJEDNJ konsideron që ndonëse e drejta për të marrë pjesë në seancë 

nuk ceket posaçërisht në nenin 6 (1), “synimi dhe qëllimi i këtij neni, i 
marrë si tërësi, tregojnë se personi “i akuzuar për vepër penale” ka të 
drejtë të marrë pjesë në seancë.” (Shih Colozza kundër Italisë, 12 shkurt 
1985, paragrafi 27, Seria A nr. 89.) “Neni 6 i Konventës, i lexuar si tërësi, 
garanton të drejtën e të akuzuarit për të marrë pjesë në gjykimin penal 
që zhvillohet kundër tij. Kjo nënkupton, ndër të tjera, të drejtën jo vetëm 
për të qenë i pranishëm, por edhe për të dëgjuar dhe për të marrë pjesë 
në procedurë. Kjo e drejtë përfshihet në vetë nocionin e procedurës 
akuzatore”. (Shih Ziliberg kundër Moldavisë, nr. 61821/00. paragrafi 
40, 1 shkurt 2005.) 
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59. Përveç kësaj, neni 6 (1) zbatohet edhe në procedurën civile edhe penale. 
Edhe pse neni 6 (2) dhe (3) thekson se ai zbatohet në procedurë penale, 
GJEDNJ konsideron që neni 6, “i lexuar si tërësi”, mund të zbatohet 
edhe në procedurë civile. 

 
60. Gjykata Kushtetuese është e detyruar, me nenin 53 të Kushtetutës, t’i 

interpretojë të drejtat e njeriut dhe liritë themelore të garantuara me 
Kushtetutë “në harmoni me vendimet gjyqësore të Gjykatës Evropiane 
për të Drejtat e Njeriut”. 

 
61. Gjykata përsëri vëren që, në këtë rast, procedura ka filluar në Gjykatën 

Supreme dhe ajo ka nxjerrë vendim përfundimtar pa praninë e 
parashtruesit në procedurë dhe pa e njoftuar atë për vendimin që e ka 
nxjerrë. 

 
62. Prandaj, Gjykata Kushtetuese vëren që neni 6 (1) i Konventës Evropiane 

dhe neni 31 i Kushtetutës zbatohen për rastin e parashtruesit. 
 
63. Në anën tjetër, parashtruesi pohon që mungesa e tij gjatë rrjedhës së 

procedurës dhe mungesa e njoftimit për vendim të formës së prerë, shkel 
të drejtën e tij për gjykim të drejtë. 

 
64. E drejta themelore për gjykim të drejtë buron nga e drejta themelore për 

mbrojtje gjyqësore, e garantuar me nenin 54 [Mbrojtja Gjyqësore e të 
Drejtave] të Kushtetutës. Në të vërtetë, e drejta për gjykim të drejtë është 
aludim i përgjithshëm për një sërë të drejtash të tjera, kryesisht, i të 
drejtës për qasje në gjykatë. 

 
65. Gjykata rithekson që garancitë procedurale, të përcaktuara në nenin 6 të 

Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, çdokujt ia sigurojnë të 
drejtën për të parashtruar në gjykatë ankesë që ka të bëjë me të drejtat 
dhe detyrimet e tij civile; në këtë mënyrë, ajo mishëron edhe “të drejtën 
në gjykatë”, prej të cilës e drejta e qasjes, pra e drejta për të iniciuar 
procedurë për çështje civile në gjykatë, përbën vetëm një aspekt. (Shih 
Golder kundër Mbretërisë së Bashkuar, Aktgjykimi i 21 shkurtit 1975, 
Seria A nr. 18, f. 13-18, paragrafët 28-36.) E drejta e qasjes në gjykatë 
nuk nënkupton vetëm të drejtën për të iniciuar procedura, por edhe të 
drejtën për ta marrë “vendimin” e gjykatës në lidhje me kontestin. 

 
66. Në këtë drejtim, GJEDNJ konsideroi që “ndërgjyqësi duhet të thirret në 

seancë gjyqësore jo vetëm për ta ditur datën dhe vendin e seancës, por 
edhe për të pasur kohë të mjaftueshme për ta përgatitur rastin e tij dhe 
për të qenë i pranishëm në seancë gjyqësore. (Shih Gusak kundër 
Rusisë, 7 qershor 2011, Kërkesa nr. 28956/05, paragrafi 27.) 
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67. GJEDNJ më tej konsideroi që “e drejta e ndërgjyqësit për qasje në 
gjykatë do të ishte iluzore sikur ai/ajo të mos informohej për zhvillimet 
në procedurë dhe vendimet e gjykatës lidhur me ankesën, posaçërisht 
nëse vendimet e tilla janë të natyrës së tillë sa që do ta parandalonin 
shqyrtimin e mëtejmë”. (Shih Sukhorubchenko kundër Rusisë, 
Aktgjykimi i 10 shkurtit 2005, paragrafi 53.) 

 
68. Në rastin në fjalë, KPMK miratoi Vendimin Nr. 02 (285) 2008, me anë të 

të cilit konstatoi që ankesa e parashtruesit ishte e bazuar dhe e obligoi 
komunën e Mitrovicës që “në afat prej 15 ditësh nga dita e marrjes së 
këtij vendimi, ankuesit t’i mundësojë realizimin e të gjitha të drejtave 
nga marrëdhënia e punës në përputhje me kontratën e punës (...)”. 

 
69. Ndërkohë, komuna e Mitrovicës ushtroi ankesë kundër vendimit të 

KPMK-së në Gjykatën Supreme. Gjykata Supreme e Kosovës nxori 
Aktgjykimin A. nr. 170/2009, me anë të të cilit e aprovoi padinë e 
komunës së Mitrovicës dhe, si rrjedhojë, e anuloi vendimin e KPMK-së A 
02 (285). Parashtruesi pohon se ishte lënë tërësisht anash në të gjitha 
këto procedura. 

 
70. Në të vërtetë, komuna e Mitrovicës ngriti padi në Gjykatën Supreme në 

rastin në të cilin parashtruesi tashmë ishte palë. Prandaj, parashtruesi 
nuk mund të mos ketë fare dijeni për atë padi, kryesisht për shkak se 
padia ndikon shumë në përcaktimin e të drejtave të tij civile. Ky 
konkluzion konfirmohet në nenin 16 të Ligjit mbi konfliktet 
administrative, i cili thotë që, “personi tretë, të cilit, anulimi i aktit 
administrativ të kontestuar, do t'i sjellte dëm direkt (personi i 
interesuar) ka në kontest pozitën e palës”. 

 
71. Gjithashtu, duhet të thuhet që KPMK, si “Këshill i Pavarur Mbikëqyrës 

për shërbimin civil siguron respektimin e rregullave dhe parimeve që 
rregullojnë shërbimin civil” (neni 101 (2) i Kushtetutës). 

 
72. Në anën tjetër, “pushteti gjyqësor (...) siguron qasje të barabartë në 

gjykata” dhe “Gjykata Supreme e Kosovës është autoriteti më i lartë 
gjyqësor” (nenet 102 dhe 103 të Kushtetutës). 

 
73. Shkresat e lëndës të kërkuara nga Gjykata Supreme ishin saktësisht 

shkresat e të njëjtit rast për të cilin parashtruesi ushtroi ankesë në KPMK 
kundër Vendimit Nr. 01/49 të komunës së Mitrovicës. Prandaj, 
parashtruesi dhe komuna e Mitrovicës ishin palë në këtë procedurë dhe 
KPMK veproi si “organ i shkallës së parë”, siç u cek në letrën e Gjykatës 
Supreme të 8 tetorit 2010. 
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74. Gjykata konsideron që jurisprudenca e sipërpërmendur e GJEDNJ-së 
zbatohet mutatis mutandis për këtë rast, që parashtruesi është dashur të 
thirrej në procedurë gjyqësore jo vetëm për të pasur njohuri për 
ekzistimin e saj, por edhe për t’i parashtruar argumentet dhe provat gjatë 
rrjedhës së procedurës. 

 
75. Prandaj, duhet të konkludohet që ka pasur shkelje të nenit 31 të 

Kushtetutës, në lidhje me nenin 6 (1) të Konventës Evropiane për të 
Drejtat e Njeriut. 

 
PËR KËTO ARSYE, GJYKATA NJËZËRI 

 
I.   E shpall kërkesën të pranueshme; 

 
II.   Konstaton që ka pasur shkelje të nenit 31 [E Drejta për Gjykim të 

Drejtë dhe të Paanshëm] të Kushtetutës, në lidhje me paragrafin 1 të 
nenit 6 [E drejta për një proces të rregullt] të Konventës Evropiane 
për të Drejtat e Njeriut; 

 
III.  E shpall të pavlefshëm Aktgjykimin e Gjykatës Supreme të Kosovës A. 

nr. 170/2009, të 25 shtatorit 2009; 
 

IV.   Ia kthen këtë Aktgjykim për rishqyrtim Gjykatës Supreme në pajtim 
me Aktgjykimin e kësaj Gjykate; 

 
V.   Mbetet fuqimisht e angazhuar në këtë çështje në pritje të zbatimit të 

atij Urdhri. 
 

VI.   Urdhëron që ky Aktgjykim t’u komunikohet palëve dhe të publikohet 
në Gazetën Zyrtare, në pajtim me nenin 20.4 të Ligjit; 

 
VII.   Deklaron që ky Aktgjykim hyn në fuqi menjëherë. 
 
 
 
Gjyqtar raportues                              Kryetar i Gjykatës Kushtetuese 

 
Almiro Rodrigues                                 Prof. dr. Enver Hasani 
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Sami Bunjaku kundër Vendimit të Trupit Gjykues të Dhomës së 
Posaçme të Gjykatës Supreme, SCC 10-0079, dhe për 
Kushtetutshmërinë e Udhëzimit Administrativ të UNMIK-ut Nr. 
2008/6 për ndryshimin dhe zëvendësimin e Udhëzimit 
Administrativ të UNMIK-ut Nr. 2008/17, për zbatimin e 
Rregullores së UNMIK-ut Nr. 2002/13 për themelimin e Dhomës 
së Posaçme të Gjykatës Supreme për Çështje që lidhen me 
Agjencinë Kosovare të Mirëbesimit 
 
Rasti KI 34-2011, vendimi i datës 8 dhjetor 2011 
 
Fjalët kyçe: palët e autorizuara, diskriminimi, barazia para ligjit, shterja e 
mjeteve juridike, dinjiteti njerëzor, kërkesa individuale, çështjet gjuhësore, e 
drejta në gjykim të drejtë dhe të paanshëm 
 
Parashtruesi kishte dorëzuar Kërkesën në bazë të nenit 113.7 të Kushtetutës, 
duke pretenduar se janë shkelur të drejtat e tij sipas neneve 5, 23, 24 dhe 31 
të Kushtetutës,  nga vendimi i Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme, i 
cili kishte hedhur poshtë kërkesën e Parashtruesit për verifikimin e 
pronësisë mbi tokën, për shkak se ai nuk i ishte përmbajtur një Urdhri që 
kërkonte nga ai të përkthente në gjuhën angleze të gjitha dokumentet e 
parashtruara në gjykatë siç kërkohej me dispozitat e Rregullores së UNMIK-
ut Nr.2002/13. Parashtruesi pretendonte se aktgjykimi i Dhomës së 
Posaçme ishte i padrejtë sepse ai kërkonte që në komunikimin me gjykatën 
të përdorej një gjuhë jozyrtare, duke shtuar se mjeti juridik do të ishte në 
interes publik. 

Gjykata vendosi se Kërkesa ishte e papranueshme sipas nenit 113.7 të 
Kushtetutës dhe nenit 47.2 të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese pasi që ende 
nuk ishte zgjidhur ankesa e tij në Kolegjin e Ankesave të Dhomës së 
Posaçme, gjë që tregonte se ai nuk kishte shteruar të gjitha mjetet juridike, 
duke cituar rastet Universiteti AAB-RIINVEST SHPK kundër Qeverisë së 
Kosovës dhe Selmouni kundër Francës.  Gjykata po ashtu konstatoi në bazë 
të nenit 113.2 të Kushtetutës se Parashtruesi nuk ishte palë e autorizuar për 
të kontestuar kushtetutshmërinë e ligjit.  

Prishtinë, më 8 dhjetor 2011 
Nr. ref.: RK 167/11 

 
 
 

AKTVENDIM PËR PAPRANUESHMËRI 
 

në 
 



BULETINI I PRAKTIKËS GJYQËSORE | 595 
 

 

Rastin Nr. KI 34/11 
 

Parashtrues 
 

Sami Bunjaku 
 

Vlerësim i kushtetutshmërisë së Vendimit të Kolegjit Gjyqësor të 
Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme SCC 10-0079, të 21 

janarit 2011,  
dhe  

i  kushtetutshmërisë së Urdhëresës Administrative të UNMIK-ut 
Nr. 2008/6, për ndryshimin dhe zëvendësimin e Urdhëresës 

Administrative të UNMIK-ut Nr. 2006/17, për zbatimin e 
Rregullores së UNMIK-ut Nr. 2002/13, për themelimin e Dhomës 
së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për çështjet që lidhen 

me Agjencinë Kosovare të Mirëbesimit. 
 

 
 

GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS 
 
e përbërë nga: 
 
Enver Hasani, Kryetar 
Kadri Kryeziu, Zëvendëskryetar 
Robert Carolan, gjyqtar  
Altay Suroy, gjyqtar 
Almiro Rodrigues, gjyqtar 
Snezhana Botusharova, gjyqtare 
Ivan Čukalović, gjyqtar 
Gjyljeta Mushkolaj, gjyqtare dhe 
Iliriana Islami, gjyqtare 
 
Parashtruesi i kërkesës 
 
1. Parashtrues është z. Sami Bunjaku nga Gjakova, i përfaqësuar nga z. 

Avdi Rizvanolli, avokat nga Gjakova. 
 
Vendimi i kontestuar 
 
2. Parashtruesi e konteston Vendimin e Trupit Gjykues të Dhomës së 

Posaçme të Gjykatës Supreme (në tekstin e mëtejmë: Dhoma e Posaçme) 
SCC 10-0079, të 21 janarit 2011, i cili parashtruesit i është dorëzuar më 
28 janar 2011. 
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3. Përveç kësaj, parashtruesi e konteston kushtetutshmërinë e Urdhëresës 
Administrative të UNMIK-ut Nr. 2008/6 për ndryshimin dhe 
zëvendësimin e Urdhëresës Administrative të UNMIK-ut Nr. 2006/17, 
për zbatimin e Rregullores së UNMIK-ut Nr. 2002/13 për themelimin e 
Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për çështjet që 
lidhen me Agjencinë e Mirëbesimit (në tekstin e mëtejmë: UA UNMIK 
Nr. 2008/6). 

 
Objekti i çështjes 
 
4. Objekti i çështjes së kësaj kërkese është vlerësimi nga Gjykata 

Kushtetuese e Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: Gjykata) i 
kushtetutshmërisë së Vendimit të Trupit Gjykues të Dhomës së Posaçme 
SCC 10-0079, dhe i kushtetutshmërisë së UA të UNMIK-ut Nr. 2008/6, 
përmes të cilave i janë shkelur të drejtat e tij të garantuara me nenet 5 
[Gjuhët], 23 [Dinjiteti i Njeriut], 24 [Barazia para Ligjit], 31 [E Drejta për 
Gjykim të Drejtë dhe të Paanshëm] të Kushtetutës dhe neni 6 [E drejta 
për një proces të rregullt] në lidhje me nenin 14 [Ndalimi i 
diskriminimit] të Konventës për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive 
Themelore të Njeriut (në tekstin e mëtejmë: KEDNJ). 

 
Baza juridike 
 
5. Neni 113.7 i Kushtetutës, neni 22 i Ligjit për Gjykatën Kushtetuese të 

Republikës së Kosovës, i 15 janarit 2009 (Nr. 03/L-121), (në tekstin e 
mëtejmë: Ligji) dhe rregulli 56 (2) i Rregullores së punës së Gjykatës 
Kushtetuese të Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: Rregullorja 
e punës). 

 
Procedura në Gjykatë 
 
6. Parashtruesi e dorëzoi kërkesën në Gjykatë më 1 shkurt 2011. 
 
7. Më 18 prill 2011, Kryetari, me Urdhrin Nr. GJR. 34/11, e caktoi gjyqtaren 

Snezhana Botusharova Gjyqtare raportuese. Po të njëjtën datë, Kryetari, 
me Urdhrin Nr. KSH. 34/11, e caktoi Kolegjin shqyrtues të përbërë nga 
gjyqtarët Almiro Rodrigues (kryesues), Ivan Čukalović dhe Kadri 
Kryeziu. 

 
8. Më 6 maj 2011, Gjykata kërkoi dokumente shtesë nga parashtruesi për të 

dëshmuar nëse ai kishte ushtruar ankesë kundër Vendimit të Dhomës së 
Posaçme SCC 10-0079, të 21 janarit 2011, pranë Kolegjit të Ankesave të 
Dhomës së Posaçme. 
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9. Më 16 maj 2011, parashtruesi i dorëzoi Gjykatës informatën shtesë të 
kërkuar me të cilën dëshmoi se kishte ushtruar ankesë kundër Vendimit 
të Dhomës së Posaçme SCC 10-0079, të 21 janarit 2011, pranë Kolegjit të 
Ankesave të Dhomës së Posaçme. 

 
10. Më 15 qershor 2011, Gjykata ia komunikoi kërkesën Dhomës së Posaçme 

të Gjykatës Supreme. 
 
11. Më 3 tetor 2011, Gjykata kërkoi nga Dhoma e Posaçme t’i paraqiste 

komentet e veta lidhur me ankesën e parashtruesit. Dhoma e Posaçme u 
përgjigj më 12 tetor 2011 duke thënë se: 

 
“... 
Sipas nenit 25.7 të UA të UNMIK-ut 2008/6, parashtresat dhe 
dokumentet përcjellëse duhet t’i paraqiten DHPGJS në gjuhën shqipe, 
serbe ose angleze. Por, nëse paraqiten në gjuhën shqipe ose serbe, duhet 
të sigurohet edhe përkthimi i të gjitha parashtresave dhe dokumenteve 
përcjellëse edhe në gjuhën angleze. Nëse pala (personi fizik) nuk është 
në gjendje, për shkak të gjendjes së tij/saj financiare, të sigurojë 
përkthimin e dokumenteve me shpenzimet e tija, sipas kërkesës, gjykata 
mund t’i ofrojë palës përjashtim nga tarifat e gjykatës dhe ndihmë me 
përkthimet. 
 
Trupi Gjykues i DHPGJS, me vendimin e vet të 21 janarit 2011, hodhi 
poshtë kërkesën e Sami Bunjakut dhe të tjerëve si të papranueshme 
sepse parashtruesi i kërkesës i dorëzoi të përkthyera në anglisht vetëm 
kërkesën dhe historinë e parcelave përkatëse kadastrale por jo edhe 
dokumentet e tjera. Parashtruesi i kërkesës u ankua tek Kolegji i 
Ankesave i DHPGJS kundër vendimit të Trupit Gjykues. Kjo ankesë 
është ende në pritje në Kolegjin e Ankesave. Prandaj, është e pamundur 
që DHPGJS të marrë ndonjë qëndrim lidhur me ankesën e Sami 
Bunjakut në rastin i cili është ende në pritje në Gjykatë. 
...” 

 
12. Më 24 nëntor 2011, Kolegji shqyrtues e shqyrtoi raportin e Gjyqtares 

raportuese dhe i rekomandoi Gjykatës për papranueshmëri të kërkesës. 
 
Përmbledhje e fakteve  
 
13. Më 19 prill 2010, parashtruesi inicioi procedurë pranë Trupit Gjykues të 

Dhomës së Posaçme për ta verifikuar të drejtën e tij pronësore të 
supozuar. 
 

14. Më 22 nëntor 2010, Trupi Gjykues i Dhomës së Posaçme lëshoi një 
urdhër për parashtruesin, në përputhje me nenin 28.4 të UA të UNMIK-
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ut Nr. 2008/6, përmes të cilit kërkohej që parashtruesi t’i përkthente 
brenda dy javëve ankesën dhe dokumentet në gjuhën angleze. 

 
15. Më 8 dhjetor 2010, parashtruesi e përmbushi urdhrin pjesërisht. 

 
16. Më 21 janar 2011, Trupi Gjykues i Dhomës së Posaçme vendosi ta 

refuzonte ankesën e parashtruesit, pasi ai nuk e përmbushi Urdhrin e 
Trupit Gjykues (SCC-10-079), të 22 nëntorit 2010. 

 
17. Më 31 janar 2011, parashtruesi ushtroi ankesë kundër Vendimit të Trupit 

Gjykues të Dhomës së Posaçme SCC 10-0079, të 21 janarit 2011, pranë 
Kolegjit të Ankesave të Dhomës së Posaçme, duke u ankuar që sipas të 
nenit 5 të Kushtetutës, gjuhë zyrtare në Kosovë janë gjuha shqipe dhe 
serbe dhe se nuk është i obliguar t’i përkthejë dokumentet në gjuhën 
angleze. 

 
Pretendimet e parashtruesit 
 
18. Parashtruesi pretendon që UA e UNMIK-ut Nr. 2008/6 është në 

kundërshtim me nenet 5 [Gjuhët], 23 [Dinjiteti i Njeriut], 24 [Barazia 
para Ligjit], 31 [E Drejta për Gjykim të Drejtë dhe të Paanshëm] të 
Kushtetutës dhe nenin 6 [E drejta për gjykim të drejtë] në lidhje me 
nenin 14 [Ndalimi i diskriminimit] të KEDNJ-së. 
 

19. Për më tepër, parashtruesi pretendon se askund në botë palët nuk janë të 
obliguara të komunikojnë me gjykatë në një gjuhë që nuk është gjuhë 
zyrtare sipas Kushtetutës. Në këtë drejtim, parashtruesi shtron pyetjen 
nëse gjykata është në shërbim të vetvetes apo të qytetarëve. 

 
Vlerësimi i pranueshmërisë së kërkesës  
 
20. Parashtruesi pretendon se i është shkelur e drejta e tij e garantuar me 

nenet 5 [Gjuhët], 23 [Dinjiteti i Njeriut], 24 [Barazia para Ligjit], 31 [E 
Drejta për Gjykim të Drejtë dhe të Paanshëm] të Kushtetutës dhe nenin 6 
[E drejta për një proces të rregullt] në lidhje me nenin 14 [Ndalimi i 
diskriminimit] të KEDNJ-së. Gjykata vëren se për të gjykuar për 
kërkesën e parashtruesit, ajo së pari duhet të shqyrtojë nëse parashtruesi 
i ka përmbushur kriteret për pranueshmëri, të përcaktuara në 
Kushtetutë, dhe të specifikuara më tej në Ligj dhe në Rregullore të 
punës. 
 

21. Në këtë drejtim, Gjykata thekson se mund të vendosë vetëm për 
pranueshmërinë e kërkesës nëse parashtruesi tregon që ai/ajo i ka 
shteruar të gjitha mjetet juridike efektive në dispozicion sipas ligjit në 
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fuqi në pajtim me nenin 113.7 të Kushtetutës dhe nenin 47.2 të Ligjit, që 
përcaktojnë: 

 
“Neni 113.7 i Kushtetutës: Individët janë të autorizuar të ngrenë shkeljet 
nga autoritetet publike të të drejtave dhe lirive të tyre individuale, të 
garantuara me Kushtetutë, mirëpo vetëm pasi të kenë shteruar të gjitha 
mjetet juridike të përcaktuara me ligj.” 
 
“47.2 i Ligjit: Individi mund ta ngritë kërkesën në fjalë vetëm pasi që të 
ketë shteruar të gjitha mjetet juridike të përcaktuara me ligj.” 
 

22. Arsyetimi për rregullin e shterimit është që t’u ofrojë autoriteteve në 
fjalë, duke përfshirë gjykatat, mundësinë për ta parandaluar ose 
korrigjuar shkeljen e supozuar të Kushtetutës. Ky rregull bazohet në 
supozimin se rendi juridik i Kosovës do të sigurojë mjet efektiv për 
shkeljen e të drejtave kushtetuese. Ky është një aspekt i rëndësishëm i 
karakterit subsidiar të Kushtetutës (shih, Aktvendim për 
Papranueshmëri: Universiteti AAB-RIINVEST L.L.C., Prishtinë, kundër 
Qeverisë së Republikës së Kosovës, KI-41/09, i 21 janarit 2010, dhe shih, 
mutatis mutandis, GJEDNJ, Selmouni kundër Francës, nr. 25803/94, 
Vendimi i 28 korrikut 1999). 

 
23. Në këtë rast, Gjykata vëren që parashtruesi ka ushtruar ankesë kundër 

Vendimit të Dhomës së Posaçme SCC 10-0079, të 21 janarit 2011, pranë 
Kolegjit të Ankesave të Dhomës së Posaçme për t’u ankuar se sipas nenit 
5 të Kushtetutës, gjuhë zyrtare në Kosovë janë gjuha shqipe dhe serbe 
dhe që nuk është i obliguar t’i përkthejë dokumentet në gjuhën angleze. 
Kolegji i Ankesave i Dhomës së Posaçme ende nuk ka marrë vendim 
lidhur me këtë çështje. Nëse ankesa e tij nuk është e suksesshme pranë 
Kolegjit të Ankesave, atëherë parashtruesi mund ta iniciojë kërkesën në 
këtë Gjykatë. 

 
24. Prandaj, rezulton që parashtruesi nuk i ka shteruar të gjitha mjetet 

juridike në dispozicion sipas ligjit në fuqi, siç kërkohet me nenin 113.7 të 
Kushtetutë dhe nenin 47 (2) të Ligjit. 

 
25. Sa i përket kërkesës së parashtruesit për shqyrtim të kushtetutshmërisë 

së UA të UNMIK-ut Nr. 2008/6, Gjykata vëren që vetëm palët e 
autorizuara sipas nenit 113.2 të Kushtetutës kanë të drejtë ta ngrenë 
çështjen e përputhshmërisë së ligjeve me Kushtetutën. Prandaj, 
parashtruesi nuk është palë e autorizuar sipas nenit 113.2 të Kushtetutës. 

 
26. Për këto arsye, kërkesa është e papranueshme.  
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PËR KËTO ARSYE 
 
Në mbështetje të nenit 113.7 dhe 113.2 të Kushtetutës, nenit 47 (2) të Ligjit 
për Gjykatën Kushtetuese dhe rregullit 56 (2) të Rregullores së punës, 
Gjykata Kushtetuese më 24 nëntor 2011, njëzëri 
 

VENDOSI 
 

I. TA HEDHË POSHTË kërkesën si të papranueshme; 
 

II. Ky Vendim do t'u komunikohet palëve dhe do të publikohet në 
Gazetën Zyrtare, në pajtim me nenin 20.4 të Ligjit për Gjykatën 
Kushtetuese; dhe 

 
III. Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 
 
 
Gjyqtarja raportuese                Kryetari i Gjykatës Kushtetuese 

 
Snezhana Botusharova                     Prof. dr. Enver Hasani 
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Xhevrije Haliti kundër Aktgjykimit Rev. Nr. 588/2008 të Gjykatës  
Supreme 
 
Rasti KI 91-2011, vendimi i datës 8 dhjetor 2011 
 
Fjalët kyçe: kërkesa individuale, mbrojtja gjyqësore e të drejtave, kërkesë 
qartazi e pabazuar, e drejta në gjykim të drejtë dhe të paanshëm, e drejta për 
liri dhe siguri, e drejta për të punuar dhe ushtruar profesionin, ndërprerja e 
marëdhënies së punës  
 
Parashtruesja e kishte dorëzuar Kërkesën në bazë të nenit 113.7 të 
Kushtetutës duke pretenduar se janë shkelur të drejtat e saj sipas neneve 31, 
49 dhe 54 të Kushtetutës nga një aktgjykim i Gjykatës Supreme, i cili e 
kthente në rishqyrtim vendimin e gjykatave më të ulëta dhe refuzonte padinë 
e Parashtrueses kundër Bankës Raiffeisen lidhur me ndërprerjen e 
marëdhënies së punës, duke argumentuar se ai nuk ishte rezultat i drejtë dhe 
i paanshëm. 

Gjykata vendosi se Kërkesa ishte qartazi e pabazuar dhe e papranueshme 
sipas neneve 102, 103 dhe 113.7 të Kushtetutës dhe Rregullës 36.1(c) të 
Rregullores së Punës pasi që Parashtruesja thjeshtë kishte shprehur 
pakënaqësinë e saj me rezultatin dhe nuk e kishte specifikuar mënyrën me të 
cilën ishin shkelur të drejtat e saj  dhe në cilën fazë të procedurës kishte 
ndodhur shkelja, duke cituar rastin Mezotur-Tiszacugi Tarsulat kundër 
Hungarisë.  Gjykata shtoi se roli i saj ishte i kufizuar në zgjidhjen e 
kundërthënieve kushtetuese e jo të kontesteve faktike, duke cituar rastin 
Akdivar kundër Turqisë. 

Prishtinë,  më 8 .dhjetor 2011 
Nr. ref.: RK166/11 

 
 

AKTVENDIM PËR PAPRANUESHMËRI 
 

në 
 

Rastin Nr. KI  91/11 
 

parashtruesi 
 

Xhevrije Haliti 
 

Kërkesa për vlerësimin e Kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të 
Gjykatës Supreme të Kosovës  Rev.nr.588/2008 i datës 14.4.2011 
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GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS 
 
e përbërë nga: 
 
Enver Hasani, Kryetar 
Kadri Kryeziu, zëvendëskryetar 
Robert Carolan, gjyqtar  
Altay Suroy, gjyqtar 
Almiro Rodrigues, gjyqtar 
Snezhana Botusharova, gjyqtare 
Ivan Čukalović, gjyqtar 
Gjyljeta Mushkolaj, gjyqtare dhe 
Iliriana Islami, gjyqtare 
 
 
Parashtruesi i kërkesës 
 
1. Parashtrues i kërkesës është znj. Xhevrije Haliti nga Ferizaj me banim në 

rr. ”Astrit Bytyqi” nr. 65, të cilën e përfaqëson me autorizim, avokati z. 
Halil Ilazi nga Ferizaj. 

 
Vendimi i kontestuar 
 
2. Vendimi i kontestuar i autoritetit publik me të cilin pretendohen shkeljet 

e garantuara me Kushtetutën e Kosovës është Aktgjykimi i Gjykatës 
Supreme të Kosovës, Rev.nr.588/2008 i datës 14.4.2011 të cilin 
parashtruesja e kërkesës sipas pohimit personal e ka pranuar me 
2.6.2011. 

 
Objekti i çështjes 
 
3. Çështje bazë e lëndës së parashtruar në Gjykatën Kushtetuese të 

Republikës së Kosovës më 4 korrik 2011 është vlerësimi i 
Kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës 
Rev.nr.588/2008 të 14 prillit 2011  me të cilin Gjykata Supreme e kishte 
pranuar Revizionin e të paditurës “Raiffeisen Bank”  në të cilën 
parashtruesja e kërkesës kishte punuar prej vitit 2002 e më pastaj në 
tetor të vitit 2003 i ishte ndërprerë marrëdhënia e punës. 

 
Shkeljet e pretenduara të drejtave të garantuara  Kushtetuese 
 
4. Parashtruesja e kërkesës pretendon se me Aktgjykimin e Gjykatës 

Supreme janë shkelur të drejtat e garantuara me Kushtetutën e 
Republikës së Kosovës si në vijim: neni 49 (e drejta e punës dhe zgjedhja 
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e profesionit), neni 31 (e drejta në Gjykim të drejtë dhe të paanshëm), 
neni 54 (e drejta në mbrojtje gjyqësore e të drejtave). 

 
Baza juridike 
 
5. Kërkesa është e bazuar në nenin 113.7 dhe 116.2 të Kushtetutës së 

Republikës së Kosovës, nenet 20 dhe 27 të Ligjit Nr. 03/L-121 për 
Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: 
Ligji), dhe në rregullat 55 dhe 56 (2) të Rregullores së punës së Gjykatës 
Kushtetuese të Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: Rregullorja 
e Punës). 

 
Ankesa e parashtruesit 
 
6. Parashtruesi i ankesës ka pohuar se Gjykata Supreme me Aktgjykimin 

Rev.nr 588/2008 të datës 14.4.2011 ia ka mohuar të drejtën për punë të 
cilën përndryshe  Gjykata Komunale në Ferizaj  me aktgjykimin C. Nr 
470 /03.04.2007  dhe Gjykata e Qarkut në Prishtinë me Aktgjykimin AC. 
Nr 497/07, të datës 14.10.2008 ia kishin njohur. 

 
Procedura në Gjykatë 
 
7. Më 4 korrik.2011 Gjykata Kushtuese pranoi kërkesën e znj. Xhevrije 

Halitit të cilën në Gjykatë në emër të saj me autorizim e paraqiti, avokati 
z. Mr. Halil Ilazi dhe e regjistroi atë me nr KI 91/11 

 
8. Më 17 gusht 2011 me vendimin GJR 91/11 Kryetari i Gjykatës caktoi 

Gjyqtar raportues, gjyqtarin Robert Carolan 
 
9. Të njëjtën ditë Kryetrari i Gjykatës caktoi Kolegjin shqyrtues në përbërje 

Altay Suroy (kryesues) dhe gjyqtarët Ivan Čukalović dhe dr. Gjylijeta 
Mushkolaj në cilësi të anëtarëve të kolegjit 

 
10. Gjykata Kushtetuese kishte njoftuar Gjykatën Supreme të Kosovës dhe 

përfaqësuesin e parashtruesit të kërkesës më 5 gusht 2011 , për 
regjistrimin e lëndës por në afatin ligjor nuk ishte marrë asnjë koment 
nga asnjëra palë. 

 
11. Me 30 nëntor 2011 Kolegji shqyrtues e shqyrtoi raportin e Gjyqtarit 

raportues dhe paraqiti Gjykatës rekomandimin për papranueshmërinë e 
kërkesës.  
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Përmbledhja e fakteve 
 

12. Më 1 tetor 2003 znj. Xhevrije  ka marrë njoftimin me shkrim nga 
“Raiffeisen bank“ se nga data 1 tetor 2003, asaj ,bazuar në nenin 1 të 
Kontratës së  saj të punës, saj do t’i përfundojë punësimi në këtë bankë, 
ndërsa përfundimi i punësimit bëhet për shkaqe të riorganizimit dhe 
numrit të tepërt të punëtorëve në degën e kësaj banke në Ferizaj. 

 
13. Më 3.4.2007 Gjykata komunale në Ferizaj ka nxjerrë Aktgjykimin 

Ac.nr.470/03 me anë të cilit ka Aprovuar padinë e paditëses znj. Xhevrije 
Haliti, dhe ka anuluar vendimin për shkëputjen e njëanshme të kontratës 
së punës dhe njëkohësisht ka obliguar të paditurën “Raiffeisen bank” që 
paditëses t`i kompensojë shpenzimet e procedurës në shumën prej 
708.00 €. 

 
14. Më 14.10.20078 Gjykata e Qarkut në Prishtinë duke vepruar sipas 

ankesës së ”Raiffeisen bank” ka nxjerrë Aktgjykimin  Ac.nr.497/2007  
me anë të cilit ka refuzuar ankesën e të paditurës “Raiffeisen bank” dhe 
ka vërtetuar Aktgjykimin e Gjykatës Komunale të Ferizajt C.nr 470/03  
të datës 3. 4.2007. 

 
15. Sipas pohimit të përfaqësuesit të znj. Haliti avokatit z. Halil Ilazi pas 

Aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut në Prishtinë Ac.nr.497/2007 
”Raiffeisen bank” kishte kthyer në punë znj. Xhevrije Haliti dhe ajo 
vazhdon të punojë në këtë institucion që nga 1 nëntori 2011.  

 
16. Më 14.04.2011 Gjykata Supreme e Kosovës duke vendosur sipas 

Revizionit të paditurës “Raiffeisen bank” ka nxjerrë Aktgjykimin Rev.nr. 
588 /2008 me anë të cilit ka pranuar Revizionin e të paditurës dhe ka 
ndryshuar Aktgjykimin e Gjykatës së Qarkut në Prishtinë AC.nr 
497/2007  të datës 14.10.2008 dhe Aktgjykimin e Gjykatës Komunale në 
Ferizaj C.nr 470/2003 të datës 3.4.2007 ashtu që KA REFUZUAR 
kërkesëpadinë e paditëses Xhevrije Haliti për anulimin e shkëputjes së 
kontratës së punës së saj dhe kthimin ne vendin e punës në “Raiffeisen 
bank” - dega në Ferizaj.  

 
17. Gjykata Supreme në pjesën arsyetuese të Aktgjykim it të sajë Rev. nr. 

588/2008 ka konluduar se Gjykata e instancave më të ulta  në këtë rast 
kanë bërë vërtetimin e plotë dhe të drejtë të gjendjes  faktike por kanë 
aplikuar gabimisht të dispozitat materiale . Prandaj Gjykata Supreme ka 
nxjerrë përfundimin se kualifikimi ligjor i Gjykatave të më të ulta se 
ndërprerja e kontratës së punës për parashtruesen kërkesës është bërë 
duke shkelur nenin 11.1 të rregullores   2001/27 për  Ligjin Themelor të 
Punës,,është i papranueshëm sepse   neni  11.4 (b) i të njëjtit ligj 
parasheh se gabimet e përsëritura të punëtorit janë bazë e mjaftueshme 
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për ndërprerjen e marrëdhënies së punës e që sipas Gjykatës Supreme 
kishte ndodhur në rastin konkret, dhe në përputhje me këtë kualifikim 
ligjor të fakteve edhe ka anuluar Aktgjykimet e gjykatave të instancave 
më të ulta. 

 
18. Më 6 qershor 2011,  pra 4 ditë pasi që  kishte pranuar Aktgjykimin e 

Gjykatës Supreme e cila kishte vendosur lidhur me Revizionin e 
paraqitur nga “Raiffeisen bank” lidhur me kontestin e punës që ka të bëjë 
me te, znj. Xhevrije Haliti kishte nënshkruar kontratë të re pune për një 
afat kohor të pacaktuar, por që kushtëzohet me performancën e punës së 
të punësuarës dhe mund të jetë objekt i shkëputjes sipas kushteve të 
cekura në nenin 8 të sajë.  

 
19. Përfundimisht përkundër faktit se kishte një kontratë të re pune me të 

njëjtin punëdhënës znj, Xhevrije Haliti, nëpërmes avokatit z. Halil Ilazi 
më 4.7.2011 paraqiti kërkesë për vlerësimin e Kushtetutshmërisë së 
Aktgjykimit të Revizionit të  Gjykatës Supreme rev. Rev.nr. 588 /2008 të 
datës 14.4.2011. 

 
Vlerësimi i pranueshmërisë së kërkesës 
 
20. Për të qenë ne gjendje për të gjykuar për Kërkesën e Parashtruesit të 

kërkesës, Gjykata duhet paraprakisht të vlerësojë nëse Parashtruesi i 
kërkesës i ka plotësuar të gjitha kushtet e pranueshmërisë te cilat 
përcaktohen ne Kushtetutë.  
 

21. Në lidhje me këtë, Gjykata i referohet nenit 113.7 të Kushtetutës që 
përcakton se:  

 
"Individët janë te autorizuar te ngrenë shkeljet nga autoritetet 
publike te  drejtave   dhe lirive te tyre individuale, te 
garantuara me Kushtetute, mirëpo vetëm pasi te kenë shteruar 
te gjitha mjetet juridike te përcaktuara me ligj." 
 
Gjykata Gjithashtu  merr parasysh: 
 
Rregullin 36 të Rregullores së Punës së Gjykatës Kushtetuese ku 
përcaktohet: 
 
“(1) Gjykata mund t’i shqyrtojë kërkesat vetëm nëse: 
   c) Kërkesa është qartas  e bazuar: 

 
22. Duke iu referuar shkeljes së supozuar të  së drejtave të garantuara me  

Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe të Konventave e instrumenteve 
të tjera Ndërkombëtare, Gjykata Kushtetuese vëren: 
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23. Në nenin 102 [Parimet e Përgjithshme të Sistemit Gjyqësor] pika 3. të 

Kushtetutës është qartazi e paraparë: që ”Gjykatat gjykojnë në bazë të 
Kushtetutës dhe ligjit.”  

 
24. Në nenin 103 [Organizimi dhe Jurisdiksioni i Gjykatave), të 

Kushtetutës në pikën 2 është gjithashtu qartazi e përcaktuar se: ”Gjykata 
Supreme e Kosovës është autoriteti më i lartë gjyqësor.” 

 
25. Në këtë drejtim Gjykata Kushtetuese nuk gjen asnjë fakt se Gjykata 

Supreme duke Vendosur sipas Kërkesës për Revizion për të cilën 
shprehimisht është e autorizuar në bazë te nenit 212 të LPK-së të ketë 
shkelur nenin 31.2 (e drejta për gjykim të drejtë e të paanshëm) nenin 54 
(mbrojtja gjyqësore e të  drejtave) apo nenin 6 i KEDNJ (e drejta për 
gjykim të drejtë dhe të paanshëm) për të cilat parashtruesi i kërkesës ka 
supozuar se janë shkelur. 

 
26. Në fakt parashtruesi i kërkesës përpos shprehjes së mos kënaqësisë për 

Revizionin e nxjerrë nga Gjykata Supreme nuk ka argumentuar në 
mënyrë bindëse se pse gjykimi ”nuk ka qenë i drejtë dhe i paanshëm” se 
në cilën mënyrë ai ka qenë i trajtuar si i pabarabartë apo cila fazë e 
procedurës ka qenë kundër kushtetuese. 

 
27. Fakti se parashtruesja e kërkesës në Gjykatën Kushtetuese vazhdon të 

punojë në “Raiffeisen bank” dhe se ka lidhur një kontratë të re pune nuk 
është qenësor për këtë çështje juridike dhe nuk argumenton shkeljet 
eventuale Kushtetuese në Aktgjykimin e sfiduar,  pasi që ai si i tillë ka 
ndodhur pasi që Gjykata Supreme të ketë vendosur lidhur me Revizionin 
dhe nuk ishte pjesë e provave të paraqitura para asaj Gjykate. Për më 
tepër përfaqësuesi i  parashtruesit të kërkesës edhe vetë në kërkesë ka 
theksuar se kontrata e re e punës e lidhur ne mes të parashtrues së 
kërkesës dhe punëdhënësit të saj pasi që Gjykata Supreme kishte 
vendosur lidhur me Revizionin e të paditurës, është fakt i ri i cili nuk 
ndikon drejtpërsëdrejti në këtë  çështje juridike, por megjithatë sipas tij 
nuk është në kundërshtim me të drejtën. 

 
28. Gjykata Kushtetuese nuk është Gjykatë e verifikimit të fakteve, dhe me 

këtë rast dëshiron të theksojë se konstatimi i gjendjes faktike të drejtë 
dhe të plotë është juridiksion i plotë i Gjykatave të rregullta dhe se roli i 
saj (i GJ. Kushtuese) është vetëm që ta sigurojë pajtueshmërinë me të 
drejtat që garantohen me Kushtetutë dhe instrumente të tjera ligjore dhe 
prandaj nuk mund të veprojë si "gjykatë e shkallës së katërt", (shih, 
mutatis mutandis, i.a., Akdivar kunder Turqise, 16 shtator 1996, R.J.D, 
1996-IV, para. 65. 
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29. Fakti i thjeshtë se parashtruesit janë të pakënaqur me rezultatin e rastit, 
nuk mund t’u shërbejë atyre si e drejtë të ngrenë një kërkesë të 
argumentueshme për shkelje të Nenit 31 të Kushtetutës (shih mutatis 
mutandis aktgjykim ECHR Appl. No. 5503/02, Mezotur-Tiszazugi 
Tarsulat kundër Hungarisë, Aktgjykim i 26 korrikut 2005). 

 
30. Në këto rrethana Gjykata Kushtetuese nuk gjen fakte se Gjykata 

Supreme nuk ka “Gjykuar drejt dhe paanshëm” duke sjellë vendimin si 
në revizionin e lartshënuar dhe nuk konstaton se me atë vendim të jenë 
shkelur të drejtat e garantuara me kushtetutë. 

 
31. Në këto rrethana parashtruesi ankesës nuk ka “argumentuar në mënyrë 

të mjaftueshme pretendimin e tij” andaj, i propozoj kolegjit shqyrtues që 
në përputhje me rregullin 36 paragrafi 2 pika c dhe d ta refuzojë 
kërkesën si qartas të pabazuar, dhe  

 
 

PËR KËTO ARSYE 
 
Në mbështetje të nenit 113.7 të Kushtetutës, nenit 20 të Ligjit për Gjykatën 
Kushtetuese dhe rregullit 56.2 të Rregullores së punës, Gjykata Kushtetuese 
më 30 nëntor, njëzëri 
 

VENDOS 
 

I. TA HEDHË POSHTË kërkesën si të papranueshme; 
 

II. Ky Vendim do t'u komunikohet palëve dhe do të publikohet në 
Gazetën Zyrtare në pajtim me nenin 20.4 të Ligjit për Gjykatën 
Kushtetuese; 

 
III. Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 
 
 
Gjyqtari raportues                   Kryetari i Gjykatës Kushtetuese 

 
Robert Carolan                               Prof. Dr. Enver Hasani 
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Shahe Ramaj kundër Qeverisë së Republikës së Kosovës, 
Ministrisë së Shëndetësisë  
 
Rasti KI 102-2011, vendimi i datës 12 dhjetor 2011 
 
Fjalët kyçe: actio popularis, palët e autorizuara, diskriminimini në punësim, 
barazia para ligjit, mbrojtja shëndetësore dhe sociale, të drejtat e njeriut, 
kërkesa individuale, marrëveshjet dhe instrumentet ndërkombëtare 
 
Parashtruesja e kishte dorëzuar Kërkesën në bazë të nenit 113.7 të 
Kushtetutës, duke pohuar se Ministria e Shëndetësisë (MSH) ka shkelur 
nenet 21.1, 21.3 dhe 24.1 të Kushtetutës për shkak se nuk e ka shpallur Ligjin 
për Sigurimin Shëndetësor  (“Ligji”).  Parashtruesja e Kërkesës argumente se 
gjykatat e shkallës së ulët nuk kishin dhënë përgjigje në kërkesën e saj, se 
MSH  kishte shpallur shumë ligje të tjera, se Qeveria thoshte se nuk ka 
buxhet për ketë Ligj, përderisa kishte financuar projekte të tjera, dhe se mos-
shpallja e këtij Ligji ishte diskriminuese.  

Gjykata vendosi se Kërkesa ishte e papranueshme në bazë të neneve 113.1 
dhe 113.7 sepse ajo nuk e kishte arsyetuar si duhet pretendimin se një 
autoritet publik i kishte shkelur të drejtat dhe liritë e saj individuale  të 
garantuara me Kushtetutë, duke shtuar se Kushtetuta nuk parasheh ushtrim 
të ankesave abstrakte actio popularis 

 
Prishtinë, më 12 dhjetor 2011 

Nr. ref.: RK176/11 

 
 
 

AKTVENDIM PËR PAPRANUESHMËRI 
 

në 
 

Rastin Nr. KI 102/11 
 

Parashtruesja 
 

Shahe Ramaj 
 

kundër 
 

Qeverisë së Republikës së Kosovës, Ministrisë së Shëndetësisë 
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GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS 
 
e përbërë nga: 
 
Enver Hasani, Kryetar 
Kadri Kryeziu, Zëvendëskryetar 
Robert Carolan, gjyqtar  
Altay Suroy, gjyqtar 
Almiro Rodrigues, gjyqtar 
Snezhana Botusharova, gjyqtare 
Ivan Čukalović, gjyqtar 
Gjyljeta Mushkolaj, gjyqtare dhe 
Iliriana Islami, gjyqtare 
 
 
Parashtruesja e kërkesës 
 
1. Parashtruese është znj. Shahe Ramaj, me vendbanim në Tërdec, komuna 

e Gllogocit. 
 
