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dhe të neneve 6 dhe 7 të Ligjit për Gjykatën
Kushtetuese të Republikës së Kosovës.

PARASHTRIMI I KËRKESËS ……………………………………...16

Pas themelimit të Gjykatës Kushtetuese në vitin 2009
dhe në pajtim me nenin e mëparshëm 152 [Përbërja e
Përkohshme e Gjykatës Kushtetuese] të Kushtetutës, 6
(gjashtë) nga 9 (nëntë) gjyqtarët u emëruan nga
Presidenti i Republikës së Kosovës me propozimin e
Kuvendit.

Nga 6 (gjashtë) gjyqtarët vendorë, 2 (dy) gjyqtarë
shërbyen për një mandat 3 (tre) vjeçar, pa mundësi të
rizgjedhjes, 2 (dy) gjyqtarë shërbyen për një mandat
prej 6 (gjashtë) vjetësh, pa mundësi të rizgjedhjes, dhe
2 (dy) gjyqtarë shërbejnë për një mandate prej 9
(nëntë) vjetësh, pa mundësi të rizgjedhjes.
Në pajtim me nenin e lartpërmendur 152 [Përbërja e
Përkohshme e Gjykatës Kushtetuese] të Kushtetutës, 3
(tre) gjyqtarë ndërkombëtarë u emëruan nga
Përfaqësuesi Ndërkombëtar Civil, pas konsultimit me
Kryetarin e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e
Njeriut.
Aktualisht, Gjykata Kushtetuese përbëhet nga 9
(nëntë) gjyqtarë: 6 (gjashtë) gjyqtarë vendorë dhe 3
(tre) gjyqtarë ndërkombëtarë.
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RAPORTI GJASHTËMUJOR I PUNËS
Statusi i lëndëve

Shpërndarja e kërkesave

Gjatë periudhës gjashtëmujore (1 janar – 30 qershor
2016), Gjykata ka pasur në punë gjithsej 200 kërkesa/
lëndë.

Në përputhje me nenin 22 të Ligjit për Gjykatën
Kushtetuese, DRLSA i ka proceduar të gjitha kërkesat
e parashtruara sipas nenit 13 të Kushtetutës.
Shpërndarja e kërkesave/lëndëve për Gjyqtarët
raportues është bërë në përputhje me rregullin 8 dhe
34 të Rregullores së punës të Gjykatës. Përjashtim nga
ky rregull është shpërndarja e kërkesave për vënien e
Masës së përkohshme, të cilat kërkesa procedohen
sipas rregullit 55 të Rregullores së punës të Gjykatës
Kushtetuese, dhe rasteve ad hoc, të cilat paraqesin
konflikt interesi, në përputhje me nenin 18 të Ligjit për
Gjykatat dhe në pajtim me rregullin 7 të Rregullores së
punës.

Gjithsej 95 kërkesa janë zgjidhur ose 47.5% e të gjitha
rasteve në disponim.
Gjatë kësaj periudhe në ueb-faqen e Gjykatës janë
publikuar 73 vendime.

Dinamika e kërkesave të pranuara sipas muajve
(1 janar – 30 qershor 2016)

Qasja në Gjykatë dhe besimi i publikut në
punën e Gjykatës
Të gjithë qytetarët e Kosovës, pavarësisht nga
përkatësia etnike a fetare, kanë qasje të barabartë në
Gjykatën Kushtetuese.
Qasja e individëve tregohet me sa vijon:
72
8
3
3
13

kërkesa nga shqiptarët, ose 72,7%;
kërkesa nga serbët, ose 8,1%;
kërkesa nga turqit, ose 3,0%;
kërkesa nga nacionalitete të tjera, ose 3,0%;
kërkesa janë parashtruar nga autoritete të tjera
publike (personat juridikë), ose 13,1%;

Parashtrimi i kërkesave
Juridiksioni dhe palët e autorizuara për parashtrimin e
kërkesës në Gjykatën Kushtetuese është i përcaktuar
me Kushtetutën e Kosovës dhe Ligjin për Gjykatën
Kushtetuese të Kosovës.