Objekti i çështjes 
 
2. Parashtruesja dorëzoi një kërkesë në Gjykatën Kushtetuese të Republikës 

së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: Gjykata) më 28 korrik 2011. Ajo 
ankohet që Qeveria e Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: 
Qeveria), Ministria e Shëndetësisë nuk e ka shpallur Ligjin për sigurimin 
shëndetësor. 
 

3. Parashtruesja ankohet që Qeveria - Ministria e Shëndetësisë ka shkelur: 
 

a. Nenin 21.1 dhe 3 [Parimet e Përgjithshme] dhe nenin 24.1 [Barazia 
para Ligjit] të Kushtetutës së Republikës së Kosovës (në tekstin e 
mëtejmë: Kushtetuta); 

b. Nenin 29 të Deklaratës Universale për të Drejtat e Njeriut; 
c. Nenin 1 [Detyrimi për të respektuar të drejtat e njeriut] dhe nenin 14 

[Ndalimi i diskriminimit] të Konventës Evropiane për Mbrojtjen e të 
Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore dhe Protokollet e saj (në 
tekstin e mëtejmë: KEDNJ); dhe 

d. Nenin 2 të Konventës Ndërkombëtare për të Drejtat Civile dhe 
Politike dhe Protokollet e saj. 

 
Baza juridike 
 
4. Neni 113.7 i Kushtetutës, neni 22 i Ligjit (Nr. 03/L-121 i 15 janarit 2009) 

për Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës (në tekstin e 
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mëtejmë: Ligji), dhe rregulli 56 (2) i Rregullores së punës të Gjykatës 
Kushtetuese të Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: Rregullorja 
e punës). 

 
Procedura në Gjykatë 
 
5. Parashtruesja e dorëzoi kërkesën në Gjykatë më 28 korrik 2011. 
 
6. Më 17 gusht 2011, Kryetari, me Urdhrin Nr. GJR. 102/11, e caktoi 

Zëvendëskryetarin Kadri Kryeziu Gjyqtar raportues. Të njëjtën datë, 
Kryetari, me Urdhrin Nr. KSH. 102/11, e caktoi Kolegjin shqyrtues të 
përbërë nga gjyqtarët Snezhana Botusharova (kryesuese), Enver Hasani 
dhe Gjyljeta Mushkolaj. 

 
7. Më 24 tetor 2011, Gjykata e njoftoi Ministrinë e Shëndetësisë për këtë 

kërkesë, e cila u përgjigj më 9 nëntor 2011 duke thënë që projektligji për 
sigurimin shëndetësor është përgatitur dhe që Ministria e Shëndetësisë 
është vetëm duke pritur vlerësimin e implikimeve buxhetore nga 
Ministria e Financave për t’ia proceduar Qeverisë projektligjin për 
sigurimin shëndetësor. 

 
8. Më 29 nëntor 2011, Kolegji shqyrtues e shqyrtoi raportin e Gjyqtarit 

raportues dhe i rekomandoi Gjykatës për papranueshmëri të kërkesës. 
 
Përmbledhje e fakteve 
 
9. Më 28 mars 2011, parashtruesja ngriti padi në Gjykatën Komunale në 

Prishtinë kundër Qeverisë, Ministrisë së Shëndetësisë, për shkak të 
mosshpalljes së Ligjit për sigurimin shëndetësor. 

 
10. Më 29 prill 2011, parashtruesja dorëzoi një kërkesë në Gjykatën 

Komunale, me të cilën kërkonte shqyrtimin e padisë së saj. 
 
11. Më 24 maj 2011, parashtruesja dorëzoi një parashtresë në Gjykatën 

Komunale për modifikimin e padisë së saj. 
 
12. Më 31 maj 2011, parashtruesja ushtroi ankesë në Inspektoratin Gjyqësor 

të Këshillit Gjyqësor të Kosovës (në tekstin e mëtejmë: KGJK) kundër 
Gjykatës Komunale në Prishtinë për shkak të dështimit për ta shqyrtuar 
dhe zgjidhur padinë e saj. 

 
13. Më 8 qershor 2011, Zyra e Prokurorit Disiplinor (në tekstin e mëtejmë: 

ZPD) e KGJK-së vendosi që kërkesa e parashtrueses është e 
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parakohshme për shkak të faktit që ajo e kishte dorëzuar padinë e saj në 
Gjykatën Komunale vetëm më 28 mars 2011 (ZPD/11/kb/0472). 

 
14. Më 13 qershor 2011, parashtruesja ushtroi ankesë në KGJK kundër 

vendimit të ZPD-së. 
 
Pretendimet e parashtrueses 
 
15. Parashtruesja pohon që: 
 

a. Deri më tani nuk ka marrë përgjigje as nga KGJK-ja as nga Gjykata 
Komunale në Prishtinë; 

b. Qeveria, përkatësisht Ministria e Shëndetësisë, ka shpallur shumë 
ligje, ndërsa Ligji për sigurimin shëndetësor nuk është shpallur; 

c. Qeveria ka theksuar se nuk ka buxhet për shpalljen e këtij ligji, por kjo 
nuk është e vërtetë. Qeveria ka miratuar shumë ligje dhe ka ndarë 
buxhet për ndërtimin e shumë ndërtesave për strehim social në 
Kosovë, për ndërtimin e universiteteve në Kosovë dhe për 
magjistralen në Kosovë. Ajo ka fonde për gjithçka, por jo për Ligjin 
për sigurimin shëndetësor. 

d. Me mosshpalljen e këtij ligji, Qeveria e Kosovës ka bërë diskriminimin 
më të madh të mundshëm që një vend mund t’ua bëjë qytetarëve të 
vet, posaçërisht kësaj kategorie. 

 
Vlerësimi i pranueshmërisë së kërkesës 
 
16. Parashtruesja pohon që Qeveria, Ministria e Shëndetësisë, ia ka shkelur 

të drejtat e garantuara me nenet 21.1 dhe 3 [Parimet e Përgjithshme] dhe 
24.1 [Barazia para Ligjit] të Kushtetutës, nenin 29 të Deklaratës 
Universale për të Drejtat e Njeriut, nenin 1 [Detyrimi për të respektuar të 
drejtat e njeriut] dhe nenin 14 [Ndalimi i diskriminimit] të KEDNJ-së, 
dhe nenin 2 të Konventës Ndërkombëtare për të Drejtat Civile dhe 
Politike dhe Protokolleve të saj, për shkak të mosshpalljes së Ligjit për 
sigurimin shëndetësor. Gjykata vëren që, për të gjykuar për ankesën e 
parashtrueses, ajo së pari duhet të shqyrtojë nëse parashtruesja i ka 
përmbushur kriteret për pranueshmëri, të përcaktuara në Kushtetutë 
dhe të specifikuara më tej në Ligj dhe në Rregullore të punës. 

 
17. Në këtë drejtim, Gjykata i referohet nenit 113.1 të Kushtetutës, i cili 

përcakton: 
 

“Gjykata Kushtetuese vendos vetëm për rastet e ngritura para gjykatës 
në mënyrë ligjore nga pala e autorizuar." 

 
dhe nenit 113.7 të Kushtetutës, i cili thotë: 
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“Individët janë të autorizuar të ngrenë shkeljet nga autoritetet publike 
të të drejtave dhe lirive të tyre individuale, të garantuara me 
Kushtetutë, mirëpo vetëm pasi të kenë shteruar të gjitha mjetet juridike 
të përcaktuara me ligj." 

 
18. Prandaj, Gjykata thekson që Kushtetuta nuk parasheh “actio popullaris”, 

d.m.th. individët nuk mund të ankohen në abstrakt për legjislacionin apo 
aktet e Qeverisë që nuk janë zbatuar personalisht në ta përmes një mase 
të zbatimit. 

 
19. Nga dokumentet e dorëzuara, Gjykata vëren që ajo nuk ka argumentuar 

që një autoritet publik ia ka shkelur të drejtat individuale dhe liritë e 
garantuara me Kushtetutë, siç përcaktohet në nenin 113.7 të Kushtetutës. 

 
20. Prandaj, rezulton që kërkesa e parashtrueses duhet të hidhet poshtë si e 

papranueshme. 
 

PËR KËTO ARSYE 
 
Në mbështetje të neneve 113.1 dhe 113.7 të Kushtetutës, nenit 47 të Ligjit për 
Gjykatën Kushtetuese dhe rregullit 56 (2) të Rregullores së punës, Gjykata 
Kushtetuese më 29 nëntor 2011, njëzëri 
 

 
VENDOSI 

 
I. TA HEDHË POSHTË kërkesën si të papranueshme; 

 
II. Ky Vendim do t'u komunikohet palëve dhe do të publikohet në 

Gazetën Zyrtare, në pajtim me nenin 20.4 të Ligjit për Gjykatën 
Kushtetuese; dhe 

 
III. Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 
 
 
 
Gjyqtari raportues                     Kryetari i Gjykatës Kushtetuese 

 
Mr.Sc. Kadri Kryeziu                           Prof. Dr. Enver Hasani 
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Bujar Luzha kundër Drejtorisë për Urbanizëm, Kadastër dhe 
Mbrojtje të Mjedisit në Kuvendin Komunal të Kaçanikut 
 
Rasti KI 39-2010, vendimi i datës 12 dhjetor 2011 
 
Fjalët kyçe: kontest administrativ, konfimimi i pronësisë, pushteti i qeverisë 
për përvetësimin e pronës private, dëbim, ekzekutim i vendimit, shterja e 
mjeteve juridike, kërkesa individuale, masa të përkohshme, mbrojtja e 
pronës 
 
Parashtruesi e dorëzoi Kërkesën në bazë të nenit 113.7 të Kushtetutës, duke 
pretenduar se vendimi i Drejtorisë së Urbanizmit, Kadastrës dhe Mbrojtjes 
së Mjedisit shkelte të drejtat e tij për mbrojtjen e pronës sipas nenit 46 të 
Kushtetutës, pasi që ai ishte në kundërshtimi me masat e përkohshme të 
caktuara nga Gjykata e Qarkut e Prishtinës si pjesë e kontestimit nga ana e 
tij, të përpjekjes së pronarit që ta dëbojë atë nga prona e marrë me qira.  

Gjykata vendosi se Kërkesa ishte e parakohshme dhe e papranueshme sipas 
Rregullës 47.2 të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese, sepse parashtruesi nuk i 
kishte shterur të gjitha mjetet juridike, duke theksuar se mjetin juridik për 
mosrespektim të masave të përkohshme është në dispozicion në gjykatat më 
të ulëta, duke cituar rastet Universiteti AAB-RIINVEST SHPK kundër 
Qeverisë së Kosovës dhe Selmouni kundër Francës.  

 
Prishtinë, më 12 dhjetor 2011 

Nr. ref.: RK164/11 
 

 
 

 
AKTVENDIM PËR PAPRANUESHMËRI 

 
në 

 
Rastin Nr. KI 39/10 

 
Parashtruesi  

 
Bujar Luzha 

 
kundër 

 
Drejtorisë së Urbanizmit, Kadastrës dhe Mbrojtjes së Mjedisit të 

Kuvendit Komunal të Kaçanikut 
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GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS  

e përbërë nga:  
 
Enver Hasani, Kryetar  
Kadri Kryeziu, Zëvendëskryetar 
Robert Carolan, gjyqtar  
Altay Suroy, gjyqtar  
Almira Rodrigues, gjyqtar  
Snezhana Botusharova, gjyqtare 
Ivan Čukalović, gjyqtar  
Gjylieta Mushkolaj, gjyqtare dhe  
Iliriana Islami, gjyqtare  
 
 
Parashtruesi i kërkesës   
 
1. Parashtruesi i kërkesës është  z. Bujar Luzha me vendbanim në Kaçanik. 
 
Vendimi i kontestuar  
 
2. Parashtruesi i kërkesës konteston aktvendimin 06 nr. 6924/2009 të 26  

gushtit 2009 të Drejtorisë së Urbanizmit, Kadastrës dhe Mbrojtjes së 
Mjedisit. 

 
Objekti i çështjes 
 
3. Kërkesa  e parashtruesit  ka të bëjë  me  shkelje të  supozuar të nenit 46 

paragrafi 1 dhe 2 [Mbrojtja e Pronës], të Kushtetutës së Republikës së 
Kosovës (më tutje: “Kushtetuta”). 

 
Baza juridike 
 
4. Neni 113.7 i Kushtetutës, neni 22 i Ligjit dhe Rregulli 56(2) i Rregullores.   
 
Procedura në gjykatë 
 
5. Më 31 maj 2010, parashtruesi i kërkesës dorëzoi Kërkesën në Gjykatën 

Kushtetuese të Republikës së Kosovës (më tutje: “Gjykata”). 
 
6. Më 2 qershor 2010, me Vendimin Nr. GJR. 39/11 Kryetari caktoi 

gjyqtarin Altay Suroy   Gjyqtar Raportues dhe po të njëjtën ditë me 
vendimin Nr. KSH. 39/10 caktoi Kolegjin Shqyrtues në përbërje të 
gjyqtarëve: 1. Robert Carolan (kryesues), 2. Mr. sc. Kadri Kryeziu dhe 3. 
Dr. Iliriana Islami. 
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7. Më 24 gusht 2010, kopja e kërkesës së parashtruesit  iu dërgua Kuvendit 

Komunal në Kaçanik (më tutje: “KK-Kaçanik”), respektivisht Drejtorisë 
së Urbanizmit, Kadastrës dhe Mbrojtjes së Mjedisit (më tutje: 
“DUKMM”). 

 
8. Më 4 tetor 2010, parashtruesi i kërkesës dorëzoi në Gjykatë 

dokumentacion shtesë. 
 

9. Më 6 qershor 2011, Kuvendi Komunal i Kaçanikut dorëzoi përgjigje në 
kërkesë. 

 
10. Më 22 nëntor 2011, Kolegji shqyrtues e shqyrtoi raportin e Gjyqtarit 

raportues dhe i rekomandoi Gjykatës papranueshmërinë e kërkesës.  
 
Përmbledhja e fakteve të procedurave administrative 
 
11. Më 7 korrik 2009, KK-Kaçanik, me Njoftimin nr. 06. nr. 5146/2009, 

kërkoi nga parashtruesi që deri më 7 gusht 2009 ta lirojë lokacionin që ia 
kishte dhënë me qira KK-Kaçanik, respektivisht DUKMM-ja. 
 

12. Më 27 korrik 2009, parashtruesi paraqiti ankesë në KK-Kaçanik dhe 
kundërshtoi njoftimin nr. 06. nr. 5146/2009 për lirimin e lokacionit që 
ia kishte dhënë  më vendimin 05. nr 463-70/86 të 8 korrikut 1987 ish 
KK-Kaçanik. 

 
13. Më 3 gusht 2009, KK-Kaçanik respektivisht DUKMM-ja me aktvendimin 

Nr. 6035/2009 refuzoi kërkesën e parashtruesit dhe vendosi që edhe më 
tutje të mbetet në fuqi njoftimi nr. 06. nr. 5146/2009 i 7 korrikut 2009, 
me arsyetimin se në lokacionin ku gjendeshin lokalet e përkohshme 
afariste ishte planifikuar ndërtimi i hyrjes kryesore nga magjistralja M2 
për qytetin e Kaçanikut, dhe se parashtruesi është shfrytëzues  i 
përkohshëm në bazë të vendimit 05. nr 463-70/86 të 8 korrikut 1987. 

 
14. Me 7 gusht 2009, në afatin e paraparë ligjor, parashtruesi bëri ankesë në 

Ministrinë e Planifikimit Hapësinore (më tutje: “MPH”-ja) kundër 
Aktvendimit Nr. 6035/2009 të 3 gushtit 2009 të KK-Kaçanik. 
Parashtruesi në ankesë ceku se lokacioni për të cilin bëhet fjalë nuk është 
nën pronësinë e KK-Kaçanik, por është pronë e Ministrisë së Transportit 
dhe Postë Telekomunikacionit, respektivisht Drejtorisë së Rrugëve. 

 
15. Më 26 gusht 2009, DUKMM-ja me aktvendimin Nr. 6924/2009 refuzoi 

serish ankesën  e parashtruesit dhe me tutje la në fuqi njoftimin 06. nr. 
5146/2009 të 7 korrikut 2009 dhe aktvendimin Nr. 6035/2009 të 3 
gushtit 2009 për largimin e pronës së përkohshme, duke potencuar se 
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objekti i përkohshëm i cili i është lejuar parashtruesit për shfrytëzim në 
vitin 1987 është i vendosur në pjesën e ngastrës kadastrale, e njohur  si 
Rrugët Publike të pa kategorizuara, me të cilat menaxhon Komuna e 
Kaçanikut. 

 
16. Më 5 tetor 2009, parashtruesi kërkoi që KK-Kaçanik t’ia dorëzojë 

procesin lidhur me  ekzekutimin e rrënimit të objektit me dhunë nga kjo 
e fundit. 

 
17. Më 6 qershor 2011, Komuna Kaçanikut dorëzoi përgjigjen në kërkesë me 

anë të së cilës mbron ekzekutimin e vendimit të saj për rrënimin e 
objektit të parashtruesit, duke e arsyetuar atë me faktin që parashtruesi 
ka qenë i njoftuar në kohë për largimin e objektit të tij. E njëjta 
pretendon që parashtruesi është ankuar dhe është thirrur Po ashtu 
thekson se aktvendimi i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë për dhënien e 
masës së sigurisë ka të bëjë me ngastrën kadastrale 1849 e jo me 
ngastrën kadastrale 1850 të evidencuar në listën poseduese nr. 1159 si 
pasuri shoqërore – Rrugë të pakategorizuara, shfrytëzues Komuna e 
Kaçanikut. 

 
Përmbledhja e fakteve të procedurave gjyqësore 
 
18. Më 22 korrik 2009, parashtruesi ushtroi në Gjykatën Komunale të 

Kaçanikut padi me nr. C.nr.133/2009, përmes së cilës kërkoi caktimin e 
masës së sigurisë dhe vërtetimin e pronësisë, por kjo e fundit nuk 
aprovoi kërkesën e parashtruesit për dhënien e masës së sigurisë. 
 

19. Më 7 gusht 2009, parashtruesi paraqiti ankesë në Gjykatën e Qarkut në 
Prishtinë, kundër aktvendimit nr. C.nr.133/2009 të 22 korrikut 2009, 
dhe kërkoi aprovimin e kërkesës për masë të sigurisë. 

 
20. Më 22 shtator 2009, Gjykata e Qarkut në Prishtinë nxori aktvendimin 

Ac.nr 923/2009  dhe miratoi kërkesën e parashtruesit për masë të 
sigurisë, më ç’rast e ndaloi të paditurën, Drejtorinë e Rrugëve në 
Prishtinë, dhe personat e tretë në ndërmarrjen e çfarëdo veprimi që do të 
dëmtonte objektin e ndërtuar të vendosur në pjesën e ngastrës 
kadastrale 1849 në vendin e quajtur “Dushkaja”,  me kulturë rrugë e 
rendit të parë e regjistruar në fletëposedimin nr. 1159 ZK, përderisa 
çështja e rrënimit dhe rrëzimit të objektit të zgjidhet në procedurë 
administrative.  

 
21. Më 29 shtator 2009, edhe përkundër faktit që Gjykata e Qarkut në 

Prishtinë miratoi kërkesën e parashtruesit për aplikimin e masës se 
sigurisë, KK-Kaçanik nuk zbatoi  vendimin e gjykatës për ndalimin e 
rrënimit të objektit. Por në mënyrë të dhunshme urdhëroi rrënimin e tij, 
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edhe pse aty ishte i vendosur vendimi  Ac.nr 923/2009 për pezullimin e 
të gjitha veprimeve lidhur me objektin. 

 
22. Më 15 janar 2010, parashtruesi parashtroi kërkesë në Institucionin e 

Avokatit të Popullit (më tutje: IAP). Ky institucion ekzekutimin e 
Aktvendimit Nr. 5156/09 të 29 shtatorit 2009 e konsideroi si jo 
kushtetues, përderisa KK-Kaçanik, respektivisht DUKMM-ja, u njoftua 
që Gjykata e Qarkut në Prishtinë ka miratuar kërkesën e parashtruesit 
për dhënien e masës së sigurisë, prandaj veprimi i ndërmarrë nga 
autoritetet Komunale të Kaçanikut  është në kundërshtim me nenin 124 
paragrafi 6 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës. IAP ka kërkuar nga 
KK-Kaçanik informacione  lidhur me arsyen e mos zbatimit të masës së 
sigurisë  lëshuar nga Gjykata e Qarkut në Prishtinë më 22 shtator 2009, 
në një afat të arsyeshëm jo më vonë se 26 shkurti 2010, për të proceduar 
më tutje me kërkesën e parashtruesit. 

 
Pretendimet e parashtruesit të kërkesës  
 
23. Parashtruesi i kërkesës pretendon se autoritetet Komunale të Kaçanikut 

me Aktvendimin 06 nr. 6924/2009 të 26 gushtit 2009, kanë vendosur në 
mënyrë kundërligjore për shkak se organi që ka nxjerrë vendimin, sipas 
parashtruesit ka qenë jo kompetent dhe ka vendosur përkundër faktit që 
Gjykata e Qarkut në Prishtine ka miratuar kërkesën e tij për aplikimin e 
masës së sigurisë, këto shkelje janë konstatuar edhe nga IAP, siç 
përmendet në paragrafin 18 të këtij raporti. 

 
Vlerësimi i pranueshmërisë së kërkesës 
  
24. Parashtruesi pretendon se  e drejta e tij e garantuar me Nenin 46 

paragrafi 1 dhe 2   [Mbrojtja e Pronës] të Kushtetutës i është shkelur. 
Gjykata, në mënyrë që të jetë në gjendje të gjykojë për Kërkesën e 
parashtruesit duhet që fillimisht të vlerësojë nëse parashtruesi i kërkesës 
i ka plotësuar kriteret e parapara me Kushtetutë, Ligj dhe Rregullore të 
punës, posaçërisht, duhet të provojë nëse i ka shterur të gjitha mjetet 
juridike të parapara me ligj.   
 

25. Gjykata, pasi që shqyrtoi të gjitha faktet dhe provat relevante, vëren se 
parashtruesi kishte ushtruar padi në Gjykatën Komunale në Kaçanik dhe 
kishte kërkuar vërtetimin e pronësisë së pronës kontestuese, si dhe 
aplikimin e masës së sigurisë për çështjen e njëjtë, mirëpo kërkesëpadia 
e parashtruesit ishte refuzuar si e pa bazë nga kjo e fundit. Parashtruesi, 
më pas, parashtroi ankesë në Gjykatën e Qarkut në Prishtinë me 
kërkesën për aplikimin e masës së sigurisë dhe ndalimin e rrënimit të 
objektit në ngastrën kadastrale 1849,  pasi që kjo e fundit kishte 
vërtetuar gjendjen reale faktike e konsideron si të arsyeshme dhe të 
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bazuar kërkesën e parashtruesit për aplikimin e masës së sigurisë bazuar 
në nenin 297.1(b) të LPK-së, nga fakti që Gjykata Komunale kishte bërë 
vlerësim të gabuar të së drejtës materiale për shkak se Komuna e 
Kaçanikut nuk ia kishte specifikuar parashtruesit drejt dhe saktë në 
njoftim se cilat veprime duhet t’i ndërmerrte i njëjti për lirimin e 
lokacionit, pasi që bëhej fjalë për dy ngastra kadastrale. Më pas KK-
Kaçanik, edhe përkundër faktit që Gjykata e Qarkut në Prishtinë kishte 
miratuar kërkesën e parashtruesit për aplikimin e masës së sigurisë, ka 
urdhëruar rrënimin e objektit. 
 

26. Megjithatë, Gjykata konstaton se edhe sikurse të ekzistonin shkeljet e 
supozuara të të drejtave të garantuara me kushtetutë, parashtruesi i 
kërkesës është dashur që të drejtën e tij ta realizojë përmes procedurave 
të rregullta gjyqësore, duke ushtruar padi në gjykatën kompetente, me 
kërkesë për kompensimin e dëmit të shkaktuar nga autoritetet e 
Komunës së Kaçanikut. 

 
27. Prandaj, nga faktet përmendura me lartë, del se kërkesa e parashtruesit 

është e parakohshme, nga shkaku se parashtruesi nuk ka provuar që i ka 
shterur të gjitha mjetet efektive juridike në dispozicion sipas ligjit, që 
qartazi citon: 

 
Neni 47.2 [Ligji për Gjykatën Kushtetuese] 
 

“Individi mund ta ngritë kërkesën në fjalë vetëm pasi që të ketë shteruar 
të gjitha mjetet juridike të përcaktuara me ligj” 

 
28. Arsyetimi për kërkesën e shterimit është që t'iu ofrojnë autoriteteve 

kompetente, duke përfshirë gjykatat, mundësinë për të parandaluar ose 
për të korrigjuar shkeljet e supozuara të Kushtetutës. Rregulli bazohet në 
supozimin, se rendi juridik i Kosovës do të sigurojë mjete efektive 
juridike për shkeljet e të drejtave kushtetuese (shih; Aktvendimi për 
Papranueshmëri: AAB-RIINVEST L.L.C., Prishtinë vs Qeverisë së 
Republikës së Kosovës, KI-41/09 të datës 21 janar 2010) dhe shih 
mutatis mutandis, ECHR, Selmouni v. France, no. 25 803/94, vendim i 
28 korrikut 1999). 
 

29. Rrjedhimisht, Kërkesa e Parashtruesit është e papranueshme bazuar në 
nenin 113.7 të Kushtetutës dhe nenin 47.2 të Ligjit.  

 
 
 
 

PËR KËTO ARSYE 
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Gjykata Kushtetuese, në pajtim me nenin 113.7 të Kushtetutës dhe nenin 
47.2 të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese, si dhe rregullin 56 (2) të Rregullores 
së punës, më 22 nëntor 2011, njëzëri: 
 

VENDOSI 
 

I. TA HEDHË POSHTË kërkesën si të papranueshme; 
 

II. Ky Vendim do t’u komunikohet palëve dhe do të botohet në Gazetën 
Zyrtare, në pajtim me nenin 20.4 të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese; 
dhe 

 
III. Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 

 
 
 

Gjyqtar Raportues                                Kryetar i Gjykatës Kushtetuese 
 
Altay Suroy                                                    Prof. Dr. Enver Hasani 
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Dedë Bala kundër Aktgjykimeve të Gjykatës Komunale të 
Prishtinës P. Nr. 2630/2006, Gjykatës së Qarkut të Prishtinës Ap. 
Nr. 242/2007 dhe të Gjykatës Supreme të Kosovës Pkl. Nr. 
101/2010 
 
Rasti KI 42-2011, vendimi i datës 12 dhjetor 2011 
 
Fjalët kyçe: çështje penale, të drejtat e njeriut, kërkesë individuale, synimi 
për të kryer vepër penale, masa të përkohshme, mbrojtja gjyqësore e të 
drejtave, favorizimi, kërkesë qartazi e pabazuar, rrethana lehtësuese, 
shpërblimi, e drejta në gjykim të drejtë dhe të pavarur, prova të 
mjaftueshme, evazioni tatimor 
 
Parashtruesi, i cili kishte bërë evazion fiskal në të ardhura, e dorëzoi 
Kërkesën në bazë të nenit 113.7 të Kushtetutës, duke pretenduar se janë 
shkelur të drejtat e tij sipas nenit 7.1, 54 dhe 102 të Kushtetutës nga 
aktgjykimi i Gjykatës Supreme i cili kishte konfirmuar vendimet e gjykatave 
më të ulëta për hedhjen poshtë të pretendimeve të Parashtruesit se 
deklaratat që ai i ka dhënë gjatë marrjes në pyetje nga policia janë pranuar 
në mënyrë të gabuar si dëshmi, se shkelja e ndëshkueshme nuk njihej me ligj 
dhe se kishte dëshmi të pamjaftueshme për synimin e tij për të kryer vepër 
penale. 

Gjykata vendosi se Kërkesa ishte qartazi e pabazuar dhe e papranueshme 
sipas Rregullës 36.1(c) dhe 36.2 të Rregullores së Punës sepse Parashtruesi 
nuk mundi të ofronte prova prima facie, për të mbështetur shkeljen 
kushtetuese, duke cituar rastin Vanek kundër Republikës Sllovake.  Ajo po 
ashtu theksoi mungesën e provave se procedurat e Gjykatës Supreme kanë 
qenë në ndonjë mënyrë të padrejta apo të njollosura nga arbitrariteti, duke 
cituar rastin Shub kundër Lituanisë. Përveç kësaj, Gjykata e hodhi poshtë 
kërkesën e Parashtruesit për pezullimin e dënimit të tij me burg si masë të 
përkohshme, në bazë të nenit 27 të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese, sepse ai 
nuk kishte mundur të demonstronte mundësinë e shkaktimit të dëmeve të 
pariparueshme nëse nuk do të caktohej masa e përkohshme, apo se ajo do të 
ishte në interes publik. 

Prishtinë, me 12  dhjetor 2011 
Nr. ref.: RK173/11 

 
 

AKTVENDIM PËR PAPRANUESHMËRI 
 

në 
 

Rastin nr. KI 42/11  
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Parashtruesi 
 

Dedë Bala 
  

 
Vlerësim i kushtetutshmërisë së aktgjykimeve të Gjykatës 

Komunale të Prishtinës P. nr. 2630/2006, Gjykatës së Qarkut të 
Prishtinës Ap. nr. 242/2007 dhe të Gjykatës Supreme të Kosovës 

Pkl. nr. 101/2010  
 

 
GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS 

 
e përbërë nga: 
 
Enver Hasani, Kryetar 
Kadri Kryeziu, Zëvendëskryetar  
Robert Carolan, gjyqtar 
Altay Suroy, gjyqtar 
Almiro Rodrigues, gjyqtar  
Snezhana Botusharova, gjyqtare 
Ivan Čukalović, gjyqtar 
Gjyljeta Mushkolaj, gjyqtare dhe 
Iliriana Islami, gjyqtare  
 
Parashtruesi i kërkesës  
 
1. Parashtruesi është Dedë Bala, nga Komuna e Gjakovës. 
 
Objekti i çështjes  
 
2. Parashtruesi pohon shkeljen e nenit 7.1.[Vlerat], nenit 31 [e Drejta në 

Gjykim të Drejtë e të Paanshëm] paragrafi në lidhje me nenin 6 dhe 13 të 
Konventës Evropiane për të drejtat e njeriut (në tekstin e mëtejmë: 
Konventa), nenit 54 [Mbrojtja Gjyqësore e të Drejtave] dhe nenit 102 
paragrafi 2 [Parimet e Përgjithshme të Sistemit Gjyqësor] të Kushtetutës 
së Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: Kushtetuta). 
Parashtruesi, gjithashtu pretendon shkeljen e nenit 1 të Protokollit nr. 1 
të Konventës.  

 
Baza juridike  
 
3. Kërkesa bazohet në nenin 113.7 të Kushtetutës, nenet 46, 47, 48 dhe 49 

të Ligjit nr. 03/L -121 për Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës 
(në tekstin e mëtejmë: Ligji) dhe rregullin 56 (2) të Rregullores së punës 
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të Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: 
Rregullorja e punës).  

 
Vendimet e kontestuara  
 
4. Në kërkesën e tij parashtruesi konteston Aktgjykimin e Gjykatës 

Komunale të Prishtinës P. nr. 2630/2006, të datës 26 mars 2007. Ai 
gjithashtu, konteston Aktgjykimin e Gjykatës së Qarkut të Prishtinës Ap. 
nr. 242/2007, të datës 27 maj 2010, dhe Aktgjykimin e Gjykatës 
Supreme të Kosovës Pkl. nr. 101/2010, të datës 30 dhjetor 2010.  

 
Procedura në Gjykatë  
 
5. Më 28 shkurt 2011, parashtruesi dorëzoi një letër me argumente për 

ankesë në Gjykatën Kushtetuese (në tekstin e mëtejmë: Gjykata).  
 
6. Më 24 mars 2011, parashtruesi dorëzoi kërkesën në Gjykatë.  
 
7. Në kërkesën e tij, parashtruesi gjithashtu kërkon masë të përkohshme 

për të suspenduar dënimin e tij me burgim, deri në kohën kur Gjykata 
Kushtetuese të vendosë dhe vlerësojë kushtetutshmërinë e vendimeve të 
kontestuara. 

 
8. Më 18 prill, Kryetari emëroi gjyqtaren Snezhana Botusharova Gjyqtare 

raportuese dhe Kolegjin shqyrtues të përbërë nga gjyqtarët Robert 
Carolan (kryesues), Altay Suroy dhe Kadri Kryeziu.  

 
9. Më 29 nëntor 2011, pasi shqyrtoi raportin e Gjyqtarit raportues, Kolegji 

shqyrtues i rekomandoi Gjykatës në përbërje të plotë papranueshmërinë 
e kërkesës.  

 
Përmbledhja e fakteve  
 
10. Më 26 mars 2007, Gjykata Komunale e Prishtinës në Vendimin e vet P. 

nr. 2630/2006, gjeti parashtruesin fajtor për shmangie nga tatimi sipas 
nenit 249 paragrafi 2, në lidhje me paragrafin 1 të Kodit të Përkohshëm 
Penal të Kosovës (UNMIK/REG/2003/25, në tekstin e mëtejmë: KPPK). 

 
11. Gjykata Komunale e dënoi parashtruesin me një vit vuajtje burgimi, pas 

aktgjykimit të formës së prerë e detyrues dhe gjobiti atë me 12,000 €, të 
cilën shumë duhej ta paguajë brenda një viti në 12 këste të barabarta, nga 
data e aktgjykimit të formës së prerë dhe të detyrueshëm. Dënimi, 
gjithashtu mbulon kohën që parashtruesi e kishte kaluar në paraburgim 
prej 11 dhjetorit 2006 deri më 26 mars 2007.  
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12. Parashtruesi, gjithashtu ishte i detyruar t’ia kompensojë palës së 
dëmtuar dëmin material me pagesën e shumës prej 31,914.17 € brenda 15 
ditëve prej kur aktgjykimi merr formën e prerë.  

 
13. Gjykata Komunale vërejti se e mira materiale e fituar me kryerjen e 

veprës penale nga ana e të akuzuarit arrin shumën prej së paku 
212,761.15 €. Në këtë rast konfiskimi i fitimit nuk ishte i mundshëm 
kështu që dallimi mes fitimit neto dhe dëmeve (180,846.98 €) duhej 
paguar Buxhetit të Konsoliduar të Kosovës.  

 
14. Parashtruesi u ankua ndaj aktgjykimit në Gjykatën e Qarkut. Ai 

pretendon se kishte shkelje procedurale në kundërshtim me dispozitat e 
nenit 403, paragrafi 1, pika 9 dhe 12, paragrafi 2 pika 1 dhe 2, të 
Procedurës së Kodit të Përkohshëm Penal të Kosovës 
(UNMIK/REG/2003/26, në tekstin e mëtejmë: PKPPK). Ai arriti në këtë 
përfundim sepse ai ishte marrë në pyetje nga një zyrtar i Drejtorisë së 
Hetimeve të Krimeve Ekonomike dhe Korrupsionit në Prishtinë, para 
paraqitjes së provave, dhe ai pohon se deklarata e tij ishte e cunguar dhe 
ai ishte përjashtuar nga përdorimi dhe paraqitja e provave materiale 
gjatë marrjes në pyetje që nga dita e arrestimit e tutje. Ai pohon se 
aktgjykimi ishte kontradiktor dhe nuk përmban arsye për fakte 
vendimtare, ngritjes së aktakuzës nuk i kanë paraprirë veprimet hetuese, 
të cilat ai besonte se do të  vërtetonin në mënyrë të drejtë dhe të plotë 
gjendjen faktike, dhe e drejtat e tij për mbrojtje ishte shkelur pasi që ai 
nuk ishte lejuar të përdorë dokumente që ka pasur në dispozicion, në 
dobi të mbrojtjes së tij, që nga momenti i arrestimit të tij. 

 
15. Parashtruesi, gjithashtu pohon se ka pasur shkelje të nenit 404 paragrafi 

1, pikat 1,2,4 dhe 5 të PKPPK, sepse vepra për të cilën ai ishte ndjekur 
penalisht nuk ishte e parashikuar si vepër penale sipas Rregullores së 
UNMIK-ut 2000/20 për Administratën Tatimore, që ka qenë në fuqi me 
30 prill 2005. Vepra penale sipas nenit 15 paragrafi 1 i KPPK nënkupton 
qëllimin për t’iu shmangur tatimeve gjë që parashtruesi nuk e kishte për 
qëllim. Aktgjykimi mes tjerash ishte i bazuar në dispozitat e nenit 71 të 
PKPPK i cili parasheh mundësinë e  shqiptimit të dënimeve për 
bashkimin e veprave penale, përderisa dihet se parashtruesi ishte i 
akuzuar vetëm për një vepër penale, kryerja e të cilave nuk ishte 
dëshmuar nga Gjykata Komunale dhe përfundimisht Gjykata Komunale 
ka vendosur gjendjen faktike gabimisht. 

  
16. Më 27 maj 2010, Gjykata e Qarkut të Prishtinës në vendimin e vet Ap. nr. 

242/2007, miratoi pjesërisht ankesën dhe ndryshoi dënimin në lidhje 
me aktgjykimin mbi dënimin, rrjedhimisht, Gjykata Supreme zvogëloi 
dënimin e parashtruesit në nëntë muaj. Duke arsyetuar këtë vendim 
Gjykata e Supreme pohon se aktgjykimi origjinal i Gjykatës Komunale 
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nuk ka vlerësuar të gjitha rrethanat lehtësuese në nivelin e kërkuar, 
veçanërisht pasi që parashtruesi kishte një familje dhe kundër tij nuk 
është zhvilluar procedurë penale më herët. 

 
17. Gjykata e Qarkut shprehet se aktgjykimi i kontestuar ishte konkret dhe i 

qartë, nuk kishte kontradikta përbrenda vetes dhe në arsyet e paraqitura 
në aktgjykimin e kontestuar. Gjykata e Qarkut nuk ka vërejtur se në 
aktgjykimin e kundërshtuar kishte shkelje themelore të PKPPK, gjendja 
faktike ishte e argumentuar në mënyrë të drejtë e të plotë. Sipas 
përfundimeve dhe opinionit të Gjykatës, eksperti financiar dhe Gjykata 
Komunale në mënyrë të drejtë kanë zbatuar ligjin penal kur kanë 
vlerësuar që veprimet e parashtruesit përmbajnë elemente të veprës 
penale të shmangies së tatimit, sipas nenit 249 paragrafi 2 në lidhje me 
paragrafin 1 të KPPK. Sipas kësaj, pjesa tjetër e aktgjykimit mbetet e 
pandryshuar. 

 
18. Më 12 gusht 2010, parashtruesi dorëzoi një kërkesë për mbrojtjen e 

ligjshmërisë duke u bazuar në shkeljen e nenit 403 paragrafi 1 dhe 12, po 
ashtu edhe paragrafi 2 pika 1 e PKPPK dhe nenit 404 paragrafi 1 pikat 
1,2,4 dhe 5 të PKPPK.  
 

19. Gjykata Supreme e Kosovës me aktgjykimin e vet Pkl. nr. 101.2010, të 
datës 30 dhjetor 2010, refuzoi kërkesën e parashtruesit për mbrojtjen e 
ligjshmërisë. Gjykata Supreme shprehet se ankesa e parashtruesit që ai 
ishte marrë në pyetje nga zyrtarët e Drejtorisë për hetimin e krimeve 
ekonomike dhe korrupsionit para se të jepej ndonjë provë, nuk ishte 
shkelje e nenit 403 paragrafi 1, nën paragrafi 9, dhe asnjë provë nuk 
ishte klasifikuar si e papranueshme dhe pohimet se e drejta e 
parashtruesit ishte shkelur doli të ishte e pabazë sepse procesverbali i 
shqyrtimit gjyqësor tregoi se ai ka gëzuar të gjitha të drejtat e 
parashikuara me ligj dhe atij i është dhënë mundësia për të mbrojtur 
veten gjatë të gjitha fazave të procedurës penale.  

 
20. Gjykata Supreme shprehet se derisa vepra penale për shmangie të tatimit 

nuk parashihet me Rregulloren 2000/20 për Administratën tatimore, 
parashihet me nenin 249 paragrafi 2 i KPPK. Gjithashtu mbulohet edhe 
nga Ligji Penal i Kosovës (në tekstin e mëtejmë: LPK) i cili zbatohej deri 
në vitin 2004, kur u aprovua KPPK. Sidoqoftë, pasi që KPPK parasheh 
një dënim më të lehtë për veprën penale të evazionit fiskal sesa LPK, kjo 
ishte zbatuar në përputhje me ligjet e zbatueshme si ligji më i favorshëm 
për të akuzuarin. 

 
21. Pretendimi i parashtruesit se ai nuk e ka ditur që veprimet e tilla janë të 

ndaluara sepse ai ka mbaruar vetëm shkollën fillore dhe ishte ligjërisht 
dhe faktikisht i mashtruar, sipas Gjykatës Supreme, është absurd për 
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faktin se i pandehuri së pari pohoi se një ligj i pazbatueshëm është 
zbatuar dhe se rezoluta ishte bazuar në dëshmi të papranueshme. Pastaj, 
pohoi se nuk konfirmohej se i akuzuari kishte kryer veprën penale, për të 
përfunduar në fund se i akuzuari në fakt ka fshehur-shmangien e 
taksave, por ishte mashtruar, gjë që është plotësisht kontradiktore. 

 
Pretendimet e parashtruesit  
 
22. Parashtruesi pretendon se kishte shkelje të nenit 7 paragrafi 1 i 

Kushtetutës, sepse gjykatat kanë dështuar të respektojnë parimet e 
pajtueshmërisë me të drejtat dhe liritë e njeriut dhe me sundimin e ligjit, 
në të cilën është bazuar rendi kushtetues i Republikës së Kosovës. 

 
23. Parashtruesi pohon se gjykatat kanë dështuar t’i ofrojnë atij mbështetje 

të plotë dhe të duhur në mbrojtjen e të drejtave të tij, siç garantohet me 
Kushtetutë, pra ata nuk arritën të gjykojnë si duhet mosmarrëveshjen 
penale-juridike. Sipas tij, gjykatat për këtë arsye kanë vepruar në 
kundërshtim me dispozitat e nenit 31 paragrafi 1 dhe 2 i Kushtetutës në 
lidhje me nenin 6 dhe 13 të Konventës Evropiane për të drejtat e njeriut 
(në tekstin e mëtejmë: KEDNJ). 

 
24. Parashtruesi pretendon se gjykatat kanë dështuar t’i ofrojnë atij 

mbrojtjen e duhur ligjore, sikurse garantohet me nenin 54 të 
Kushtetutës. 

 
25. Parashtruesi pohon se gjykatat kanë shkelur nenin 102 paragrafi 2 të 

Kushtetutës që parasheh: “Pushteti gjyqësor është unik, i pavarur, i 
drejtë, apolitik, e i paanshëm...”, sepse gjykatat kanë marrë vendime në 
kundërshtim me ligjin dhe në dëm të parashtruesit. 

 
Vlerësimi paraprak për masa të përkohshme 
 
26. Sa i përket kërkesës së parashtruesit që Gjykata Kushtetuese të lëshojë 

një masë të përkohshme për të suspenduar dënimin e tij me burgim, 
Gjykata konsideron se parashtresat e parashtruesit nuk përmbajnë prova 
dhe arsyetime të mjaftueshme që mund të justifikojnë lejimin e masës së 
përkohshme. 

27. Në veçanti, parashtruesi nuk ka treguar, ashtu si kërkohet me nenin 27 të 
Ligjit, se ai do të pësojë dëme të pariparueshme nëse nuk i lejohet masa e 
përkohshme. Për më tepër, nuk është treguar që vënia e masave të 
përkohshme do të ishte në interes të publikut.  

 
28. Prandaj, nuk janë përmbushur kushtet për vënien e masës së 

përkohshme dhe kërkesa e parashtruesit duhet të refuzohet.  
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Vlerësimi paraprak i pranueshmërisë  
 
29. Në mënyrë që kërkesa të jetë e pranueshme, Gjykata duhet së pari të 

shqyrtojë nëse parashtruesi ka përmbushur kushtet e pranueshmërisë të 
përcaktuara me Kushtetutë, me Ligj dhe Rregulloren e punës të Gjykatës 
Kushtetuese. 

 
30. Në lidhje me këtë, Gjykata rikujton se sipas rregullit 36(1) (c) “Gjykata 

mund të shqyrtojë kërkesat vetëm nëse kërkesa është qartas e bazuar.”  
 
31. Rregulli 36 (2) i Rregullores së punës më tej parasheh: 
 

“Gjykata do të refuzojë një kërkesë si qartas të pabazuar nëse bindet se:  
  
a) Kërkesa nuk arsyetohet prima facie, ose   
 
b) faktet e paraqitura në asnjë mënyrë nuk arsyetojnë pretendimin për 
shkeljen e një të drejte kushtetuese, ose  
 
c) Gjykata vëren se parashtruesi nuk është subjekt i ndonjë shkelje të 
drejtave kushtetuese të garantuara me Kushtetutë, ose  
 
d) kur parashtruesi nuk dëshmon në mënyrë të mjaftueshme 
pretendimin e tij.”  

 
32. Parashtruesi nuk ka paraqitur asnjë provë prima facie që tregon shkeljen 

e të drejtave të tij sipas Kushtetutës (shih Vanek kundër Republikës 
Sllovake, KEDNJ Vendimi për pranueshmërinë e kërkesës nr. 53363/99, 
të 31 majit 2005). 

 
33. Gjykata konstaton se pohimet e parashtruesit për inter alia, shkeljen e 

nenit 31 të Kushtetutës në ndërlidhje me nenin 6 dhe 13 të Konventës, po 
ashtu edhe nenit 1 të Protokollit nr.1 të Konventës, janë tërësisht të 
paargumentuara. 

 
34. Gjykata vëren se Gjykata Supreme ka drejtuar pretendimet e 

parashtruesit në aktgjykimin e vet Pkl. nr. 101.2010, të 30 dhjetorit 2010. 
Duke marrë parasysh këtë, Gjykata Kushtetuese nuk vëren se procedurat 
relevante kanë qenë të padrejta në ndonjë mënyrë, ose të njollosura me 
arbitraritet (shih mutatis mutandis, Shub kundër Lituanisë, KEDNJ 
vendimi për papranueshmërinë e kërkesës nr. 17964/06, të 30 qershorit 
2009). 

 
35. Gjykata përfundon se kërkesa është qartazi e pabazuar, në kuptim të 

nenit 36 të Rregullores së punës. 
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PËR KËTO ARSYE 

 
Gjykata Kushtetuese në përputhje me nenin 113.7 të Kushtetutës, nenin 27 të 
Ligjit dhe rregullin 36 të Rregullores së punës, njëzëri:  
 

 
VENDOSI 

 
I. TA HEDHË poshtë kërkesën si të papranueshme; 

 
II. Ky Vendim do t’u komunikohet palëve dhe do të publikohet në 

Gazetën Zyrtare, në pajtim me nenin 20.4 të Ligjit për Gjykatën 
Kushtetuese; 

 
III. Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 
 

 
Gjyqtari raportues                         Kryetari i Gjykatës Kushtetuese   

 
Snezhana Botusharova                               Prof. Dr. Enver Hasani 
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Lutfi Dervishi kundër Vendimeve të Gjykatës së Qarkut të 
Prishtinës: Kp. nr. 196/2009, PPS. nr. 02/2009, P. nr. 309/10, P. 
nr. 340/10, KA. nr. 278/10 dhe KA. nr. 309/10, P. nr. 309/10, P. 
nr. 340/10, KA nr. 278/10 dhe KA. nr. 309/10 
 
Rasti KI 80-2011, vendimi i datës 12 dhjetor 2011 
 
Fjalët kyçe: pranueshmëria e provave, çështja penale, proces i rregullt ligjor, 
shterja e mjeteve juridike, zgjatja e hetimit, kërkesa individuale, e drejta për 
gjykim të drejtë dhe të paanshëm, e drejta për liri dhe siguri, dërgimi i 
dokumenteve 
 
Parashtruesi e kishte dorëzuar Kërkesën në bazë të nenit 113.7 të 
Kushtetutës, duke pohuar se i janë shkelur të drejtat e tij sipas nenit 31 të 
Kushtetutës dhe neneve 5 dhe 6 të Konventës për Mbrojtjen e të Drejtave 
dhe Lirive Themelore të Njeriut, pasi që ai asnjëherë nuk ishte informuar për 
zgjatjen e hetimit penal, asnjëherë nuk ishte informuar për bastisjen pa 
urdhër të gjykatës dhe për vendimin e  mëpastajmë për tërheqjen e provave 
të marra në mënyrë të paligjshme,  dhe nuk ishte informuar për ankesën e 
prokurorit kundër vendimit të gjyqtarit për aktakuzën. Në thelb, 
Parashtruesi argumentoi se ai ishte privuar nga e drejta e tij për një proces të 
rregullt ligjor dhe respektimin e parimit të barazisë së armëve.  

Gjyqtari vendosi se Kërkesa ishte e papranueshme sipas nenit 113.7 të 
Kushtetutës dhe nenit 47.2 të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese sepse nuk 
ishin shterur të gjitha mjetet juridike në dispozicion pasi që rasti akoma nuk 
ishte zgjidhur në trupin gjykues dhe ende ishin në dispozicion mjetet 
juridike të seancës paraprake, duke cituar rastet Universiteti AAB-
RIINVEST SHPK kundër Qeverisë së Kosovës dhe Selmouni kundër Francës 
që kanë të bëjnë me supozimin se sistemi ligjor i Kosovës ofron mjete 
efektive juridike për shkeljet kushtetuese. 

 
Prishtinë, më 12 dhjetor 2011 

Nr. ref.: RK174/11 

 
 

AKTVENDIM PËR PAPRANUESHMËRI  
 

në 
 

Rastin nr. KI 80/11 
 

Parashtruesi  
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Lutfi Dervishi 
 

Vlerësim i kushtetutshmërisë së Vendimeve të Gjykatës së Qarkut 
në Prishtinë: 

 
Kp. nr. 196/2009 i 8 qershorit 2009;  

 
PPS. nr. 02/2009; P. nr. 309/10; P. nr. 340/10; KA. nr. 278/10 dhe  

KA. nr. 309/10, të 1 marsit 2011;  
 

P. nr. 309/10; P. nr. 340/10; KA. nr. 278/10 dhe KA. nr. 309/10, të 
27 prillit 2011. 

 
GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS 

 
e përbërë nga: 
 
Enver Hasani, Kryetar  
Kadri Kryeziu, Zëvendëskryetar  
Robert Carolan, gjyqtar   
Altay Suroy, gjyqtar 
Almiro Rodriguez, gjyqtar  
Snezhana Botusharova, gjyqtare 
Ivan Cukalovic, gjyqtar  
Gjyljeta Mushkolaj, gjyqtare dhe  
Iliriana Islami, gjyqtare 
 
Parashtruesi 
 
1. Parashtruesi është z. Lutfi Dervishi, i përfaqësuar nga z. Linn 

Slattengren, avokat nga Prishtina.    
 
Vendimet e kontestuara 
 
2. Parashtruesi konteston vendimet e mëposhtme të Gjykatës së Qarkut në 

Prishtinë: 
  

a.   Kp. nr. 196/2009 i 8 qershorit 2009, që pretendohet se asnjëherë 
nuk i është dorëzuar parashtruesit; 

b.   PPS. nr. 02/2009, P. nr. 309/10, P. nr. 340/10, KA. nr. 278/10 dhe 
KA. nr. 309/10, të 1 marsit 2011, që pretendohet se janë pranuar nga 
përfaqësuesi i parashtruesit më 1 mars 2011; dhe  

c.   P. nr. 309/10, P. nr. 340/10, KA. nr. 278/10 dhe KA. nr. 309/10, të 
27 prillit 2011, që pretendohet se janë pranuar nga përfaqësuesi i 
parashtruesit më 27 prill 2011. 
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Objekti i çështjes  
 
3. Parashtruesi kërkon nga Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës 

(në tekstin e mëtejmë: Gjykata) që të vlerësojë kushtetutshmërinë e 
vendimeve të Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, ku pretendohet se janë 
shkelur të drejtat e tij të garantuara me nenin 31 [E drejta në gjykim të 
drejtë e të paanshëm] të Kushtetutës, në lidhje me nenin 6 [E drejta në 
gjykim të drejtë] dhe neni 5 [E drejta në liri dhe siguri] të Konventës 
Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore (në tekstin e 
mëtejmë: KEMDNJ).  

 
Baza juridike 
 
4. Kërkesa bazohet në nenin 113.7 të Kushtetutës, nenin 22 të Ligjit për 

Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës të 15 janarit 2009 (nr. 
03/L-121), (në tekstin e mëtejmë: Ligji) dhe rregullin 56 (2) të 
Rregullores së punës së Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës 
(në tekstin e mëtejmë: Rregullorja e punës).  

 
Procedura në Gjykatë  
 
5. Më 9 qershor 2011, parashtruesi dorëzoi kërkesën në Gjykatë. 

 
6. Më 17 gusht 2011, Kryetari e caktoi gjyqtarin Almiro Rodriguez si Gjyqtar 

raportues dhe Kolegjin shqyrtues të përbërë nga gjyqtarët Robert 
Carolan (kryesues), Enver Hasani dhe Altay Suroy.  

 
7. Më 15 shtator 2011, parashtruesi, duke informuar Gjykatën se “Gjykata e 

Qarkut të Prishtinës ka vendosur rastin për gjykim duke filluar nga 4 
tetori 2011”, ka kërkuar informacion mbi “gjendjen e procedurave” dhe 
nëse Gjykata “pret që të marrë ndonjë veprim para datës së gjykimit”.  

 
8. Më 19 shtator 2011, Gjykata informoi parashtruesin se rasti është 

regjistruar dhe po shqyrtohet nga Gjykata. Në të njëjtën datë, Gjykata ia 
komunikoi kërkesën Gjykatës së Qarkut në Prishtinë.  

 
9. Më 11 tetor 2011, Gjykata ia komunikoi kërkesën Prokurorit të EULEX-it 

në Prishtinë. 
 

10. Më 22 nëntor 2011, Kolegji shqyrtues shqyrtoi raportin e Gjyqtarit 
raportues dhe i rekomandoi Gjykatës papranueshmërinë e kërkesës.  
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Përmbledhja e fakteve  
 
11. Më 12 nëntor 2008, prokurori filloi hetimet kundër parashtruesit për 

shkelje penale të nenit 139.1 dhe 23 të Kodit Penal të Kosovës (në tekstin 
e mëtejmë: KPK), për një periudhë fillestare prej gjashtë muajsh.  
 

12. Më 22 maj 2009, prokurori paraqiti një kërkesë në Gjykatën e Qarkut në 
Prishtinë për të vazhduar hetimet për gjashtë muaj të tjerë. 

 
13. Më 31 maj 2009, gjyqtari i procedurës paraprake të Gjykatës së Qarkut 

në Prishtinë ka refuzuar kërkesën për të zgjatur hetimet edhe për gjashtë 
muaj të tjerë (GJPP 361/08). Arsyetoi se “në rastin konkret, hetimet 
kanë filluar më 12 nëntor 2008, kështu që mandati fillestar i hetimeve 
prej 6 (gjashtë) muajsh ka skaduar më 12 maj 2009. Kërkesa e 
Prokurorit Publik për të vazhduar hetimet e mëtejshme edhe për 6 
(gjashtë) muaj është paraqitur në Gjykatën e Qarkut në Prishtinë më 22 
maj 2009, me një vonesë prej 10 (dhjetë) ditësh. Kështu që hetimi, që 
tashmë i kishte kaluar afati në kohën kur kërkesa për zgjatje ishte 
paraqitur nga Prokurori Publik (më 22 maj 2009), nuk mund të 
vazhdojë  edhe më tej”, në pajtim me nenin 94, 95 dhe 225 të KPK. 

 
14. Në qershor 2011, prokurori paraqiti një kërkesë kundër këtij vendimi në 

Kolegjin Ankimor të Gjykatës së Qarkut në Prishtinë.  
 

15. Më 8 qershor 2009, Kolegji Ankimor i Gjykatës së Qarkut në Prishtinë 
miratoi ankesën e Prokurorit dhe iu pranua atij/asaj kërkesa për zgjatjen 
e hetimeve (Kp. nr. 196/2009), duke marrë parasysh se “Neni 225 i KPK 
nuk thekson shprehimisht se kërkesa për zgjatjen e hetimeve duhet të 
paraqitet në vazhdimësi me zhvillimet e hetimeve të deriatëhershme”. 
Kundër këtij vendimi, në pajtim me nenin 431 (2) të KPK, nuk lejohet 
ankesë.  

 
16. Më 9  nëntor 2009, gjyqtari i procedurës paraprake miratoi një vazhdim 

tjetër për gjashtë muaj të tjerë. 
 

17. Më 11 janar 2010, gjyqtari i procedurës paraprake miratoi edhe një 
vazhdim për gjashtë muaj të tjerë.  

 
18. Më 12 maj 2010, Gjykata Supreme miratoi një vazhdim të 

jashtëzakonshëm të hetimeve për gjashtë muaj shtesë.  
 

19. Më 15 tetor 2010, është paraqitur akuzë në Gjykatën e Qarkut në 
Prishtinë (PPS. nr. 41/09). 
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20. Më 20 tetor 2010, akuza (PPS. nr. 107 /10 ) u paraqit në Gjykatën e 
Qarkut në Prishtinë.  

 
21. Më 29 nëntor 2010, akuza e 15 tetorit 2010 u bashkua me atë të 20 

tetorit 2010. 
 

22. Më 14 dhjetor 2010 dhe 6 janar 2011, Gjyqtari konfirmues ka mbajtur një 
seancë konfirmuese në lidhje me akuzat e bashkuara.  

 
23. Më 31 janar 2011, Gjykata e Qarkut në Prishtinë mori një vendim për 

pranueshmërinë e provave, duke vendosur se disa nga provat e 
konfiskuara janë bërë në kundërshtim me ligjin dhe të drejtat e 
parashtruesit (PPS. nr. 02/2009). 

 
24. Më 8 shkurt 2011, prokurori paraqiti ankesë kundër këtij vendimi në 

kolegjin prej tre gjyqtarëve të Gjykatës së Qarkut në Prishtinë. Përveç 
kësaj, më 22 shkurt 2011, parashtruesi paraqiti një përgjigje ndaj ankesës 
së prokurorit.  

 
25. Më 1 mars 2011, kolegji prej tre gjyqtarëve të Gjykatës së Qarkut në 

Prishtinë pranoi ankesën e prokurorit dhe anuloi vendimin e 31 janarit 
2010, me arsyetimin se  “nuk është e mundur që gjyqtari gjatë seancës 
për konfirmim të aktakuzës që të shqyrtojë provat e gjalla, ose, sipas 
mendimit të trupit gjykues, të bëjë vërtetimin përfundimtar të fakteve që 
kanë quar në mbledhjen e provave. Kjo është kompetencë ekskluzive e 
trupit gjykues”. Prandaj, rasti iu kthye Gjyqtarit konfirmues për të 
lëshuar një vendim mbi padinë vetëm në pajtim me nenin 316 të KPK 
(PPS. nr. 02/2009, P. nr. 309/10, P. nr. 340/10, KA. nr. 278/10 dhe KA. 
nr. 309/10).  

 
26. Më 2 mars 2011, Gjyqtari konfirmues konfirmoi pjesërisht padinë 

kundër parashtruesit (KA 278/10, KA 309/ 10, P 340/10).  
 

27. Prokuroi bëri ankesë kundër këtij vendimi tek kolegji prej tre gjyqtarëve 
të Gjykatës së Qarkut në Prishtinë. Parashtruesi, po ashtu, paraqiti një 
përgjigje ndaj ankesës së prokurorit.  

 
28. Më 27 prill 2011, kolegji prej tre gjyqtarëve të Gjykatës së Qarkut në 

Prishtinë pranoi ankesën e prokurorit dhe modifikoi vendimin e 
Gjyqtarit konfirmues të 2 marsit 2011 dhe me këtë u konfirmuan të gjitha 
akuzat (P. nr. 309/10, P. nr. 340/10, KA. nr. 278/10 dhe KA. nr. 309/10).  
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Pretendimet e parashtruesit   
 
29. Parashtruesi pretendon si në vijim: 
 

(i)   Shkelja e të drejtës për seancë të drejtë dhe të paanshme  
 

a.   Parashtruesi asnjëherë nuk ka qenë i informuar për vendimin e 
Gjykatës për vazhdimin e hetimeve dhe ky vendim nuk i është 
dorëzuar atij asnjëherë. Prandaj, parashtruesi nuk mund të paraqesë 
ose të ankohet në këtë vendim qartazi të padrejtë dhe joligjor (në 
vazhdimin e hetimeve).Prandaj, atij i është mohuar e drejta për 
seancë të hapur dëgjimore;  
 

b.  Parashtruesi pohon se, hetimi vazhdon për dy vjet pa iu dhënë 
mundësia për një seancë të hapur dëgjimore. Prandaj, i ishte mohuar 
edhe mundësia për një seancë të hapur dëgjimore të drejtë dhe të 
paanshme për padinë penale brenda një kohe të arsyeshme...; 

 
c.  Parashtruesi nuk ishte i informuar lidhur me vendimin mbi 

vazhdimin e hetimeve. Prandaj, atij i ishte mohuar seanca e hapur 
dëgjimore e paanshme për padinë penale.  

 
(ii)  Shkelja e parimeve të barazisë së armëve    

 
Parashtruesi pohon se një “kontroll” i paparalajmëruar ishte kryer në 
klinikën Medicus dhe atij nuk i është dhënë ndonjë regjistër i inventarit 
të  “kontrollit”. Më tej, ai pohon se më 31 janar 2011, Gjyqtari konfirmues 
[…] mori një vendim për tërheqjen e provave të konfiskuara […]. 
Rrjedhimisht, prokurori ka paraqitur një ankesë të fshehur kundër 
vendimit të Gjyqtarit konfirmues. Mbrojtjes asnjëherë nuk i është 
dorëzuar kjo ankesë. Prokurori, në shenjë mirësjelljeje, informoi 
parashtruesin për ankesën. Avokati i paraqiti një përgjigje kolegjit 
ankimor[…]. Prandaj, atij i ishte mohuar barazia e armëve dhe e drejta 
në gjykim të drejtë dhe të paanshëm.  
 
(iii)  Shkelja e të drejtës për proces të rregullt  

 
d.  Parashtruesi pohon se më 2 mars 2011, Gjyqtari konfirmues lëshoi 

një vendim që konfirmon akuzën kundër tij […]. […] Prokurori 
paraqiti një ankesë të fshehtë kundër vendimit të Gjyqtarit 
konfirmues. Mbrojtjes asnjëherë nuk i është dorëzuar as kjo ankesë. 
Prokurori prapë informoi të përmendurit lidhur me faktin e kësaj 
ankese. Avokati paraqiti një përgjigje në kolegjin ankimor […]. 
Prandaj, atij i është mohuar procesi i rregullt themelor për akuzat 
penale.  
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30. Me pak fjalë, parashtruesi pretendon kryesisht shkeljen e të drejtës për 

gjykim të drejtë dhe të paanshëm, shkeljen e parimit të barazisë së 
armëve dhe shkelje të procesit të rregullt ligjor.  
 

31. Të gjitha shkeljet dyshohet se kanë ndodhur gjatë hetimeve, në fazën e 
procedurës paraprake të procedurave penale që janë ende në pritje. 

 
32. Pothuajse të gjitha vendimet e kontestuara ishin temë e ankesës, ku 

është vendosur se “çështja e pranueshmërisë së provave duhet të 
përcaktohet si duhet nga Kolegji shqyrtues”.  

 
33. Parashtruesi i bazon pretendimet e tij kryesisht në nenin 6 [E drejta për 

gjykim të drejtë] dhe nenin 5 [E drejta për liri dhe siguri] të KEDNJ. 
 

34. Neni 5 (4) dhe neni 6 (1) i KEDNJ ndjekin qëllime të ndryshme [E drejta 
për liri dhe siguri; e drejta për gjykim të drejtë dhe të paanshëm]. 
Rrjedhimisht, kreu penal i nenit 6 nuk zbatohet në procedurat për 
shqyrtimin e ligjshmërisë së paraburgimit, që bie në sferën e nenit 5 (4), 
i cili është lex specialis në lidhje me nenin 6 (shih Reinprecht v. Austria, 
§§ 36, 39, 48 dhe 55).  

 
35. Në përgjithësi, neni 5 ka të bëjë me të drejtën për t’u informuar lidhur 

me akuzat, ndërkaq neni 6 ka të bëjë me të drejtën për të kontestuar dhe 
diskutuar akuzat.  

 
36. Varësisht nga Gjyqtari i rastit, dhe nëse është e nevojshme edhe nga 

shqyrtimi kryesor, për të konsideruar shkeljet e pretenduara dhe për të 
përcaktuar lidhur me akuzat penale, Trupi gjykues duhet të zbatojë 
Kodin e Procedurës Penale në mënyrë konsistente me Kushtetutën dhe 
me Konventën Evropiane të jurisprudencës.  

 
Vlerësimi paraprak i pranueshmërisë së kërkesës 
 
37. Gjykata thekson se mund të vendosë për pranueshmërinë e kërkesës, 

vetëm nëse parashtruesi tregon se ai/ajo ka shteruar të gjitha mjetet 
efektive juridike të përcaktuara me ligj. 

 
Neni 113.7 i Kushtetutës përcakton se “Individët janë të autorizuar të 
ngrenë shkeljet nga autoritetet publike të të drejtave dhe lirive të tyre 
individuale, të garantuara me Kushtetutë, mirëpo vetëm pasi të kenë 
shteruar të gjitha mjetet juridike të përcaktuara me ligj.” 
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Në anën tjetër, neni 47,2 i Ligjit përcakton se “Individi mund ta ngritë 
kërkesën në fjalë vetëm pasi që të ketë shteruar të gjitha mjetet juridike 
të përcaktuara me ligj”. 

 
38. Parimi ndihmës kërkon që parashtruesi të shterojë të gjitha mundësitë 

procedurale në procedurë të rregullt në mënyrë që të parandalojë shkeljen 
e kushtetutës ose, nëse ndodhë, të korrigjojë një shkelje të atillë të të 
drejtës themelore. 
 

39. Arsyeja për vendimin e shterimit është që t’u ofrojë autoriteteve 
përkatëse, përfshirë edhe gjykatat, mundësinë për të parandaluar ose për 
të përmirësuar shkeljen e pretenduar të Kushtetutës. Vendimi bazohet 
në supozimin se rendi ligjor i Kosovës do të ofrojë një mjet efektiv juridik 
për shkeljen e të drejtave kushtetuese. Ky është një aspekt i karakterit 
ndihmës të Kushtetutës (shih Aktvendimi mbi pranueshmërinë: AAB-
RIINVEST University L.L.C., i Prishtinës kundër Qeverisë së Republikës 
së Kosovës, KI-41/09 i 21 janarit 2010, dhe shih mutatis mutandis, 
KEDNJ, Selmouni kundër Francës, nr. 25803/94, Vendimi i 28 korrikut 
1999).   

 
40. Në fakt, si rregull i përgjithshëm, Gjykata Kushtetuese do të intervenojë 

vetëm kur bëhen shkelje në interpretimin e Kushtetutës ose kur ligjet 
nuk përputhen me Kushtetutën, por vetëm pas shterimit të të gjitha 
mjeteve juridike të përcaktuara me ligj.  

 
41. Në rastin në fjalë, Gjykata vëren se rasti është ende në pritje para 

gjykatës së rregullt, ku parashtruesi do të jetë ende në gjendje të ngrejë 
ankesat e tij para gjyqtarit i rastit, lidhur me shkeljen e pretenduar të të 
drejtave të tij gjatë periudhës së procedurës paraprake. Prandaj, Gjykata 
konsideron se nuk ka ende vendim përfundimtar për t’u kontestuar në 
Gjykatë.  

 
42. Prandaj, parashtruesi nuk i ka shteruar të gjitha mjetet juridike në 

dispozicion, përfshirë edhe instancën e fundit, sipas ligjit në fuqi, siç 
kërkohet me nenin 113.7 të Kushtetutës dhe nenin 47 (2) të Ligjit.   

 
43. Për sa u  tha më sipër, kërkesa është e papranueshme. 
 

 
PËR KËTO ARSYE  

                          
Gjykata Kushtetuese në përputhje me nenin 113.7 të Kushtetutës, nenin 47 
(2) të Ligjit dhe rregullin 56 (2) të Rregullores së punës, më 22 nëntor 2011, 
njëzëri 
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VENDOSI 
 

I. TA HEDHË POSHTË kërkesën si të papranueshme; 
 

II. Ky Vendim do t’u komunikohet palëve dhe do të publikohet në 
gazetën Zyrtare,  në pajtim me nenin 20(4) të Ligjit; dhe 

 
III. Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 
 
 
 
Gjyqtari raportues                    Kryetari i Gjykatës Kushtetuese 

 
Almiro Rodrigues                          Prof. Dr. Enver Hasani 
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Kadri Bytyqi kundër Urdhrit të Dhomës së Posaçme Nr. SCEL 09-
0009 
 
Rasti KI 83-2011, vendimi i datës 12 dhjetor 2011 
 
Fjalët kyçe: çështja e afatit kohor, shterja e mjeteve juridike, dinjiteti i 
njeriut, kërkesa individuale, çështjet gjuhësore, ndërprerja e marrëdhënies 
së punës 
 
Parashtruesi e kishte dorëzuar Kërkesën në bazë të nenit 113.7 të 
Kushtetutës, duke pretenduar se i janë shkelur të drejtat e tij sipas neneve 23 
dhe 55 të Kushtetutës nga Urdhri i Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme 
pasi që ai nuk e kishte përfshirë atë në listën e punëtorëve me të drejtë në 
20% të fitimit nga shitja e ndërmarrjes së privatizuar THE “Theranda” në 
Prizren. 

Gjykata vendosi se Kërkesa ishte e parakohshme dhe e papranueshme sipas 
nenit 47.2 të Ligjit të Gjykatës Kushtetuese dhe Rregullës 36.1(a) të 
Rregullores së Punës pasi që Parashtruesi nuk kishte arritur të dëshmojë se i 
kishte shterur të gjitha mjetet juridike duke u përgjigjur ndaj kërkesës së 
Dhomës së Posaçme për të arsyetuar parashtrimin e vonuar nga ana e tij, 
duke cituar rastet Universiteti AAB-RIINVEST SHPK kundër Qeverisë së 
Kosovës dhe Selmouni kundër Francës. Gjykata po ashtu konstatoi se 
Kërkesa ishte e papranueshme sipas nenit 49 të ligjit dhe Rregullës 36.1(b) 
sepse ai nuk e kishte parashtruar Kërkesën brenda afatit prej katër muajsh 
nga data e dorëzimit të Urdhrit kundërthënës. 

Prishtinë, më  12 dhjetor 2011 
Nr.Ref.:RK168/11 

 
 
 

AKTVENDIM PËR PAPRANUESHMËRI 
 

në 
 

Rastin Nr. KI 83/11 
 

Parashtruesi 
 

Kadri Bytyqi 
 

Vlerësim i kushtetutshmërisë të urdhrit të Dhomës së Posaçme 
nr. SCEL 09-0009, të 26 tetorit 2010 
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GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKES SË KOSOVËS  

e përbërë nga:  
 
Enver Hasani, Kryetar  
Kadri Kryeziu, Zëvendëskryetar 
Robert Carolan, gjyqtar  
Altay Suroy, gjyqtar  
Almira Rodrigues, gjyqtar  
Snezhana Botusharova, gjyqtare 
Ivan Cukalovic, gjyqtar  
Gjylieta Mushkolaj, gjyqtare dhe  
Iliriana Islami, gjyqtare  
 
 
Parashtruesi i kërkesës   
 
1. Parashtruesi i kërkesës është  z. Kadri Bytyqi  me vendbanim në Hoqë të 

Qytetit, Komuna e Prizrenit. 
 
Vendimi i kontestuar  
 
2. Parashtruesi i kërkesës konteston urdhrin e Dhomës së Posaçme nr. 

SCEL 09-0009, të 26 tetorit 2010, i cili i është dorëzuar ati më 30 tetor 
2010. 

 
Objekti i çështjes 
 
3. Kërkesa e parashtruesit ka të bëj me shkelje të supozuar te nenit 23 

[Dinjiteti i Njeriut], 24 [ Barazia para Ligjit] dhe nenit 55 (Kufizimi i të 
Drejtave dhe Lirive Themelore) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës 
(më tutje: “Kushtetuta”). 

 
Baza juridike 
 
4. Neni 113.7 i Kushtetutës, neni 22 i Ligjit dhe Rregulli 56(2) i Rregullores.   
 
Procedura në gjykatë 
 
5. Më 20 qershor 2011 parashtruesi i kërkesës dorëzoi Kërkesën në 

Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës (me tutje: “Gjykata”). 
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6. Më 21 qershor 2011, Gjykata ka kërkuar nga Parashtruesi që të dorëzoj 
urdhrin e Dhomës së Posaçme SCEL 09-0009, të 26 tetorit 2011 së 
bashku me fletëpranimin e urdhrit në fjalë që i është dorëzuar ati. 

 
7. Më 29 qershor 2011, parashtruesi ka dorëzuar përgjigjën në kërkesë. 
 
8. Më 17 gusht 2011, Kryetari, me vendimin Nr. GJR. 83/11, caktoi 

gjyqtarin Robert Carolan Gjyqtar Raportues. Po të njëjtën ditë, Kryetari, 
me vendimin Nr. KSH. 83/11, caktoi Kolegjin Shqyrtues në përbërje të 
gjyqtarëve: Altay Surroy (kryesues) Snezhana Butosharova dhe Ivan 
Cukalovic. 

 
9. Më 25 gusht 2011, kërkesa e parashtruesit i është komunikuar Dhomës 

së Posaçme. 
 
10. Më 7 shtator 2011, Parashtruesi serish ka dorëzuar përgjigje në kërkesë. 
 
11. Më 25 nëntor 2011, Kolegji shqyrtues e shqyrtoi raportin e Gjyqtarit 

raportues dhe i rekomandoi Gjykatës papranueshmërinë e kërkesës.  
 
Përmbledhja e fakteve  
 
12. Parashtruesi i kërkesës ka punuar kuzhinier në ndërmarrjen shoqërore 

NHT “Theranda” në Prizren duke filluar nga 7 korriku 1983 deri me 31 
korrik 1995 dhe përsëri ka vazhduar punën nga 21 qershori 1999 deri më 
18 nëntor 2002, deri në ndërprerjen e kontratës nga ndërmarrja ne fjalë. 

 
13. Më 21 janar 2002, NHT “Theranda” nëpërmjet njoftimit Nr 16, njoftoi 

parashtruesin se me 18 nëntor 2002 do t’i ndërpritet marrëdhënia e 
punës edhe pse parashtruesit  kontrata i skadonte me 20 janar 2003. 

 
14. Më 26 tetor 2010, Dhoma e Posaçme lëshoi urdhrin nr. SCEL-09-0009 

dhe i është  përgjigjur parashtruesit në ankesën e tij të ushtruar kundër 
Agjencionit Kosovar të Privatizimit. Dhoma e Posaçme bazuar ne nenin 
10.6 (a) të Rregullores së UNMIK-ut 2003/13 pohon që afti për të 
ushtruar të drejtën e ankesës kundër listës së punëtoreve që nuk kane 
përfituar nga 20% (përqindëshi) i fondeve të ndërmarrjes NHT 
“Theranda” ka qenë 10 ditë dhe se ky afat kishte skaduar me 13 qershor 
2009, gjersa parashtruesi ka parashtruar ankesë me 21 shtator 2010. Për 
këtë arsye parashtruesi është ftuar që ti japë sqarimet dhe te ofroj prova 
lidhur  me vonesën e parashtrimit  të ankesës brenda afatit ligjor, në të 
kundërtën, siç ceket në urdhrin e Dhomës së Posaçme ankesa do të 
hidhej  poshtë si e  papranueshme. 
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Pretendimet e parashtruesit të kërkesës  
 
15. Parashtruesi i kërkesës pretendon se, Dhoma e Posaçme e Gjykatës 

Supreme me urdhrin e leshur ka shkelur të drejtat e tij të garantuara me 
Kushtetutë, duke mos e përfshire atë në listën e punëtorëve që kishin të 
drejtën e përfitimit të 20% (përqindëshit) të fondeve nga shitja e 
ndërmarrjes së privatizuar NHT “Theranda” në Prizren. 

 
Vlerësimi i pranueshmërisë së kërkesës 
  
16. Parashtruesi pretendon se të drejtat e tij të garantuara me Nenet 23 

[Dinjiteti i Njeriut], 24 [ Barazia para Ligjit] dhe nenit 55 (Kufizimi i të 
Drejtave dhe Lirive Themelore) të Kushtetutës i janë shkelur. Gjykata, në 
mënyrë që të jetë në gjendje të gjykojë kërkesën e parashtruesit, duhet që 
së pari të vlerësojë nëse parashtruesi i kërkesës i ka plotësuar kërkesat e 
parapara me Kushtetutë, siç specifikohen më tutje në Ligj dhe 
Rregulloren e punës së Gjykatës. 

 
17. Në rastin konkret, gjykata vëren se parashtruesi i kërkesës nuk ka 

provuar se i ka shterur te gjitha mjetet juridike efektive në dispozicion siç 
përcaktohen me kushtetutë, ligj dhe rregullore të punës. 

 
18. Konstatimi i tillë, vije për faktin që Dhoma e Posaçme ka kërkuar nga 

parashtruesi i kërkesës që të arsyetoj dhe ofroj prova lidhur me vonesën 
e parashtrimit të ankesës brenda afatit ligjor, siç është përcaktuar me 
Rregulloren e UNMIK-ut 2003/13, kundër listës së punëtoreve që nuk 
kanë përfituar nga 20% (përqindëshi) i fondeve të ndërmarrjes NHT 
”Theranda” në Prizren. Lidhur me këtë nuk ka asnjë evidencë që provon 
se parashtruesi i është përgjigjur kërkesës së Dhomës. Bazuar nga ky 
fakt, del se parashtruesi i kërkesës për çështjen e tij nuk kishte pranuar 
ende vendim përfundimtar dhe nuk ka argumentuar me prova që e ka 
shfrytëzuar mundësinë të cilën ia kishte dhënë Dhoma e Posaçme, për të 
arsyetuar ankesën e tij. 

 
19. Prandaj, kërkesa  konsiderohet e parakohshme për faktin që parashtruesi 

ka dështuar të provoj se i ka shterur të gjitha mjetet juridike në 
dispozicion sipas ligjit në fuqi. 

 
20. Kriteri i shterimit te mjeteve juridike përcaktohet në nenin 47.2 të Ligjit, 

që thotë: 
 
Neni 47.2  [Kërkesa individuale] 
 

“Individi mund ta ngritë kërkesën në fjalë vetëm pasi që të ketë shteruar 
të gjitha mjetet juridike të përcaktuara me ligj” 
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21. Arsyetimi mbi kërkesën e shterimit është qe t'iu ofrojnë autoriteteve 

kompetente, duke përfshire gjykatat, mundësinë për të parandaluar ose 
për të korrigjuar shkeljet e supozuara të Kushtetutës. Rregulli bazohet në 
supozimin se rendi juridik i Kosovës do të siguroje mjete efektive 
juridike për shkeljet e të drejtave kushtetuese (shih; Aktvendimi për 
Papranueshmëri: AAB-RIINVEST L.L.C., Prishtinë vs Qeverise së 
Republikës së Kosovës, KI 41/09 të 21 janarit 2010) dhe shih mutatis 
mutandis, ECHR, Selmouni v. France, no. 25 803/94, vendim  i 28 
korrikut 1999). 
 

22. Mirëpo edhe sikur parashtruesi i kërkueses ti kishte shteruar të gjitha 
mjetet efektive juridike, kriter tjetër i rëndësishëm që parashtruesi është 
dashur ta plotësoj është ai i parashtrimit të kërkesës për realizimi i një të 
drejte brenda afatit kohor që përcakton, Ligji dhe Rregullorja e punës së 
gjykatës. 

 
23. Në rastin konkret, nga parashtresat e parashtruesit të kërkesës duket 

qartë se Urdhri i Dhomës së Posaçme nr. SCEL-09-0009, i 26 tetorit 
2010, i është dorëzuar më 30 tetor 2011 parashtruesit të kërkesës. 
Ndërsa, parashtruesi kërkesën e tij në Gjykatën Kushtetuese e dorëzoi 
më 20 qershor 2011, që është më tepër se 4 muaj nga data e dorëzimit të 
urdhrit në fjalë. Prandaj, nga kjo del se kërkesa është dorëzuar pas afatit 
kohor të paraparë me nenin 49 të Ligjit, për faktin që e njëjta do të duhej 
të parashtrohej në Gjykatë më 1 mars 2011.  

 
24. Për me tepër neni 49 i Ligjit për Gjykatën Kushtetuese  qartazi thotë: 
 

Neni 49 [Afatet] 
 

Kërkesa parashtrohet brenda afatit prej katër (4) muajve. Afati fillon të 
ecë që nga dita kurparashtruesit i është dorëzuar vendimi gjyqësor. Në 
të gjitha rastet e tjera, afati fillon të ecë në ditën kur vendimi ose akti 
është shpallur publikisht. 
 

25. Në këto rrethana, kërkesa duhet të hidhet poshtë si e paafatshme në bazë 
të nenit 49 të Ligjit dhe Rregullit 36(b) të Rregullores së Punës.  

 
26. Rrjedhimisht, Kërkesa e Parashtruesit është e papranueshme bazuar në 

nenin 113.7 të Kushtetutës, nenin 47.2, nenin 49 të Ligjit, Rregullin 36. 
(a) dhe (b) të Rregullores së Punës.  

 
 

PËR KËTO ARSYE 
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Gjykata Kushtetuese, në pajtim me nenin 113.7 të Kushtetutës, nenin 47.2, 
dhe nenin 49 të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese, si dhe rregullin 56 (2) të 
Rregullores së punës, më 25 nëntor 2011, njëzëri 
 

VENDOS 
 

I. TA HEDHË POSHTË kërkesën si të papranueshme; 
 

II. Ky Vendim do t’u komunikohet palëve dhe do të botohet në Gazetën 
Zyrtare, në pajtim me nenin 20.4 të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese; 
dhe 

 
III. Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 
 
 
Gjyqtar Raportues                                 Kryetar i Gjykatës Kushtetuese 
 
Robert Carolan                                              Prof. Dr. Enver Hasani 
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Rexhep Ademi kundër Rishqyrtimit të vendimit  
HPCC/REC/101/2008 të Komisionit për Kërkesa Pronësore dhe 
Banesore  
 
Rasti KI 84-2011, vendimi i datës 12 dhjetor 2012 
 
Fjalët kyçe: konflikt ndërmjet ligjeve, dëbimi, kërkesa individuale, 
marrëveshjet dhe instrumentet ndërkombëtare, kërkesë qartazi e pabazuar 
 
Parashtruesi e kishte dorëzuar Kërkesën sipas nenit 113.7 të Kushtetutës, 
duke pretenduar se ishte shkelur neni 22 i Kushtetutës kur Agjencia 
Kosovare e Pronës kishte dëbuar Parashtruesin e kërkesës dhe familjen e tij 
nga banesa për shkak të mospagesës së qirasë. 

Gjykata vendosi se Kërkesa ishte qartazi pabazuar dhe e papranueshme sipas 
nenit 48 të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese dhe Rregullës 36.2(b) të 
Rregullores së Punës pasi që Parashtruesi nuk kishte paraqitur prova prima 
facie për të vërtetuar shkeljen kushtetuese, duke cituar rastin Vanek kundër 
Republikës së Sllovakisë. Pas ekzaminimit të provave, Gjykata nuk kishte 
gjetur se procedurat kishin qenë në ndonjë mënyrë të padrejta apo arbitrare, 
duke cituar rastin Shub kundër Lituanisë. 

Prishtinë, më 12. Dhjetor 2001 
Nr. ref.: RK170/11 

 
 

 
AKTVENDIM PËR PAPRANUESHMËRI  

 
në 

 
Rastin nr. KI 84/11 

 
Parashtruesi  

 
Rexhep Ademi 

 
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Vendimit të vërtetuar të 

Komisionit për Kërkesa Pronësore dhe Banesore 
HPPC/REC/101/2008, të 19 qershorit 2008 

 
 

GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS  
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e përbërë nga: 
 
Enver Hasani, Kryetar  
Kadri Kryeziu, Zëvendëskryetar  
Robert Carolan, gjyqtar  
Altay Suroy, gjyqtar  
Almiro Rodrigues, gjyqtar  
Snezhana Botusharova, gjyqtare  
Ivan Čukalović, gjyqtar  
Gjyljeta Mushkolaj, gjyqtare dhe  
Iliriana Islami, gjyqtare  

 
 
Parashtruesi  
 
1. Parashtruesi i kërkesës është Rexhep Ademi nga Mitrovica, Komuna e 

Mitrovicës. 
 
Vendimi i kontestuar  
 
2. Parashtruesi i kërkesës konteston Vendimin e vërtetuar të Komisionit 

për Kërkesa Pronësore dhe Banesore (në tekstin e mëtejmë: KKPB) 
KKPB /REC 101/2008, të 19 qershorit 2008, me të cilën vërtetohet 
vendimi i KKPB /d/108/2004/C, i 13 shkurtit 2004. 

 
Objekti i çështjes  
 
3. Objekti i çështjes është Vendimi i vërtetuar KKPB/REC/101/2008, i 19 

qershorit 2008, me të cilin, sipas pohimeve të parashtruesit të kërkesës, 
është shkelur neni   22 [Zbatimi i Drejtpërdrejtë i Marrëveshjeve dhe 
Instrumenteve Ndërkombëtare] i Kushtetutës së Republikës së Kosovës 
dhe Karta Sociale Evropiane e vitit 1996. 

 
Baza juridike  
 
4. Kërkesa është parashtruar në bazë të neneve 113. 7 dhe 21.4 të 

Kushtetutës, neneve 20, 22.7 dhe 22.8 të Ligjit nr. 03/L-121 të Gjykatës 
Kushtetuese të Republikës së Kosovës, i 16 dhjetorit 2008 (në tekstin e 
mëtejmë: Ligji) dhe rregullit 56.2 të Rregullores së punës. 

 
Procedura në Gjykatë  
 
5. Parashtruesi i kërkesës, më 21 qershor 2011, ka parashtruar kërkesë në 

Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: 
Gjykata). 
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6. Më 26 korrik 2011, Gjykata Kushtetuese ka njoftuar z. Rexhep Ademi dhe 
Agjencinë Kosovar të Pronës (në tekstin e mëtejmë: AKP) që është 
pasardhësi ligjor i KKPB, se është iniciuar procedura e vlerësimit të 
kushtetutshmërisë në rastin nr. KI. 84/11. 

 
7. Më 29 gusht 2011, në përgjigjen e saj AKP ka njoftuar Gjykatën për 

hollësitë lidhur me procedurën për vendimin KKPB/REC/ 101/2008, të 
19 qershorit 2008. 

 
8. Më 13 tetor 2011, Gjykata Kushtetuese ka kërkuar nga AKP që të 

paraqesë dokumentacion shtesë me dëshmitë se kur i është dorëzuar 
parashtruesit të kërkesës vendimi i KKPB/REC/101/2008, i 19 qershorit 
2008. 

 
9. Më 17 tetor 2011, APK i ka dorëzuar Gjykatës Kushtetuese kopjen e 

fletëkthesës me dëshmitë se parashtruesi i kërkesës më 31 mars 2011 ka 
pranuar Vendimin e KKPB/REC/101/2008, të 19 qershorit 2008. 

 
10. Më 21 nëntor 2011, pas shqyrtimit të raportit të gjyqtarit Ivan Čukalović, 

Kolegji shqyrtues i përbërë nga: Almiro Rodriguez (kryesues), Dr. 
Gjyljeta Mushkolaj dhe Dr. Iliriana Islami, i rekomandoi Gjykatës në 
përbërje të plotë që të refuzojë kërkesën si të papranueshme. 

 
Përmbledhja e fakteve  
 
11. Komisioni për çështje banesore i Industrisë së Materialeve Ndërtimore, 

në Zveçan (në tekstin e mëtejmë: IMNZ), me Aktvendimin nr. 220 të 26 
marsit 1980, për shfrytëzim të përkohshëm të banesës, i ka dhënë 
parashtruesit të kërkesës për shfrytëzim të përkohshëm banesën që 
gjendet në ndërtesën e Drejtorisë së vjetër në Mitrovicë. 

 
12. Sipas pohimeve të parashtruesit të kërkesës, ai ka jetuar në banesë me 6 

anëtarë të familjes “deri në fund të gushtit 1998 kur forcat paramilitare 
serbe duke përdorur dhunë e larguan nga banesa...”. 

 
13. Pas luftës ai u kthye në banesë, mirëpo në KKPB është krijuar procedura 

sipas kërkesës DS 3099075, ku V.G., ka paraqitur kërkesë me të cilën ka 
kërkuar që t’i kthehet në posedim banesa në rrugën “Gavrill Principi” 
231. 

 
14. Me vendimin e KKPB/D/108/2004/C, të 13 shkurtit 2004, e drejta për 

posedimin e banesës është vërtetuar në favor të V.G., dhe ky vendim i 
është dorëzuar parashtruesit të kërkesës më 23 nëntor 2007. 
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15. Ndaj këtij vendimi të KKPB/D/108/2004/C, të 13 shkurtit 2004, 
parashtruesi i kërkesës ka paraqitur kundërshtim. 

 
16. Në procedurën e shqyrtimit të sërishëm me Vendimin e 

KKPB/REC/101/2008, të 19 qershorit, është vërtetuar Vendimi i 
KKPB/d/108/2004/C, i 13 shkurtit 2004, në të cilin është vërtetuar e 
drejta për posedimin e banesën në favor të V.G.  

 
17. Banesa edhe më tej ka mbetur në posedim të parashtruesit të kërkesës në 

të cilën, sipas pohimeve të parashtruesit të kërkesës, “jeton për 18 vjet pa 
ndërprerë”, për çka edhe e ka vërtetimin e lëshuar nga Autoriteti i 
Pavarur i Drejtorisë për Çështje Banesore dhe Pronësore. 

 
18. Vendimi i KKPB/REC/101/2008, i 19 qershorit 2008, bëhet i 

plotfuqishëm, që është në përputhje me këshillën për mjete juridike 
sipas Rregullores së UNMIK-ut nr. 23/1999 dhe nenin 2.7 që tregon: 

 
Vendimet përfundimtare të Komisionit janë të detyrueshme për t’u 
zbatuar dhe nuk janë subjekt i rishqyrtimit nga asnjë organ tjetër 
gjyqësor apo administrativ në Kosovë.  

 
19. Më vonë, parashtruesi i kërkesës lidhë kontratë për qiranë e pronës së 

paluajtshme me AKP. Më 27 maj 2011, AKP ia dërgon vërejtjen e fundit 
për të liruar hapësirën e qirasë, për shkak të mospërmbushjes së 
detyrimeve të kontratës së qirasë (mospagesa e qirasë). Në vërejtjen e 
fundit i është bërë me dije se, nëse nuk i përmbush detyrimet e kontratës 
të përcaktuara në kontratën e qirasë deri më 2 qershor 2011, AKP do të 
detyrohet të ndërpresë kontratën e qirasë. 
 

20. Më 15 qershor 2011, AKP ka larguar parashtruesin e kërkesës dhe 
familjen e tij  nga banesa për shkak të mospagesës së qirasë. 

 
Pretendimet e parashtruesit  
 
21. Parashtruesi i kërkesës është i bindur se të drejtat e tij si qytetar i 

Republikës së Kosovës i janë shkelur nga ana e KKPB dhe më vonë edhe 
nga trashëgimtari i tyre ligjor-AKP, dhe që vendimet e nxjerra janë në 
kundërshtim me Kushtetutën e Kosovës dhe me dokumentet 
ndërkombëtare për të drejtat e njeriut. 
 

22. Parashtruesi i kërkesës konsideron se vendimi i AKP është në 
kundërshtim me nenin 22 të Kushtetutës që parasheh zbatimin e 
drejtpërdrejtë të Marrëveshjes dhe Instrumenteve Ndërkombëtare, e të 
cilat kanë epërsi, në rast konflikti, mbi të gjitha dispozitat ligjore dhe 
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aktet tjera të institucioneve publike, pra në këtë rast ka ardhur deri te 
shkelja e Kartës Sociale Evropiane të vitit 1996. 

 
 
Vlerësimi i pranueshmërisë së kërkesës  
 
23. Parashtruesi i kërkesës pohon se neni 22 (Zbatimi i Drejtpërdrejtë i 

Marrëveshjes dhe Instrumenteve Ndërkombëtare) i Kushtetutës së 
Kosovës dhe i Kartës Sociale Evropiane të vitit 1996, janë bazë e kërkesës 
së tij. 
 

24. Neni 48 i Ligjit për Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës 
parasheh: 

 
„Parashtruesi i kërkesës ka për detyrë që në kërkesën e tij të qartësoj 
saktësisht se cilat të drejta dhe liri pretendon se i janë cenuar dhe cili 
është akti konkret i autoritetit publik të cilin parashtruesi dëshiron ta 
kontestojë.“ 

 
25. Sipas Kushtetutës, Gjykata Kushtetuese nuk është gjykatë e apelit kur 

shqyrtohen vendimet e nxjerra nga gjykatat e rregullta. Roli i gjykatave 
të rregullta është të interpretojnë ligjin dhe të zbatojnë rregullat 
përkatëse të së drejtës procedurale dhe materiale (shih mutatis 
mutandis, Garcia Ruiz kundër Spanjës [GC], nr. 30544/96, par. 28. i 
Gjykata Evropiane për të drejtat e njeriut [GJEDNJ] 1999-I). 
 

26. Parashtruesi i kërkesës nuk ka paraqitur ndonjë dëshmi prima facie që 
tregon shkeljen e të drejtave të tij kushtetuese (shih, Vanek kundër 
Republikës Sllovake, Vendimi i GJEDNJ në lidhje me pranueshmërinë e 
kërkesës, nr. 53363/99, të 31. majit 2005). Parashtruesi i kërkesës nuk 
pohon se në çfarë mënyre neni 22 dhe Karta Sociale Evropiane e vitit 
1996 mbështesin kërkesën e tij, ashtu siç parashihet në nenin 113.7 të 
Kushtetutës dhe nenin 48 të Ligjit. 

 
27. Në këtë rast, parashtruesit i janë ofruar mundësi të shumta që ta 

paraqesë rastin e tij dhe të kontestojë interpretimin e ligjit për të cilin 
konsideron se është i pasaktë, para Komisionit për Kërkesa Pronësore 
dhe Banesore, dhe atë në dy raste. Pas shqyrtimit të procedurës në tërësi, 
Gjykata Kushtetuese nuk ka vërtetuar se procedurat e duhura, në çfarëdo 
mënyre, kanë qenë të padrejta dhe arbitrare (shih, mutatis mutandis, 
Shub kundër Lituanisë, Vendimi i GJEDNJ në lidhje me pranueshmërinë 
e kërkesës, nr. 17064/06, të 30 qershorit 2009). 

 
28. Përfundimisht, kushtet për pranueshmëri nuk janë përmbushur në këtë 

kërkesë. Ai ka dështuar të theksojë dhe mbështesë me dëshmi se me 
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vendimin e kontestuar i janë shkelur të drejtat dhe liritë e garantuara me 
Kushtetutë. 

 
29. Nga kjo del se kërkesa është qartazi e pabazuar në pajtim me rregullin 36 

(2b) të Rregullores së punës që parasheh: “Gjykata do të refuzojë një 
kërkesë si qartazi të pabazuar nëse bindet se: b) faktet e paraqitura në 
asnjë mënyrë nuk e arsyetojnë pretendimin për shkeljen e një të drejte 
kushtetuese”. 

 
PËR KËTË ARSYE 

 
Gjykata Kushtetuese e Kosovës në pajtim me nenin 113.7 të Kushtetutës, 
nenin 20 të Ligjit, dhe rregullin 56 paragrafi 2 dhe rregullin 36 (b) të 
Rregullores së punës, në seancën e mbajtur më 25 nëntor 2011, njëzëri: 

 
VENDOSI  

 
I. TA HEDHË  poshtë kërkesën si të papranueshme; 

 
II. Ky Vendim do t’u komunikohet palëve dhe do të publikohet në 

Gazetën Zyrtare, në pajtim me nenin 20.4 të Ligjit për Gjykatën 
Kushtetuese; dhe 

 
III. Ky  Vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 
 
 
Gjyqtari raportues                        Kryetari i Gjykatës Kushtetuese  

 
Ivan Čukalović                                   Prof. dr. Enver Hasani 
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Muhamet Bucaliu kundër Njoftimit të Prokurorit të Shtetit, 
KMLC nr. 37/11 
 
Rasti KI 92-2011, vendimi i datës 12 dhjetor 2011 
 
Fjalët kyçe: barazia para ligjit, ekzekutimi i aktgjykimit, kërkesë individuale, 
masat e përkohshme, mbrojtja gjyqësore e të drejtave, kërkesë qartazi e 
pabazuar, mbrojtje e ligjshmërisë (pronës), e drejta në gjykim të drejtë dhe 
të paanshëm, dërgimi i dokumenteve  
 
Parashtruesi e kishte dorëzuar Kërkesën në bazë të nenit 113.7 të 
Kushtetutës, duke pretenduar se të drejtat e tij sipas neneve 24.1, 31.1 dhe 54  
janë shkelur nga vendimi i Prokurorit Publik se nuk kishte pasur bazë për 
procedurën për mbrojtjen ligjshmërisë,  në lidhje me shitjen e pasurisë së tij 
të paluajtshme një kreditori përkundër kundërshtimit të Parashtruesit, nga 
dështimi i Gjykatës Komunale të Ferizajt për t’ia dorëzuar atij vendimin për 
ekzekutim dhe nga Gjykatës së Qarkut të Prishtinës e cila kishte refuzuar  
ankesën e tij kundër kësaj shitjeje.  Parashtruesi kërkoi marrjen e masës së 
përkohshme për ndalimin e shitjes së pronës. 

Gjykata vendosi se Kërkesa ishte qartazi e pabazuar dhe e papranueshme 
sipas Rregullës 36.1(c) të Rregullores së Punësë sepse Parashtruesi nuk 
kishte dëshmuar së vendimi i Gjykatës së Qarkut ishte i padrejtë apo i shtyrë 
nga arbitrariteti, duke cituar rastet Shub kundër Lituanisë dhe Vanek 
kundër Republikës së Sllovakisë, duke shtuar se Gjykata e Qarkut e kishte 
shqyrtuar me kujdes mënyrën se si Gjykata Komunale e kishte zhvilluar 
procedurën, dhe se Prokurori i Shtetit nuk kishte gjetur bazë ligjore për 
procedurën për mbrojtjen e ligjshmërisë. Gjykata e refuzoi pretendimin 
lidhur me dorëzimin e vendimit sipas Rregullës 36.3(e) pasi që ajo ishte 
zgjidhur më herët. Ajo theksoi se roli i Gjykatës është i kufizuar në zgjidhjen 
e pretendimeve për shkelje kushtetuese dhe se ajo nuk është kompetente për 
zgjidhjen e kontesteve faktike apo ligjore jashtë kontekstit kushtetues, ku 
bën pjesë edhe procedura për ekzekutimin e aktgjykimit, duke cituar rastet 
Hornsby kundër Greqisë dhe Edwards kundër Mbretërisë së Bashkuar.  
Gjykata e refuzoi kërkesën për masa të përkohshme në bazë të nenit 27 të 
Ligjit për Gjykatën Kushtetuese dhe Rregullës 54.1 të Rregullores së Punës, 
duke marrë parasysh papranueshmërinë e Kërkesës.    

 
Prishtinë, më 12 dhjetor 2011 

Nr. ref.: RK175/11 
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AKTVENDIM PËR PAPRANUESHMËRI 
 

në 
 

Rastin Nr. KI 92/11 
 

Parashtruesi 
 

Muhamet Bucaliu 
 
 

Vlerësim i kushtetutshmërisë së Njoftimit të Prokurorit të Shtetit 
KMLC. Nr. 37/11, të 2 qershorit 2011. 

 
 

 
GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS 

 
e përbërë nga: 
 
Enver Hasani, Kryetar 
Kadri Kryeziu, Zëvendëskryetar 
Robert Carolan, gjyqtar  
Altay Suroy, gjyqtar 
Almiro Rodrigues, gjyqtar 
Snezhana Botusharova, gjyqtare 
Ivan Čukalović, gjyqtar 
Gjyljeta Mushkolaj, gjyqtare dhe 
Iliriana Islami, gjyqtare 
 
Parashtruesi i kërkesës 
 
1. Parashtrues është z. Muhamet Bucaliu, me vendbanim në Ferizaj, i cili e 

dorëzoi kërkesën e parë (Rasti Nr. KI 20/10) në Gjykatën Kushtetuese të 
Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: Gjykata) më 4 mars 2010. 
Rasti u hodh poshtë si i papranueshëm më 15 tetor 2010. 

 
Vendimi i kontestuar 
 
2. Me këtë kërkesë, parashtruesi e konteston Njoftimin e Prokurorit të 

Shtetit KMLC Nr. 37/11, të 2 qershorit 2011, me të cilin e refuzoi 
kërkesën e parashtruesit, të 13 majit 2011, për inicimin e kërkesës për 
mbrojtje të ligjshmërisë lidhur me Aktvendimin e Gjykatës së Qarkut në 
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Prishtinë Ac. Nr. 116/2011, të 19 prillit 2011. Njoftimi iu dërgua 
parashtruesit më 2 qershor 2011. 

 
Objekti i çështjes  
 
3. Ky rast është vazhdim i Rastit Nr. KI 20/10. Parashtruesi tani ankohet që 

Gjykata Komunale në Ferizaj, me Aktvendimin 4/2008, të 13 dhjetorit 
2010, ia shiti patundshmërinë e tij kreditorit përkundër kundërshtimeve 
të tij, dhe që Gjykata e Qarkut në Prishtinë, përmes Aktvendimit Ac. Nr. 
116/2011, të 19 prillit 2011, e refuzoi ankesën e tij. Përveç kësaj, 
parashtruesi ankohet se Prokurori i Shtetit, me Memorandumin KMLC 
Nr. 37/2011, e njoftoi atë se nuk kishte bazë ligjore për të iniciuar 
procedurë për mbrojtje të ligjshmërisë. 

 
4. Parashtruesi pohon që janë shkelur neni 24 (1) [Barazia para Ligjit], neni 

31 (1) [E Drejta për Gjykim të Drejtë dhe të Paanshëm] dhe neni 54 
[Mbrojtja Gjyqësore] të Kushtetutës së Republikës së Kosovës (në tekstin 
e mëtejmë: Kushtetuta). 

 
5. Parashtruesi, gjithashtu kërkon që Gjykata të vendosë lidhur me 

kërkesën e tij për masë të përkohshme kundër procedurës përmbarimore 
lidhur me pronën e tij për t’iu shmangur ndonjë rreziku për dëm të 
pariparueshëm. 

 
Baza juridike 
 
6. Neni 113.7 i Kushtetutës, nenet 22 dhe 27 të Ligjit (Nr. 03/L-121) për 

Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës, të 15 janarit 2009 (në 
tekstin e mëtejmë: Ligji) dhe rregulli 56 (2) i Rregullores së punës së 
Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: 
Rregullorja e punës). 

 
Procedura në Gjykatë 
 
7. Sa i përket rastit paraprak të parashtruesit, Rastit KI. Nr. 20/10, i 13 

korrikut 2010, Gjykata Kushtetuese e shpalli kërkesën të papranueshme 
për shkak se parashtruesi kishte dështuar të tregonte se i kishte shteruar 
të gjitha mjetet juridike, siç parashihet me ligj, pasi ai ka mundur të 
ushtronte ankesë në Gjykatën Komunale në Ferizaj dhe në Gjykatën e 
Qarkut në Prishtinë që nuk e kishte marrë Vendimin E. Nr. 04/08, të 11 
janarit 2008 të Gjykatës Komunale në Ferizaj, dhe që e njëjta gjykatë, në 
vendimin e vet për përmbarim, nuk kishte vendosur në lidhje me këtë 
rast brenda afatit të padisë. Në vend të kësaj, parashtruesi vetëm ushtroi 
padi kundër vlerësimit të vlerës së pronës. 
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8. Më 7 korrik 2011, parashtruesi e dorëzoi një kërkesë të re në këtë 
Gjykatë. 

 
9. Më 17 gusht 2011, Kryetari, me Urdhrin Nr. GJR. 92/11, e caktoi 

gjyqtarin Ivan Čukalović Gjyqtar raportues. Të njëjtën datë, Kryetari, 
me Urdhrin Nr. KSH. 92/11, e caktoi Kolegjin shqyrtues të përbërë nga 
gjyqtarët Robert Carolan (kryesues), Snezhana Botusharova dhe Iliriana 
Islami. 

 
10. Më 3 nëntor 2011, Gjykata e njoftoi Prokurorin e Shtetit për këtë kërkesë. 

Gjykata nuk ka marrë asnjë përgjigje deri më tani. 
 
11. Më 25 nëntor 2011, Kolegji shqyrtues e shqyrtoi raportin e Gjyqtarit 

raportues dhe i rekomandoi Gjykatës për papranueshmëri të kërkesës. 
 
Përmbledhje e fakteve  
 
12. Nga dokumentet e dorëzuara nga parashtruesi në lidhje me kërkesën e 

re, duket që, më 13 dhjetor 2010, Gjykata Komunale në Ferizaj mbajti 
seancën e tretë të shitjes publike të pronës së paluajtshme të 
parashtruesit (ngastra kadastrale Nr. 1071 në Ferizaj), e cila, sipas 
marrëveshjes mbi hipotekën (Nr. 1175/H, e regjistruar nga Zyra 
Komunale për Kadastër e Ferizajt nën numrin e protokollit 25-
72217092-00584) me Raiffeisen Bankën si kreditor, ishte deponuar si 
garanci për një kredi që i ishte dhënë debitorit “Nera Impex” në Ferizaj. 
Sipas parashtruesit, asnjë blerës nuk ishte identifikuar. 
 

13. Të njëjtën ditë, Gjykata Komunale në Ferizaj, me Aktvendimin E. 4/08, 
ia shiti pronën Raiffeisen Bankës, si ofertuesi më i lartë, përkundër 
kundërshtimeve të parashtruesit dhe të përfaqësuesit të tij kundër kësaj 
procedure të përmbarimit. 

 
14. Më 22 dhjetor 2010, parashtruesi ushtroi ankesë në Gjykatën e Qarkut 

në Prishtinë kundër vendimit të Gjykatës Komunale, duke thënë se 
gjykata e shkallës së parë kishte bërë vlerësim të gabueshëm të gjendjes 
faktike. 

 
15. Më 19 prill 2011, Gjykata e Qarkut në Prishtinë, me Vendimin Ac. Nr. 

116/2011, e refuzoi padinë e parashtruesit si të pabazë dhe e konfirmoi 
Aktvendimin E. Nr. 04/2008, të 13 dhjetorit 2010, të Gjykatës Komunale 
në Ferizaj. 
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16. Më 13 maj 2011, parashtruesi parashtroi kërkesë për mbrojtje të 
ligjshmërisë në Prokurorinë e Shtetit kundër vendimit të Gjykatës 
Komunale në Ferizaj dhe vendimit të Gjykatës së Qarkut në Prishtinë. 

 
17. Më 2 qershor 2011, Prokurori i Shtetit vërejti që nuk kishte pasur bazë 

ligjore për këtë kërkesë (Njoftimi KMLC Nr. 37/11). 
 
Pretendimet e parashtruesit 
 
18. Parashtruesi pohon që: 
 

a. Janë shkelur dispozitat e neneve 24.1, 31.1 dhe 54 të Kushtetutës së 
Republikës së Kosovës; 

b. Është shkelur neni 47.2 i Ligjit për procedurën përmbarimore sepse 
vendimi i Gjykatës Komunale E. Nr. 4/08, i 11 janarit 2008, kurrë 
nuk i ishte dorëzuar atij personalisht, prandaj ai nuk mund të 
ushtronte ankesë kundër këtij vendimi; dhe 

c. Janë shkelur dispozitat ligjore të adresuara në kërkesën e 13 majit 
2011, drejtuar Prokurorit të Shtetit, si dhe dispozitat e përmendura 
në ankesën e parë dhe në ankesat plotësuese. 

 
Vlerësimi i pranueshmërisë së kërkesës  
 
19. Në parashtresat e tij të reja, parashtruesi pohon që të drejtat e tij të 

garantuara me nenet 24 [Barazia para Ligjit], 31 [E Drejta për Gjykim të 
Drejtë dhe të Paanshëm] dhe 54 [Mbrojtja Gjyqësore e të Drejtave] të 
Kushtetutës janë shkelur nga Gjykata Komunale në Ferizaj, Gjykata e 
Qarkut në Prishtinë dhe Prokurori i Shtetit. 
 

20. Ankesa e parashtruesit se ai kurrë nuk e ka marrë Vendimin e Gjykatës 
Komunale në Ferizaj, E. Nr. 4/08, të 11 janarit 2008, ishte refuzuar nga 
kjo Gjykatë në Aktvendimin për Papranueshmëri në Rastin Nr. KI. 
20/10, prandaj, në përputhje me rregullin 36 (3) të Rregullores së punës, 
ajo nuk do të shqyrtohet këtu. 

 
21. Gjykata së pari vëren që, për të gjykuar për ankesën e re të parashtruesit, 

ajo së pari duhet të shqyrtojë nëse parashtruesi i ka përmbushur të gjitha 
kriteret për pranueshmëri, të përcaktuara në Kushtetutë dhe të 
specifikuara më tej në Ligj dhe në Rregullore të punës. 

 
22. Sa i përket kësaj kërkese, Gjykata vëren që parashtruesi nuk mund të 

ankohet që gjykatat e rregullta kanë bërë lajthim të fakteve apo të ligjit, 
përveç nëse ato mund t'i kenë shkelur të drejtat dhe liritë e garantuara 
me Kushtetutë. Kjo është e vërtetë për procedurën kryesore, si dhe për 
procedurën përmbarimore pas përfundimit të gjykimit aktual. Në këtë 
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drejtim, Gjykata i referohet Aktgjykimit të GJEDNJ-së të 19 marsit 1997, 
Hornsby kundër Greqisë (Raportet 1997, 495), me ç’rast GJEDNJ 
theksoi se “përmbarimi i një aktgjykimi të shqiptuar nga cilado gjykatë 
duhet të konsiderohet pjesë përbërëse e “gjykimit” për qëllime të nenit 
6”. 

 
23. Në këtë drejtim, Gjykata Kushtetuese thekson që nuk është gjykatë e 

shkallës së katërt, me rastin e shqyrtimit të vendimeve të nxjerra nga 
gjykatat e rregullta. Është detyrë e gjykatave të rregullta t’i interpretojnë 
dhe zbatojnë rregullat përkatëse të së drejtës procedurale dhe materiale 
(shih, mutatis mutandis, García Ruiz kundër Spanjës [DHM], Nr. 
30544/96, para. 28, Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut 
[GJEDNJ] 1999-I). 

 
24. Gjykata Kushtetuese vetëm mund të shqyrtojë nëse provat para 

gjykatave dhe organeve të tjera janë paraqitur në mënyrë përkatëse dhe 
nëse procedurat në përgjithësi, shikuar në tërësinë e tyre, janë zhvilluar 
në mënyrë të duhur saqë parashtruesi i kësaj kërkese ka pasur gjykim të 
drejtë (shih, mutatis mutandis, Raporti i Komisionit Evropian për të 
Drejtat e Njeriut në rastin Edwards kundër Mbretërisë së Bashkuar, 
Kërkesa Nr. 13071/87, e miratuar më 10 korrik 1991). 

 
25. Sa i përket kësaj kërkese, Gjykata konsideron që Gjykata e Qarkut në 

Prishtinë, në Aktvendimin e vet, Ac. Nr. 116/11, të 19 prillit 2011, me 
kujdes e shqyrtoi mënyrën në të cilën Gjykata Komunale në Ferizaj e 
kishte trajtuar shitjen publike të pronës së hipotekuar të parashtruesit në 
përputhje me marrëveshjen mbi hipotekën, të regjistruar në Drejtorinë 
për Kadastër në Ferizaj. Po ashtu, Prokurori i Shtetit nuk gjeti baza 
ligjore për inicimin e kërkesës për mbrojtje të ligjshmërisë. 

 
26. Prandaj, parashtruesi nuk ka treguar që Aktvendimi Ac. Nr. 116/11, i 

Gjykatës së Qarkut në Prishtinë, ishte i padrejtë apo i prekur nga 
arbitrariteti (shih, mutatis mutandis, Shub kundër Lituanisë, Vendimi i 
GJEDNJ-së për Pranueshmëri të Kërkesës, Nr. 17064/06, i 30 qershorit 
2009, dhe Vanek kundër Republikës së Sllovakisë, Vendimi i GJEDNJ-së 
për Pranueshmërinë e Kërkesës Nr. 53363/99, i 31 majit 2005)) dhe 
përbënte shkelje të të drejtave kushtetuese në të cilat thirret 
parashtruesi. 

 
27. Në këto rrethana, Gjykata konkludoi që kërkesa është qartazi e pabazuar 

në përputhje me rregullin 36 (1.c) të Rregullores së punës, i cili thotë: 
“Gjykata mund të shqyrtojë Kërkesat vetëm nëse: c) Kërkesa është 
qartas e bazuar”. 
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28. Prandaj, kërkesa e parashtruesit duhet të hidhet poshtë si e 
papranueshme. 

 
Vlerësimi i kërkesës për masë të përkohshme 
 
29. Sa i përket kërkesës së parashtruesit drejtuar Gjykatës për masë të 

përkohshme, Gjykata i referohet nenit 27 të Ligjit dhe, në veçanti, 
rregullit 54 (1) të Rregullores së punës, i cili thotë që, në çfarëdo kohe 
përderisa kërkesa është e pazgjidhur para Gjykatës dhe meritat e 
kërkesës nuk janë vendosur nga Gjykata, pala mund të kërkojë vendosjen 
e masës së përkohshme. Megjithatë, duke marrë parasysh që kërkesa u 
shpall e papranueshme, parashtruesi nuk ka të drejtë, sipas rregullit 54 
(1) të Rregullores së punës, të kërkojë masë të përkohshme. 

 
 

PËR KËTO ARSYE 
 
Në mbështetje të rregullit 36 (1.c), rregullit 54 (1) , rregullit 56 (2) të 
Rregullores së punës, Gjykata Kushtetuese më 25 nëntor 2011, njëzëri 
 

 
 

VENDOSI 
 

I. TA HEDHË POSHTË kërkesën si të papranueshme; 
 

II. TA HEDHË POSHTË kërkesën për Masë Përkohshme; 
 

III. Ky Vendim do t'u komunikohet palëve dhe do të publikohet në 
Gazetën Zyrtare, në pajtim me nenin 20.4 të Ligjit për Gjykatën 
Kushtetuese; 

 
IV. Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 
 
 
Gjyqtari raportues                      Kryetari i Gjykatës Kushtetuese 

 
Ivan Čukalović                                   Prof. dr. Enver Hasani 
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Nikollë Qetta kundër Aktgjykimit të Gjykatës Supreme Rev. Nr. 
361/2010 dhe Vendimit të Gjykatës së Qarkut në Pejë AC. Nr. 
111/2010 
 
Rasti KI 96-2010, vendimi i datës 12 dhjetor 2011 
 
Fjalët kyçe: kompensimi i të drejtës pronësore, shterja mjeteve juridike, 
shpronësimi, kërkesa individuale, të drejtat e njeriut, masat e përkohshme, 
kërkesë qartazi e pabazuar, mbrojtja e pronës, e drejta në gjykim të drejtë 
dhe të paanshëm, e drejta në pronë, dërgimi i dokumentacionit, specifikimi i 
të drejtave të shkelura 
 
Parashtruesi e kishte dorëzuar Kërkesën në bazë të nenit 113.7 të 
Kushtetutës, duke pohuar se i janë shkelur të drejtat e tij sipas neneve 31, 46 
dhe 53 të Kushtetutës dhe neneve 1 dhe 6 të Konventës Evropiane për të 
Drejtat e Njeriut, me vendimet e Gjykatës Supreme dhe Gjykatës së Qarkut 
të Pejës në lidhje me të drejtat pronësore të Parashtruesit të kërkesës mbi dy 
parcela të ndryshme të tokës. Në momentin e parashtrimit të Kërkesës, 
ankesa e Parashtruesit kundër vendimit të Gjykatës së Qarkut ende nuk ishte 
zgjidhur në Gjykatën Supreme. Ai nuk arriti të paraqes prova se nuk i ishte 
paguar kompensimi për tokën që kishte të bënte me aktgjykimin e 
kontestuar të Gjykatës Supreme. 

Gjykata vendosi se aspekti i Kërkesës që kishte të bënte me Gjykatën e 
Qarkut ishte i parakohshëm dhe i papranueshëm sipas nenit 113.7 të 
Kushtetutës dhe Rregullës 36.1(a) të Rregullores së Punës sepse ankesa e 
pazgjidhur akoma në Gjykatën Supreme tregonte se nuk ishin shterur të 
gjitha mjetet potenciale juridike, duke cituar rastin Selmouni kundër 
Francës për supozimin se sistemi juridik i Kosovës ofron mjete juridike 
efektive për shkeljet kushtetuese. Gjykata po ashtu vendosi se aspekti i 
Kërkesës që kishte të bënte me Gjykatën Supreme ishte i papranueshëm 
sipas nenit 48 të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese dhe Rregullës 36.2(b) pasi 
që Parashtruesi kishte dështuar të ofrojë prova të cilat do ta bënin këtë një 
rast prima facie,  duke arsyetuar si duhet se kishin ndodhur shkeljet 
kushtetuese të specifikuara. Gjykata theksoi se roli i saj ishte që të zgjidh 
pretendimet e shkeljeve kushtetuese e jo që të vendos për kontestet faktike 
apo të zakonshme ligjore, duke cituar rastet Garcia Ruiz kundër Spanjës dhe 
Vanek kundër Republikës së Sllovakisë. 

 
Prishtinë, më 12 dhjetor 2011 

Nr. ref.: RK171/11  
 
 

 



BULETINI I PRAKTIKËS GJYQËSORE | 657 
 

 

AKTVENDIM PËR PAPRANUESHMËRI  
 

në  
 

Rastin nr. KI 96/10 
 

Parashtrues  
 

Nikollë Qetta 
 

Vlerësimi i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës 
Supreme të Kosovës Rev. nr. 361/2010, të 24 prillit 2010 dhe 

Aktvendimit të Gjykatës së Qarkut në Pejë AC. Nr. 111/2010, të 16 
qershorit 2010   

 
 

GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS  
 
E përbërë nga: 
 
Enver Hasani, Kryetar 
Kadri Kryeziu, Zëvendëskryetar  
Robert Carolan, gjyqtar 
Altay Suroy, gjyqtar 
Almiro Rodrigues, gjyqtar  
Snezhana Botusharova, gjyqtare  
Ivan Čukalović, gjyqtar  
Gjyljeta Mushkolaj, gjyqtare dhe  
Iliriana Islami, gjyqtare 
 
 
Parashtruesi i kërkesës  
 
1. Parashtruesi i kërkesës është Nikollë Qetta, nga Gjakova, të cilin e 

përfaqëson avokati Franjo Pal Jankova, nga Prishtina.  
 
Vendimet e kontestuara  
 
2. Vendim i kontestuar është Aktgjykimi i Gjykatës Supreme të Kosovës 

rev. nr. 361/2010, i datës 22 prill 2010, i cili i është dorëzuar 
parashtruesit të kërkesës më 7 korrik 2010,  me të cilin është refuzuar 
revizioni në këtë lëndë dhe janë vërtetuar vendimet e mëhershme të 
organeve të Gjykatës së Qarkut dhe asaj komunale në lidhje me çështjen 
e lëndës. Vendim i kontestuar është edhe Aktvendimi Gjykatës së Qarkut 
në Pejë AC. Nr. 111/2010, i datës 16 qershor 2010.  
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Objekti i çështjes  
 
3. Objekti i çështjes është Aktgjykimi i Gjykatës Supreme të Kosovës rev. 

nr. 361/2010, i 22 prillit 2010 dhe Aktvendimi Gjykatës së Qarkut në 
Pejë AC. Nr. 111/2010, i datës 16 qershor 2010, me të cilat, sipas 
pohimeve të parashtruesit të kërkesës, i janë cenuar të drejtat nga 
marrëdhëniet pronësore, të drejta këto të garantuara me nenet 31, 46 
dhe 53 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe nenet 1 dhe 6 të 
Konventës për të drejtat e njeriut (E drejta e mbrojtjes së pronës dhe e 
drejta për një proces të rregullt).  

 
Baza juridike  
 
4. Kërkesa bazohet në nenet 113.7 dhe 21.4 të Kushtetutës, nenet 20, 22.7 

dhe 22.8 të Ligjit nr. 03/L-121 për Gjykatën Kushtetuese të Republikës 
së Kosovës, të 16 dhjetorit 2008 (në tekstin e mëtejmë: Ligji) dhe 
rregullin 56 (2) të Rregullores së punës.  

 
Procedura në Gjykatë  
 
5. Parashtruesi i kërkesës, më 4 tetor 2010, ka parashtruar kërkesë në 

Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës.   
 
6. Më 15 nëntor 2010, Gjykata Kushtetuese e njoftoi z. Franjo Pal Jankovën 

dhe Gjykatën Supreme se është iniciuar procedura e vlerësimit të 
kushtetutshmërisë së vendimit të tyre sipas revizionit Rev. Nr. 361/2007, 
të 22 prillit 2010. 

 
7. Më 4 prill 2011, Gjykata kërkoi dokumente shtesë nga Komuna e 

Gjakovës –Drejtoria për çështje juridiko-pronësore e po ashtu edhe nga 
avokati Franjo Pal Jankova.  

 
8. Më 19 prill 2011, duke u përgjigjur në shkresën e gjykatës, Komuna e 

Gjakovës në shkresën e saj 11 nr. 465-2528/11 ka paraqitur njohuritë e 
saj rreth objektit të çështjes dhe i dorëzoi gjykatës dokumentacionin 
shtesë. 

 
9. Më 4 maj 2011, sipas kërkesës së gjykatës, avokati Franjo Pal Jankova e 

dorëzoi dokumentacionin shtesë. 
 

10. Më 17 qershor 2011, Gjykata Kushtetuese kërkoi nga Gjykata Komunale e 
Gjakovës dokumentacion shtesë dhe sqarim se në cilën fazë ka arritur 
çështja në këtë gjykatë.  
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11. Më 28 qershor 2011, Gjykata Komunale në Gjakovë ka paraqitur 
dokumentacionin shtesë dhe ka dhënë shpjegime se në cilën fazë të 
procedurës ka arritur çështja në këtë gjykatë.  

 
12. Më 19 korrik 2011, Gjykata Kushtetuese ka kërkuar dokumentacion 

shtesë nga Gjykata e Qarkut në Pejë dhe sqarim se në cilën fazë ka arritur 
lënda në këtë gjykatë.  

 
13. Më 5 gusht 2011, Gjykata e Qarkut në Pejë ka paraqitur shkresat e lëndës 

dhe ka dhënë përgjigje se në cilën fazë ka arritur lënda në Gjykatën e 
Qarkut në Pejë. 

 
14. Më 21 nëntor 2011, pas shqyrtimit të raportit, Gjyqtarit raportues Ivan 

Čukalović, Kolegji shqyrtues i përbërë nga gjyqtarët: Robert Carolan 
(kryesues), Altay Suroy dhe Snezhana Botusharova, i rekomandoi 
Gjykatës në përbërje të plotë që ta hedhë poshtë kërkesën si të 
papranueshme.      

 
Përmbledhja e fakteve në lidhje me Aktvendimin e Gjykatës së 
Qarkut në Pejë AC. Nr. 111/2010, të datës 16 qershor 2010 
 
15. Me Aktvendimin e Drejtorisë Komunale për Çështje Pronësore Juridike 

në Gjakovë nr. 19-465-7/1986, të 28 korrikut 1986, parashtruesit të 
kërkesës i është shpronësuar prona në ngastrën kadastrale nr. 5133/34, 
me kulturë shtëpi, me sipërfaqe prej 79 m2 dhe oborrin me sipërfaqe 
prej 400 m2.    
 

16. Me propozimin e Avokatit publik, shpronësimi është kryer në të mirë të 
Komunës së Gjakovës për nevoja të BVI-së në fushën e banimit dhe 
veprimtarisë komunale dhe më qëllim të ndërtimit të rrugës “Kosta 
Novakovic” dhe të një rruge tjetër për troje.  

 
17. Aktvendimi i Drejtorisë Komunale për çështje pronësore-juridike në 

Gjakovë nr. 19-465-7/1986, i 28 korrikut 1986, iu dërgua palëve në 
procedurë, kundër të cilit ato nuk ushtruan mjetet juridike të 
përcaktuara me ligj, kështu që ky aktvendim më 16 shtator 1986 u bë i 
plotfuqishëm dhe i përmbarueshëm dhe iu është dërguar organeve 
kompetente me qëllim të ndryshimit të pronësisë në librat kadastralë.  

 
18. Brenda afatit të përcaktuar me ligj, Avokati publik në Komunën e 

Gjakovës, pas vlerësimit të objekteve të shpronësuara dhe vlerësimit të 
tokës, ka paraqitur ofertë në mënyrë që të arrijnë marrëveshje për 
kompensimin e patundshmërisë së shpronësuar.  
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19. Në mbledhjen e mbajtur më 6 tetor 1988 në Drejtorinë për çështje 
pronësore-juridike në Gjakovë, në praninë e të dyja palëve, nuk është 
arritur marrëveshje për kompensimin e patundshmërisë së shpronësuar.  

 
20. Autoritetet komunale me aktin nr. 19 465-7/1986 të 11 tetorit 1988, 

përcjellin çështjen në Gjykatën Komunale të Gjakovës, në mënyrë që në 
procedurë jokontestimore të përcaktohet kompensimi i pronës së 
shpronësuar. 

 
21. Më 3 nëntor 1988, në Gjykatën Komunale të Gjakovës me aktvendimin 

nr. v. 520/88 përcaktohet kompensimi për patundshmërinë e  
shpronësuar, dhe më 24 nëntor 1988 aktvendimin e merr e reja e 
parashtruesit të kërkesës, Valentina Jankopalli, e cila jeton në bashkësi 
familjare me parashtruesin e kërkesës.  

 
22. Më 23 shkurt 2010, parashtruesi i kërkesës paraqet ankesë kundër 

vendimit të Gjykatës Komunale të Gjakovës v. nr. 520 /88, të 3 nëntorit 
1988, duke pohuar që parashtruesi i kërkesës kurrë nuk e kishte marrë 
vendimin dhe që e reja e tij, Valentina Jankopalli, është person 
gjysmëanalfabet.  

 
23. Më 16 qershor 2010, Gjykata e Qarkut në Pejë me Aktvendimin AC. nr. 

111/2010 e hedh poshtë ankesën si të pabazuar dhe vërteton vendimin e 
Gjykatës Komunale të Gjakovës v. nr. 520/88, të 3 nëntorit 1988.  

 
24. Ndaj vendimit të Gjykatës së Qarkut të Pejës AC. nr. 111/2010, të 16 

qershorit 2010, parashtruesi i kërkesës, më 22 korrik 2010 parashtron 
revizion në Gjykatën Supreme të Republikës së Kosovës.  

 
25. Lënda, sipas revizionit, nuk është përmbyllur dhe nga 6 shtatori 2010 

gjendet në Gjykatën Supreme të Kosovës e cila vendos në lidhje me 
revizionin.  

 
Përmbledhja e fakteve në lidhje me Aktgjykimin e Gjykatës 
Supreme të Kosovës Rev. Nr. 361/2010, të 22 prillit 2010 
 
26. Procedura në lidhje me Aktgjykimin e Gjykatës Komunale në Gjakovë C. 

nr. 331/01, të 11 dhjetorit 2002, në të cilën Gjykata Komunale në Gjakovë 
pranon kërkesë-padinë e Musa Mirakajt dhe parashtruesin e kërkesës e 
obligon që të dorëzojë në posedim pjesën jugore të ngastrës kadastrale 
nr. 5133/33, të sipërfaqes së tërësishme prej 0.002,36 ha, dhe 
njëkohësisht obligon parashtruesin e kërkesës që të kompensojë 
shpenzimet procedurale prej 1.176,17 euro, nuk ka të bëjë me ngastrën 
5133/34 por me ngastrën 5133/33, për të cilën parashtruesi i kërkesës 
nuk ka ofruar asnjë provë se nuk i është paguar kompensimi.  
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27. Po ashtu, procedurat ankimore sipas Aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut 

në Pejë Ac. nr. 234/03, të 16 shkurtit 2007, ashtu sikurse edhe procedura 
sipas revizionit në Gjykatën Supreme të Kosovës - Aktgjykimi me nr. rev. 
361/2007 i 22 prillit 2010 - në bazë të të cilave parashtruesi i kërkesës e 
mbështet kërkesën në Gjykatën Kushtetuese të Kosovës, nuk kanë të 
bëjnë me ngastrën 5133/34 për të cilën procedura jokontestimore për 
përcaktimin e kompensimit në procedurën sipas revizionit është në 
vazhdim e sipër në Gjykatën Supreme të Kosovës, por kanë të bëjnë me 
ngastrën 5133/33 për të cilën parashtruesi i kërkesës nuk ka ofruar 
kurrfarë prova se nuk i është paguar kompensimi.  

 
Pretendimet e parashtruesit të ankesës  
 
28. Parashtruesi i kërkesës pretendon se me Aktgjykimin e Gjykatës 

Supreme të Kosovës nr. rev. 361/2010, të 24 prillit 2010, me të cilën 
është refuzuar revizioni në lidhje me këtë lëndë dhe janë vërtetuar 
vendimet  e mëhershme të organeve komunale dhe gjyqësore në 
kontestin e kësaj lënde, i janë cenuar të drejtat në lëmin e marrëdhënieve 
pronësore, si dhe të drejtat e garantuara me nenet 31, 46, dhe 53 të 
Kushtetutës së Republikës së Kosovës. 
 

29. Më tej, pohon se më këtë aktgjykim është shkelur e drejta për gjykim të 
drejtë dhe e drejta për mbrojtjen e pronës të parapara me nenet 1 dhe 6 
të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, e cila është pjesë 
përbërëse e Kushtetutës së Republikës së Kosovës.  

 
Vlerësimi i pranueshmërisë së kërkesës në lidhje me 
Aktvendimin e Gjykata së Qarkut në Pejë AC. Nr. 111/2010, të 16 
qershorit 2010 
 
30. Në mënyrë që të mund të gjykojë për kërkesën e parashtruesit, Gjykata 

duhet së pari të shqyrtojë nëse parashtruesi i kërkesës ka plotësuar 
kushtet e pranueshmërisë që parashihen me Kushtetutë, si dhe me Ligj 
dhe Rregullore të punës. Në këtë drejtim, Gjykata i referohet nenit 113 
paragrafit 7 të Kushtetutës:  

 
„ Individët janë të autorizuar të ngrenë shkeljet nga autoritetet publike 
të të drejtave dhe lirive të tyre individuale, të garantuara me 
Kushtetutë, mirëpo vetëm pasi të kenë shteruar të gjitha mjetet juridike 
të përcaktuara me ligj.” 

 
31. Nga dokumentacioni i siguruar sipas kërkesës, rrjedh se parashtruesi i 

kërkesës nuk i ka shteruar të gjitha mjetet juridike që i ka në dispozicion, 
pasi që revizioni që e ka paraqitur në procedurë jokontestimore për 
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përcaktimin e kompensimit për ngastrën kadastrale 5133/34 ndaj 
aktvendimit të Gjykatës së Qarkut në Pejë AC. nr. 111/2010 të 16 
qershorit 2010, e cila është kërkesa thelbësore e parashtruesit të 
kërkesës, është ende në proces të zgjidhjes në Gjykatën Supreme në 
Prishtinë, e regjistruar me numër NDR. 520/88, më 23 gusht 2010.  
 

32. Gjykata konstaton se arsyetimi për të drejtën e shterjes së mjeteve 
juridike, ekziston që organeve kompetente, përfshirë gjykatat, t’u jepet 
mundësia që të parandalojnë dhe përmirësojnë shkeljen e pretenduar të 
Kushtetutës. Rregulli është bazuar në supozimin se rendi juridik në 
Kosovë do të sigurojë mjete efikase juridike kundër shkeljes së të 
drejtave kushtetuese ( shih mutatis mutandis, KEDNJ, Selmouni kundër 
Francës, nr. 25803/94, vendimi i 28 korrikut 1999).  

 
33. Nga kjo rrjedh se kërkesa për vlerësimin e kushtetutshmërisë së 

aktvendimit të Gjykatës së Qarkut në Pejë AC. Nr. 111/2010, të datës 16 
qershor 2010, është e papranueshme për shqyrtim  në pajtim me 
rregullin 36 (1a) të Rregullores së punës që parasheh se, “Gjykata mund 
t’i shqyrtojë kërkesat vetëm nëse: a) janë shterur të gjitha mjetet juridike 
efektive të përcaktuara  me ligj kundër vendimit ose aktgjykimit të 
kundërshtuar.”  

 
Vlerësimi i pranueshmërisë së kërkesës në lidhje me Aktgjykimin 
e Gjykatës Supreme të Kosovës Rev. Nr. 361/2010, të datës 24 
prill 2010  
 
34. Parashtruesi i kërkesës thotë se neni 31 (e Drejta për Gjykim të Drejtë 

dhe të Paanshëm), neni 46 (Mbrojtja e Pronës) dhe neni 53 (Interpretimi 
i Dispozitave të të Drejtave të Njeriut) i Kushtetutës së Kosovës, poashtu 
edhe neni 1 (Obligimi për të respektuar të drejtat e njeriut ) dhe neni 6 (E 
Drejta për një proces të rregullt) të Konventës Evropiane për të Drejtat e 
Njeriut, janë bazë për kërkesën e tij. 
 

35. Neni 48 i  Ligjit për Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës 
parasheh:   

 
„Parashtruesi i kërkesës ka për detyrë që në kërkesën e tij të qartësojë 
saktësisht se cilat të drejta dhe liri pretendon se i janë cenuar dhe cili 
është akti konkret i autoritetit publik të cilin parashtruesi dëshiron ta 
kontestojë.”  

 
36. Në lidhje me kërkesën për vlerësimin e kushtetutshmërisë së Aktgjykimit 

të Gjykatës Supreme të Kosovës Rev. Nr. 361/2010, të 24 prillit 2010, në 
bazë të Kushtetutës, Gjykata Kushtetuese nuk është gjykatë e apelit kur 
shqyrtohen vendimet e marra nga ana e gjykatave të rregullta. Roli i 
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gjykatave të rregullta është të interpretojnë dhe zbatojnë rregullat 
përkatëse të së drejtës procedurale dhe të së drejtës materiale (shih 
mutatis mutandis, Garcia Ruiz kundër Spanjës [GC], nr. 30544/96, 
paragrafi 28, Gjykata Evropiane për të drejtat e njeriut [ESLjP] 1999-I). 
 

37. Parashtruesi i kërkesës nuk e ka dorëzuar asnjë provë prima facie që do 
të vërtetonte shkeljen e të drejtave të tij kushtetuese ( shih, Vanek 
kundër Republikës Sllovake, Vendimi i KEDNJ në lidhje me 
pranueshmërinë e kërkesës, nr. 53363/99 të 31 majit  2005). 
Parashtruesi i kërkesës nuk saktëson se në çfarë mënyre nenet 31, 46 dhe 
53 e mbështesin kërkesën e tij, ashtu siç parashihet me nenin 113.7 të 
Kushtetutës dhe nenin 48 të Ligjit.  

 
38. Parashtruesi i kërkesës pohon se të drejtat e tij janë shkelur me 

vërtetimin e gabuar të fakteve dhe me zbatimin e gabueshëm të ligjit nga 
ana e gjykatave të zakonshme, duke mos saktësuar në çfarë mënyre këto 
vendime ia kanë cenuar të drejtat e tij kushtetuese. 

 
39. Në këtë rast, parashtruesit të kërkesës i janë dhënë mundësi të shumta 

për të paraqitur rastin e tij dhe të kontestojë interpretimin e ligjit për të 
cilin konsideron që është i pasaktë, në Gjykatën Komunale të Qarkut dhe 
atë Supreme. Pas shqyrtimit të procedurës në tërësi, Gjykata 
Kushtetuese nuk ka gjetur se procedurat përkatëse, në çfarëdo mënyre, 
kanë qenë të padrejta apo arbitrare (shih, mutatis mutandis, Shub 
kundër Lituanisë, vendimi i KEDNJ në lidhje me pranueshmërinë e 
kërkesës nr. 17064/06  të 30 qershorit 2009). 

 
40. Përfundimisht, kushtet për pranueshmëri nuk janë përmbushur në këtë 

kërkesë. Parashtruesi i kërkesës nuk ka arritur të saktësojë dhe të 
mbështesë me prova pretendimin se me vendimin e kontestuar i janë 
cenuar të drejtat dhe liritë kushtetuese.  

 
41. Nga kjo del se kërkesa për vlerësimin e kushtetutshmërisë të Aktgjykimit 

të Gjykatës Supreme të Kosovës Rev. Nr. 361/2010, të datës 24 prill 
2010, është qartazi e pabazuar në pajtim me rregullin 36 (2b) të 
Rregullores së punës që parasheh: “Gjykata do të refuzojë një kërkesë si 
qartazi të pabazuar nëse bindet se: b) faktet e paraqitura në asnjë mënyrë 
nuk e arsyetojnë pretendimin për shkeljen e një të drejte kushtetuese”. 

 
 

PËR KËTO ARSYE  
 
Gjykata Kushtetuese e Kosovës në pajtim me nenin 113.7 të Kushtetutës, 
nenet 20 dhe 47 (2) të Ligjit, si dhe rregullin 36 (1a) dhe 36 (2b) të 
Rregullores së punës, në seancën e mbajtur më 21 nëntor 2011, njëzëri   
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VENDOSI 
 

I. TA HEDHË POSHTË kërkesën në tërësi si të papranueshme; 
 

II. Ky Vendim do t’u komunikohet palëve dhe do të publikohet në 
Gazetën Zyrtare, në pajtim me nenin 20.4 të Ligjit për Gjykatën 
Kushtetuese;  

 
III. Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë.   
 
 
 
Gjyqtari raportues                    Kryetari i Gjykatës Kushtetuese  

 
Ivan Čukalović                                Prof. Dr. Enver Hasani 
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Shefkat Perdibuka dhe Suhejla Morina kundër Vendimit Rev. No. 
228/2007 të Gjykatës Supreme 
 
Rasti KI 17-2011, vendimi i datës 12 dhjetor 2011 
 
Fjalët kyçe: çështja e afatit kohor, barazia para ligjit, shterja e mjeteve 
juridike, kërkesa individuale, masa të përkohshme, mbrojtja e pronës, 
diskualifikimi i gjyqtarit, kërkesa për rigjykim, e drejta për gjykim të drejtë 
dhe të paanshëm, e drejta në pronë 
 
Parashtruesit e kanë dorëzuar Kërkesën në bazë të nenit 113.7 të Kushtetutës 
dhe dispozitave të Konventës Europiane për të Drejtat e Njeriut , duke 
pretenduar se janë shkelur të drejtat e tyre sipas neneve 24, 31 dhe 46 të 
Kushtetutës me një aktgjykim të Gjykatës Supreme, e cila kishte refuzuar 
ankesën e Parashtruesit pwr zgjidhjen e kontestit pronësor nga gjykatat më 
të ulëta si të pabazë. Avokatët e Parashtruesit të Kërkesës pretenduan se 
vendimin e kontestuar e pranuan afërsisht kater muaj pas shpalljes nga 
Gjykata. 

Gjykata vendosi se Kërkesa ishte e papranueshme sipas nenit 49 të Ligjit për 
Gjykatën Kushtetuese dhe Rregullës 36.1(b) të Rregullores së Punës sepse 
ajo ishte parashtruar më shumë se katër muaj pas pranimit të aktvendimit 
përfundimtar kontestues, duke cituar fletëkthimin për pranimin e 
dokumenteve si dëshmi lidhur me aktvendimin e kontestuar.  

 
Prishtinë, më 12 dhjetor 2011 

Nr. ref.: RK169/11 

 
 
 

AKTVENDIM PËR PAPRANUESHMËRI  
 

në    
 

Rastin nr. KI 17/11 
 

Parashtruesit  
 

Shefkat Perdibuka dhe Suhejla Morina 
 

Vlerësimi i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës 
Supreme të Kosovës Rev. Nr. 228/2007, të 13 majit 2010 
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GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS  
 
e përbërë nga: 
 
Enver Hasani, Kryetar 
Kadri Kryeziu, Zëvendëskryetar  
Robert Carolan, gjyqtar 
Almiro Rodrigues, gjyqtar  
Snezhana Botusharova, gjyqtare  
Ivan Čukalović, gjyqtar  
Gjyljeta Mushkolaj, gjyqtare dhe  
Iliriana Islami, gjyqtare 
 
Parashtruesi i kërkesës 
 
1. Parashtrues të kërkesës janë Shefkat Perdibuka dhe Suhejla Morina, nga 

Prizreni, të cilat i përfaqëson avokati Naim Qelaj, nga Prizreni.  
 
Vendimi i kontestuar  
 
2. Parashtruesi i kërkesës konteston Aktvendimin e Gjykatës Supreme të 

Kosovës Rev. nr. 228/2007, të 13 majit 2010, me të cilin refuzohet 
ankesa ndaj Aktvendimit të Gjykatës së Qarkut në Prizren Ac. nr. 
490/2006, të 16 majit 2007, në lidhje me vërtetimin e së drejtës së 
pronësisë mbi pronën e paluajtshme në fjalë.  

 
Objekti i çështjes  
 
3. Parashtruesi i kërkesës konteston Vendimin e Gjykatës Supreme të 

Kosovës Rev. nr. 228/2007, të 13 majit 2010, duke pohuar se me këtë 
vendim janë shkelur nenet 24, 31 dhe 46 të Kushtetutës së Republikës së 
Kosovës, ashtu sikurse edhe neni 6 i Konventës Evropiane mbi të Drejtat 
e Njeriut (në tekstin e mëtejmë: KEDNJ). 

 
Baza juridike  
 
4. Kërkesa është paraqitur në bazë të nenit 113.7 dhe 21.4 të Kushtetutës, 

nenit 20, 22.7 dhe 22.8 të Ligjit nr. 03/L-121 mbi Gjykatën Kushtetuese 
të Republikës së Kosovës, të datës 16 dhjetor 2008 (në tekstin e 
mëtejmë: Ligji) dhe rregullit 56 paragrafit 2 të Rregullores së punës. 
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Procedura në Gjykatë  
 
5. Parashtruesi i kërkesës, më 14 shkurt 2011, ka parashtruar kërkesë në 

Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: 
Gjykata). 
 

6. Më 24 mars 2011, Gjykata Kushtetuese njoftoi avokatin Naim Qelaj, 
Gjykatën Supreme të Kosovës, Gjykatën e Qarkut në Prizren dhe 
Gjykatën Komunale në Prizren se është iniciuar procedura e vlerësimit të 
kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës Supreme të Kosovës Rev. 
nr. 228/2007, të  13 majit 2010. 

 
7. Me vendimin e Kryetarit (Nr. GJR. 17/11 të 2 marsit 2010), gjyqtari Altay 

Suroy u emërua Gjyqtar raportues. Të njëjtën ditë, me vendimin e 
Kryetarit nr. KSH. 17/11, u emërua Kolegji shqyrtues i përbërë nga 
gjyqtarët Snezhana Botusharova (kryesuese), Prof. Dr. Ivan Čukalović 
dhe Prof. Dr. Iliriana Islami. 

 
8. Më 31 mars 2011, Gjykata Supreme e Kosovës në përgjigjen e saj drejtuar 

Gjykatës Kushtetuese ka cekur se nuk kanë asgjë të re për të shtuar, dhe 
se mendimi i saj për objektin e çështjes është paraqitur në aktgjykimin e 
Gjykatës Supreme të Kosovës. 

 
9. Më 4 prill 2011, Gjykata e Qarkut në Prizren në përgjigjen e saj për 

Gjykatën Kushtetuese të Kosovës ka cekur se nuk ka asgjë të re për të 
shtuar, dhe se mendimi i saj për objektin e çështjes është paraqitur në 
aktgjykimet të cilat tani janë objekt i vlerësimit të kushtetutshmërisë në 
Gjykatën Kushtetuese.  

 
10. Më 13 prill 2011, avokati Naim Qelaj në shkresën e tij drejtuar Gjykatës 

Kushtetuese kërkoi përjashtimin e gjyqtarit Altay Suroy, sepse gjyqtari 
Suroy ka qenë avokat i palës kundërshtare në procedurën e rregullt 
gjyqësore. 

 
11. Më 5 maj 2011, gjyqtari Altay Suroy, në bazë të nenit 18.1.3 të Ligjit mbi 

Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës, ka kërkuar përjashtimin 
nga ky rast. 

 
12. Më 4 gusht 2011, Gjykata Kushtetuese siguroi prova (fletëkthimin për 

pranimin e dokumenteve) se avokati i parashtruesit të kërkesës, Gani 
Tigani, e ka marrë Aktvendimin e Gjykatës Supreme të Kosovës Rev. nr. 
228/2007, të datës 13 maj 2010, më 3 qershor 2010. 

 
13. Me vendimin e Kryetarit (Nr. GJR. 17/11 të 10 tetorit 2011), Gjyqtar i ri 

raportues u emërua gjyqtari Robert Carolan.  
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14. Pas regjistrimit të kërkesës, gjyqtari Altay Suroy nuk ka marrë pjesë në 

asnjë fazë të procedurës dhe ka kërkuar nga Gjykata që të përjashtohet 
nga shqyrtimi. Gjykata e miratoi kërkesën e tij.   

 
15. Më 23 nëntor 2011, pas shqyrtimit të raportit të Gjyqtarit raportues, 

Robert Carolan, Kolegji shqyrtues i përbërë nga gjyqtarët: Snezhana 
Botusharova (kryesuese), Prof. Dr. Ivan Čukalović dhe prof. Dr. Iliriana 
Islami i rekomandoi Gjykatës në përbërje të plotë që ta hedhë poshtë 
kërkesën si të papranueshme.    

 
Përmbledhja e fakteve  
 
16. Gjykata Komunale në Prizren me Aktgjykimin P. nr. 671/89, të 21 janarit 

1993, ka hedhur poshtë si të pabazuar kërkesë-padinë e paditësve B. K., 
Y. K., G. K., M. K., N. M. e lindur K. dhe M. D. e lindur K., me të cilën 
kanë kërkuar që të vërtetohet se ata janë pronarët e shtëpisë me oborr në 
Prizren, në rrugën „Sheshi Lidhja e Prizrenit“, nr. 13, në ngastrën 
kadastrale nr. 1911, të arës së klasit të IV, me sipërfaqe 24,30 ari, dhe të 
arës së klasit të V, me sipërfaqe prej 50 ari, që të dyja në vendin e quajtur 
„Kamenicë“,  ngastra kadastrale nr. 5190, me kërkesën që të paditurit 
(këtu parashtruesit e kërkesës) Shefkat Perdibuka dhe Suhejla Morina, e 
lindur Xhana, t’ua njohin paditësve të drejtën në paluajtshmëri dhe t’i 
lejojnë ata që të regjistrohen si pronarë. 

 
17. Ndaj aktgjykimit të Gjykatës Komunale të Prizrenit P. nr. 671/89, të 21 

janarit 1993, paditësit B. K., Y. K., G. K., M. K., N. M., e lindur K. dhe M. 
D., e lindur K., ushtruan padi në Gjykatën e Qarkut në Prizren. 

 
18. Gjykata e Qarkut në Prizren me aktgjykimin Ac. nr. 658/93, të 30 

dhjetorit 1993, ndryshoi aktgjykimin e Gjykatës Komunale të Prizrenit P. 
nr. 671/89, të 21 janarit 1993, dhe aprovoi kërkesën e paditësve B. K., Y. 
K., G. K., M. K., N. M., e lindur K. dhe M. D., e lindur K., duke vërtetuar 
se në bazë të trashëgimisë ata janë pronarët e shtëpisë me oborr në 
Prizren, në rrugën „Sheshi Lidhja e Prizrenit“, Nr. 13, në ngastrën 
kadastrale Nr. 1911, të arës së klasit të IV me sipërfaqe prej 24,30 ari si 
dhe të arës së klasit të V me sipërfaqe prej 50 ari, që të dyja në vendin e 
quajtur „Kamenica“, ngastra kadastrale nr. 5190, dhe urdhëroi që të 
paditurit (këtu parashtruesit e kërkesës) Shefkat Perdibuka dhe Suhejla 
Morina (Xhana) t’ua njohin paditësve të drejtën në pronën e paluajtshme 
dhe t’i lejojnë ata që të regjistrohen si pronarë në organet kompetente. 

 
19. Ndaj Aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut ne Prizren Ac. nr. 658/93, të 30 

dhjetorit 1993, të paditurit (këtu parashtruesit e kërkesës) Shefkat 
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Perdibuka dhe Suhejla Morina paraqesin dy mjete të jashtëzakonshme 
juridike: kërkesë për revizion dhe propozim për përsëritjen e procedurës.  

 
20. Duke vendosur sipas kërkesës për revizion, Gjykata Supreme e Serbisë 

me aktvendimin Rev. nr. 5088/94, të 28 prillit 1995, hodhi poshtë si të 
papranueshëm revizionin ndaj Aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut në 
Prizren Ac. nr. 658/93, të 30 dhjetorit 1993.  

 
21. Duke vendosur sipas propozimit për përsëritjen e procedurës, Gjykata 

Komunale e Prizrenit me vendimin C. Nr. 248/94, të 6 marsit, refuzon 
propozimin për përsëritje të procedurës si të pabazuar. 

 
22. Ndaj Aktvendimit të Gjykatës Komunale në Prizren C.nr. 248/94, të 6 

marsit 2006, të paditurit (këtu parashtruesit e kërkesës) Shefkat 
Perdibuka dhe Suhejla Morina ushtrojnë ankesë në Gjykatën e Qarkut në 
Prizren.  

 
23. Gjykata e Qarkut në Prizren me aktvendimin Ac. nr. 490/2006, të 16 

majit 2007, ndryshon arsyetimin e Aktvendimit të Gjykatës Komunale të 
Prizrenit C. nr. 248/94, të 6 marsit 2006, ndërsa propozimin për 
përsëritjen e procedurës e hedh poshtë si të paafatshëm. 

 
24. Ndaj Aktvendimit të Gjykatës së Qarkut në Prizren Ac. nr. 490/2006, të 

16 majit 2007, të paditurit (këtu parashtruesit e kërkesës) Shefkat 
Perdibuka dhe Suhejla Morina parashtrojnë revizion në Gjykatën 
Supreme të Kosovës. 

 
25. Gjykata Supreme e Kosovës me aktvendimin Rev. nr. 228/2007, të 13 

majit 2010, refuzon si të pabazuar revizionin ndaj Aktvendimit të 
Gjykatës së Qarkut në Prizren Ac. nr. 490/2006, të 16 majit 2007. 

 
26. Më 3 korrik 2010, avokati Gani Tigani, i cili ka përfaqësuar të pandehurit 

(këtu parashtruesit e kërkesës) Shefkat Predibuka dhe Suhejla Morina, e 
mori Aktvendimin e Gjykatës Supreme të Kosovës rev. nr. 228/2007, të 
13 majit 2010 (provë: fletëkthimi nga Gjykatës Supreme e Kosovës).  

 
27. Në shkresat e lëndës gjendet edhe deklarata e avokatit Gani Tigani se, 

aktvendimi i Gjykatës Supreme të Kosovës rev. nr. 228/2007, i datës 13 
maj 2010, u është dorëzuar parashtruesve të kërkesës me vonesë “rreth 1 
nëntorit të vitit 2010” (shkresat e lëndës, faqja e  shënuar me nr. 49).  

 
Pretendimet e parashtruesit të kërkesës  
 
28. Parashtruesi i kërkesës pohon se me aktvendimin e Gjykatës Supreme të 

Kosovës rev. nr. 228/2007, të 13 majit 2010, me të cilin refuzohet ankesa 
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ndaj Aktvendimit të Gjykatës së Qarkut në Prizren Ac. nr. 490/2006, të 
16 majit 2007, në lidhje me vërtetimin e të drejtës së pronësisë mbi 
paluajtshmërinë, është shkelur Kushtetuta e Republikës së Kosovës, dhe 
atë nenet 24 (Barazia para Ligjit), 31 (E drejta për gjykim të drejtë e të 
paanshëm) dhe 46 (Mbrojtja e pronës), sikurse edhe neni 6 i KEDNJ (E 
drejta për një proces të rregullt). 

 
Vlerësimi i pranueshmërisë së kërkesës 
 
29. Për të qenë në gjendje që të gjykojë për kërkesën e parashtruesit, Gjykata 

së pari duhet të kontrollojë nëse parashtruesi i kërkesës i ka përmbushur 
kushtet e pranueshmërisë të parapara me Kushtetutë, të shtjelluara më 
tej në Ligjin për Gjykatën Kushtetuese dhe Rregulloren e punës.  

 
30. Në lidhje me kërkesën e parashtruesit, Gjykata i referohet nenit 49 të 

Ligjit i cili parashikon si në vijim: 
 

„Kërkesa parashtrohet brenda afatit prej 4 muajve. Afati fillon të ecë që 
nga dita kur parashtruesit i është dorëzuar vendimi gjyqësor. Në të 
gjitha rastet e tjera, afati fillon të ecë në ditën kur vendimi ose akti është 
shpallur publikisht. Nëse kërkesa është e drejtuar kundër një ligji, 
atëherë afati fillon të ecë që nga dita kur ligji ka hyrë në fuqi.“ 

 
31. Nga dokumentet e paraqitura mund të konstatohet që kërkesa nuk është 

parashtruar brenda afatit ligjor, në pajtim me nenin 49 të Ligjit. 
 

32. Vendimi i fundit është Aktvendimi i Gjykatës Supreme të Kosovës Rev. 
nr. 228/2007, i datës 13 maji 2010, e që parashtruesi i kërkesës e ka 
marrë përmes avokatit të tij Gani Tigani më 3 korrik 2010 (provë: 
fletëkthimi nga Gjykata Supreme e Kosovës), ndërsa parashtruesi i 
kërkesës e ka parashtruar kërkesën në Gjykatën Kushtetuese më 14 
shkurt 2011. Kjo do të thotë se e ka parashtruar kërkesën në Gjykatë pas 
afatit të paraparë me nenin 49 të Ligjit.  

 
33. Nga kjo del se kërkesa është e papranueshme në pajtim me rregullin 36 

(1b) të Rregullores së punës, me të cilin parashikohet: “Gjykata mund t’i 
shqyrtojë kërkesat vetëm nëse: b) kërkesa parashtrohet brenda katër 
muajsh nga dita e dorëzimit të vendimit të mjetit të fundit juridik efektiv 
te parashtruesi.”  

 
PËR KËTO ARSYE  

 
Gjykata Kushtetuese në pajtim me nenin 113.7 të Kushtetutës, nenin 49 të 
Ligjit për Gjykatën Kushtetuese si dhe rregullat 36 (1b) dhe 56 (2) të 
Rregullores së punës, në seancën e mbajtur më 23 nëntor 2011, njëzëri  
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VENDOSI 
 

I. TA HEDHË POSHTË kërkesën si të papranueshme; 
 

II. Ky Vendim do t’u komunikohet palëve dhe do të publikohet në 
Gazetën Zyrtare, në pajtim me nenin 20.4 të Ligjit për Gjykatën 
Kushtetuese; dhe 

 
III. Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë.   
 
 
Gjyqtari raportues                        Kryetari i Gjykatës Kushtetuese  

 
Robert Carolan                                 Prof. dr. Enver Hasani 
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Sitaram, Chaulagai, Krishna Bandur Chamlagai, Chandra Kala 
Chauhan dhe Hom Bahadur Battarai kundër Vendimit të Gjykatës 
së Lartë për Kundërvajtje në Prishtinë, GJL. nos. 1258/2010, 
1259/2010, 1260/2010, 1261/2010 
 
Rasti KI 121-2010, vendimi i datës 14 dhjetor 2011 
 
Fjalët kyçe: kontest administrativ, deportimi, shterja e mjeteve juridike, 
kërkesa individuale, masat e përkohshme, kërkesë qartazi e pabazuar 
 
Parashtruesit dorëzuan Kërkesën në bazë të nenit 113.7 të Kushtetutës, duke 
pretenduar se u janë shkelur të drejtat sipas neneve 24 dhe 32 të Kushtetutës 
kur Gjykata e Lartë për Kundërvajtje nxori vendimin e pafavorshëm në 
çështjen e deportimit përkundër kundërshtimeve të Parashtruesve se akoma 
nuk kishin përfunduar ankesat administrative që kishin të bënin me ketë 
çështje.  Parashtruesit po ashtu pretenduan se dispozitat e mëpastajme të 
pafavorshme të ankesave administrative i shkelnin të drejtat e tyre sipas 
nenit 32, pasi që ata nuk kishin mundësi të ankoheshin kundër vendimeve 
sepse nuk u ishin dhënë kopje të vendimeve. Parashtruesit kërkuan shtyrjen 
e deportimeve duke thënë se kjo do u shkaktonte vështirësi financiare dhe 
do vinte në rrezik jetën e Parashtrueses shtatzënë dhe fetusit të saj. 

Në ketë kontekst të procedurës administrative, Gjykata vendosi se Kërkesa 
ishte e papranueshme në bazë të nenit 113.7 të Kushtetutës sepse 
Parashtruesit nuk i kishin shterur të gjitha mjetet juridike, duke theksuar se 
ata nuk e kishin arsyetuar mjaftueshëm deklarimin e  tyre se nuk kanë qenë 
në dijeni për rezultatet e procedurave ne komision per ankesa 
administrative, duke cituar rastin Universiteti AAB-RIINVEST SHPK 
kundër Qeverisë së Kosovës për propozimin se shterja e mjeteve juridike 
është e nevojshme pasi që ekziston një supozim se sistemi ligjor i Kosovës do 
të sigurojë një mjet juridik efektiv për shkeljet kushtetuese. Sa i përket 
procedurës penale, Gjykata konstatoi se Parashtruesit vetëm kontestonin 
gjetjet faktike dhe zbatimin e ligjit nga ana e gjykatave më të ulëta, duke 
theksuar se ka kufizime në fushveprim të Gjykatës dhe për këtë ajo merret 
me zgjidhjen e rasteve ku ka pretendim të shkeljeve kushtetuese, siç është 
për shembull, nëse një gjykim ka qenë i drejtë apo jo. Në lidhje me ketë, 
Gjykata konstatoi se procedurat nuk kanë qenë të padrejta e as arbitrare, 
duke cituar rastin Shub kundër Lituanisë.  Duke pasur parasysh 
papranueshmërinë e Kërkesës, Gjykata e hodhi poshtë kërkesën për masa të 
përkohshme sipas nenit 27 të Ligjit dhe rregullave 54.1 dhe 55.9 të 
Rregullores së Punës. 

 
Prishtinë, më 14 dhjetor 2011 

Nr. ref.: RK/11 
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AKTVENDIM PËR PAPRANUESHMËRI 
 

në 
 

Rastin nr. KI 121/10 
 

Parashtrues 
 

Sitaram Chaulagai, 
Krishna Bandur Chamlagai, 
Chandra Kala Chauhan, dhe 

Hom Bahadur Battarai 
 
 

Vlerësim i kushtetutshmërisë së vendimeve të Gjykatës së Lartë 
për Kundërvajtje në Prishtinë GJL. nos. 1258/2010, 1259/2010, 

1260/2010, 1261/2010, të 22 nëntorit 2010. 
 
 
 

GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS 
 
E përbërë nga: 
 
Enver Hasani, Kryetar 
Kadri Kryeziu, Zëvendëskryetar 
Robert Carolan, gjyqtar  
Altay Suroy, gjyqtar 
Almiro Rodrigues, gjyqtar 
Snezhana Botusharova, gjyqtare 
Ivan Čukalović, gjyqtar 
Gjyljeta Mushkolaj, gjyqtare dhe 
Iliriana Islami, gjyqtare 

 
Parashtruesit e kërkesës 
 
1. Parashtrues të kërkesës janë: (1) Sitaram Chaulagai, (2) Krishna Bandur 

Chamlagai, (3) Chandra Kala Chauhan, dhe (4) Hom Bahadur, të 
përfaqësuar nga z. Linn Slattengren, avokat në Prishtinë. 

 
Vendimi i kontestuar gjyqësor 
 
2. Parashtruesit i kontestojnë vendimet e Gjykatës së Lartë për 

Kundërvajtje në Prishtinë, GJL. nos. 1258/2010, 1259/2010, 1260/2010, 
dhe 1261/2010, të 22 nëntorit 2010. 
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Objekti i çështjes  
 
3. Parashtruesit pohojnë se të gjitha vendimet përkatëse gjyqësore tregojnë 

se ata janë diskriminuar në kundërshtim me nenin 24 [Barazia para 
Ligjit] të Kushtetutës së Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: 
Kushtetuta) dhe se kurrë nuk u ishte ofruar mundësia ta provonin 
gjendjen faktike para organeve përkatëse, gjë që përbën shkelje të nenit 
32 [E Drejta për Mjete Juridike] të Kushtetutës. 

 
4. Ata më tej ankohen që “Gjykata e Lartë për Kundërvajtje dhe Gjykata 

Komunale për Kundërvajtje nuk e kanë marrë parasysh faktin që ishte 
parashtruar ankesë administrative në nivel administrativ kundër 
vendimit të nxjerrë nga Komisioni për Shqyrtim të Lejes për Qëndrim të 
Përkohshëm dhe të Përhershëm i MPB-së, në bazë të të cilit ishte lëshuar 
Urdhër Largimi i Drejtorisë për Migrim dhe të Huaj, as që i kishin 
marrë parasysh faktet, provat apo argumentet që provojnë të 
kundërtën e asaj që ishte thënë në vendimet e Komisionit për Shqyrtim 
të Lejes për Qëndrim të Përkohshëm dhe të Përhershëm të MPB-së dhe 
të Gjykatës”. 

 
5. Përveç kësaj, parashtruesit kërkojnë që Gjykata Kushtetuese e 

Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: Gjykata) të caktojë masë të 
përkohshme, me të cilin do ta shtynte urdhër largimin, për arsye se 
largimi do t’u shkaktonte dëme materiale në vlerë prej 30.000 eurove, 
dhe se kjo do ta shqetësonte emocionalisht njërin prej parashtruesve, 
znj. Chandra Kala Chauhan, duke pasur parasysh faktin që ajo ishte 
shtatzënë. Ajo pohon që shëndeti i saj dhe shëndeti i fetusit të saj do të 
viheshin në rrezik. 

 
Baza juridike 
 
6. Neni 113.7 i Kushtetutës, nenet 22 dhe 27 të Ligjit për Gjykatën 

Kushtetuese të Republikës së Kosovës, i 15 janarit 2009, (Nr. 03/L-121 ), 
(në tekstin e mëtejmë: Ligji), dhe rregullat 54, 55 dhe 56 (2) të 
Rregullores së punës së Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës 
(në tekstin e mëtejmë: Rregullorja e punës). 

 
Procedura në Gjykatë 
 
7. Parashtruesit e dorëzuan kërkesën në Gjykatën Kushtetuese më 3 

dhjetor 2010. 
 

8. Më 7 dhjetor 2010, Kryetari, me Urdhrin Nr. GJR. 121/10, e caktoi 
gjyqtaren Iliriana Islami Gjyqtare raportuese. Të njëjtën datë, Kryetari, 



BULETINI I PRAKTIKËS GJYQËSORE | 675 
 

 

me Urdhrin Nr. KSH. 121/10, e caktoi Kolegjin shqyrtues të përbërë nga 
gjyqtarët Robert Carolan (kryesues), Altay Suroy dhe Almiro Rodrigues. 

 
9. Më 13 dhjetor 2010, Gjykata e miratoi kërkesën e parashtruesve për 

masë të përkohshme deri sa Gjykata të vendoste lidhur me këtë kërkesë. 
 

10. Më 11 janar 2011, Gjykata Kushtetuese mori përgjigje nga Gjykata e Lartë 
për Kundërvajtje, të cilës kërkesa i ishte komunikuar për komente. 
Gjykata e Lartë theksoi se kërkesa përmbante një sërë të metash, qoftë 
procedurale apo substanciale. 

 
11. Më 12 janar 2011, Gjykata kërkoi sqarim nga Komisioni për Shqyrtim të 

Lejes për Qëndrim të Përkohshëm dhe të Përhershëm lidhur me 
vendimin e vet përfundimtar. 

 
12. Më 24 janar 2011, Gjykata mori një sqarim nga Komisioni për Shqyrtim 

të Lejes për Qëndrim të Përkohshëm dhe të Përhershëm, në të cilin 
sqarohej se më 11 nëntor 2010, parashtruesit ushtruan ankesë kundër 
vendimit të Komisionit, dhe se më 30 nëntor 2010, Komisioni për 
Ankesa vendosi lidhur me ankesën e parashtruesve në përputhje me 
nenin 46 (1), pika 1.3, të Ligjit Nr. 03/L-126, me ç’rast e hodhi poshtë 
ankesën. Në vendimin e 30 nëntorit 2010, parashtruesit u njoftuan se 
kishin 30 ditë në dispozicion për të filluar ankesë administrative në 
Gjykatën Supreme. 

 
13. Më 24 maj 2011, Gjykata kërkoi sqarim shtesë nga parashtruesit lidhur 

me këto çështje: 
 
(1) Nëse, në përputhje me nenin 241-246 të Ligjit për Kundërvajtje, ata 

kanë ushtruar ankesë kundër Vendimit të Gjykatës së Lartë për 
Kundërvajtje në Prishtinë GJL. nos. 1258/2010, 1259/2010, 
1260/2010, dhe 1261/2010, të 22 nëntorit 2010; 

 
(2) Nëse, në përputhje me nenin 228-233 të të njëjtit Ligj, ata kanë 

kërkuar përsëritje të procedurës; 
 
(3) Nëse përgjigja do të ishte pozitive për cilëndo pyetje, nëse i kanë 

dorëzuar detajet lidhur me atë; 
 
(4) Nëse përgjigja në këto pyetje do të ishte negative, nëse mund t’i 

sqarojnë arsyet për atë; 
 
(5) Nëse kanë parashtruar ankesë në Gjykatën Supreme kundër 

Vendimit të Komisionit për Shqyrtimin e Ankesave të të Huajve Nr. 
1361, të 1 dhjetorit 2010, nëse jo, t’i sqarojnë arsyet për atë. 
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14. Më 1 qershor 2011, parashtruesit u përgjigjën duke thënë: 
 

“[…] 
 

(1) Kemi ushtruar ankesë kundër vendimeve të Gjykatës Komunale për 
Kundërvajtje në Gjykatën e Lartë për Kundërvajtje, e cila i refuzoi 
ankesat tona dhe i vërtetoi vendimet e gjykatës së shkallës së parë. 
Kjo i shteroi të drejtat tona për ankesë sipas ligjit. Pas një analize të 
kujdesshme juridike, menduam që kërkesa për mbrojtje të 
ligjshmërisë, të cilën e kishim parashtruar, ishte e papranueshme. 
Për këtë arsye nuk ushtruam kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë. 

 
(2) Nuk kemi parashtruar asnjë propozim në gjykatën kompetente për 

përsëritje të procedurës. Duke u bazuar në sfondin dhe rrethanat 
faktike të çështjes, menduam që përdorimi i këtij mjeti të 
jashtëzakonshëm juridik nuk ishte i pranueshëm. 

 
(3) Me respekt tregojmë që kurrë nuk kemi marrë vendim nga organi 

administrativ i shkallës së dytë, që shërben si kolegj i apelit. Kemi 
parashtruar ankesë kundër vendimeve të Komisionit për Shqyrtim të 
Lejes për Qëndrim të Përkohshëm dhe të Përhershëm, që vepron si 
organ administrativ i shkallës së parë, Komisionit të Ankesave për 
Qëndrim të Përkohshëm dhe të Përhershëm të të Huajve, që vepron 
si kolegj administrativ për apele, por asnjë vendim lidhur me këtë 
ankesë nuk na është dorëzuar neve apo ankuesve. 

 
[…]” 

 
15. Më 10 qershor 2011, Gjykata kërkoi sqarim shtesë nga Komisioni për 

Shqyrtim, Komisioni për Ankesa, DMH-ja, Gjykata Komunale për 
Kundërvajtje dhe Gjykata e Lartë për Kundërvajtje lidhur me çështjet në 
vijim: 

 
Nga DMH-ja 
 

(1) A u është dorëzuar parashtruesve të kërkesës urdhër largimi në 
gjuhën që e kuptojnë? Nëse jo, cila është arsyeja? 
 

(2) A kanë qenë parashtruesit e kërkesës të informuar për mjetet 
juridike kundër urdhër largimit? 

 
16. Më 14 qershor 2011, DMH-ja ia dërgoi Gjykatës urdhër largimin që u 

ishte lëshuar parashtruesve dhe u ishte dërguar parashtruesve në gjuhën 
angleze dhe shqipe bashkë me këshillën juridike se parashtruesit kanë të 
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drejtë të ushtrojnë ankesë kundër urdhër largimit brenda tetë ditëve, por 
që ankesa nuk e pezullon përmbarimin e urdhër largimit. Përveç kësaj, 
DMH-ja tha që parashtruesit ishin njoftuar gojarisht, por në praninë e 
avokatit, z. Bardhë Ademaj, ata refuzuan ta pranonin urdhër largimin. 

 
Nga Gjykata Komunale për Kundërvajtje dhe Gjykata e Lartë 
për Kundërvajtje 
 

(1) A u ishte dorëzuar parashtruesve aktgjykimi i Gjykatës në gjuhën që 
e kuptojnë? 

 
17. Më 22 qershor 2011, Gjykata e Lartë për Kundërvajtje u përgjigj duke 

thënë se aktgjykimi i Gjykatës u ishte dërguar parashtruesve në gjuhën 
angleze në pajtim me nenin 17 të Ligjit (Nr. 02/L-37) për përdorimin e 
gjuhëve.  

 
Nga Komisioni për Shqyrtim 
 

(1) A kanë qenë parashtruesit e kërkesës të ftuar në seancën e 
Komisionit për Shqyrtim, ku provat e parashtruara nga zyrtarët e 
DMH-së janë diskutuar? 

(2) A u është dorëzuar parashtruesve të kërkesës vendimi i Komisionit 
për Shqyrtim në gjuhën që e kuptojnë? Nëse jo, për cilat arsye?  

 
18. Më 24 gusht 2011, Komisioni për Shqyrtim u përgjigj duke thënë që: 
 
“[…] 
 

(1) Komisioni për Shqyrtim nuk i ka ftuar parashtruesit e kërkesës në 
seancë pasi nuk e ka parë të arsyeshme. Anulimi i leje qëndrimit 
është bërë në bazë të raportit policor, që i ishte prezantuar 
Komisionit për Shqyrtim dhe i cili konfirmoi se parashtruesit e 
kërkesës i kanë shkelur dispozitat ligjore të Ligjit për të Huaj. 
 

(2) Vendimi i marrë nga Komisioni për Shqyrtim u është dorëzuar 
parashtruesve të kërkesës në gjuhën shqipe pasi kërkesën për leje 
qëndrim të përkohshëm e kanë parashtruar në gjuhën shqipe. 

 
[…]” 
 
Nga Komisioni për Ankesa 
 

(1) Të dorëzoni procesverbalin e seancës së Komisionit për Shqyrtimin 
e Ankesave të të Huajve, të marrë në seancën e Komisionit, në 
përputhje me nenin 18 [Procesverbali i takimit], paragrafi 1, të 
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Udhëzimit Administrativ Nr. 01/2010 – të Ministrisë së Punëve të 
Brendshme. 
 

(2) A u është dorëzuar parashtruesve të kërkesës vendimi i Komisionit 
në gjuhën që e kuptojnë? Nëse jo, për cilat arsye? 

 
(3) A kanë qenë parashtruesit e kërkesës të vetëdijshëm për mundësinë 

e inicimit të një procedure gjyqësore në Gjykatën Supreme, në qoftë 
se vendimi i Komisionit për Ankesa nuk u është dorëzuar 
parashtruesve të kërkesës në gjuhën që e kuptojnë? 

 
(4) Të dorëzoni një kopje të fletë dërgesës që dëshmon se Vendimi u 

është dorëzuar parashtruesve të kërkesës. 
 
19. Komisioni për Ankesa u përgjigj më 24 gusht duke thënë që: 
 
“[…] 
 

(1) Vendimi i marrë nga Komisioni për Ankesa u është dorëzuar 
parashtruesve të kërkesës në gjuhën shqipe pasi nuk është i obliguar 
ta bëjë një gjë të tillë dhe pasi avokati i tyre e ka dorëzuar ankesën 
në gjuhën shqipe dhe gjuha amtare e drejtorit të kompanisë Interex 
Associates, z. Bejtush Isufi, është gjuha shqipe. 
 

(2) Sipas informatave të dhëna nga zyrtarët e DMH-së, ky vendim i 
është vënë në dispozicion avokatit të parashtruesve, të cilët kishin 
refuzuar ta pranonin atë. 

…” 
 
20. Më 23 nëntor 2011, Kolegji shqyrtues e shqyrtoi raportin e Gjyqtares 

raportuese dhe i rekomandoi Gjykatës për papranueshmëri të kërkesës. 
 
Përmbledhje e fakteve  
 
21. Parashtruesi i parë i kërkesës, Sitaram Chaulagai, shtetas i Nepalit, erdhi 

në Kosovë në tetor të vitit 2009 dhe themeloi një biznes, restorantin 
“Good Morning Global Group”, në Prishtinë. Me sa duket, ai e mori lejen 
e nevojshme, dhe më pas, në fillim të vitit 2010, atij iu bashkëngjitën 
edhe tre parashtruesit e tjerë të kërkesës, të cilëve Ministria e Punëve të 
Brendshme (në tekstin e mëtejmë: MPB) ua lëshoi letërnjoftimet për të 
huaj dhe leje qëndrimin e përkohshëm, të vlefshëm deri më 23 tetor 
2010. Ata gjithashtu morën leje për punë nga Ministria e Punës dhe 
Mirëqenies Sociale, e cila do të skadonte më 21 tetor 2010, për të punuar 
në restorant. 
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22. Restoranti “Good Morning Global” hapi edhe një degë, me sa duket të 
regjistruar nën emrin “Mount Everest Restaurant”. Megjithatë, kjo degë 
ishte mbyllur për shkaqe financiare dhe ishte hapur dega tjetër, 
“Bollywood Restaturant”, ku parashtruesit e kërkesës filluan të punonin. 

 
23. Më 4, 5 dhe 6 tetor 2010, inspektorët e Drejtorisë për Migrim dhe të 

Huaj të MPB-së kryen inspektime në adresat e restoranteve “Good 
Morning Global” dhe “Bollywood Restaturant”. Zyrtarët e MPB-së 
gjithashtu kontaktuan me Inspektoratin Tatimor të Ministrisë së Tregtisë 
dhe Industrisë dhe kërkuan informata për statusin e “Bollywood 
Restaturant”. Sipas raportit të dorëzuar nga Inspektorati Tatimor, 
“Bollywood Restaturant”, sipas informatave të tij, kurrë nuk kishte pasur 
qarkullim. 

 
24. Më 5 tetor 2010, tre prej parashtruesve të kërkesës kërkuan të shkonin 

në DMH, e cila ua kishte konfiskuar lejet e tyre të punës dhe të 
qëndrimit, si dhe pasaportat e tyre. Më 6 tetor 2010, e njëjta i ndodhi 
edhe parashtruesit të katërt të kërkesës. 

 
25. Më 9 tetor 2010, DMH-ja parashtroi kërkesë në Gjykatën Komunale për 

Kundërvajtje në Prishtinë për të iniciuar procedurë kundërvajtëse 
kundër parashtruesve të kërkesës. 

 
26. Më 26 tetor 2010, Komisioni për Shqyrtim të Lejes për Qëndrim të 

Përkohshëm dhe të Përhershëm i MPB-së nxori vendime me të cilat 
parashtruesve të kërkesës ua ndërpreu lejen për qëndrim të përkohshëm, 
me arsyetimin se, në bazë të raportit të inspektimit të DMH-së të 4, 5 
dhe 6 tetorit 2010, biznesi në bazë të të cilit ishin lëshuar lejet për 
qëndrim të përkohshëm, më nuk ekziston. Përveç kësaj, Komisioni për 
Shqyrtim e udhëzoi DMH-në të nxjerrë urdhra largimi në bazë të nenit 
58 [Ekzekutimi i Deportimit] të Ligjit për të Huajt. 

 
27. Më 1 nëntor 2010, vendimi i Komisionit për Shqyrtim iu dërgua 

parashtruesve të kërkesës, të cilët parashtruan ankesë në Komisionin për 
Ankesa të Komisionit për Shqyrtim më 11 nëntor 2010. 

 
28. Më 1 nëntor 2010, DMH ua lëshoi parashtruesve të kërkesës urdhër 

largimet, të cilët me sa duket nuk i pranuan për shkak se ishin vetëm në 
gjuhën shqipe (Shënim: DMH-ja ia dërgoi Gjykatës kopjet e urdhër 
largimeve në gjuhën angleze me informatën në vijim të shkruar në 
urdhra: “Personi u njoftua gojarisht dhe refuzoi ta pranonte urdhrin për 
largim në prani të avokatit”). 

 
29. Zyrtarët e DMH-së i udhëzuan parashtruesit e kërkesës të jenë të 

pranishëm në Gjykatën për Kundërvajtje në Prishtinë më 9 nëntor 2010. 



BULETINI I PRAKTIKËS GJYQËSORE | 680 
 

 

 
30. Më 8 nëntor 2010, DMH-ja i njoftoi parashtruesit e kërkesës se Ministria 

e Punës dhe Mirëqenies Sociale kishte nxjerrë një vendim me të cilin u 
ndërpriteshin lejet e tyre të punës. Me sa duket, asnjë vendim i tillë nuk 
u është dërguar parashtruesve të kërkesës, gjë që do t’u mundësonte ta 
kontestonin atë vendim. 

 
31. Më 9 nëntor 2010, parashtruesit e kërkesës u paraqitën në Gjykatën për 

Kundërvajtje në Prishtinë dhe kërkuan nga Gjykata që ta hidhte poshtë 
inicimin e procedurës si të papranueshëm për shkak se ishte e 
parakohshme, pasi ankesat e tyre kundër vendimit të Komisionit për 
Shqyrtim ende ishin duke u shqyrtuar në Komisionin për Ankesa. 
Megjithatë, Gjykata për Kundërvajtje i shpalli parashtruesit e kërkesës 
fajtorë për qëndrim në Kosovë për shkak se leja e tyre e qëndrimit kishte 
skaduar më 26 tetor 2010, e gjobiti secilin prej tyre me nga 100 euro dhe 
urdhëroi deportimin e tyre të menjëhershëm nga territori i Kosovës pa të 
drejtë ri-hyrjeje për një periudhë prej dy vjetësh në përputhje me nenin 
58 të Ligjit për të huajt. Sipas nenit 55 (3) të Ligjit, ankesa kundër 
vendimit mbi caktimin e afatit për lëshimin e shtetit nuk e ndalon 
ekzekutimin e vendimit. Parashtruesit e kërkesës ushtruan ankesë 
kundër këtyre vendimeve në Gjykatën e Lartë për Kundërvajtje. 

 
32. Më 22 nëntor 2010, Gjykate e Lartë për Kundërvajtje i refuzoi ankesat e 

parashtruesve të kërkesës si të pabazuara. Gjykate e Lartë tha se i kishte 
vlerësuar thëniet e parashtruara në ankesa, vendimet e goditura dhe 
deklarimet e parashtruesve të kërkesës të dhëna në seancën e shqyrtimit 
kryesor në gjykatën e shkallës së parë, më 9 nëntor 2010, në të cilën 
pjesërisht pranuan se kanë kryer vepër kundërvajtëse, por thanë se nuk 
pranuan ta nënshkruanin vendimin për largim, të lëshuar nga DMH-ja, 
sepse nuk e kuptuan pse ishte lëshuar dhe se nuk kishin vepruar në bazë 
të tij. Gjykata e Lartë më tej gjithashtu arsyetoi, duke u bazuar në faktet 
në shkresat e lëndës, se gjendja faktike është vërtetuar pa dyshim si në 
dispozitiv të vendimit të ankimuar të Gjykatës Komunale, andaj ankesat 
e parashtruara janë refuzuar si të pabazuara, dhe vendimet e goditura 
janë vërtetuar si të drejta dhe të bazuara në ligj. 

 
33. Gjykata e Lartë vlerësoi se gjykata e shkallës së parë nuk ka bërë shkelje 

të dispozitave të procedurës kundërvajtëse, përkatësisht zbatim të 
gabuar të së drejtës materiale. Ajo konstatoi se dënimi që u ishte 
shqiptuar parashtruesve të kërkesës dhe shqiptimi i masës mbrojtëse 
ishin përcaktuar sipas shkallës së përgjegjësisë, prandaj nuk kishte bazë 
ligjore për abrogimin e vendimeve të goditura apo hedhjen poshtë të 
kërkesës për fillimin e procedurës kundërvajtëse, siç u propozua nga 
parashtruesit e kërkesës, përkatësisht të vendimit për dëbim të detyruar 
dhe të menjëhershëm nga territori i Republikës së Kosovës. Gjykata e 
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Lartë gjithashtu i njoftoi parashtruesit e kërkesës se kundër këtij vendimi 
nuk është e lejuar ankesa. 

 
34. Më 30 nëntor 2010, pas dëgjimit të parashtruesve të kërkesës, Komisioni 

për Ankesa, gjatë shqyrtimit të ankesave të tyre kundër vendimit të 
Komisionit për Shqyrtim të 26 tetorit 2010, i refuzoi ankesat e tyre duke 
thënë se Komisioni për Shqyrtim kishte shqiptuar vendime të drejta 
duke u bazuar në procedurën e paraparë ligjore, sepse parashtruesit e 
kërkesës nuk kishin vepruar në përputhje me dispozitat ligjore të Ligjit 
për të huajt dhe Udhëzimet Administrative për zbatimin e atij Ligji. 
Prandaj, Komisioni për Ankesa vendosi njëzëri sipas nenit 46 (1) (3) të 
Ligjit për të huajt, i cili përcakton që organi kompetent i ndërpret 
qëndrimin një të huaji në Kosovë [...] të cilit i është lejuar qëndrimi i 
përkohshëm, [...], nëse ai/ajo qëndron në Kosovë në kundërshtim me 
qëllimin për çka i është dhënë leja e përkohshme. Prandaj, Komisioni për 
Ankesa e mbështeti vendimin e Komisionit për Shqyrtim me të cilin 
refuzohej leja për qëndrim të përkohshëm në Kosovë. Në vendim më tej 
thuhej që parashtruesit e kërkesës mund të fillojnë procedurë gjyqësore 
në Gjykatën Supreme brenda 30 ditësh nga pranimi i këtij vendimi. 

 
Pretendimet e parashtruesve të kërkesës 
 
35. Parashtruesit e kërkesës pohojnë që Komisioni për Shqyrtim të Lejes për 

Qëndrim të Përkohshëm dhe të Përhershëm gabimisht ka bërë 
inspektimin në adresën e degës-njësisë së shuar, dhe se biznesi i tyre 
ekziston edhe sot, dhe kjo mund të vërtetohet shumë thjesht, duke 
vizituar lokalin e tyre. 

 
36. Ata më tej pohojnë se kur iu prezantua urdhër largimi, ata qenë të 

detyruar ta angazhonin një avokat për të kuptuar se çfarë do të 
nënshkruanin. Më pas, së bashku me avokatin e tyre, ata shkuan në 
DMH, ku avokati i tyre kërkoi t’u jepej urdhri për largim, por zyrtarët e 
DMH-së refuzuan t’ua japin atë duke thënë që pasi parashtruesit e 
kërkesës fillimisht kishin refuzuar ta pranonin atë dokument, DMH-ja 
nuk mund t’ia jepte tani dokumentet përfaqësuesit të parashtruesve të 
kërkesës. Sipas avokatit të tyre, parashtruesve të kërkesës kurrë nuk u 
është komunikuar urdhri për largim, prandaj nuk kanë pasur mundësi të 
ankohen. Në vend të kësaj, zyrtarët e DMH-së i udhëzuan parashtruesit e 
kërkesës të paraqiten në Gjykatën Komunale për Kundërvajtje. 

 
37. Parashtruesit e kërkesës më tej pohojnë se është e qartë që asnjëri prej 

kritereve të përmendura në nenin 79 [Mbajtja e Dokumentit], paragrafin 
1, të Ligjit për të huajt, nuk ishte përmbushur dhe që, si rrjedhojë, 
konfiskimi i dokumenteve të tyre të identifikimit nuk kishte bazë ligjore. 
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38. Parashtruesit e kërkesës gjithashtu pohojnë se urdhër largimi është akt 
administrativ i lëshuar nga organet administrative të shkallës së parë në 
bazë të nenit 128 të Ligjit për Procedurën Administrative; prandaj 
Komisioni për Ankesa, në kuadër të MPB-së, nuk e ka marrë parasysh 
faktin që, gjatë ushtrimit të mjetit juridik, përmbarimi i aktit 
administrativ është dashur të pezullohej. Përveç kësaj, ata gjithashtu 
pohojnë se sipas nenit 128 (2) (a), (b), (c) dhe (d) të atij Ligji, organet 
administrative nuk kishin dorëzuar asnjë provë në bazë të të cilës do të 
mund të ndalohej ushtrimi i procedurës ankimore kundër organeve 
kompetente administrative. Sipas mendimit të tyre, neni 128 (3) e 
obligon organin administrativ që ta informojë palën lidhur me arsyet për 
mospezullimin e aktit administrativ, gjë që ai organ nuk e kishte bërë. 

 
39. Përveç kësaj, parashtruesit e kërkesës ankohen që Gjykata Komunale për 

Kundërvajtje nuk e kishte marrë parasysh faktin se ishte ushtruar ankesë 
administrative kundër vendimit të Komisionit për Shqyrtim për t’i 
shqyrtuar ankesat në bazë të të cilit DMH-ja kishte nxjerrë urdhrin për 
largim. 

 
40. Për më tepër, Gjykata e Lartë për Kundërvajtje dhe Gjykata Komunale 

për Kundërvajtje nuk e kanë marrë parasysh faktin se ishte ushtruar 
ankesë administrative në nivelin administrativ kundër vendimit të 
nxjerrë nga Komisioni për Shqyrtim të Lejes për Qëndrim të Përkohshëm 
dhe të Përhershëm i MPB-së, në bazë të të cilit Drejtoria për Migrim dhe 
të Huaj e kishte nxjerrë urdhrin për largim, e as që i kishin marrë 
parasysh faktet, provat apo argumentet që do ta provonin të kundërtën e 
asaj që ishte thënë në vendimin e Komisionit për Shqyrtim dhe të 
Gjykatës. 

 
41. Përveç kësaj, parashtruesit e kërkesës pohojnë që parashtresat e tyre nuk 

ishin marrë parasysh sepse janë saktësisht e kundërta e asaj që ishte 
thënë në vendimin e Komisionit për Shqyrtim dhe të Gjykatës së Lartë 
për Kundërvajtje. 

 
42. Znj. Chandra Kala Chauhan, që ishte shtatzënë në kohën e dorëzimit të 

kërkesës, pohon që mjeku i saj i ka rekomanduar të pushonte, por nuk i 
ka rekomanduar regjim shtrati, që do të thotë se ajo mund të lëvizë. 

 
 
Vlerësimi i pranueshmërisë së kërkesës  
 
43. Gjykata vëren që parashtruesit e kërkesës ankohen për dy çështje: 
 

1. Për procedurat administrative në Komisionin për Shqyrtim dhe në 
Komisionin për Ankesa; dhe 
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2. Për procedurat në Gjykatën Komunale për Kundërvajtje dhe në 

Gjykatën e Lartë për Kundërvajtje. 
 
44. Në këtë drejtim, për të gjykuar për kërkesën e parashtruesve, Gjykata së 

pari duhet të shqyrtojë nëse parashtruesit e kërkesës i kanë përmbushur 
kriteret për pranueshmëri, të përcaktuara në Kushtetutë dhe të 
specifikuara më tej në Ligj dhe në Rregullore të punës. 

 
45. Këto kritere janë para së gjithash: ngritja e çështjes para Gjykatës në 

mënyrë ligjore (neni 113 (1) i Kushtetutës), shterimi i të gjitha mjeteve 
juridike të parapara me ligj (neni 113 (7) i Kushtetutës); parashtrimi i 
kërkesës brenda afatit të caktuar (nenet 49 dhe 56 të Ligjit); qartësimi se 
cilat të drejta dhe liri janë shkelur, duke treguar cili akt (cilat akte) 
konkrete të autoritetit publik kontestohet (kontestohen) (neni 48 i 
Ligjit), kërkesat duhet të jenë të arsyetuara dhe atyre duhet t’u 
bashkëngjiten provat e nevojshme (neni 22 i Ligjit), duke përfshirë 
elemente të tjera të informatave. 

 
 
1. Lidhur me procedurat administrative 
 
46. Për të gjykuar për ankesën e parashtruesve lidhur me procedurat 

administrative në Komisionin për Shqyrtim dhe në Komisionin për 
Ankesa, dhe për pretendimin e tyre se u është mohuar e drejta për mjete 
juridike, siç garantohet me nenin 32 të Kushtetutës, Gjykata mendon se 
është e nevojshme së pari të shqyrtojë nëse parashtruesit e kërkesës i 
kanë shteruar të gjitha mjetet juridike në dispozicion sipas ligjit në fuqi. 
 

47. Në këtë drejtim, Gjykata i referohet nenit 113.7 të Kushtetutës, i cili 
thotë: 

 
"Individët janë të autorizuar të ngrenë shkeljet nga autoritetet publike 
dhe të drejtave dhe lirive të tyre individuale, të garantuara me 
Kushtetutë, mirëpo vetëm pasi të kenë shteruar të gjitha mjetet juridike 
të përcaktuara me ligj."  

 
48. Kjo do të thotë se, sa u përket procedurave administrative në Komisionin 

për Shqyrtim dhe në Komisionin për Ankesa, parashtruesit e kërkesës 
është dashur t’i kenë treguar kësaj Gjykate se i kanë shteruar të gjitha 
mjetet juridike në dispozicion, duke përfshirë ankesën në Dhomën 
Administrative të Gjykatës Supreme. 

 
49. Në këtë drejtim, Gjykata vëren që Vendimi i Komisionit për Ankesa 

(Komisioni për Shqyrtimin e Ankesave për të Huajt), i 30 nëntorit 2010, 
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përmban informata për mjetet juridike kundër vendimit të vet, dhe në të 
thuhet: “Kundër këtij vendimi, pala e pakënaqur në afat prej 30 
(tridhjetë) ditësh pas pranimit të tij, mund të fillojë konfliktin 
administrativ në Gjykatën Supreme të Republikës së Kosovës”. 

 
50. Në pyetjen e parashtruar nga kjo Gjykatë pse parashtruesit e kërkesës 

nuk e kanë shfrytëzuar këtë mjet juridik, avokati i tyre u përgjigj se asnjë 
vendim për këtë ankesë nuk i ishte dorëzuar as atij as parashtruesve të 
kërkesës. 

 
51. Megjithatë, kur kjo Gjykatë e pyeti Komisionin për Ankesa “Nëse 

Vendimi i Komisionit për Ankesa u është dërguar parashtruesve të 
kërkesës në gjuhën që e kuptojnë dhe, nëse jo, për cilat arsye?”, 
Komisioni për Ankesa u përgjigj se “Vendimi u është dorëzuar 
parashtruesve të kërkesës në gjuhën shqipe pasi Komisioni për Ankesa 
nuk është i obliguar ta bëjë përkthimin e vendimeve dhe pasi avokati i 
tyre e ka dorëzuar ankesën në gjuhën shqipe dhe gjuha amtare e 
drejtorit të kompanisë ligjore është gjuha shqipe”. Komisioni më tej 
përmendi që “më 3 dhjetor 2010, vendimi i parë i ishte dërguar DMH-së. 
Sipas informatave të ofruara nga zyrtari i DMH-së, ky vendim ishte vënë 
në dispozicion të përfaqësuesit ligjor të të pandehurit [...], i cili refuzoi ta 
pranonte vendimin. Kopje të vendimit janë vendosur në arkivin e 
Sektorit për të Huajt [...]”. 

 
52. Në këto rrethana, Gjykata duhet të arrijë në përfundim se parashtruesit e 

kërkesës nuk e kanë mbështetur në mënyrë të mjaftueshme pretendimin 
e tyre se nuk ishin fare në dijeni për rezultatin e procedurave në 
Komisionin për Ankesa apo që nuk kishin qasje në tekstin e vendimit të 
tij. Prandaj, rezulton që ata nuk kanë vepruar në pajtim me rregullin e 
shterimit të mjeteve juridike, qëllimi themelor i të cilit është që t’u ofrojë 
autoriteteve në fjalë, duke përfshirë gjykatat, mundësinë për ta 
parandaluar ose korrigjuar shkeljen e supozuar të Kushtetutës. Ky 
rregull bazohet në supozimin se rendi juridik i Kosovës do të sigurojë 
mjet efektiv juridik për shkeljen e të drejtave kushtetuese (shih, 
Aktvendimin për Papranueshmëri: Universiteti AAB-RIINVEST L.L.C., 
Prishtinë kundër Qeverisë së Republikës së Kosovës, i 27 janarit 2010, 
dhe mutatis mutandis, GJEDNJ, Selmouni kundër Francës, nr. 
25803/94, Vendimi i 28 korrikut 1999). 

 
2. Lidhur me procedurat në Gjykatën Komunale për 
Kundërvajtje dhe në Gjykatën e Lartë për Kundërvajtje 

 
53. Lidhur me ankesën se vendimet e Gjykatës Komunale për Kundërvajtje 

dhe të Gjykatës së Lartë për Kundërvajtje i kanë shkelur të drejtat e 
parashtruesve të kërkesës të garantuara me: 
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a. Nenin 24 [Barazia para Ligjit] të Kushtetutës, pasi Gjykata u mor 

vetëm me çështje teknike dhe i shpalli fajtorë për moszbatim të 
urdhrit për dëbim, kurse fare nuk e shqyrtoi “mënyrën arbitrare të 
nxjerrjes së atij vendimi”; dhe 
 

b. Nenin 32 [E Drejta për Mjete Juridike] të Kushtetutës, pasi 
parashtruesve të kërkesës gjoja u është mohuar e drejta për mjete 
juridike në nivel administrativ dhe nuk patën mundësi t’ia 
dëshmonin Komisionit se vlerësimi i gjendjes faktike ishte bërë në 
mënyrë plotësisht të gabuar, gjë që shpuri në revokim të lejes për 
qëndrim dhe nxjerrje të urdhrit për dëbim. 

  
Gjykata është e mendimit se, sipas Kushtetutës, nuk është detyrë e saj të 
veprojë si gjykatë e shkallës së katërt me rastin e shqyrtimit të vendimeve të 
nxjerra nga gjykatat e rregullta. Është detyrë e gjykatave të rregullta t’i 
interpretojnë dhe zbatojnë rregullat përkatëse të së drejtës procedurale dhe 
materiale (Shih, mutatis mutandis, García Ruiz kundër Spanjës [GC], nr. 
30544/96, para. 28, Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut [GJEDNJ] 
1999-I). 
 
54. Kjo Gjykatë mund të shqyrtojë vetëm nëse provat para gjykatave dhe 

organeve të tjera janë paraqitur në mënyrë përkatëse dhe nëse 
procedurat në përgjithësi, shikuar në tërësinë e tyre, janë zhvilluar në 
mënyrë të duhur ashtu që parashtruesit e kësaj kërkese të kenë pasur 
gjykim të drejtë (shih ndër autoritete të tjera, Raporti i Komisionit 
Evropian për të Drejtat e Njeriut në rastin Edwards kundër Mbretërisë së 
Bashkuar, Kërkesa Nr. 13071/87, e miratuar më 10 korrik 1991). 
 

55. Në këtë rast, parashtruesit e kërkesës thjesht kontestojnë nëse Gjykata 
Komunale për Kundërvajtje dhe Gjykata e Lartë për Kundërvajtje e kanë 
zbatuar në mënyrë të drejtë ligjin në fuqi dhe nuk pajtohen me gjetjet 
faktike të gjykatës në lidhje me rastet e tyre. 

 
56. Pas shqyrtimit të procedurave në këto gjykata, si tërësi, Gjykata 

Kushtetuese nuk vëren që procedurat përkatëse ishin në ndonjë mënyrë 
të padrejta apo të prekura nga arbitrariteti (shih, mutatis mutandis, 
Shub kundër Lituanisë, Vendimi i GJEDNJ-së për Pranueshmëri të 
Kërkesës, Nr. 17064/06, i 30 qershorit 2009). 

 
57. Duke marrë parasysh tërë këtë që u tha më lart, rezulton që kërkesa, si 

tërësi, duhet të refuzohet si qartazi e pabazë. 
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Vlerësimi i kërkesës për masë të përkohshme 
 
58. Sa i përket kërkesës së parashtruesve për masë të përkohshme, që 

Gjykata e miratoi më 13 dhjetor 2010, “derisa të vendoste lidhur me këtë 
kërkesë”, Gjykata i referohet nenit 27 të Ligjit dhe, në veçanti, rregullit 
54 (1) të Rregullores së punës, të cilët përcaktojnë që në çfarëdo kohe 
përderisa kërkesa është e pazgjidhur para Gjykatës dhe meritat e 
kërkesës nuk janë vendosur nga Gjykata, pala mund të kërkojë vendosjen 
e masës së përkohshme. Megjithatë, duke pasur parasysh që kërkesa 
është shpallur e papranueshme, masa e përkohshme e caktuar nga kjo 
Gjykatë tani ka skaduar sipas rregullit 56 (9) të Rregullores së punës për 
të kërkuar masë të përkohshme 

 
 

PËR KËTO ARSYE 
 
Në mbështetje të nenit 113.7 të Kushtetutës, nenit 47.2 të Ligjit dhe 
rregullave 36 dhe 56 (2) të Rregullores së punës, Gjykata Kushtetuese më 23 
nëntor 2011, njëzëri 
 
 

VENDOSI 
 

I. TA HEDHË POSHTË kërkesën si të papranueshme; 
 

II. TË DEKLAROJË që masa e përkohshme ka skaduar; 
 

III.  Ky Vendim do t'u komunikohet palëve dhe do të publikohet në 
Gazetën Zyrtare, në pajtim me nenin 20(4) të Ligjit; 

 
IV. Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 
 
Gjyqtarja raportuese                Kryetari i Gjykatës Kushtetuese 

 
Dr. Iliriana Islami                             Prof. Dr. Enver Hasani 
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Faik Hima, Magbule Hima dhe Bestar Hima kundër Aktgjykimit 
A. Nr. 983/08 të Gjykatës Supreme 
 
Rasti KI 70-2011, vendimi i datës 16 dhjetor 2011 
 
Fjalët kyçe: diskriminimi, shpronësimi, kërkesa individuale, kërkesë qartazi 
e pabazuar, diskualifikimi i një gjyqtari, e drejta në pronë 
 
Parashtruesi e kishte dorëzuar Kërkesën në bazë të nenit 113.7 të 
Kushtetutës, duke pretenduar se janë shkelur të drejtat e tij sipas neneve 7, 
21, 22 dhe 24 të Kushtetutës, si dhe neni 6 dhe neni 1 i Protokollit 1 të 
Konventës Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore të 
Njeriut, me aktgjykimin e Gjykatës Supreme për refuzimin e kërkesës për 
kthimin e pronës së paluajtshme të shpronësuar në Gjakovë sepse ajo ishte e 
paafatshme. 

Gjykata vendosi se Kërkesa ishte qartazi e pabazuar dhe e papranueshme 
sipas nenit 48 të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese dhe Rregullës 36.1 të 
Rregullores së Punës sepse Parashtruesi kishte kërkuar që të përcaktohej se 
a e ka zbatuar Gjykata Supreme ligjin dhe a i ka marrë parasysh faktet në 
mënyrë të duhur, çka është jashtë diskrecionit të Gjykatës, pasi që ajo mund 
të zgjidh vetëm shkeljet e pretenduara të së drejtës kushtetuese, duke cituar 
rastin Garcia kundër Spanjës.  Gjykata vendosi se procedurat e Gjykatës 
Supreme nuk kanë qenë në asnjë mënyrë të padrejta apo arbitrare, duke 
cituar rastet Shub kundër Lituanisë dhe Vanek kundër Republikës së 
Sllovakisë, dhe se Parashtruesi nuk kishte ofruar prova prima facie në ketë 
aspekt. 

Prishtinë, më 13 dhjetor 2011 
Nr. ref.: RK/11 

 
 

 
AKTVENDIM PËR PAPRANUESHMËRI 

 
në 

 
Rastin nr. KI 70/11 

 
Parashtrues 

 
Faik Hima 

Magbule Hima 
Bestar Hima 
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Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës 
Supreme, A. Nr. 983/08, të datës 7 shkurt 2011. 

 
 

 
GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS 

 
e përbërë nga:  
 
Enver Hasani, Kryetar  
Kadri Kryeziu, Zëvendëskryetar 
Robert Carolan, gjyqtar  
Altay Suroy, gjyqtar  
Almiro Rodrigues, gjyqtar  
Snezhana Botusharova, gjyqtare 
Ivan Čukalović, gjyqtar  
Gjyljeta Mushkolaj, gjyqtare dhe  
Iliriana Islami, gjyqtare 

 
 
Parashtruesi i kërkesës   
 
1. Parashtrues të kërkesës janë z. Faik Hima, Magbule Hima dhe Bestar 

Hima, me vendbanim në  Gjakovë.    
 
Vendimi i kontestuar 
 
2. Parashtruesit e kërkesës kontestojnë Aktgjykimin e Gjykatës Supreme A. 

Nr. 938/08, të datës 7 shkurt 2011, i cili i është dorëzuar parashtruesve 
të kërkesës më 10 mars 2011.  

 
Objekti i çështjes 
 
3. Objekt i çështjes së kërkesës është vlerësimi nga Gjykata Kushtetuese e 

Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: Gjykata) mbi 
kushtetutshmërinë e Aktgjykimit të Gjykatës Supreme A. Nr. 938/08, me 
të cilin refuzohet kërkesa e parashtruesve për kthimin e pronës së 
paluajtshme të shpronësuar në Gjakovë. 

 
4. Parashtruesit e kërkesës ankohen se: 
 

a. Palës i është pamundësuar që të paraqes ankesë në Qeverinë 
Qendrore të Kosovës, ngase vendimi i Kryetarit të Komunës së 
Gjakovës përmendi një mjet ligjor të gabueshëm. Si pasojë, i është 
pamundësuar e drejta për qasje efektive në drejtësi;   
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b. Ky rast i shpronësimit u iniciua më 2 maj 2002 dhe u stërzgjat deri 
tani, andaj edhe u shkelën standardet e vendosura sipas Konventës 
Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore të 
Njeriut dhe Protokollet e saj për zgjedhjen e rastit “…brenda afatit 
të arsyeshëm kohor…”, neni 6.1 i Konventës Evropiane për 
Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut; 

 
c. Ka pasur shkelje të parimeve mbi ndalimin e diskriminimit, sepse 

nuk është aplikuar Ligji i të Drejtës Procedurale dhe Materiale që 
është ligji më i favorshëm për palën; dhe    

 
d. E drejta në pronë, e rregulluar dhe garantuar me nenin 1 – 

Mbrojtja e Pronës, Protokolli nr. 1 i Konventës Evropiane për 
Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut, janë 
shkelur. 

 
Baza juridike 
 
5. Neni 113.7 i Kushtetutës, neni 22 i Ligjit për Gjykatën Kushtetuese të 

Republikës së Kosovës,  i 15 janarit 2009 (Nr. 03/L-121), (në tekstin e 
mëtejmë: Ligji) dhe rregulli 56 (2) i Rregullores së punës së Gjykatës 
Kushtetuese të Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: Rregullorja 
e punës). 

 
Procedura në Gjykatë 
 
6. Më 26 maj 2011, parashtruesit e kërkesës ia paraqitën kërkesën e tyre 

Gjykatës. 
 
7. Më 9 gusht 2011, Gjykata e njoftoi Gjykatën Supreme lidhur me 

kërkesën.  
 
8. Më 17 gusht 2011, Kryetari, me Vendimin Nr. GJR. 70/11, emëroi 

Zëvendëskryetarin Kadri Kryeziu si Gjyqtar raportues. Po të njëjtën ditë, 
Kryetari, me Vendimin Nr. KSH. 70/11, emëroi Kolegjin Shqyrtues të 
përbërë nga gjyqtarët Snezhana Botusharova (kryesuese), Enver Hasani 
dhe Gjyljeta Mushkolaj. 

 
9. Më 21 nëntor 2011, gjyqtarja Gjyljeta Mushkolaj informoi Gjykatën se, 

më 21 nëntor 2011, i kishte shkruar Kryetarit të Gjykatës që për shkak të 
lidhjeve familjare me parashtruesit e kërkesës, ajo do të dëshironte të 
përjashtohej “ex officio” nga pjesëmarrja në procedurat e Gjykatës në 
rastin KI 70/11, në përputhshmëri me rregullin 8(1)(1) të Rregullores së 
punës dhe nenin 18 (1)(2) të Ligjit. 
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10. Më 25 nëntor 2011, Kryetari, me Vendimin Nr. KSH 70/11, në 
përputhshmëri me rregullin 8.2 të Rregullores së punës, zëvendësoi 
gjyqtaren Gjyljeta Mushkolaj me gjyqtaren Iliriana Islami si anëtare të 
Kolegjit shqyrtues.   

 
11. Më 12 dhjetor 2011, Kolegji shqyrtues shqyrtoi raportin e Gjyqtarit 

raportues dhe i propozoi Gjykatës papranueshmërinë e kërkesës.  
 
Përmbledhja e fakteve 
 
12. Më 1 qershor 1984, Departamenti Komunal për Çështje Pronësoro-

Juridike në Gjakovë (në tekstin e mëtejmë: Departamenti), shpronësoi 
pronën e patundshme të familjes së parashtruesve të kërkesës me qëllim 
të ndërtimit të Monumentit të luftëtarëve të rënë gjatë Luftës së Dytë 
Botërore (Vendimi 03-463-17/17).   

 
13. Më 2 maj 2002, parashtruesit e kërkesës i parashtruan një kërkesë këtij 

Departamenti për kthim, pasi që pretendohet se patundshmëria e 
shpronësuar nuk po shfrytëzohej për qëllimin që ishte shpronësuar. 
Sidoqoftë, departamenti, me sa duket, kurrë nuk mori një vendim të tillë.   

 
14. Më 12 prill 2007, parashtruesit e kërkesës kërkuan nga Departamenti 

dhe Agjencia Kadastrale e Kosovës që të vendosin lidhur me kërkesën e 
parashtruesve të kërkesës, pasi që Departamenti nuk kishte marrë 
vendim lidhur me këtë çështje për pesë vite. 

 
15. Më 21 maj 2007, Agjencia Kadastrale e Kosovës urdhëroi Departamentin 

që të marrë një vendim për rastin e parashtruesve të kërkesës 
(konkluzioni nr. 03/278/07). 

 
16. Më 30 korrik 2007, Departamenti suspendoi procedurën sepse “ishte 

vërtetuar se disa parcela ishin në pronësi të Kuvendit Komunal të 
Gjakovës”. Në bazë të vërtetimit të një situate të tillë ky departament 
konsideron se procedura për këtë çështje duhet përfunduar posa të 
vërtetohen rrethanat e gjendjes së konstatuar” (Nr. 03-463-17-14/02). 

 
17. Më 18 gusht 2007, parashtruesit e kërkesës parashtruan ankesë kundër 

konkluzionit të Departamentit tek Kryeshefi Ekzekutiv i Kuvendit 
Komunal të Gjakovës që të anulojë konkluzionin e Departamentit.  
 

18. Më 10 shtator 2007, Kryeshefi Ekzekutiv i Kuvendit Komunal të 
Gjakovës e refuzoi ankesën e parashtruesve të kërkesës si të pabazë  
(Vendimi Nr. 11-03-463-17-14/02). 
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19. Më 20 shtator 2007, parashtruesit e kërkesës paraqitën ankesë kundër 
vendimit të Kryeshefit Ekzekutiv të Kuvendit Komunal të Gjakovës tek 
Agjencia Kadastrale e Kosovës. 

 
20. Më 19 nëntor 2007, Agjencia Kadastrale e Kosovës aprovoi ankesën e 

parashtruesve të kërkesës si të bazuar dhe anuloi vendimin e Kryeshefit 
Ekzekutiv të Kuvendit Komunal të Gjakovës dhe rasti u kthye për 
rigjykim në Departament (Vendimi Nr. 799/07), “pasiqë lidhur me këtë 
çështje specifike asnjë organ tjetër nuk mund të vendosë për këtë çështje 
administrative përveçse organi që e ka kryer shpronësimin”.       

 
21. Më 27 qershor 2008, Departamenti refuzoi kërkesën e parashtruesve të 

kërkesës si të pabazë pasi që “prona e paluajtshme ishte shpronësuar 
për qëllim të ndërtimit të monumentit në  “Qabrat” për ushtarët e rënë 
gjatë Luftës së Dytë Botërore.” (Vendimi Nr. 03-463-17-14/02). 

 
22. Më 8 korrik 2008, parashtruesit e kërkesës u ankuan tek Kryetari i 

Komunës së Gjakovës kundër vendimit të Departamentit (në tekstin e 
mëtejmë: Kryetari i komunës). 

 
23. Më 21 korrik 2008, Kryetari i komunës e refuzoi ankesën e 

parashtruesve të ankesës si të pabazë dhe mbështeti vendimin e 
Departamentit (Vendimi Nr. 11-03-463-17-14/02). 

 
24. Më 4 gusht 2008, parashtruesit e kërkesës u ankuan në Gjykatën 

Supreme kundër Kryetarit të komunës. 
 

25. Më 7 shkurt 2011, Gjykata Supreme e refuzoi si të pabazë ankesën e 
parashtruesve të kërkesës me arsyetimin se: 

 
“… 
Në pajtim me nenin 21 paragrafi 4 dhe 5 të Ligjit për Shpronësimin të 
KSAK (Gazeta Zyrtare e Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës, të 
datës 28 prill 1978) është paraparë që vendimi i formës së prerë për 
shpronësim të anulohet në bazë kërkesës së pronarit të mëparshëm të 
pronës së paluajtur të shpronësuar, nëse shfrytëzuesi i pronës së 
shpronësuar për një periudhë kohore prej tre vjetësh, që prej se vendimi 
ka marrë formën e prerë, nuk ka kryer, sipas natyrës  së objektit, 
punimet e nevojshme për atë objekt. Pasi që të kalojnë 10 vjet nga dita 
kur vendimi për shpronësimin të ketë marrë formën e prerë mbi 
shpronësimin nuk mund të paraqitet kërkesë për anulimin e atij 
vendimi.   
 
Ndërsa, sipas dispozitave të nenit 10 (4) të Ligjit për ndryshimin dhe 
plotësimin e ligjit për shpronësim ( “Gazeta Zyrtare e Kosovës”, e datës 
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22 nëntor 1986) është paraparë se posa të shpronësohet parcela e tokës 
vendimi i formës së prerë për shpronësimin do të anulohet përmes 
kërkesës së paraqitur nga pronari i mëparshëm, nëse në periudhën 
kohore prej 5 vitesh pas hyrjes në fuqi të vendimit, nuk janë kryer punët 
në përgatitjen dhe rregullimin e tokës. Pasi që të kenë kaluar 6 vjet nga 
dita e marrjes së vendimit për shpronësimin nuk mund të paraqitet 
kërkesë për anulimin e atij vendimi (neni 10 (4)). 
 
Gjykata Supreme konfirmon se paditësit paraqitën kërkesën e tyre për 
anulimin e vendimit të shpronësimit pas skadimit të afatit kohor të 
paraparë me dispozitat e lartpërmendura, pasi që paditësit paraqitën 
kërkesën e tyre për anulimin e vendimit për shpronësim në maj 2002. 
…” 

 
Pretendimet e parashtruesve të kërkesës  
 
26. Parashtruesit e kërkesës pretendojnë si vijon: 
 

a. Kryetari i komunës ka përmendur një mjet të gabuar ligjor duke 
dhënë këshilla ligjore se ankesa do të duhej paraqitur në Gjykatës 
Supreme e jo në Agjencin Kadastrale të Kosovës. Si pasojë, ishte 
pamundësuar e drejta për qasje efektive në drejtësi;  
 

b. Rasti nuk ishte vendosur “…brenda afatit të arsyeshëm kohor…”; 
 

c. Gjykata Supreme do të duhej të kishte zbatuar Ligjin e të Drejtës 
Procedurale e Materiale, Ligj ky më i favorshmi për palën, gjegjësisht 
nenin 36 t Ligjit të Serbisë për shpronësimin (“Gazeta Zyrtare e RS” 
53/95);  

 
d. Është shkelur e drejta në pronë;  

 
e. Nuk ka kriter ndërkombëtar ose standard që do të lejonte marrjen e 

pronës private nga qytetarët dhe mospërdorimin e saj për destinimin 
e shpronësimit.   

 
Vlerësimi paraprak i pranueshmërisë së kërkesës  
 
27. Parashtruesit e kërkesës pretendojnë se e drejta e tyre e garantuar me 

nenet 7  [Vlerat], 21 [Parimet e Përgjithshme], 22 [Zbatimi i 
drejtpërdrejtë i marrëveshjeve dhe instrumenteve ndërkombëtare] dhe 
24 [Barazia para Ligjit] të Kushtetutës si dhe neni 6 [E drejta për Gjykim 
të Drejtë] i KEDNJ dhe neni 1 i Protokollit 1 të KEDNJ janë shkelur.  
Gjykata vëren se, për të qenë në gjendje të gjykojë mbi kërkesën e 
parashtruesve të kërkesës, Gjykata duhet paraprakisht të vlerësojë nëse 
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parashtruesi i kërkesës i ka plotësuar të gjitha kushtet e pranueshmërisë 
të cilat përcaktohen me Kushtetutë, specifikuar me Ligjin dhe 
Rregulloren e punës. 

 
28. Lidhur me këtë, Gjykata thirret në nenin 48 të Ligjit: 
 

“Parashtruesi i kërkesës ka për detyrë që në kërkesën e tij të qartësoj 
saktësisht se cilat të drejta dhe liri pretendon se i janë cenuar dhe cili 
është akti konkret i autoritetit publik të cilin parashtruesi dëshiron ta 
kontestoj.” 

 
29. Sipas Kushtetutës, nuk është detyrë e Gjykatës Kushtetuese që të merret 

me gabimet e fakteve ose ligjshmërisë që pretendohet të jenë kryer nga 
Gjykata Supreme, përveç nëse ato i kenë shkelur të drejtat dhe liritë e 
mbrojtura me konventë (kushtetutshmërinë). Andaj, Gjykata nuk duhet 
të veprojë si Gjykatë e shkallës së katërt, kur shqyrtohen vendimet e 
nxjerra nga gjykatat e rregullta. Gjykatat e rregullta kanë për detyrë t’i 
interpretojnë dhe zbatojnë rregullat përkatëse të së drejtës procedurale 
dhe materiale (shih, mutatis mutandis, Garcia Ruiz kundër Spanjës 
(GC), nr. 30544/96, par. 28, Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut 
[GJEDNJ] 1999-I). 
 

30. Kështu që, Gjykata Kushtetuese mundet vetëm të shqyrtojë nëse 
procedurat, shikuar në tërësi, janë kryer në atë mënyrë që parashtruesi i 
kërkesës të ketë pasur një gjykim të ndershëm (shih mutatis mutandis, 
Raporti i Komisionit Evropian për të Drejtat e Njeriut në rastin Edwards 
kundër Mbretërisë së Bashkuar, Apl. Nr. 13071/87, miratuar më 10 
korrik 1991). 

 
31. Në rastin konkret, parashtruesit e kërkesës thjeshtë kontestojnë nëse 

Gjykata Supreme ka zbatuar në mënyrë të rregullt ligjin e aplikueshëm 
dhe shprehin mospajtimin me gjetjet e gjykatave.  

 
32. Pas shqyrtimit të procedurave në Gjykatën Supreme në tërësi, Gjykata 

Kushtetuese nuk vërejti që në çfarëdo mënyre procedurat relevante të 
kenë qenë të padrejta ose arbitrare (shih mutatis mutandis, Shub kundër 
Lituanisë, Vendimi i GJEDNJ për pranueshmërinë e kërkesës Nr. 
17064/06, të 30 qershorit 2009).   

 
33. Si konkluzion, parashtruesit e kërkesës as nuk kanë arritur të ndërtojnë 

rastin për shkeljen e të drejtës së tyre për gjykim të drejtë nga Gjykata 
Supreme dhe as nuk kanë paraqitur ndonjë dëshmi prima facie që 
tregon shkeljen e të drejtave të tyre (shih, Vanek kundër Republikës 
Sllovake, Vendimi i GJEDNJ-së mbi pranueshmërinë e kërkesës nr. 
53363/99, të 31 majit 2005).    
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34. Prandaj, rezulton që kjo kërkesë është qartazi e pabazë në përputhshmëri 

me rregullin 36 1. (c) të Rregullores së punës, e cila parasheh se “Gjykata 
mund t’i shqyrtojë kërkesat vetëm nëse: c) kërkesa është qartazi e 
bazuar.” 

 
PËR KËTO ARSYE 

 
Gjykata Kushtetuese, në përputhje me rregullin 36 (1c) dhe rregullin 56 (2) 
të Rregullore së punës, më 12 dhjetor 2011, njëzëri  

 
 

VENDOSI  
 

 
I. TA HEDHË POSHTË kërkesën si të papranueshme; 

 
II. Ky Vendim do t'u komunikohet palëve dhe do të publikohet në 

Gazetën Zyrtare, në pajtim me nenin 20.4 të Ligjit për Gjykatën 
Kushtetuese;  

 
III. Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 
 
 
Gjyqtari raportues                             Kryetari i Gjykatës Kushtetuese 

 
Kadri Kryeziu                                      Prof. Dr. Enver Hasani  
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Ilaz Halili dhe 20 ish-punëtorë të tjerë të Korporatës Energjetike 
të Kosovës kundër 21 Aktgjykimeve individuale të Gjykatës 
Supreme 
 
Rastet KI 76-2010, KI 82-2010, KI 83-2010, KI 102-2010, KI 111-2010, KI 
122-2010, KI 127-2010, KI 11-2011, KI 15-2011, KI 18-2011, KI 45-2011, KI 
47-2011, KI 48-2011, KI 50-2011, KI 57-2011, KI 60-2011, KI 69-2011, KI 71-
2011, KI 73-2011, KI 75-2011, KI 79-2011, vendimi i datës 27 dhjetor 2011 
 
Fjalët kyçe: shkelje e vazhdueshme, kontesti për kontratë, pension i aftësisë 
së kufizuar, kërkesë individuale/ grupore, pension invalidor, pritje legjitime, 
pensionet, e drejta në gjykim të drejtë dhe të paanshëm 
 
Parashtruesit, 21 ish-punëtorë të Korporatës Energjetike të Kosovës (KEK), i 
kishin dorëzuar Kërkesat sipas nenit 113.7 të Kushtetutës, duke pretenduar 
se me 21 aktgjykimet e nxjerra nga Gjykata Supreme ishin shkelur të drejtat 
e tyre në pronë dhe në gjykim të drejtë, të cilat Gjykata i interpretoj si 
referenca në nenin 1 të Protokollit 1 të Konventës Evropiane për të Drejtat e 
Njeriut (KEDNJ) dhe nenin 6 të KEDNJ-së. Parashtruesit argumentuan se 
ata padrejtësisht ishin privuar nga interesat e fitimit dhe se nuk ishin në 
gjendje të korrigjonin shkeljen me mjete juridike, përmes gjykatave të 
rregullta. Gjykata Supreme i kthej mbrapsht vendimet e gjykatave më të 
ulëta dhe e aprovoi anulimin e njëanshëm nga KEK-u të marrëveshjeve për 
kompensim (“Marrëveshjeve”) pas përfundimit të parakohshëm të 
kontratave të punës të Parashtruesve, të cilat u kishin dhënë atyre të drejtën 
në kompensim derisa të krijohej dhe të funksionojë Fondi i Kosovës për 
Sigurim Pensional dhe Invalidor. Në njërën anë, Gjykata Supreme erdhi në 
përfundim se KEK-u kishte përmbushur obligimet e veta sipas marrëveshjes 
për kompensim, sepse ishte krijuar Fondi për Sigurim Pensional dhe 
Invalidor  (FSPI), duke nxitur kështu ndërprerjen e marrëveshjes. Në anën 
tjetër, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPMS) i kontestoi gjetjet e 
Gjykatës Supreme, duke pranuar se pensionet u takojnë personave me aftësi 
të kufizuara të përhershme dhe individëve mbi moshën 65 vjeçare, por duke 
shtuar se ende nuk ishte miratuar Ligji për Pensionet përmes të cilit krijohet 
FSPI. 

Sa i përket pranueshmërisë, Gjykata konstatoi se 15 Parashtrues ishin palë të 
autorizuara në bazë të nenit 113.7 të Kushtetutës, se ata e kishin plotësuar 
kushtin për shterjen  mjeteve juridike sipas nenit 113.7 dhe nenit 47.2 të 
Ligjit për Gjykatën Kushtetuese (“Ligji”) dhe se në ketë rast nuk zbatohej 
rregulli për afatin prej katër muajsh, të përcaktuar në nenin 49 të Ligjit, pasi 
që shkelja e pretenduar e Kushtetutës kishte karakter vazhdues. Gjykata 
vendosi se 15 Kërkesat korresponduese ishin të pranueshme dhe se 6 
Kërkesat e mbetura ishin vetëm pjesërisht të pranueshme, duke përjashtuar 
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kërkesat për kompensim, pas ditëlindjes së 65-të të Parashtruesve, e duke 
përfshirë kërkesat për kompensim për periudhën deri në ditëlindjen e tyre të 
65-të. 

Sa i përket meritave, Gjykata nënvizoi të drejtat në pronë të përfshira në 
nenin 46 dhe nenin 1 të Protokollit Nr. 1 të Konventës Evropiane për të 
Drejtat dhe Liritë Themelore të Njeriut (KEDNJ).  Gjykata arsyetoi se pritja 
e Parashtruesve për kompensim të përkohshëm sipas Marrëveshjeve, derisa 
të fillon të funksiononte FSPI ishte legjitime dhe një e drejtë kjo që mbrohej 
me nenin 1 të Protokollit Nr. 1, duke cituar rastin Ibrahimi, Prokshi dhe 
Mërlaku, si dhe rastin Gratzinger dhe Gratzingerova kundër Republikës 
Çeke.  Gjykata konstatoi se ndërprerja e njëanshme e Marrëveshjeve nga 
KEK-u para zbatimit të FSPI cenonte interesat e tyre të fitimit nga prona dhe 
ishte shkelje e nenit 46 dhe nenit 1 të Protokollit 1 të KEDNJ-së. 

Duke theksuar të drejtat për gjykim të drejtë dhe të paanshëm të garantuar 
me nenin 31.1 të Kushtetutës dhe me nenin 6 të KEDNJ-së, Gjykata tërhoqi 
vërejtjen se gjykatat e rregullta duhet të zgjidhin kontestet faktike, ato 
procedurale si dhe ato të së drejtës materiale, duke cituar rastin Garcia Ruiz 
kundër Spanjës, ndërsa fokusi i saj është në atë se a ka pasur Parashtruesi 
gjykim të drejtë, duke cituar rastin Edwards kundër Mbretërisë së 
Bashkuar.  Gjykata theksoi se gjykatat janë të obliguara që të paraqesin 
arsyet për aktgjykimet e tyre, ndonëse niveli i detajeve të domosdoshme 
mund të ndryshojë, duke cituar nenin 6.1 të KEDNJ-së, rastin Ibrahimi, 
Prokshi dhe Mërlaku.  Çka është me rëndësi, Gjykata theksoi se 
Parashtruesit kishin argumentuar se Ligji për Pensionet me të cilin 
themelohet FSPI akoma nuk ishte miratuar, pohim ky që ishte konfirmuar 
edhe nga MPMS. Gjykata konkludoi se Gjykata Supreme nuk kishte bërë 
përpjekje që të zgjidhur argumentin e Parashtruesve, duke sugjeruar se neni 
74.3 i Ligjit për Kontratat dhe Detyrimet në lidhje me nenin 18 të Ligjit të 
vitit 1983 për Sigurimin Pensional dhe Invalidor, mund të kenë mbështetur 
ketë argument. Rrjedhimisht, Gjykata erdhi në përfundim se Gjykata 
Supreme kishte shkelur nenin 31 dhe nenin 6.1 (KEDNJ) kur kishte dështuar 
që të adresojë argumentet specifike, përkatëse dhe të rëndësishme të 
paraqitura nga Parashtruesit, duke cituar rastin Ibrahimi, Prokshi dhe 
Mërlaku.Për arsyet e cekura më lartë, Gjykata nxori Aktgjykimin për 
vendimet e saj për pranueshmëri, për shkeljet e nenit 46 në lidhje me nenin 
1 të Protokollit 1 të KEDNJ-së dhe nenit 31 në lidhje me nenin 6 të KEDNJ-
së. Aktgjykimi po ashtu i shfuqizoi vendimet e Gjykatës Supreme, i kthej 
rastet në rishqyrtim në pajtim me vendimet dhe deklaroi se vazhdon të 
mbetet kompetente në ketë çështje, në pritje të zbatimit të këtij aktgjykimi. 

Prishtinë, më.27 dhjetor  2011 
Nr. ref.: AGJ181 / 1 
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AKTGJYKIM 
 

në 
 

Rastin Nr. 

KI 76/10, KI 82/10, KI 83/10, KI 102/10, KI 111/10, KI 122/10, KI 
127/10, KI 11/11, KI 15/11, KI 18/11, KI 45/11, KI 47/11, KI 48/11, KI 
50/11, KI 57/11, KI 60/11, KI 69/11, KI 71/11, KI 73/11, KI 75/11, KI 

79/11 

Parashtrues të kërkesës 

Ilaz Halili dhe 20 ish-punëtorë të tjerë të Korporatës Energjetike 
të Kosovës 

Vlerësim i kushtetutshmërisë së 21 aktgjykimeve individuale të 
Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës 

 

GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS 

E përbërë nga:  
 
Enver Hasani, Kryetar  
Kadri Kryeziu, Zëvendëskryetar  
Robert Carolan, gjyqtar  
Altay Suroy, gjyqtar 
Almiro Rodrigues, gjyqtar 
Snezhana Botusharova, gjyqtare 
Ivan Čukalović, gjyqtar 
Gjyljeta Mushkolaj, gjyqtare dhe 
Iliriana Islami, gjyqtare  
 

 
HYRJE  

 
1. Ky aktgjykim ka të bëjë me kërkesat e paraqitura nga parashtruesit e 

shënuar më poshtë, të parashtruara në Gjykatën Kushtetuese nga 21 ish-
punëtorë të Korporatës Energjetike të Kosovës (KEK) ndërmjet gushtit 
2010 dhe qershorit 2011. 
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2. Rastet në fjalë janë të ngjashme me rastin KI Nr. 40/09, “Imer Ibrahimi 
dhe 48 ish-punëtorë të tjerë të Korporatës Energjetike të Kosovës kundër 
49 aktgjykimeve individuale të Gjykatës Supreme të Republikës së 
Kosovës”, me rastin “Gani Prokshi dhe 15 ish-punëtorë të tjerë të 
Korporatës Energjetike të Kosovës kundër 16 aktgjykimeve individuale të 
Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës” dhe me rastin “Isuf 
Mërlaku dhe 25 ish-punëtorë të tjerë të Korporatës Energjetike të 
Kosovës”. Gjykata Kushtetuese vërejti se në të gjitha këto aktgjykime ka 
pasur shkelje të nenit 46 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës 
(Mbrojtja e Pronës) në lidhje me nenin 1 të Protokollit 1 të Konventës 
Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe që ka pasur shkelje të nenit 31 të 
Kushtetutës (E Drejta për Gjykim të Drejtë dhe të Paanshëm) në lidhje 
me nenin 6 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut për disa prej 
parashtruesve. Si rrjedhojë, është marr vendim për t’i shpallur të 
pavlefshme aktgjykimet e nxjerra nga Gjykata Supreme në disa prej atyre 
rasteve dhe për t’ia kthyer këto raste Gjykatës Supreme për rishqyrtim në 
pajtim me aktgjykimet e Gjykatës Kushtetuese (shih aktgjykimet e 
Gjykatës Kushtetuese të 23 qershorit 2010, 18 tetorit 2010 dhe 10 marsit 
2011). 

 
Parashtrues të kërkesës në rastin në fjalë janë:  
 
3. Në këtë aktgjykim, për referim më të lehtë, parashtruesit mund të 

referohen kolektivisht si “Ilaz Halili dhe njëzet (20) ish-punëtorë të tjerë 
të Korporatës Energjetike të Kosovës (KEK)”. 

 
1) Ilaz Halili 
2) Agron Abdullahu 
3) Raif Banda 
4) Preq Halili 
5) Sadik Grajqevci 
6) Imer Salihu 
7) Fejzullah Sallovah 
8) Beqir Banolla 
9) Mehdi Grajqevci 
10) Kamer Dumani 
11) Shukrije Kajtazi 
12) Elheme Rexhepi 
13) Ali Selmani 
14) Adem Bajqinovci 
15) Ismail Osmani 
16) Bajram Pllana 
17) Izet Rama  
18) Bajram Namani 
19) Ahmet Jashanica 
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20) Maliq Berisha 
21) Muharrem Kovaqi 
 

Parashtruesit i kontestojnë aktgjykimet në vijim të Gjykatës 
Supreme të Kosovës të nxjerra në rastet e:  
 

1) Ilaz Halili, Rev.nr. 432/08, të datës 10.02.09 
2) Agron Abdullahu, Rev.nr. 122/08, të datës 27.01.09 
3) Raif Banda, Rev.nr. 49/09, të datës 02.02.09 
4) Preq Halili, Rev.nr. 104/09, të datës 20.04.09 
5) Sadik Grajqevci, Rev.nr. 552/08, të datës 10.03.09 
6) Imer Salihu, Rev.nr. 67/09, të datës 02.02.09 
7) Fejzullah Sallovah, Rev.nr. 471/08, të datës 10.03.09 
8) Beqir Banolla, Rev.nr. 527/08, të datës 23.02.09 
9) Mehdi Grajqevci, Rev.nr. 93/09, të datës 02.06.09 
10) Kamer Dumani, Rev.nr. 79/09, të datës 23.02.09 
11) Shukrije Kajtazi, Rev.nr. 203/09, të datës 15.07.09 
12) Elheme Rexhepi, Rev.nr. 46/09, të datës 02.02.09 
13) Ali Selmani, Rev.nr. 405/09, të datës 10.03.10 
14) Adem Bajqinovci, Rev.nr. 51/09, të datës 11.02.09 
15) Ismail Osmani, Rev.nr. 57/09, të datës 25.02.09 
16) Bajram Pllana, Rev.nr. 61/2009, të datës 02.02.09 
17) Izet Rama, Rev.nr. 166/09, të datës 27.04.09 
18) Bajram Namani, Rev.nr. 151/09, të datës 27.04.09 
19) Ahmet Jashanica, Rev.nr. 135/08, të datës 27.01.09 
20) Maliq Berisha, Rev.nr. 463/08, të datës 11.02.09 
21) Muharrem Kovaqi, Rev.nr. 242/08, të datës 10.02.09 

 
Objekti i çështjes  
 
4. Objekt i çështjes së kësaj kërkese është vlerësimi i kushtetutshmërisë së 

aktgjykimeve individuale të nxjerra nga Gjykata Supreme e Republikës 
se Kosovës në njëzetenjë (21) rastet individuale të parashtruesve kundër 
KEK-ut, siç është cekur më lart. 

 
Baza juridike 
 
5. Kërkesa bazohet në nenin 113 të Kushtetutës të Republikës së Kosovës 

(në tekstin e mëtejmë: Kushtetuta), nenin 20 të Ligjit Nr. 03/L-121 për 
Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: 
Ligji) dhe nenin 56 të Rregullores së punës së Gjykatës Kushtetuese të 
Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: Rregullorja e punës). 
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Përmbledhje e fakteve siç pretendohen nga palët 
 
6. Faktet e këtyre kërkesave janë të ngjashme me ato në rastin “Imer 

Ibrahimi dhe 48 ish-punëtorë të tjerë të Korporatës Energjetike të 
Kosovës kundër 49 aktgjykimeve individuale të Gjykatës Supreme të 
Republikës së Kosovës”, me rastin “Gani Prokshi dhe 15 ish-punëtorë të 
tjerë të Korporatës Energjetike të Kosovës kundër 16 aktgjykimeve 
individuale të Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës” dhe me rastin 
“Isuf Mërlaku dhe 25 ish-punëtorë të tjerë të Korporatës Energjetike të 
Kosovës”. Shih aktgjykimet e Gjykatës Kushtetuese të Kosovës (në 
tekstin e mëtejmë: rasti “Ibrahimi dhe të tjerët”, i 23 qershorit 2010, 
rasti “Prokshi dhe të tjerët”, i 18 tetorit 2010, dhe rasti “Mërlaku dhe të 
tjerët” i 10 marsit 2011). 

 
7. Gjatë vitit 2001 dhe 2002, secili parashtrues në këtë kërkesë, si dhe 

parashtruesit në aktgjykimin e lartcekur, të 23 qershorit 2010, 
nënshkruan marrëveshje për kompensim të përkohshëm të pagesës për 
shkëputje të kontratës së punës me punëdhënësin e tyre, KEK-un. Këto 
marrëveshje ishin, në thelb, të njëjta. 

 
8. Neni 1 i kësaj Marrëveshjeje përcaktoi se, në mbështetje të nenit 18 të 

Ligjit për Sigurim Pensional dhe Invalidor në Kosovë (Gazeta Zyrtare e 
Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës nr. 26/83, 26/86 dhe 11/88) 
dhe konstatimit të Komisionit Invalidor të KEK-ut, përfituesi (d.m.th. 
secili parashtrues) ka të drejtë për kompensim të përkohshëm për 
ndërprerje të marrëdhënies së punës, deri në themelimin dhe 
funksionimin e Fondit të Kosovës për Sigurim Pensional dhe Invalidor. 

 
9. Neni 2 i kësaj Marrëveshjeje përcaktoi se shuma mujore që duhet t’i 

paguhet secilit parashtrues ishte 206 marka gjermane. 
 
10. Neni 3 përcaktoi që “pagesa do të përfundojë në ditën e funksionimit të 

Fondit të Kosovës për Sigurim Pensional dhe Invalidor. Prej asaj dite e 
tutje, shfrytëzuesi mund t’i realizojë të drejtat e veta në Fondin e Kosovës 
për Sigurim Pensional dhe Invalidor (Fondi Pensional Invalidor i 
Kosovës), dhe KEK-ut do t’i hiqen obligimet ndaj shfrytëzuesit sipas 
kësaj Marrëveshjeje”. 

 
11. Më 1 nëntor 2002, Bordi Ekzekutiv i KEK-ut miratoi një vendim për 

themelimin e Fondit Pensional, në përputhje me kriteret e Rregullores së 
UNMIK-ut Nr. 2001/30 për Pensionet në Kosovë. Neni 3 i këtij vendimi 
thotë: “Fondi Pensional do të vazhdojë të ekzistojë për një periudhë të 
pacaktuar kohore, në pajtim me kriteret dhe përgjegjësitë e përcaktuara 
me ligjet për pensione, të miratuara nga Bordi i Fondit Pensional dhe 
KEK-u, në përputhje me këtë vendim, apo derisa kushtet ligjore për 



BULETINI I PRAKTIKËS GJYQËSORE | 701 
 

 

ekzistimin dhe funksionimin e Fondit të jenë në përputhje me rregulloret 
për pension ose rregullat për pension të miratuara nga ABPK-ja.” 

 
12. Më 25 korrik 2006, Bordi Ekzekutiv i KEK-ut e anuloi vendimin në fjalë 

për themelimin e Fondit Pensional Suplementar dhe ndërpreu 
financimin dhe punën e Fondit Pensional Suplementar, që nga 31 
korriku 2006. Sipas vendimit të 25 korrikut 2006, të gjithë përfituesve u 
garantohej pagesa e plotë në përputhje me Statutin e Fondit. Për më 
tepër, obligimi i përgjithshëm ndaj përfituesve ishte 2.395.487 euro, 
depozitat bankare ishin 3.677.383 euro, dhe suficiti nga përgjegjësia 
ishte 1.281.896 euro. Vendimi thotë se punëtorët e KEK-ut të cilët 
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale i pranon si persona me aftësi të 
kufizuar për punë do t’i gëzojnë të drejtat e parapara nga Ministria. Më 
14 nëntor 2006, KEK-u e informoi Autoritetin Qendror Bankar se 
“vendimi për revokimin e Fondit Pensional të KEK-ut bazohet në 
vendimin e Bordit Ekzekutiv të KEK-ut dhe në vendimin e Bordit 
Menaxhues për Pensione ... për shkak të rrezikut financiar që kjo skemë 
paraqet për KEK-un në të ardhmen.” 

 
13. Sipas parashtruesve, KEK-u ndërpreu pagesën e paraparë me 

marrëveshjet e verës së vitit 2006 pa asnjë njoftim. Parashtruesit 
pohojnë që një veprim i tillë është në kundërshtim me marrëveshjet e 
nënshkruara. 

 
14. Parashtruesit gjithashtu pohojnë që dihet mirë se Fondi Pensional dhe 

Invalidor i Kosovës nuk është themeluar ende. 
 
15. Në anën tjetër, në rastin e parë, KEK-u fillimisht kundërshtoi pohimet e 

parashtruesve duke thënë se dihej që Fondi Pensional dhe Invalidor 
funksiononte që nga 1 janari 2004. 

 
16. Sipas KEK-ut, parashtruesit ishin mbuluar automatikisht nga skema 

kombëtare invalidore në përputhje me Rregulloren e UNMIK-ut Nr. 
2003/40 për shpalljen e Ligjit për Pensionet Invalidore në Kosovë (Ligji 
Nr. 2003/23). 

 
17. KEK-u më tutje pohoi që më 31 gusht 2006 lëshoi një njoftim sipas të 

cilit të gjithë përfituesit e Fondit Suplementar të KEK-ut ishin njoftuar se 
Fondi ishte mbyllur. I njëjti njoftim konfirmonte se të gjithë përfituesve 
u garantohej pagesa e plotë në përputhje me Statutin e FPS-së, që do të 
thotë 60 muaj pagesë ose derisa përfituesit ta arrijnë moshën 65-vjeçare, 
në përputhje me Vendimin e Bordit Menaxhues të Fondit Pensional të 29 
gushtit 2006. 
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18. KEK-u më tutje tha që parashtruesit nuk i kishin kontestuar udhëzimet 
për pension invalidor dhe nënshkrimin për ndërprerje të parakohshme 
të marrëdhënies së punës në përputhje me konkluzionet e Komisionit 
Invalidor. 

 
19. Parashtruesit ngritën padi kundër KEK-ut në Gjykatën Komunale në 

Prishtinë, me të cilën kërkonin që Gjykata ta urdhëronte KEK-un t’ua 
paguante pagesat e papaguara dhe të vazhdonte t’ua paguante nga 105 
euro (që është e barabartë me 206 marka gjermane) deri në 
përmbushjen e kushteve për ndërprerjen e pagesës. 

 
20. Gjykata Komunale në Prishtinë i miratoi paditë e parashtruesve dhe 

urdhëroi kompensim monetar. Gjykata Komunale në Prishtinë konstatoi 
(p.sh. Aktgjykimi C. Nr. 2140/2006, i 25 qershorit 2007, në rastin e 
parashtruesit të parë Ilaz Halili) se kushtet e parapara në nenin 3 të 
Marrëveshjes nuk ishin përmbushur. Neni 3 i Marrëveshjes parashikon 
kompensimin e pagës deri në realizimin e të drejtës së parashtruesve, “që 
do të thotë të drejtën për skemë të pensioneve, që nuk është e mundur 
për paditësin sepse nuk e ka arritur moshën 65-vjeçare.” 

 
21. Gjykata Komunale theksoi më tej në aktgjykimin e sipërpërmendur se 

pagesa e kompensimit nuk duhet të lidhet me dispozitat e Statutit 
Suplementar Pensional pasi marrëveshjet ishin nënshkruar më herët dhe 
Statuti nuk ka paraparë që marrëveshjet e lidhura në rastet e mëhershme 
do të pushojnë së qeni të vlefshme. Kjo Gjykatë gjithashtu sqaroi se sipas 
nenit 262 të Ligjit për Marrëdhëniet Detyrimore, kreditori (d.m.th. një 
parashtrues) kishte të drejtë të kërkonte përmbushjen e detyrimit, 
ndërsa debitori (d.m.th. KEK-u) është i detyruar ta përmbushë detyrimin 
e tillë. 

 
22. KEK-u paraqiti ankesë kundër aktgjykimeve të Gjykatës Komunale pranë 

Gjykatës së Qarkut, duke thënë, ndër të tjera, se aktgjykimi i Gjykatës 
Komunale nuk ishte i drejtë sepse marrëveshjet ishin nënshkruar me 
parashtruesit për shkak të invaliditetit të tyre dhe se nuk mund të 
kërkojnë vazhdimin e marrëdhënies së tyre të punës për shkak të 
invaliditetit të tyre. 

 
23. KEK-u ritheksoi se Gjykata ishte e detyruar të vendoste duke u bazuar në 

Rregulloren e UNMIK-ut Nr. 2003/40 për shpalljen e Ligjit për 
Pensionet Invalidore, sipas të cilës parashtruesit kishin të drejtë për 
pension invalidor. 

 
24. Gjykata e Qarkut në Prishtinë i hodhi poshtë ankesat e KEK-ut dhe i 

konsideroi parashtresat e tyre të pabazuara. 
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25. KEK-u parashtroi revizion në Gjykatën Supreme për shkak të shkeljes së 
supozuar thelbësore të Ligjit për procedurën kontestimore dhe zbatimit 
të gabuar të së drejtës materiale. Aty përsëritej që parashtruesit kishin të 
drejtë për pension sipas Ligjit 2003/40 dhe që për shkak të arsyeve 
humanitare KEK-u kishte vazhduar t’i paguante kompensimet ujore edhe 
pas hyrjes së Ligjit në fuqi. KEK-u pohonte që nuk ishte në pyetje mosha 
e parashtruesit, por invaliditeti i tij. 

 
26. Gjykata Supreme i miratoi revizionet e KEK-ut, i anuloi aktgjykimet e 

Gjykatës së Qarkut dhe të Gjykatës Komunale në Prishtinë, dhe i refuzoi 
si të pabaza paditë e parashtruesve. 

 
27. Gjykata Supreme theksoi që mënyra e ndërprerjes së punësimit 

konsiderohej e ligjshme sipas nenit 11.1 të Rregullores së UNMIK-ut Nr. 
2001/27 për Ligjin Themelor të Punës në Kosovë. 

 
28. Në aktgjykimin e vet në rastin e parashtruesit të parë, Ilaz Halili, Rev. 

Nr. 432/2008, të 10 shkurtit 2009, Gjykata Supreme theksoi: “Duke 
marrë parasysh faktin e pakontestueshëm që pala e paditur e ka 
përmbushur obligimin ndaj paditësit, që është pagesa e kompensimit të 
pagave sipas periudhës së specifikuar, që është deri në themelimin dhe 
funksionimin e Fondit për Sigurim Pensional dhe Invalidor në Kosovë, 
në fuqi prej 1 janarit 2004, Gjykata vërejti që pala e paditur e ka kryer 
obligimin sipas marrëveshjes. Kështu, pohimet e paditësit që pala e 
paditur ka për obligim t’ia paguajë atij kompensimin e përkohshëm të 
pagave pas themelimit të Fondit për Sigurim Pensional dhe Invalidor 
në Kosovë konsiderohen nga kjo Gjykatë si të pabazuara për shkak se 
palët kontraktuese, deri në shfaqjen e kushtit shfuqizues – themelimin e 
fondit të lartpërmendur, i kanë kryer obligimet e tyre kontraktuese...” 

 
29. Më 15 maj 2009, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale e Kosovës 

lëshoi këtë njoftim: “Vendimi i Gjykatës Supreme të Kosovës, në 
arsyetimin e vet të p.sh. Aktgjykimit Rev. Nr. 338/2008, që në 
Republikën e Kosovës ekziston Fondi për Sigurim Pensional dhe 
Invalidor që është funksional që nga 1 janari 2004 nuk është i saktë dhe 
është i pabazuar. Në dhënien e kësaj deklarate, ne kemi parasysh faktin 
që Rregullorja e UNMIK-ut Nr. 2003/40 shpall Ligjin Nr. 2003/213 për 
Pensionet e Personave me Aftësi të Kufizuara në Kosovë, i cili i 
rregullon rastet e personave me paaftësi të përhershme, të cilët mund ta 
gëzojnë këtë skemë në pajtim me kushtet dhe kriteret e përcaktuara me 
këtë ligj. Prandaj, më lejoni të theksoj që dispozitat e këtij Ligji nuk 
parashikojnë themelimin e Fondit për Sigurim Pensional dhe Invalidor 
të vendit. Themelimi i Fondit për Sigurim Pensional dhe Invalidor në 
Republikën e Kosovës përcaktohet me Ligjin për Sigurim Pensional dhe 
Invalidor, i cili është në proces të hartimit dhe miratimit në Qeverinë e 
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Kosovës.” Në të njëjtin njoftim shpjegohej që në kohën e shkrimit të atij 
njoftimi, pensioni ndër të tjera ekzistonte, “pensioni invalidor në shumë 
prej 45 eurove, siç rregullohet me Ligjin për Pensionet e Personave me 
Aftësi të Kufizuar (përfitues të tyre janë të gjithë personat me aftësi të 
kufizuara të plotë dhe të përhershme)”, si dhe “pensionet e 
kontributdhënësve prej 82 eurove, që rregullohen me vendim të 
Qeverisë (përfitues të të cilit janë të gjithë pensionistët që e kanë arritur 
moshën e pensionimit prej 65-vjetësh, si dhe të cilët kanë së paku 15 vjet 
përvojë pune).” 

 
Ankesat 
 
30. Parashtruesit ankohen që të drejtat e tyre janë shkelur për shkak se KEK-

u në mënyrë të njëanshme i ka anuluar marrëveshjet e tyre, përkundër 
faktit se kushti i përcaktuar me nenin 3, themelimi i Fondit për Sigurim 
Pensional dhe Invalidor, nuk ishte përmbushur. Parashtruesit theksuan 
më tutje se nuk kanë pasur mundësi ta kundërshtojnë një shkelje të tillë 
në gjykatat e rregullta. Ndërsa parashtruesit nuk ankohen shprehimisht 
për shkeljen e Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut (KEDNJ), 
nga parashtresat e tyre duket se objekt i ankesave janë të drejtat e tyre 
pronësore (siç garantohet me nenin 1, Protokollin 1 të KEDNJ-së), si dhe 
e drejta e tyre për gjykim të drejtë (siç garantohet me nenin 6 të KEDNJ-
së). 

 
Përmbledhje e procedurave në Gjykatë 
 
31. Ndërmjet gushtit dhe qershorit 2011, parashtruesit individualisht i kanë 

dorëzuar kërkesat në Gjykatën Kushtetuese. Kryetari i Gjykatës e caktoi 
gjyqtarin Kadri Kryeziu Gjyqtar raportues dhe e caktoi Kolegjin 
shqyrtues të Gjykatës të përbërë nga gjyqtarët Altay Suroy (kryesues), 
Enver Hasani dhe Iliriana Islami. 

 
32. Më 8 korrik 2011, pas shqyrtimit të raportit të Gjyqtarit raportues Kadri 

Kryeziu, Kolegji shqyrtues, i përbërë nga Altay Suroy, Enver Hasani dhe 
Iliriana Islami, i rekomandoi Gjykatës në përbërje të plotë për 
pranueshmëri të kërkesës. 

 
33. Të njëjtën ditë, Gjykata u këshillua dhe votoi për këtë rast. 
 
Pranueshmëria 
 
34. Siç është vendosur në rastet “Ibrahimi dhe të tjerët”, “Prokshi dhe të 

tjerët” dhe “Mërlaku dhe të tjerët”, të përmendura më lart, për të gjykuar 
për kërkesat e parashtruesve, Gjykata Kushtetuese duhet së pari të 
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shqyrtojë nëse parashtruesit i kanë përmbushur kriteret për 
pranueshmëri, të përcaktuara në Kushtetutë. 

 
35. Në lidhje me këtë, Gjykata i referohet nenit 113.7 të Kushtetutës, i cili 

thotë: 
 

“Individët janë të autorizuar të ngrenë shkeljet nga autoritetet publike 
të të drejtave dhe lirive të tyre individuale, të garantuara me 
Kushtetutë, mirëpo vetëm pasi të kenë shteruar të gjitha mjetet juridike 
të përcaktuara me ligj”; 

 
      dhe nenit 47.2 të Ligjit, i cili thotë:  
 

“Individi mund ta ngritë kërkesën në fjalë vetëm pasi që të ketë shteruar 
të gjitha mjetet juridike të përcaktuara me ligj.”  

 
36. Gjykata gjithashtu duhet të shqyrtojë nëse parashtruesit i kanë 

parashtruar kërkesat e tyre brenda afatit prej katër muajve, siç 
përcaktohet me nenin 49 të Ligjit. Në lidhje me këtë, Gjykata 
Kushtetuese i referohet nenit 49 të Ligjit, i cili thotë: 

 
“Kërkesa parashtrohet brenda afatit prej katër (4) muajve. Afati fillon 
të ecë që nga dita kur parashtruesit i është dorëzuar vendimi gjyqësor. 
Në të gjitha rastet e tjera, afati fillon të ecë në ditën kur vendimi ose akti 
është shpallur publikisht ...” 

 
37. Gjykata rikujton që në rastin në fjalë, ngjashëm si në rastet “Ibrahimi 

dhe të tjerët”, “Prokshi dhe të tjerët” dhe “Mërlaku dhe të tjerët”, 
parashtruesit ende vuajnë nga ndërprerja e njëanshme e marrëveshjeve 
të tyre të nënshkruara nga KEK-u. Ata kanë ngritur të njëjtin argument 
ashtu si parashtruesit e mëhershëm, në kuptimin se dihet mirëfilli që 
Fondi Pensional dhe Invalidor nuk është themeluar deri më sot. Pra, 
ekziston një situatë e vazhdueshme. Pasi rrethanat për të cilat 
parashtruesit ankohen kanë vazhduar, afati prej katër muajve, siç 
përcaktohet me nenin 49 të Ligjit, nuk është i zbatueshëm për këto raste. 

 
38. Gjykata Kushtetuese është e njoftuar që disa prej parashtruesve ishin më 

të vjetër se 65 vjeç në kohën e parashtrimit të kërkesës së tyre pranë 
kësaj Gjykate. 

 
39. Këta parashtrues janë: Ilaz Halili (1945), Raif Banda (1944), Imer Salihu 

(1944), Bajram Namani (1945), Ahmet Jashanica (1942) dhe Muharrem 
Kovaqi (1945). 
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40. Gjykata Kushtetuese rikujton se, sipas njoftimit të lëshuar nga Ministria 
e Punës dhe Mirëqenies Sociale më 15 maj 2009, personave që e kanë 
arritur moshën e pensionimit prej 65-vjetësh dhe që i kanë së paku 15 
vjet përvojë pune u takon pensioni në shumë mujore prej 82 eurove. 
Thelbi i këtij njoftimi u konfirmua nga përfaqësuesi i Ministrisë në 
seancën publike që Gjykata Kushtetuese e mbajti më 30 prill 2010 në 
rastin “Ibrahimi dhe të tjerët”. 

 
41. Rrjedhimisht, duket që parashtruesit e lartpërmendur kanë të drejtë për 

pension që nga momenti kur i kanë mbushur 65 vjet. 
 
42. Megjithatë, ankesa e tyre lidhur me kompensimin e papaguar për 

periudhën para atij momenti, për shkak të situatës së vazhdueshme, 
mbetet në shqyrtim. 

 
43. Prandaj, kërkesat e parashtruesve: Ilaz Halili, Raif Banda, Imer Salihu, 

Bajram Namani, Ahmet Jashanica dhe Muharrem Kovaqi janë pjesërisht 
të pranueshme. 

 
44. Sa u përket parashtruesve të tjerë, Gjykata Kushtetuese nuk gjen ndonjë 

arsye për papranueshmëri të kërkesës. 
 
45. Gjykata më tej konsideron se është e përshtatshme të bëhet bashkimi i 

kërkesave në përputhje me rregullin 36 të Rregullores së punës. 
 
Meritat 
 
46. Gjykata rikujton aktgjykimet e veta të 23 qershorit 2010, 18 tetorit 2010 

dhe 10 marsit 2011, të miratuara në rastet e mëhershme të KEK-ut, në të 
cilat konstatoi se ka pasur shkelje të nenit 46 të Kushtetutës së 
Republikës së Kosovës (Mbrojtja e Pronës) në lidhje me nenin 1 të 
Protokollit 1 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, dhe se ka 
pasur shkelje të nenit 31 të Kushtetutës (E Drejta për Gjykim të Drejtë 
dhe të Paanshëm) në lidhje me nenin 6 të Konventës Evropiane për të 
Drejtat e Njeriut për të njëjtit parashtrues. Si rrjedhojë, ishte marrë 
vendim për t’i shpallur të pavlefshme aktgjykimet e nxjerra nga Gjykata 
Supreme në rastet e parashtruesve dhe për t’ia kthyer ato aktgjykime 
Gjykatës Supreme për rishqyrtim në pajtim me aktgjykimin e Gjykatës 
Kushtetuese. 

 
i. Sa i përket mbrojtjes së pronës  

 
47. Parashtruesit ankohen se të drejtat e tyre janë shkelur për shkak se KEK-

u i ka anuluar marrëveshjet e tyre në mënyrë të njëanshme, edhe pse 
kushti i përcaktuar me nenin 3 (pra themelimi i Fondit për Sigurim 
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Pensional dhe Invalidor) nuk ishte përmbushur. Në thelb, parashtruesit 
ankohen se ka pasur shkelje të të drejtave të tyre pronësore. 

 
48. Që në fillim, duhet rikujtuar këto dispozita ligjore: 
 

Neni 53 i Kushtetutës 
 

“Të drejtat e njeriut dhe liritë themelore të garantuara me këtë 
Kushtetutë, interpretohen në harmoni me vendimet gjyqësore të 
Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut.” 

 
Neni 46 [Mbrojtja e Pronës] i Kushtetutës thotë me sa vijon: 

 
1. E drejta e pronës është e garantuar. 
 
2. Shfrytëzimi i pronës rregullohet me ligj, në pajtim me interesin 

publik.  
 

3. Askush nuk do të privohet në mënyrë arbitrare nga prona. 
Republika e Kosovës ose autoriteti publik i Republikës së Kosovës 
mund të bëj shpronësimin e pronës nëse ky shpronësim është i 
autorizuar me ligj, është i nevojshëm ose i përshtatshëm për arritjen 
e qëllimit publik ose përkrahjen e interesit publik, dhe pasohet me 
sigurimin e kompensimit të menjëhershëm dhe adekuat për 
personin ose personat prona e të cilëve shpronësohet. 

 
Neni 1 i Protokollit nr. 1 i Konventës Evropiane për të Drejtat 
e Njeriut përcakton: 

 
“Secili person fizik apo juridik ka të drejtë të gëzojë posedimet e tij në 
mënyrë të qetë. Askush nuk mund të privohet nga posedimet e tij/saj 
përveç për interes publik si dhe duke iu nënshtruar kushteve të 
përcaktuara me ligj, si dhe me parimet e përgjithshme të së drejtës 
ndërkombëtare. 
 
Megjithatë, dispozitat paravajtëse nuk do të pengojnë në asnjë mënyrë 
të drejtën e Shtetit që të zbatojë ligje që i konsideron të domosdoshme 
për kontrollimin e shfrytëzimit të pronës në pajtim me interesin e 
përgjithshëm, apo për të siguruar pagesën e tatimeve apo kontributeve 
e dënimeve tjera.” 

 
49.   Sipas praktikës gjyqësore të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, 

një parashtrues mund të pretendojë shkeljen e nenit 1 të Protokollit Nr. 
1 vetëm deri në përmasën që vendimet e kundërshtuara kanë të bëjnë 
me “posedimet” e tij brenda kuptimit të kësaj dispozite. 



BULETINI I PRAKTIKËS GJYQËSORE | 708 
 

 

50.  Për më tepër, “posedimet” mund të jenë ose “posedime ekzistuese” ose 
asete, duke përfshirë pohimet, në kuptimin e të cilave parashtruesi 
mund të argumentojë që ai apo ajo ka së paku “pritje legjitime” të fitimit 
dhe gëzimit efektiv të një të drejte pronësore. Në kundërshtim me këtë, 
shpresa e njohjes së një të drejte pronësore e cila ka qenë e pamundur të 
ushtrohet në mënyrë efektive nuk mund të konsiderohet “posedim” 
sipas kuptimit të nenit 1 të Protokollit Nr. 1, dhe as kërkesa me kusht, e 
cila mbaron si rezultat i mospërmbushjes së kushtit” (shih aktgjykimet 
në rastet “Ibrahimi dhe të tjerët”, “Prokshi dhe të tjerët” dhe “Mërlaku 
dhe të tjerët”). 

 
51.   Çështja që duhet shqyrtuar në secilin rast është nëse rrethanat e rastit, 

të marra si tërësi, i japin parashtruesit pronësi ndaj një interesi 
thelbësor të garantuar me nenin 1 të Protokollit Nr. 1 të KEDNJ-së. 
(Shih aktgjykimet në rastet “Ibrahimi dhe të tjerët”, “Prokshi dhe të 
tjerët” dhe “Mërlaku dhe të tjerët”). 

 
52.  Gjykata Kushtetuese vëren që në kohën e nënshkrimit të marrëveshjeve 

ndërmjet parashtruesve dhe KEK-ut, ky lloj i marrëveshjeve është 
rregulluar me Ligjin për Marrëdhëniet Detyrimore (Ligji për Obligimet), 
të shpallur në Gazetën Zyrtare të RSFJ-së 29/1978 dhe të ndryshuar në 
39/1985, 45/1989, 57/1989. 

 
Neni 74(3) i Ligjit për Marrëdhëniet Detyrimore thotë me sa vijon: 

 
“Pas lidhjes sipas kushtit shfuqizues, kontrata pushon të jetë e vlefshme 
pasi ai kusht është i vlefshëm.” 

 
53. Prandaj, thelbi i çështjes është nëse është përmbushur kushti shfuqizues 

sipas të cilit marrëveshjet ishin nënshkruar. Përgjigja në këtë pyetje do t’i 
mundësojë Gjykatës Kushtetuese të vlerësojë nëse rrethanat e kësaj 
kërkese, të shqyrtuara si tërësi, u japin parashtruesve të drejtën ndaj 
interesit thelbësor të mbrojtur me nenin 1, Protokollin Nr. 1 të KEDNJ-
së. 

 
54. Gjykata Kushtetuese vëren se nga dokumentet është e qartë, dhe e 

pakontestueshme ndërmjet palëve, se “kushti shfuqizues”, sipas të cilit 
janë nënshkruar marrëveshjet, është themelimi dhe funksionimi i Fondit 
të Kosovës për Sigurim Pensional dhe Invalidor. 

 
55. Në këtë drejtim, Gjykata Kushtetuese vëren që sipas Ministrisë së Punës 

dhe Mirëqenies Sociale, themelimi i Fondit për Sigurim Pensional dhe 
Invalidor do të duhej të parashikohej me Ligjin për Fondin për Sigurim 
Pensional dhe Invalidor. Ky ka qenë në proces të hartimit dhe miratimit 
në Qeverinë e Kosovës. 
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56. Gjykata Kushtetuese konsideron se parashtruesit, me rastin e 
nënshkrimit të marrëveshjeve me KEK-un, kanë pasur pritje legjitime që 
do të gëzonin dëmshpërblim mujor në shumë prej 105 eurove, deri në 
themelimin e Fondit për Sigurim Pensional dhe Invalidor. 

 
57. Një pritje e tillë legjitime garantohet me nenin 1 të Protokollit Nr. 1 të 

Konventës. Natyra e saj është konkrete, dhe jo vetëm shpresë e thjeshtë, 
dhe bazohet në një dispozitë ligjore apo akt ligjor, d.m.th. në 
marrëveshjen me KEK-un (aktgjykimet në rastet “Ibrahimi dhe të tjerët”, 
“Prokshi dhe të tjerët” dhe “Mërlaku dhe të tjerët”); po ashtu mutatis 
mutandis Gratzinger dhe Gratzingerova kundër Republikës së Çekisë 
(vendim), nr. 39794/98, paragrafi 73, ECHR 2002-VII). 

 
58. Prandaj, Gjykata Kushtetuese konsideron se parashtruesit kanë “pritje 

legjitime” që kërkesa e tyre do të trajtohet në pajtim me ligjet në fuqi, në 
veçanti në pajtim me dispozitat e lartpërmendura të Ligjit për 
Marrëdhëniet Detyrimore dhe të Ligjit për Sigurim Pensional dhe 
Invalidor në Kosovë, dhe si rrjedhojë do të miratohen (shih aktgjykimet 
në rastet “Ibrahimi dhe të tjerët”, “Prokshi dhe të tjerët” dhe “Mërlaku 
dhe të tjerët”). 

 
59. Megjithatë, ndërprerja e njëanshme e marrëveshjeve, para përmbushjes 

së kushtit shfuqizues, i ka shkelur interesat materiale të parashtrueseve 
që ishin të njohura me ligj dhe të mbrojtura me nenin 1 të Protokollit Nr. 
1 (shih aktgjykimet në rastet “Ibrahimi dhe të tjerët”, “Prokshi dhe të 
tjerët” dhe “Mërlaku dhe të tjerët”). 

 
60. Si rrjedhojë, Gjykata Kushtetuese konstaton se ka shkelje të nenit 46 të 

Kushtetutës në lidhje me nenin 1 të Protokollit Nr. 1 të Konventës 
Evropiane për të Drejtat e Njeriut. 

 
ii. Sa i përket të së drejtës për gjykim të drejtë  
 
61. Parashtruesit më tej ankohen se nuk kanë qenë në gjendje të 

zhdëmtohen për shkeljen e të drejtave të tyre pronësore në gjykatat e 
rregullta. 
 
Neni 31 [E Drejta për Gjykim të Drejtë dhe të Paanshëm] i 
Kushtetutës thotë me sa vijon: 
 
1. Çdokujt i garantohet mbrojtje e barabartë e të drejtave në procedurë 
para gjykatave, organeve të tjera shtetërore dhe bartësve të 
kompetencave publike. 
 
Neni 6 i Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut  
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“Çdo person ka të drejtë që çështja e tij të dëgjohet ... nga [një] gjykatë 
... e cila do të vendosë në lidhje me të drejtat dhe detyrimet e tij të 
natyrës civile ...” 

 
62. Gjykata Kushtetuese thekson se nuk është detyrë e saj sipas Kushtetutës 

të veprojë si gjykatë apeli, apo gjykatë e shkallës së katërt, lidhur me 
vendimet e nxjerra nga gjykatat e rregullta, duke përfshirë Gjykatën 
Supreme. Në përgjithësi, “gjykatat gjykojnë në bazë të Kushtetutës dhe 
ligjit” (neni 102 i Kushtetutës). Më saktësisht, roli i gjykatave të rregullta 
është t’i interpretojnë dhe zbatojnë rregullat përkatëse të së drejtës 
procedurale dhe materiale (shih mutatis mutandis, Garcia Ruiz kundër 
Spanjës [DHM], nr. 30544/96, paragrafi 28, Gjykata Evropiane për të 
Drejtat e Njeriut [GJEDNJ] 1999-I). 

 
63. Në anën tjetër, “Gjykata Kushtetuese është autoriteti përfundimtar për 

interpretimin e Kushtetutës dhe të pajtueshmërisë së ligjeve me 
Kushtetutën” (neni 112.1 i Kushtetutës). Pra, Gjykata Kushtetuese vetëm 
mund të shqyrtojë nëse provat para gjykatave dhe organeve të tjera janë 
paraqitur në mënyrë përkatëse dhe nëse procedurat në përgjithësi, 
shikuar në tërësinë e tyre, janë zhvilluar në mënyrë të duhur saqë 
parashtruesi i kësaj kërkese të ketë pasur gjykim të drejtë (shih ndër 
autoritete të tjera, Raporti i Komisionit Evropian për të Drejtat e Njeriut 
në rastin Edwards kundër Mbretërisë së Bashkuar, Kërkesa Nr. 
13071/87, miratuar më 10 korrik 1991). 

 
64. Sipas praktikës gjyqësore të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, 

neni 6, paragrafi 1 i KEDNJ-së i obligon gjykatat që të japin arsyetime 
për aktgjykimet e tyre, por kjo nuk mund të kuptohet si kërkesë për 
përgjigje të hollësishme për secilin argument. Përmasa në të cilën 
zbatohet detyra e ofrimit të arsyetimeve mund të dallojë varësisht nga 
natyra e vendimit. Për më tepër, është e domosdoshme të merret 
parasysh, ndër të tjera, shumëllojshmëria e parashtresave që një palë 
mund të dorëzojë në gjykata dhe dallimet që ekzistojnë në shtetet 
kontraktuese lidhur me dispozitat ligjore, rregullat zakonore, mendimet 
juridike dhe paraqitjen dhe hartimin e aktgjykimeve. Prandaj, çështja 
nëse gjykatat kanë dështuar në përmbushjen e obligimit të parashtrimit 
të arsyeve, që burojnë nga neni 6 i Konventës, mund të përcaktohet 
vetëm në bazë të rrethanave të rastit (shih aktgjykimet në rastet 
“Ibrahimi dhe të tjerët”, “Prokshi dhe të tjerët” dhe “Mërlaku dhe të 
tjerët”). 

 
65. Në rastin në fjalë, parashtruesit kanë kërkuar nga gjykatat e rregullta të 

vendosin për mosmarrëveshjen e tyre pronësore me KEK-un. 
Parashtruesit iu kanë referuar në veçanti dispozitës së nenit 3 të 
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marrëveshjeve, duke theksuar se Ligji për Pensionet, që themelon 
Fondin për Sigurim Pensional dhe Invalidor, nuk është miratuar ende. 
Ky fakt është vërtetuar nga përfaqësuesi i Ministrisë së Punës dhe 
Mirëqenies Sociale. 

 
66. Megjithatë, Gjykata Supreme nuk ka bërë asnjë përpjekje për t’i 

analizuar paditë e parashtrueseve nga ky këndvështrim, përkundër 
referencës së qartë para çdo instance tjetër gjyqësore. Në vend të kësaj, 
pikëpamja e Gjykatës Supreme ka qenë se është fakt i pamohueshëm që 
pala kundërshtare (KEK) i ka përmbushur obligimet e veta ndaj 
paditësit, që ka qenë pagesa e kompensimit të pagave sipas afatit të 
përcaktuar deri në themelimin dhe funksionimin e Fondit për Sigurim 
Pensional dhe Invalidor në Kosovë, në fuqi nga 1 janari 2004. 

 
67. Nuk është detyrë e Gjykatës Kushtetuese që të vendosë se cila do të ishte 

mënyra më e mirë që gjykatat e rregullta t’i trajtojnë argumentet e 
parashtrueseve, d.m.th., përmbushjen e kushtit shfuqizues të nenit 3 të 
marrëveshjeve, përmbushje kjo që përcaktohet po ashtu me nenin 74 (3) 
të Ligjit për Marrëdhëniet Detyrimore i marrë në lidhje me nenin 18 të 
Ligjit për Sigurim Pensional dhe Invalidor të vitit 1983. 

 
68. Megjithatë sipas mendimit të kësaj Gjykate, Gjykata Supreme duke 

shpërfillur vlerësimin e kësaj pike në tërësi, edhe pse ishte specifike, 
përkatëse dhe e rëndësishme, ka dështuar në obligimin e saj sipas nenit 6 
të paragrafit 1 të KEDNJ-së (shih rastet “Ibrahimi dhe të tjerët”, 
“Prokshi dhe të tjerët” dhe “Mërlaku dhe të tjerët”). 

 
69. Nga sa u tha më lart, Gjykata Kushtetuese konkludon se ka pasur shkelje 

të nenit 31 të Kushtetutës në lidhje me nenin 6 të KEDNJ-së. 

PËR KËTO ARSYE,  

GJYKATA NJËZËRI VENDOSI ME SA VIJON: 
 

I. T’I BASHKOJË KËRKESAT; 
 
II. T’I SHPALLË SI: 
 
a) Të pranueshme kërkesat në lidhje me parashtruesit në vijim: 
 
KI 82/10  Agron Abdullahu 
KI 102/10 Preq Halili 
KI 111/10  Sadik Grajqevci 
KI 127/10  Fejzullah Sallovah 
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KI 11/11  Beqir Banolla 
KI 15/11  Mehdi Grajqevci 
KI 18/11 Kamer Dumani 
KI 45/11  Shukrije Kajtazi 
KI 47/11  Elheme Rexhepi 
KI 48/11  Ali Selmani 
KI 50/11  Adem Bajqinovci 
KI 57/11     Ismail Osmani 
KI 60/11     Bajram Pllana 
KI 69/11     Izet Rama 
KI 75/11  Maliq Berisha  
 
b) Pjesërisht të pranueshme kërkesat në lidhje me parashtruesit 
në vijim: 
 
KI 76/10      Ilaz Halili 
KI 83/10  Raif Banda 
KI 122/10  Imer Salihu 
KI 71/11       Bajram Namani 
KI 73/11       Ahmet Jashanica 
KI 79/11       Muharrem Kovaqi 
 
III. TË KONSTATOJË QË: 
 
a) Ka pasur shkelje të nenit 46 të Kushtetutës së Republikës së 
Kosovës në lidhje me nenin 1 të Protokollit Nr. 1 të Konventës Evropiane 
për të Drejtat e Njeriut në rastet e të gjithë parashtruesve; 
 
b) Ka pasur shkelje të nenit 31 të Kushtetutës në lidhje me nenin 6 të 
Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut sa u përket parashtruesve të 
njëjtë, që kanë pësuar shkelje të nenit 46 të Kushtetutës. 
 
IV. T’i shpallë të pavlefshme aktgjykimet e Gjykatës Supreme në 
këto raste: 
 

1) Ilaz Halili, Rev.nr. 432/08, të datës 10.02.09 
2) Agron Abdullahu, Rev.nr. 122/08, të datës 27.01.09 
3) Raif Banda, Rev.nr. 49/09, të datës 02.02.09 
4) Preq Halili, Rev.nr. 104/09, të datës 20.04.09 
5) Sadik Grajqevci, Rev.nr. 552/08, të datës 10.03.09 
6) Imer Salihu, Rev.nr. 67/09, të datës 02.02.09 
7) Fejzullah Sallovah, Rev.nr. 471/08, të datës 10.03.09 
8) Beqir Banolla, Rev.nr. 527/08, të datës 23.02.09 
9) Mehdi Grajqevci, Rev.nr. 93/09, të datës 02.06.09 
10) Kamer Dumani, Rev.nr. 79/09, të datës 23.02.09 
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11) Shukrije Kajtazi, Rev.nr. 203/09, të datës 15.07.09 
12) Elheme Rexhepi, Rev.nr. 46/09, të datës 02.02.09 
13) Ali Selmani, Rev.nr. 405/09, të datës 10.03.10 
14) Adem Bajqinovci, Rev.nr. 51/09, të datës 11.02.09 
15) Ismail Osmani, Rev.nr. 57/09, të datës 25.02.09 
16) Bajram Pllana, Rev.nr. 61/2009, të datës 02.02.09 
17) Izet Rama, Rev.nr. 166/09, të datës 27.04.09 
18) Bajram Namani, Rev.nr. 151/09, të datës 27.04.09 
19) Ahmet Jashanica, Rev.nr. 135/08, të datës 27.01.09 
20) Maliq Berisha, Rev.nr. 463/08, të datës 11.02.09 
21) Muharrem Kovaqi, Rev.nr. 242/08, të datës 10.02.09 

 
V. T’IA KTHEJË këto aktgjykime Gjykatës Supreme për rishqyrtim 
në pajtim me aktgjykimin e kësaj Gjykate. 
 
VI. MBETET fuqimisht e angazhuar në këtë çështje në pritje të zbatimit 
të këtij Urdhri. 
 
Ky Aktgjykim hyn në fuqi menjëherë pasi t’u dorëzohet palëve. 

 
Prishtinë, më 30 nëntor 2011 
 
 
 
Gjyqtari raportues                        Kryetari i Gjykatës Kushtetuese 
 
Mr.Sc.Kadri Kryeziu,                                  Prof. Dr. Enver Hasani 
Zëvendëskryetar  
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Fahrudin Megjedovic, Nënkryetari për komunitetete i Kuvendit 
Komunal në Pejë kundër Vendimit të Kuvendit Komunal të Pejës, 
mbi emërimin e Nënkryetarit të Komunës për Komunitete, i datës 
15 Shkurt 2010  
 
Rasti KI 32-2010, vendimi i datës 3 Mars 2011 
 
Fjalët kyçe: përfaqësimi i pakicave, kërkesë nga Nënkryetari për komunitete  
i Kuvendit Komunal, e drejta për mjete efektive juridike, e drejta në zgjedhje  
 
Parashtruesi, Nënkryetari për Komunitete i Kuvendit Komunal në Pejë, 
kundër Vendimit të Kuvendit Komunal të Pejës, e kishte dorëzuar Kërkesën 
në bazë të nenit 62.4 të Kushtetutës, duke pretenduar se të drejtat e tij në 
mjete efektive juridike dhe e drejta në zgjedhje janë shkelur nga Vendimi i 
Kuvendit Komunal të Pejës . Parashtruesi i Kërkesës parashtroi argumentet 
e tij për të provuar se Kuvendi Komunal ka vepruar në mënyrë të paligjshme 
duke i lejuar Kryetarit të saj të hedh votën vendimtare në zgjedhjen e 
Nënkryetarit për komunitete, kur votat e anëtarëve të Kuvendit që 
përfaqësojnë Komunitetet  ndanë në mënyrë të barabartë. Parashtruesi 
argumentonte se Kuvendi veproi në mënyrë të paligjshme kur refuzoi 
kërkesat e tij për anulimin e zgjedhjeve, në pajtim me nenin 61.3 të Ligjit për 
Vetëqeverisje Lokale, dhe për zgjedhjet e reja.  

Gjykata vendosi se Kërkesa ishte e pranueshme sepse pretendohej një 
shkelje specifike e të drejtave kushtetuese dhe për shkak se Kërkesa ishte 
parashtruar nga Zëvendës Kryetari për Komunitete, një person i autorizuar 
për ta bërë këtë, sipas nenit 62.3 dhe 62.4 të Kushtetutës.  

Lidhur me meritat e Kërkesës, Gjykata vendosi se vota vendimtare e hedhur 
nga Kryetari i Kuvendit ishte një ndikim i papranueshëm në procesin e 
zgjedhjes së Nënkryetarit të Komuniteteve. Gjykata arsyetoi se vetëm 
anëtarët e Kuvendit Komunal nga komunitetet jo-shumicë ishin autorizuar 
për të hedhur votat, dhe se zgjedhja e Nënkryetarit për Komunitete duhet të 
vendoset me shumicë votash, e cila nuk ndodhi në këtë rast. Prandaj, 
Gjykata në Akgjykim konstatoi se kishte shkelje të neneve 45, 54, dhe 57 të 
Kushtetutës, duke deklaruar se zgjedhja e Nënkryetarit të Komuniteteve 
ishte e pavlefshme, duke urdhëruar kështu zgjedhje të reja për Nënkryetar të 
Komuniteteve dhe duke kërkuar që Kuvendi t’i raportojë Gjykatës lidhur me 
përputhshmërinë e vendimit, në afat prej 90 ditësh, nga dita e publikimit. 
 
 

Prishtinë, më 3 mars 2011 
Nr. ref.: AGJ 85/11 
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                                               AKTGJYKIM 

 
në  

 
Rastin nr. KI 32/10 

 
Parashtruesi 

 
Fahrudin Megjedoviq, Zëvendëskryesues për Komunitete i 

Kuvendit Komunal të Pejës   
 
 

Vlerësim i kushtetutshmërisë të Vendimit të Kuvendit Komunal 
të Pejës për emërimin e Nënkryetarit të Komunës për Komunitete 

të datës 15 shkurt 2010  
 
 
 
 

GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS  
 
e përbërë nga: 
 
Enver Hasani, Kryetar   
Kadri Kryeziu, Zëvendëskryetar  
Robert Carolan, gjyqtar 
Altay Suroy, gjyqtar 
Almiro Rodrigues, gjyqtar  
Snezhana Botusharova, gjyqtare  
Ivan Čukalović, gjyqtar   
Gjyljeta Mushkolaj, gjyqtare dhe  
Iliriana Islami, gjyqtare  
 

 
Parashtruesi i kërkesës 
 
1. Parashtruesi i kërkesës është z. Fahrudin Megjedoviq, Zëvendëskryesues 

për Komunitete i Kuvendit Komunal të Pejës.   
 
Vendimi i kontestuar 
 
2. Parashtruesi i kërkesës konteston vendimin e Kuvendit Komunal të Pejës 

për emërimin e Nënkryetarit të Komunës për Komunitete të datës 15 
shkurt 2010.  
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Objekti i çështjes   
 
3. Objekt i çështjes së kërkesës së parashtruar në Gjykatën Kushtetuese të 

Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: “Gjykata”) më 17 maj 2010 
është vlerësimi i kushtetutshmërisë së vendimit të Kuvendit Komunal të 
Pejës për emërimin e Nënkryetarit të Komunës për Komunitete të datës 
15 shkurt 2010.     

 
Baza juridike  
 
4. Kërkesa e parashtruesit bazohet në nenin 62.4 të Kushtetutës së 

Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: “Kushtetuta”), nenin 55.4 
të Ligjit Nr. 03/L040 për Vetëqeverisjen Lokale të Kuvendit të 
Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: “Ligji”), Rregullin 29 të 
Rregullores së Punës të Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës 
(më tekstin e mëtejmë: “Rregullorja e Punës”).       

 
Procedura në Gjykatë  
 
5. Më 17 maj 2010 Zëvendëskryesuesi për Komunitete i Kuvendit Komunal 

të Pejës (në tekstin e mëtejmë: KK Pejë) parashtroi një kërkesë në 
Gjykatë me të cilën kërkonte të bëhej vlerësimi i kushtetutshmërisë së 
vendimit të Kuvendit Komunal të datës 15 shkurt 2010 në lidhje me 
zgjedhjen e Nënkryetarit për Komunitete të Komunës së Pejës.   

 
6. Më 2 korrik 2010, kryetari i Gjykatës në pajtim me Rregulloren e Punës e 

caktoi gjyqtarin Kadri Kryeziu gjyqtar raportues dhe kolegjin shqyrtues 
në përbërje të gjyqtarit Robert Carolan (kryesues), dhe gjyqtarëve Altay 
Suroy dhe Snezhana Botusharova. 

 
7. Më 5 korrik 2010 Sekretariati i Gjykatës e njoftoi Komunën e Pejës për 

kërkesën dhe kërkoi nga ajo përgjigjen e saj. Me keqardhje Gjykata bën 
me dije se Komuna e Pejës nuk ofroi asnjë përgjigje në atë kërkesë.   

 
8. Kolegji shqyrtues e shqyrtoi raportin e gjyqtarit raportues dhe i 

rekomandoi Gjykatës pranueshmërinë e kërkesës. Gjykata në përbërje të 
plotë mbajti këshillim në lidhje me kërkesën në një seancë të mbyllur.   

 
 
Përmbledhja e fakteve  
 
9. Më 15 janar 2010, Kuvendi Komunal i Pejës mbajti seancën përuruese 

pas zgjedhjeve lokale të 15 nëntorit 2009. Pika e 6-të e rendit të ditës 
ishte propozimi për emërimin e Nënkryetarit të Komunës për 
Komunitete. 
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10. Procesverbali zbulon se “me propozimin e kryetarit të komunës Dr. Ali 

Berisha, në mbështetje të dispozitave ligjore në fuqi dhe pas 
konsultimeve në nivelin më të lartë institucional, të emëruarit për 
Nënkryetar dhe Nënkryetarë për komunitete” ishin:    

 
1. Z. Gazmend Muhaxheri, Nënkryetar i Komunës; 
2. Z. Ibish Bajrami, Nënkryetar i Komunës për Komunitete; dhe  
3. Z. Drenko Todoroviq, Nënkryetar i Komunës për Komunitetin serb.  

 
11. Z. Fahrudin Megjedoviq, i cili është anëtar i kuvendit komunal nga 

komuniteti boshnjak dhe njëherësh Zëvendëskryesues i Kuvendit 
Komunal për Komunitete në Pejë, e kontestoi emërimin pasi që 
konsideronte se vendimi është i paligjshëm. Reagimi i tij u publikua në 
mediet e shtypura dhe elektronike.  

 
12. Në seancën e radhës të Kuvendit Komunal të mbajtur më 15 shkurt 2010, 

pika e 7-të (shtatë) e rendit të ditës ishte përsëritja e votimit për pozitën 
e Nënkryetarit të Komunës për Komunitete edhe pse në procesverbal 
shkruante se z. Ibish Bajrami tashmë ishte emëruar në atë pozitë më 15 
janar 2010. Në këtë seancë Kryetari i Komunës përsëri e propozoi z. 
Ibish Bajramin për pozitën e Nënkryetarit të Komunës për Komunitete.     

 
13. Propozimin e paraqitur nga Kryetari i Komunës e vuri në votim 

Kryesuesi i Kuvendit, dhe, nga 40 anëtarë të pranishëm të Kuvendit 
Komunal, 38 votuan për dhe 2 kundër propozimit. Votat e anëtarëve të 
Kuvendit nga radhët e komuniteteve ishte të ndara në dysh: dy ishin për 
dhe dy ishin kundër propozimit të kryetarit të komunës. Në ngjarjet që 
pasuan Kryesuesi i Kuvendit bëri me dije se po jepte votën vendimtare 
për z. Ibish Bajramin dhe e shpalli atë të zgjedhur në mënyrë të rregullt.   

 
14. Më 19 shkurt 2010, parashtruesi në cilësinë e Zëvendëskryesuesit të 

Kuvendit Komunal për Komunitete parashtroi ankesë pranë Ministrisë 
së Administrimit të Pushtetit Lokal (në tekstin e mëtejmë: “MAPL”) në të 
cilën përshkruan procedurën e ndjekur për zgjedhjen e z. Ibish Bajramit 
në pozitën e Nënkryetarit të Komunës për Komunitete në komunën e 
Pejës. Ai kërkoi nga MAPL të nxirrte një vendim që do të anulonte 
vendimin e KK të Pejës të datës 15 shkurt 2010 dhe të detyronte KK-në e 
Pejës që ta përsërisë procesin e votimit për zgjedhjen e Nënkryetarit të 
Komunës për Komunitete. Në ngjarjet që pasuan MAPL nuk e anuloi 
vendimin e KK-së së Pejës.       

 
15. Më 13 prill 2010, parashtruesi i kërkesës i paraqiti një kërkesë Kryetarit 

të Komunës, me të cilën kërkoi që në seancën e ardhshme të Komitetit 
për Politika dhe Financa, dhe në seancën e ardhshme të Kuvendit 
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Komunal, në rendin e ditës duhet të përfshihet edhe çështja e zgjedhjes 
së Nënkryetarit të Komunës për Komunitete.      

 
16. Çështja nuk u fut në rendin e ditës së mbledhjes së ardhshme të 

Kuvendit Komunal.  
 
17. Me një letër të datës 21 shkurt 2010 MAPL e njoftoi Komunën e Pejës se, 

në bazë të raportit të vëzhguesve të saj të pranishëm në seancën e datës 
15 shkurt 2010 të KK të Pejës, kishte ardhur në përfundim se zgjedhja e 
Nënkryetarit të Komunës për Komunitete nuk ishte bërë në kundërshtim 
me nenin 61.3 të Ligjit për Vetë-Qeverisjen Lokale. MAPL e urdhëroi KK 
e Pejës të rishikojë vendimin në fjalë brenda afatit të paraparë me  nenin 
82.2 të Ligjit për Vetë-Qeverisjen Lokale.   

 
18. Më 11 mars 2010 Komuna e Pejës i dërgoi MAPL-së përgjigjen e saj me 

shkrim në të cilën theksonte se Vendimi i Kuvendit Komunal për 
zgjedhjen e Nënkryetarit të Komunës për Komunitete i datës 15 shkurt 
2010 ka qenë i ligjshëm dhe i rregullt dhe kësisoj KK e Pejës konsideron 
se nuk ka arsye për ta pezulluar apo rishikuar atë.    

 
Pretendimet e parashtruesit të kërkesës  
 
19. Parashtruesi i kërkesës  pretendon se Vendimi i Kuvendit Komunal në 

Pejë i ka shkelur të drejtat kushtetuese për mjete efektive juridike si dhe 
të drejtën për t’u zgjedhur. Sipas parashtruesit zgjedhja e Nënkryetarit të 
Komunës për Komunitete nga ana e Kuvendit Komunal është bërë në 
kundërshtim me nenin 61.3 të Ligjit Nr.03/L-040 për Vetëqeverisjen 
Lokale të miratuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës. Parashtruesi i 
kërkesës  kërkon vlerësimin e kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë së 
vendimit në fjalë.   
 

20. Në esencë parashtruesi i kërkesës është i mendimit se Kryesuesi nuk ka 
pasur të drejtë të jipte votë vendimtare për z. Bajramin kur anëtarët nga 
radhët e komuniteteve ishin të ndarë me numër të barabartë të votave 
për dhe kundër propozimit. Rrjedhimisht, parashtruesi i kërkesës 
konsideron se emërimi i z. Bajramit ishte i paligjshëm dhe në 
kundërshtim me të drejtat kushtetuese për pjesëtarët e komuniteteve.      
 

Vlerësimi i pranueshmërisë të kërkesës  
 
21. Neni 82 i Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale ka të bëjë me procedurat për 

shqyrtimin e ligjshmërisë së akteve të Komunave në Kosovë. Ky nen i jep 
të drejtën e diskrecionit Ministrit të Vetëqeverisjes Lokale për të ngritur 
çështjen e ligjshmërisë apo kushtetutshmërisë së vendimeve apo akteve 
të Komunave pranë Gjykatës së Qarkut. Neni parasheh si në vijim:    
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Neni 82 Procedura për shqyrtimin e ligjshmërisë 
 

82.1 Nëse autoriteti mbikëqyrës konsideron se një vendim apo një 
akt i komunës nuk është në përputhje më kushtetutën dhe ligjet, ai 
mund të kërkojë që komuna ta ri-shqyrtojë vendimin apo aktin e 
tillë. Kërkesa duhet të përmbajë arsyet e supozuara të shkeljes së 
kushtetutës apo ligjit dhe nuk suspendon ekzekutimin e vendimit 
komunal apo akteve të tjera. 
82.2 Organi i njësisë së vetëqeverisjes lokale i përgjigjet kërkesës 
për rishqyrtim, brenda 30 ditësh nga data e pranimit të kërkesës. 
82.3 Nëse komuna pranon kërkesën për rishqyrtim, ajo mund të 
suspendojë ekzekutimin e vendimit të kontestuar apo aktit deri në 
shqyrtimin e saj nga autoritetet lokale. 
82.4 Nëse komuna nuk përgjigjet brenda afatit apo refuzon 
kërkesën, apo mbështet vendimin apo aktin e kontestuar, autoriteti 
mbikëqyrës mund ta kundërshtojë aktin në fjalë në Gjykatën e 
Qarkut që është kompetent për territorin e komunës, brenda 30 
ditësh pas dështimit për t’iu përgjigjur njoftimit për refuzimin apo 
mbështetjen e vendimit apo aktit të kontestuar. 
82.5 Gjykata e Qarkut mund të urdhërojë, si masë të përkohshme, 
suspendimin e zbatimit të vendimit apo aktit të kontestuar apo 
akteve të tjera të përkohshme në pajtim me ligjin në zbatim. 

 
22. Kjo fuqi e referimit të çështjes në Gjykatën e Qarkut është vetëm 

diskrecionale. Ajo nuk është ushtruar nga ministri përkatës. Pasi që 
ministri nuk e ka ushtruar këtë fuqi diskrecionale nuk ka pasur në 
dispozicion rrugë tjetër të ankimit kundër vendimit të KK të Pejës të 
datës 15 shkurt përpos referimit të çështjes në Gjykatën Kushtetuese.  

 
23. Sipas nenit 113 (1) të Kushtetutës Gjykata Kushtetuese vendos vetëm për 

rastet e ngritura në mënyrë ligjore nga palët e autorizuara. Z. Megjedoviq 
e paraqet këtë kërkesë si Zëvendëskryesues për komunitete i një komune 
dhe si i tillë ai është palë e autorizuar për të referuar në Gjykatën 
Kushtetuese akte apo vendime të komunës që pretendohet se janë në 
kundërshtim me të drejtat e tij.    

 
24. Në këtë drejtim, Gjykata i referohet dispozitave të nenit 62.3 dhe 62.4  të 

Kushtetutës në lidhje me përfaqësimin në institucionet e qeverisjes 
lokale i cili parasheh si në vijim:   

 
Neni 62.3 

 
Zëvendëskryetari për komunitetet, do të promovojë dialog ndërmjet 
komuniteteve dhe shërben si pikë formale e kontaktit për adresimin e 
brengave dhe interesave të komuniteteve që nuk janë shumicë në 
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takimet e kuvendit të komunës dhe në punët e saj. Zëvendëskryetari 
gjithashtu është përgjegjës për shqyrtimin e ankesave që parashtrohen 
nga komunitetet ose pjesëtarët e tyre, nëse aktet a vendimet e kuvendit 
të komunës shkelin të drejtat e tyre të garantuara me Kushtetutë. 
Zëvendëskryetari këto çështje ia referon kuvendit të komunës, për 
rishqyrtimin e aktit a të vendimit të marrë. 

 
Neni 62.4 

 
Në rast se kuvendi i komunës vendos që të mos rishqyrtojë aktin a 
vendimin e vet, ose nëse zëvendëskryetari vlerëson se, edhe pas 
rishqyrtimit rezultati përbën shkelje të të drejtave të garantuara me 
Kushtetutë, ai/ajo mund të parashtrojë çështjen drejtpërdrejt në 
Gjykatën Kushtetuese, e cila mund të vendosë nëse do të pranojë ta 
shqyrtojë rastin përkatës. 

 
 
25. Në kërkesë pretendohet për një shkelje të të drejtave të garantuara me 

kushtetutë dhe ajo është paraqitur nga një person i autorizuar. Gjykata 
është e kënaqur që parashtruesi i kërkesës e ka statusin e duhur ligjor 
dhe autoritetin për të paraqitur këtë kërkesë në Gjykatën Kushtetuese 
dhe që kërkesa si e tillë është e pranueshme. 

 
Meritat  
 
26. Të sjellim ndërmend pra se parashtruesi i kërkesës e sfidon vendimin e 

Kuvendit Komunal të Pejës për emërimin e Nënkryetarit të Komunës për 
Komunitete të datës 15 shkurt 2010. Nga faktet e parashtruara është e 
qartë se ankesa e parashtruesit të kërkesës ka të bëjë me të drejtat dhe 
mbrojtjen e veçantë që u jepet personave të komunitetet jo-shumicë në 
Republikën e Kosovës. Një pozitë e tillë e veçantë e komuniteteve jo-
shumicë reflektohet posaçërisht në përfaqësimin e garantuar, në 
rrethana të caktuara në komuna dhe në Kuvendin e Kosovës.    
    

27. Kjo pozitë në ligj fillimisht rrjedh nga dispozitat e Propozimit 
Gjithëpërfshirës për Zgjidhjen e Statusit të Kosovës të datës, që 
zakonisht referohet si plani i Ahtisaarit. Në të vërtetë, një fushë që i është 
dhënë vëmendje e veçantë është ajo që ka të bëjë me të drejtat e 
komuniteteve dhe pjesëtarëve të tyre siç parashihet në nenin 3 të 
Propozimit Gjithëpërfshirës:      

 
Neni 3 Të Drejtat e Komuniteteve dhe Pjesëtarëve të Tyre 

 
3.1 Banorët që i përkasin të njëjtit grup kombëtar apo etnik, gjuhësor, 
apo grupi fetar tradicionalisht prezent në territorin e Kosovës (më tej 
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Komunitete) do të kenë të drejta të veçanta, të përcaktuara në Aneksin 
II të kësaj Marrëveshjeje, krahas të drejtave dhe lirive themelore të 
njeriut të përcaktuara në Nenin 2 të Aneksit I të kësaj Marrëveshjeje. 
 
3.2 Kosova do të garantojë mbrojtjen e identitetit kombëtar, etnik, 
kulturor, gjuhësor dhe fetar të të gjitha komuniteteve dhe pjesëtarëve të 
tyre. Kosova do të krijojë mekanizma kushtetues, ligjorë dhe 
institucionalë të nevojshëm për promovimin dhe mbrojtjen e drejtave të 
të gjithë pjesëtarëve të komuniteteve dhe për përfaqësimin dhe 
pjesëmarrjen e tyre efektive në proceset politike dhe vendimmarrëse, siç 
përcaktohet me Anekset I dhe II të kësaj Marrëveshjeje. 

 
28. Anekset e referuara në nenin 3 të Propozimit Gjithëpërfshirës kanë të 

bëjnë me mbrojtjen substanciale që u jepet komuniteteve dhe pjesëtarëve 
të tyre. 
 

29. Kushtetuta gjithashtu e ka një kapitull të veçantë në lidhje me të drejtat e 
komuniteteve dhe pjesëtarëve të tyre. Kapitulli III i Kushtetutës në nenet 
57 deri 62 në thelb reflekton si dhe përforcon obligimet dhe të drejtat që i 
përmban Propozimi Gjithëpërfshirës. Neni 57 që ka të bëjë me parimet e 
përgjithshme për të drejtat e komuniteteve parasheh si në vijim:    

 
Neni 57 [Parimet e përgjithshme] 
 
1. Banorët që i përkasin një grupi të njëjtë kombëtar ose etnik, gjuhësor 
ose fetar, tradicionalisht të pranishëm në territorin e Republikës së 
Kosovës (Komunitetet), gëzojnë të drejta të veçanta, të përcaktuara me 
këtë Kushtetutë, krahas të drejtave dhe lirive themelore të njeriut, të 
përcaktuara në Kapitullin II të kësaj Kushtetute. 
2. Çdo pjesëtar i komunitetit do të ketë të drejtën që të zgjedhë lirisht 
nëse do të trajtohet ose të mos trajtohet si pjesëtar i komunitetit dhe 
nga kjo zgjedhje ose nga ushtrimi i të drejtave që ndërlidhen me këtë 
zgjedhje, nuk do të rezultojë asnjë diskriminim. 
3. Pjesëtarët e komuniteteve do të kenë të drejtë që të shprehin, të 
avancojnë dhe të zhvillojnë lirisht identitetin dhe atributet e tyre si 
komunitet. 
4. Ushtrimi i këtyre të drejtave do të bartë me vete detyrimet dhe 
përgjegjësitë për të vepruar në pajtim me ligjin e Republikës së 
Kosovës, dhe nuk i cenon të drejtat e të tjerëve. 

 
30. Kjo Gjykatë kishte tërhequr vëmendjen në mbrojtjet kushtetuese dhe 

ligjore që u jepen komuniteteve në aktgjykimin e vet në rastin e Qemail 
Kurteshi kundër Komunës së Prizrenit, KO 01/09 të datës 18 mars 2010. 
Kjo Gjykatë i referohet tani atij aktgjykimi si dhe paraqitjes së natyrës së 
institucioneve të Vetëqeverisjes lokale dhe obligimeve të tyre në raport 
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me të drejtat e komuniteteve dhe pjesëtarëve të tyre (shih, paragrafët 17, 
30, 31, 32, 35, 36, dhe 38 të aktgjykimit në fjalë).  

 
31. Thelbi i kërkesës që është objekt shqyrtimi i Gjykatës ka të bëjë me atë se 

a ishte propozimi, zgjedhja dhe emërimi i Nënkryetarit të Komunës së 
Pejës për Komunitete kushtetuese dhe nëse rrethanat që shoqëruan 
zgjedhjen dhe emërimin e tij kishin shkelur ndonjë dispozitë 
kushtetuese. Prandaj t’i kthehemi dispozitave specifike ligjore që vlejnë 
për zgjedhjen e Nënkryetarit të Komunës.    

 
32. Neni 61 i Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale, Ligji nr. 03/L-040 i datës 20 

shkurt 2008 parasheh propozimin, zgjedhjen si dhe detyrat e 
Nënkryetarit të Komunës për Komunitete në komunat ku të paktën 
dhjetë përqindësh (10%) e qytetarëve u përkasin komuniteteve që nuk 
janë shumicë në ato komuna. Ky nen parasheh:  

 
Neni 61 Nënkryetari i Komunës për Komunitete 
61.1  Komunat ku të paktën 10% e qytetarëve i përkasin komuniteteve 
jo-shumicë do të kenë një nënkryetar për komunitete.   
61.2   Nënkryetari për Komunitete do të emërohet për mandat të njëjtë 
si të kryetari.    
61.3  Emërimi dhe shkarkimi i Nënkryetarit për Komuniteteve 
propozohet nga Kryetari i Komunës dhe duhet të miratohet nga 
shumica e anëtarëve të Kuvendit të Komunës që janë të pranishëm dhe 
votojnë si dhe shumica e anëtarëve të Kuvendit të Komunës që janë të 
pranishëm dhe votojnë të cilët i përkasin komuniteteve jo shumicë.   
61.4  Nënkryetari për komunitete do t’i ndihmojë kryetarit dhe do të 
ofrojë këshilla dhe udhëzime për kryetarin lidhur me çështjet që kanë të 
bëjnë me komunitetin pakicë.   
61.5  Kur posti i nënkryetarit për komunitete mbetet i lirë, kryetari 
propozon nënkryetarin e ri, jo më vonë se tridhjetë ditë pas paraqitjes 
së postit të lirë sipas procedurave të paragrafit 3 të këtij neni.  
61.6  Neni 59 i këtij ligji për konfliktet  e interesit të kryetarit zbatohet  
mutatis mutandis për nënkryetarin për komunitete. 

 
33. Mekanizmi ligjor parasheh të ndodhin tri veprime për zgjedhjen e tij/saj. 

Veprimi i parë është që Nënkryetari i Komunës për Komunitete të 
propozohet nga Kryetari i Komunës. Veprimi i dytë është që shumica e 
anëtarëve të Kuvendit Komunal të votojë për personin e propozuar. 
Veprimi i tretë është që shumica e anëtarëve të Kuvendit Komunal nga 
radhët e komuniteteve jo-shumicë që janë të pranishëm dhe votojnë po 
ashtu duhet të votojnë për të. 

 
34. Sipas procesverbalit nga mbledhja e Kuvendit Komunal e datës 15 shkurt 

2010 dy veprimet e para kanë ndodhur. Z. Bajrami u propozua nga 
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Kryetari i Komunës dhe mori shumicën dërrmuese të anëtarëve të 
Kuvendit Komunal që ishin pranishëm dhe që kishin votuar. Mirëpo ai 
nuk mori shumicën e votave nga anëtarët që u përkasin komuniteteve jo-
shumicë. Votat e tyre ishin të barabarta: dy votuan për z. Bajramin kurse 
dy kundër tij.    

 
35. Tani t’i kthehemi pra dispozitave të nenit 48 të Ligjit për Vetëqeverisjen 

Lokale që ka të bëjë me votimin në Kuvendin Komunal. Ai parasheh: 
 

Neni 48 Votimi 
48.1  Në të gjitha takimet e kuvendit të komunës dhe komitetet e tij, çdo 
person, përfshirë edhe kryesuesin, ka nga një votë, por kryesuesi ka një 
votë shtesë nëse votimi është i barabartë për ose kundër një propozimi.   
48.2  Nëse ndryshe nuk parashihet shprehimisht në këtë ligj, vendimet e 
kuvendit të komunës aprovohen me shumicën e anëtarëve që janë të 
pranishëm dhe votojnë.   
48.3  Abstenimet regjistrohen me qëllim të themelimit të kuorumit, por 
nuk merren parasysh në rezultatet e votimit. 

 
36. Zakonisht, në rast të votimit të barabartë, një ngjarje që ka gjasa të 

ndodh me kalimin e kohës, shumë kuvende, legjislatura dhe parlamente 
parashohin që një person të ketë votë vendimtare me qëllim të 
shmangies së situatave të bllokimit dhe të mundësimit të kryerjes së 
punës. Në rastin e komunave të Kosovës kjo votë vendimtare, sipas 
dispozitave të nenit 48.1 të cituar më lart, i jepet Kryesuesit të Kuvendit. 
Për shkak se gjatë zgjedhjes e Nënkryetarit të Komunës për Komunitete 
kishte numër të barabartë të votave, Kryesuesi i Kuvendit Komunal 
vendosi në të mirë të z. Bajramit dhe rrjedhimisht ai u shpall i zgjedhur.  
   

37. Çështja thelbësore është se a kishte Kryesuesi i Kuvendit Komunal fuqinë 
për të dhënë votën vendimtare në ato rrethana. Formulimi i nenit 48.1 i 
referohet “të gjitha takimeve të Kuvendit Komunal dhe të komiteteve të 
tij”. Sigurisht zgjedhja nga ana e anëtarëve nga radhët e komuniteteve jo-
shumicë nuk ishte takim i një komiteti të kuvendit. Askund në 
legjislacion nuk parashihet që kjo punë ishte punë e “komitetit”.  

 
38. Prandaj, a ishte zgjedhja e Nënkryetarit të Komunës për Komunitete nga 

ana e anëtarëve të komunitetit jo-shumicë, veprimi i tretë që u përmend 
më lart, “takim i Kuvendit Komunal” në rrethanat kur Kuvendi tashmë e 
kishte miratuar zgjedhjen e tij me shumicë dërmuese? Gjykata konstaton 
se nuk ishte. Votimi në atë fazë nuk ishte votim i Kuvendit Komunal në 
përbërje të plotë. Në të vërtetë ky ishte votim i një pjese të Kuvendit. Një 
pjesë që nuk parashikohet në nenin 48.1 dhe as në rregullat dhe 
mbrojtjet e veçanta që vlejnë për atë votim, dhe nuk kishte asnjë 
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dispozitë për shfrytëzimin e votës vendimtare në rast të numrit të 
barabartë të votave në ato rrethana.      

 
39. Për shkak të mbrojtjeve të veçanta që i gëzojnë komunitetet dhe 

pjesëtarët e tyre me kushtetutë dhe me ligj, kjo Gjykatë vjen në 
përfundim se është bërë një ndërhyrje në të drejtat specifike të 
komuniteteve me intervenimin e Kryesuesit kur votimi ishte ndarë në 
numër të barabartë votash. Ai nuk ka pasur të drejtë të përdorte votën 
vendimtare për të zgjidhur atë situatë konkrete të bllokimit. Anëtarët e 
Kuvendit Komunal nga radhët e komuniteteve jo-shumicë ishin të vetmit 
ata që mund ta merrnin atë vendim për vetveten dhe ligji e kërkonte që 
ata ta bënin këtë me shumicë votash.   

 
40. Gjykata është e mendimit se pjesëmarrja në votim, dhe shfrytëzimi i 

votës vendimtare nga ana e Kryesuesit ka shkaktuar ndikim të 
drejtpërdrejtë në vendimin për zgjedhjen e Nënkryetarit të Komunës për 
Komunitete që ka shkelur të drejtat e komuniteteve tjera duke mos e 
respektuar vullnetin e tyre pasi që në kuvend votat e anëtarëve të 
kuvendit nga radhët e komuniteteve ishin të barabarta: 2 vota për dhe 2 
vota kundër propozimit të Kryetarit të Komunës.    

 
41. Prandaj të drejtat e parashtruesit të kërkesës të garantuara me nenet 45 

dhe 54 të Kushtetutës në lidhje me nenin 57 të Kushtetutës janë shkelur 
me zgjedhjen e z. Bajramit Nënkryetar të Komunës të Pejës për 
Komunitete me anë të votës vendimtare të Kryesuesit të Kuvendit 
Komunal. 

 
 

PËR KËTO ARSYE, GJYKATA NJËZËRI VENDOS si në vijim: 
 
 

I. SHPALL kërkesën të pranueshme;  
  

II. KONSTATON se ka shkelje të nenit 45 dhe 54 në lidhje me nenin 57 të 
Kushtetutës së Kosovës me zgjedhjen e z. Ibish Bajramit Nënkryetar 
për Komunitete të Komunës së Pejës me anë të votës vendimtare të 
Kryesuesit të Kuvendit Komunal;                                                                                           

 
III. SHPALL të pavlefshme zgjedhjen e Nënkryetarit për Komunitete të 

Komunës së Pejës të mbajtur më 15 shkurt 2010; 
 

IV. URDHËRON Kuvendin Komunal të iniciojë përsëritje të zgjedhjes së 
Nënkryetarit të Komunës për Komunitete, në përputhje me këtë 
aktgjykim; 
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V. KËRKON nga Kuvendi Komunal t’i raportojë Gjykatës për hapat që ka 
ndërmarrë për t’iu bindur këtij aktgjykimi në afat prej tre muajsh nga 
data e botimit të tij; 

 
 
Në pajtim me nenin 20.4 të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese, ky aktgjykim do 
t’u komunikohet palëve dhe do të botohet në Gazetën Zyrtare;  
 
Ky aktgjykim hyn në fuqi menjëherë dhe mund të jetë objekt i rishikimit 
redaktorial.   
 
 
Gjyqtari raportues                            Kryetari i Gjykatës Kushtetuese  
 
Mr. Sc. Kadri Kryeziu                                Prof. Dr. Enver Hasani 
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Indeksi i shprehjeve ligjore  
 

Shprehja  Numri i faqes 

Actio popularis  13,64, 443, 521, 608  

Afatet (Çështje e afatit 
kohor) 

 24, 32, 43, 47, 52, 122, 209, 217, 
261, 273, 284, 306, 637, 665 

Aftësia e kufizuar, 
paaftësia (ndihma 
sociale) 

 448 

Arsyetimi për miratimin 
e ligjeve 

 558 

Avokatët   

 Kompetenca e avokatit 122, 223 

Avokati i Popullit  18 

Barazia para ligjit  13, 37, 64, 87, 155, 223, 319, 375, 
392, 424, 486, 498, 521, 558, 594, 
608, 649, 665 

Barra e dëshmisë   

 Kërkesë që ka të bëj me 
zgjedhjet  

319 

Biznesi (Çështjet e 
biznesit) 

  

 Ekonomia 521 

 Fitime të humbura 327 

 Marrëdhëniet ekonomike 521 

 Privatizimi (Çështjet e 
privatizimit) 

203, 537 

Çështjet e dinjitetit të 
njeriut 

 13, 480, 498, 594, 637 
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Shprehja  Numri i faqes 

Çështjet e të drejtave të 
njeriut 

 52, 64, 223, 375, 435, 443, 608, 
620, 656 

Çështjet gjuhësore  13, 47, 392, 410, 594, 637 

Çështjet e regjistrimit të 
automjeteve 

 526 

Deportimi  672 

Detyrat e deputetëve  128, 148, 173  

Dëbimi (nga banesa, 
prona) 

 613, 643 

Dënimi  98 

Dërgimi i dokumenteve  284, 581, 628, 649, 656 

Disiplina dhe sjellja e 
mësimdhënësve 

 255, 

Disiplina dhe sjellja e 
nxënësve/studentëve 

 375 

Disiplina dhe sjellja e 
punëtorëve 

 498 

Diskriminimi  13, 375, 594, 687 

 Diskriminimi në 
punësim 

399, 608 

Diskualifikimi i gjyqtarit  665, 687 

Ekonomia  521 

Ekstradimi   87 

Ekzekutimi i aktgjykimit  18, 32, 52, 64, 91, 375, 552, 649 

Ekzekutimi i vendimit  613 
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Shprehja  Numri i faqes 

E papranueshme 
ratione temporis 

 118, 335, 399, 410, 454, 493, 552 

Familja (Çështje 
familjare) 

 295, 424, 448 

 E drejta për tu martuar 
dhe krijuar familje 

295 

 Të drejtat prindërore 424 

Favorizimi  620 

Fitimet e humbura  327 

Formati i vendimit të 
gjykatës së apelit 

 189 

Formati i vendimit të 
gjykatës së shkallës së 
parë 

 189 

Gjykata Kushtetuese   

 Diskualifikimi i një 
gjyqtari  

665, 687 

 Kompetencat e Gjykatës 
Kushtetuese për të 
urdhëruar votimin nga 
Kuvendi 

148 

 Kthimi i lëndës në 
gjykatë për rishqyrtim 

155, 581, 695 

 Mendimi mospajtues 148, 189 

 Mos-zbulimi i identitetit 122, 448 

 Sqarimi i aktgjykimit 173, 213 

 Supozimi i 
kushtetutshmërisë se 
ligjeve 

558 
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Heqja dorë  122 

Heqja e kërkesës, 
anulimi 

  

 Humbja e efektit ligjor, 
sepse rasti është zgjidhur 
më përpara 

230, 278 

Humbja e efektit ligjor, 
sepse rasti është 
zgjidhur përpara 

 230, 278 

Imuniteti   

 Imuniteti i deputetëve të 
Kuvendit 

341 

 Imuniteti i Presidentit 341 

 Imuniteti i anëtarëve të 
Qeverisë 

341 

Juridiksioni dhe palët e 
autorizuara 

 375 

Juridiksioni personal 
(ratione personae) 

 295 

Kërkesë individuale  13, 18, 24, 32, 37, 43, 47, 52, 58, 
64, 64, 18, 81, 87, 91, 98, 104, 109, 
118, 122, 179, 189, 198, 203, 209, 
217, 223, 230, 243, 249, 255, 261, 
267, 273, 290, 295, 306, 311, 319, 
327, 335, 375, 392, 399, 404, 410, 
417, 424, 443, 448, 454, 459, 465, 
471, 480, 486, 493, 498, 507, 515, 
526, 537, 546, 552, 581, 594, 601, 
608, 613, 620, 628, 637, 643, 649, 
656, 665, 672, 687 

Kërkesë individuale/ 
grupore 

 213, 278, 284, 521, 532, 695 

Kërkesë e parashtruar 
nga 10 apo më shumë 

 128, 148, 278 
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deputetë të Kuvendit 

Kërkesë e parashtruar 
nga Kryeministri 
(Qeveria) 

 341 

Kërkesë e parashtruar 
nga një subjekt juridik 

 155, 435 

Kërkesë e parashtruar 
nga Avokati i Popullit 

 432, 558 

Kërkesë për rigjykim  665 

Kërkesë qartazi e 
pabazuar 

 24, 58, 18, 87, 91, 98, 122, 198, 
243, 267, 319, 327, 392, 417, 448, 
459, 471, 486, 507, 601, 620, 643, 
649, 656, 672, 687 

Komisioni i 
komasacionit 

 327 

Kompensimi (i dëmeve 
të luftës) 

 471 

Kompensimi i të drejtës 
pronësore 

 327, 404, 515, 656 

Kompetenca e avokatit  122, 223 

Kompetenca e Gjykatës 
Kushtetuese për të 
urdhëruar votimin nga 
Kuvendi 

 148 

Kompetenca për të hyrë 
në marrëdhënie 
kontraktuese 

 410 

Konfirmimi i pronësisë  613 

Konflikti mes ligjeve  643 

Kontestet 
administrative 

 104, 223, 243, 255, 273, 335, 417, 
448, 486, 493, 526, 581, 613, 672 
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Kontestet në punësim  18, 417, 459 

Kontest për ulëset në 
Kuvend 

 267 

Kontratat   

 Kompetenca për të hyrë 
në marrëdhënie 
kontraktuese 

410 

 Kontest rreth kontratës 18, 58, 91, 109, 230, 498, 695 

 Ndikimi jo i duhur/i 
paligjshëm ndaj palës në 
kontratë 

410 

 Pasurimi i padrejtë 91 

 Pritjet legjitime 695 

Kuvendi   

 Arsyetimi për miratimin 
e ligjit 

558 

 Detyrat e deputetëve 128, 148, 173 

 Imuniteti i deputetëve të 
Kuvendit 

341 

 Kompetenca e Gjykatës 
Kushtetuese për të 
urdhëruar votimin nga 
Kuvendi 

148 

 Kontesti për ulëset në 
kuvend 

267 

 Kuorumi (në Kuvend) 47, 128, 173, 278 

 Pushteti legjislativ 558 

 Roli i deputetëve të 558 
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Kuvendit 

 Shpërndarja e Kuvendit 128, 173 

Kthimi   87, 118, 620 

Kthimi i lëndës në 
gjykatë për rishqyrtim 

 155, 581, 695 

Kthimi i tokës  306 

Kuorumi (në Kuvend)  47, 128, 173, 278 

Ligjet   

 Konflikti mes ligjeve 643 

 Statuti i dykuptueshëm  47 

Liria e besimit, 
ndërgjegjes dhe fesë 

 375 

Liria e lëvizjes  87 

Liria e mendimit, 
ndërgjegjes dhe fesë 

 375 

Liria e zgjedhjeve dhe 
pjesëmarrjes 

 18, 223, 319 

Liritë themelore   

 Shih Të drejtat dhe liritë 
themelore. 

 

Locus standi  13, 64, 81, 435 

Marrëdhëniet 
ekonomike  

 521 

Marrëveshjet dhe 
instrumentet 
ndërkombëtare 

 319, 375, 404, 608, 643 
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Masat e përkohshme   18, 91, 109, 230, 311, 432, 486, 
515, 526, 532, 537, 613, 620, 649, 
672 

 Vazhdimi i masave të 
përkohshme 

432, 628 

Mbrojtja gjyqësore e të 
drejtave 

 601, 620, 649 

Mbrojtja e ligjshmërisë  122 

Mbrojtja shëndetësore 
dhe sociale 

 243, 608 

Mendimi mospajtues  148, 189 

Mirëqenia sociale   

 Mbrojtja shëndetësore 
dhe sociale 

243, 608 

Mjetet juridike   

 Dëmshpërblimi 87, 118, 620 

 E drejta në mbrojtje 
gjyqësore 

581 

 E drejta në mjet efektiv 213 

 E drejta në mjete 
juridike efektive 

24, 37, 213, 392, 498 

 E drejta për gjykim të 
drejtë dhe të paanshëm 

13, 37, 18, 98, 104, 155, 189, 179, 
213, 295, 392, 404, 480, 537, 546, 
552, 581, 594, 601, 620, 628, 649, 
656, 665, 695 

 Ekzekutimi i aktgjykimit 18, 32, 52, 64, 91, 375, 552, 649 

 Ekzekutimi i vendimit  613 

 Fitimet e humbura 327 
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 Kërkesa për rigjykim 665 

 Kompensimi (i dëmeve 
të luftës) 

471 

 Kompensimi i të drejtës 
mbi pronën 

327, 404, 515, 656 

 Kthimi i tokës 306 

 Mbrojtja e ligjshmërisë 122, 498 

 Mbrojtja e ligjshmërisë 
(pronës) 

486, 649 

 Mbrojtja e pronës 24, 32, 249, 404, 410, 515, 532, 
537, 613, 656, 665 

 Pasurim i padrejtë 91 

Mos-zbulimi i identitetit  122, 448, 424 

Ndarja e pushteteve  155, 341 

Ndërprerja e 
marrëdhënies së punës 

 43, 64, 118, 122, 209, 217, 243, 
335, 454, 465, 498, 581, 601, 637 

Ndihma sociale   

 Aftësia e kufizuar 
(ndihma sociale) 

448 

 E drejta për të marrë 
ndihmë sociale 

448 

Ngjarje që ka ndodhur 
para miratimit të 
Kushtetutës 

 249 

Ndikimi jo i duhur/i 
paligjshëm ndaj palës 
në kontratë 

 410 

Numërimi i votave  223, 319 
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Palët   

 Palë e interesuar 581 

 Juridiksioni dhe palët e 
autorizuara 

375 

Palët e autorizuara  13, 64, 81, 278, 341, 435, 443, 521, 
532, 594, 608 

Palë e interesuar  581 

Pasurimi i padrejtë  91 

Penale (Çështje penale)   37, 98, 122, 392, 480, 620, 628 

 Dënimi 98 

 Ekstradimi 87 

 Favorizimi 620 

 Pranueshmëria e provave 628 

 Pretendimet për sjelljen 
e keqe të policisë 

122, 480 

 Pretendimi i pafajësisë  480 

 Procesi i rregullt ligjor 628 

 Provat e mjaftueshme 620 

 Rrethanat lehtësuese 620 

 Synimi për kryerjen e 
veprës penale (vepër 
penale e kryer me 
paramendim) 

620 

 Të drejtat e të akuzuarit 392 
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 Vrasje 480 

Pensionet  104, 249, 273, 493, 443, 546, 558, 
695 

 E drejta në pension 104, 273 

 Pensioni i paaftësisë 
dhe/ose Pensioni 
invalidor 

52, 243, 249, 273, 493, 695 

Pensioni i paaftësisë 
dhe/ose Pensioni 
invalidor 

 52, 243, 249, 273, 493, 695  

Pezullimi nga puna  290 

Përfaqësuesi i 
autorizuar 

 486 

Përfaqësimi i pakicës  267 

Përfaqësim i palëve Përfaqësues i autorizuar 486 

Përfaqësimi i shumicës  435 

Përmbarimi i 
marrëveshjes së huasë 
mbi pronën  

 58 

Praktikat gjyqësore   

 Formati i vendimit të 
gjykatës së apelit 

189 

 Formati i vendimit të 
gjykatës së shkallës së 
parë 

189 

Pranueshmëria e 
Kërkesës 

  

 Actio popularis 13, 64, 443, 521, 608 
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 Afatet (Çështje e afatit 
kohor) 

24, 32, 43, 47, 52, 122, 209, 217, 
261, 273, 284, 306, 637, 665 

 E papranueshme ratione 
temporis 

118, 335, 399, 410, 454, 493, 552 

 Heqje dorë 122 

 Heqja e kërkesës, 
anulimi 

230 

 Humbja e efektit ligjor, 
sepse rasti është zgjidhur 
përpara,  

230, 278 

 Juridiksion personal 
(ratione personae) 

295 

 Kërkesat nga Avokati i 
Popullit 

432, 558 

 Kërkesë individuale 13, 18, 24, 32, 37, 43, 47, 52, 58, 
64, 64, 18, 81, 87, 91, 98, 104, 109, 
118, 122, 179, 189, 198, 203, 209, 
217, 223, 230, 243, 249, 255, 261, 
267, 273, 290, 295, 306, 311, 319, 
327, 335, 375, 392, 399, 404, 410, 
417, 424, 443, 448, 454, 459, 465, 
471, 480, 486, 493, 498, 507, 515, 
526, 537, 546, 552, 581, 594, 601, 
608, 613, 620, 628, 637, 643, 649, 
656, 665, 672, 687 

 Kërkesë individuale/ 
grupore 

213, 278, 284, 521, 532, 695 

 Kërkesë e parashtruar 
nga 10 apo më shumë 
deputetë të Kuvendit 

128, 148, 278 

 Kërkesë e parashtruar 
nga Kryeministri 
(Qeveria) 

341 

 Kërkesë e parashtruar 155, 435 
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nga një subjekt juridik 

 Kërkesë qartazi e 
pabazuar 

24, 58, 18, 87, 91, 98, 122, 198, 
243, 267, 319, 327, 392, 417, 448, 
459, 471, 486, 507, 601, 620, 643, 
649, 656, 672, 687 

 Kërkesat që kanë të 
bëjnë me zgjedhjet 
(barra e dëshmisë) 

319 

 Locus standi 13, 64, 81, 435 

 Ngjarje që ka ndodhur 
para miratimit të 
Kushtetutës 

249 

 Palët e autorizuara 13, 64, 81, 278, 341, 435, 443, 521, 
532, 594, 608 

 Specifikimi i të drejtave 
të shkelura 

58, 64, 81, 98, 104, 392, 410, 417, 
448, 471, 656 

 Shkelje e vazhdueshme 311, 695 

 Shterja e mjeteve 
juridike 

18, 37, 64, 18, 109, 122, 203, 217, 
223, 243, 249, 255, 284, 290, 295, 
311, 375, 392, 410, 424, 507, 515, 
526, 546, 594, 613, 628, 637, 656, 
665, 672 

 Shterja e mjeteve 
juridike (përjashtimi) 

581 

Pranueshmëria e 
provave 

 628 

Presidenti i Kosovës   

 Imuniteti i Presidentit 341 

Pretendimi i pafajësisë  480 

Pretendimet për sjellje 
të keqe të policisë 

 122, 480 



BULETINI I PRAKTIKËS GJYQËSORE | 740 
 

 

Shprehja  Numri i faqes 

Pritje legjitime  695 

Privatizimi (Çështjet e 
privatizimit) 

 203, 537 

Procedura gjyqësore   

 Barazia para ligjit 13, 37, 64, 87, 155, 223, 319, 375, 
392, 424, 486, 498, 521, 558, 594, 
608, 649, 665 

 Dërgimi i dokumenteve 284, 581, 628, 649, 656 

 Ekzekutimi i aktgjykimit 18, 32, 52, 64, 91, 375, 552, 649 

 Ekzekutimi i vendimit 613 

 Kërkesa për rigjykim 665 

 Masat e përkohshme 18, 91, 109, 230, 311, 432, 486, 
515, 526, 532, 537, 613, 620, 649, 
672 

 Mbrojtja gjyqësore e të 
drejtave 

601, 620, 649 

 Mbrojtja e ligjshmërisë 122 

 Palë e interesuar 581 

 Përfaqësuesi i autorizuar 486 

 Vazhdimi i masave të 
përkohshme 

432, 628 

Procesi i rregullt ligjor  628 

Prona   

 Dëbimi (nga banesa, 
prona) 

613, 643 

 E drejta në pronë 24, 327, 410, 515, 656, 665, 687 
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 Kompensimi (i dëmeve 
të luftës) 

471 

 Kompensimi i të drejtës 
pronësore 

327, 404, 515, 656 

 Konfirmimi i pronësisë 613 

 Kontestet rreth pronësisë 24, 198, 261, 295, 306, 404 

 Kthimi i tokës 306 

 Mbrojtja e ligjshmërisë 
(pronës) 

486, 649 

 Mbrojtja e pronës 24, 32, 249, 404, 410, 515, 532, 
537, 613, 656, 665 

 Përmbarimi i 
marrëveshjes së huasë 
mbi pronën  

58 

 Pushteti i qeverisë për 
përvetësimin e pronës 
private 

613 

 Regjistrimi i pronës 486 

 Shpronësimi 306, 404, 515, 521, 656 

 Trashëgimia (Çështjet e 
trashëgimisë)  

24, 295, 410 

Provat e  mjaftueshme  620 

Punësimi (Çështjet e 
punësimit)  

  

 Avokati i Popullit 18 

 Disiplina dhe sjellja e 
mësimdhënësve 

255, 

 Disiplina dhe sjellja e 498 
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punëtorëve 

 Diskriminimi në 
punësim 

399, 608 

 E drejta e kompensimit 
të pagave/të të  
ardhurave t të  
papaguara 

118, 213, 546 

 E drejta për të punuar 43, 118, 209, 399, 454 

 E drejta për të punuar 
dhe ushtruar profesionin 

203, 213, 335, 399, 465, 498, 507, 
521, 532, 552, 601 

 Kontestet lidhur me 
punësimin 

18, 454, 459 

 Ndërprerja e  
marrëdhënies së punës  

43, 64, 118, 122, 209, 217, 243, 
335, 454, 465, 498, 581, 601, 637  

 Pezullimi nga puna 290 

 Ri-punësimi 249, 335 

Pushteti legjislativ  558 

Pushteti i qeverisë për 
përvetësimin e pronës 
private 

 613 

Qeveria e Kosovës   

 Imuniteti i anëtarëve të 
Qeverisë 

341 

 Sovraniteti 155 

Rezultatet 
përfundimtare të 
zgjedhjeve 

 223 

Ri-punësimi  249, 335 
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Roli i deputetëve të 
Kuvendit 

 558 

Rrethanat lehtësuese  620 

Sanksionet   

 Çështjet e regjistrimit të 
automjeteve 

526 

 Sanksioni për 
mospagesën e faturës së 
shërbimeve komunale 

532 

Sovraniteti  155 

Specifikimi i të drejtave 
të shkelura 

 58, 64, 81, 98, 104, 392, 410, 417, 
448, 471, 656 

Sqarimi i aktgjykimit  173, 213 

Statut i dykuptueshëm  47 

Supozimi i 
kushtetutshmërisë së 
ligjeve 

 558 

Synimi për kryerjen e 
veprës penale (vepër 
penale e kryer me 
paramendim) 

 620 

Shamia   375 

Shkelja e të drejtave dhe 
lirive individuale 

 327 

Shkelje e vazhdueshme  311, 695 

Shkollat (Çështjet e 
shkollës) 

  

 Disiplina dhe sjellja e 
mësimdhënësve 

255, 



BULETINI I PRAKTIKËS GJYQËSORE | 744 
 

 

Shprehja  Numri i faqes 

 Disiplina dhe sjellja e 
nxënësve 

375 

Shpërndarja e Kuvendit  128, 173 

Shpronësimi  306, 404, 515, 521, 656 

Shterja e mjeteve 
juridike 

 18, 37, 64, 18, 109, 122, 203, 217, 
223, 243, 249, 255, 284, 290, 295, 
311, 375, 392, 410, 424, 507, 515, 
526, 546, 594, 613, 628, 637, 656, 
665, 672 

Shterja e mjeteve 
juridike (përjashtim) 

 581 

Shtet laik  375 

 Shamia  375 

Tarifat e caktuara nga 
qeveria 

 526 

Tatimimi   

 Evazioni tatimor 179, 189, 620 

 Sanksioni për 
mospagesën e faturës së 
shërbimeve komunale 

532 

 Tarifat e caktuara nga 
qeveria 

526 

 Tatimimi i premive të 
obligueshme të sigurimit 

521 

Të drejtat dhe liritë 
themelore 

  

 Barazia para ligjit 13, 37, 64, 87, 155, 223, 319, 375, 
392, 424, 486, 498, 521, 558, 594, 
608, 649, 665 
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 Çështjet gjuhësore 13, 47, 392, 410, 594, 637 

 Dinjiteti i njeriut 13, 480, 498, 594, 637 

 E drejta në arsimim  375 

 E drejta në gjykim të 
drejtë dhe të paanshëm 

13, 37, 18, 98, 104, 155, 189, 179, 
213, 295, 392, 404, 480, 537, 546, 
552, 581, 594, 601, 620, 628, 649, 
656, 665, 695 

 E drejta e kompensimit 
për pagat/të ardhurat e e 
papaguara 

118, 213, 546 

 E drejta për liri dhe 
siguri 

537, 601, 628 

 E drejta për tu martuar 
dhe krijuar familje 

295 

 E drejta në mbrojtje 
gjyqësore 

581 

 E drejta në mjete 
juridike efektive 

24, 37, 213, 392, 498 

 E drejta në pension 104, 273 

 E drejta për ndihmë 
sociale 

448 

 E drejta në privatësi 552 

 E drejta në pronë 24, 327, 410, 515, 656, 665, 687 

 E drejta për të punuar 43, 118, 209, 399, 454 

 E drejta për të punuar 
dhe ushtruar profesionin 

203, 213, 335, 399, 465, 498, 507, 
521, 532, 552, 601 

 E drejta e qasjes në 
gjykata 

581 
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 Liria e besimit, 
ndërgjegjes dhe fesë 

375 

 Liria e lëvizjes 87 

 Liria e mendimit, 
ndërgjegjes dhe fesë  

375 

 Liria e zgjedhjes dhe 
pjesëmarrjes 

18, 223, 319 

 Marrëveshjet dhe 
instrumentet 
ndërkombëtare 

319, 375, 404, 471, 608, 643  

 Mbrojtja gjyqësore e të 
drejtave 

601, 620, 649 

 Mbrojtja shëndetësore 
dhe sociale 

243, 608 

 Ndarja e pushteteve 155,341 

 Shkelja e të drejtave dhe 
lirive individuale 

327 

 Shtet laik 375 

 Të drejtat e të akuzuarit 392 

 Të drejtat dhe liritë 
themelore 

443 

 Të drejtat e njeriut 52, 64, 223, 375, 435, 443, 608, 
620, 656 

 Vetëqeverisja 435 

Të drejtat prindërore  424 

Të moshuarit  230 

Trashëgimia (Çështjet e 
trashëgimisë) 

 24, 295, 410 
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Vazhdimi i masave te 
përkohshme 

 432, 628 

Vetëqeverisja  435 

Vrasje   480 

Zgjedhjet (Çështje që 
kanë të bëjnë me 
zgjedhjet) 

 267 

 Kërkesë që ka të bëj me 
zgjedhjet (barra e 
dëshmisë) 

319 

 Numërimi i votave 223, 319 

 Përfaqësimi i pakicës 267 

 Përfaqësimi i shumicës 435 

 Rezultatet përfundimtare 
të zgjedhjeve 

223 

 Zgjedhjet dhe të drejtat e 
pjesëmarrjes 

223 

 Zgjedhja e presidentit 128, 148, 173 

 
 
 
 
 
 



 