Struktura etnike e paraqitësve të kërkesave paraqitur në
numër dhe përqindje është si në vijim

Besimi i qytetarëve në Gjykatën Kushtetuese është
rritur dukshëm si rezultat i punës efikase, efektive dhe
të paanshme, 99 kërkesa janë pranuar gjatë kësaj
periudhe, që do të thotë se janë pranuar mesatarisht
16,5 kërkesa në muaj.
Struktura e kërkesave të parashtruara është:
86 kërkesa individuale (nga personat fizikë), ose
86,9%;
13 kërkesa nga autoritete të tjera publike (personat
juridikë), ose 13,1%;
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RAPORTI GJASHTËMUJOR I PUNËS
Llojet e shkeljeve të pretenduara

 11 ose 11,1 % kërkesa kanë të bëjnë me autoritetet

e tjera publik dhe
 4 ose 4,0 % e kërkesave kanë të bëjnë me
interpretime ose sqarime kushtetuese:

Tipologjia e shkeljeve të supozuara nga 99 kërkesat e
pranuara gjatë periudhës gjashtëmujore (1 janar – 30
qershor 2016), është si në vijim:

Shkelësit e supozuar të të drejtave
(1 janar – 30 qershor 2016)

 Neni 21 [ Parimet e Përgjithshme), 8 raste ose 8.1%;
 Neni 22 [Zbatimi i drejtpërdrejtë i Marrëveshjeve












dhe Instrumenteve Ndërkombëtare], 2 raste ose
2.0%;
Neni 24 [Barazia para Ligjit], 10 raste ose 10,1 %;
Neni 31 [ E Drejta për Gjykim të Drejtë dhe të
Paanshëm], 37 raste ose 37.4%;
Neni 45 [Të Drejtat Zgjedhore dhe të Pjesëmarrjes],
1 rast ose 1.0%;
Neni 46 [Mbrojtja e Pronës], 25 raste ose 25.3%;
Neni 49 [E Drejta e Punës dhe Ushtrimit të
Profesionit], 5 raste ose 5.1%;
Neni 53 [Interpretimi i Dispozitave për të Drejtat e
Njeriut], 1 rast ose 1.0%;
Neni 54 [Mbrojtja Gjyqësore e të Drejtave], 1 rast
ose 1.0% ;
Shqyrtimi kushtetues i vendimeve të gjyqësorit, 1
rast ose 1,0%;
Shqyrtimi kushtetues i vendimeve të institucioneve
shtetërore, 5 raste ose 5.1%
Shkelje të tjera, 3 raste ose 3.0%;

Seancat dhe kolegjet shqyrtuese
Gjatë periudhës gjashtëmujore Gjykata Kushtetuese ka
mbajtur
22 seanca plenare
dhe
83 kolegje
shqyrtuese. Vlen të ceket se gjashtë vendime
përfshijnë disa kërkesa të bashkuara, prandaj numri
total i kërkesave të miratuara në këtë periudhë është
95.Nga 1 janari deri më 30 qershor 2016, Gjykata
Kushtetuese ka publikuar 73 vendime. Struktura e
vendimeve është si vijon:

Shkeljet e supozuara, sipas llojit të shkeljeve
(1 janar – 30 qershor 2016)

2 Aktgjykime (2,7%),
68 Aktvendime për papranueshmëri (93,2%),
1 Vendim për masë të përkohshme (1,4%),
1 Vendim për hedhje poshtë të kërkesës 1,4 %) dhe
1 Vendim (urdhra të tjerë) (1,4 %)
Struktura e vendimeve në numër dhe në përqindje
(1 janar – 30 qershor 2016)

Autorët e supozuar të shkeljes së të drejtave
 84 ose 84,8 % kërkesa kanë të bëjnë me vendimet

e gjykatave;
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VIZITAT DHE AKTIVITETET E GJYKATËS
19 janar 2016

10 shkurt 2016

Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së
Kosovës, të prirë nga kryetarja, Arta Rama-Hajrizi,
morën pjesë në Konferencën ndërkombëtare të
organizuar nga Zyra e Këshillit të Evropës në Kosovë,
me temë: “Interpretimi dhe zbatimi i Konventës
Evropiane për të Drejtat e Njeriut nga gjykatat
kushtetuese të vendeve të Ballkanit perëndimor”, e
cila u mbajt në hotelin “Swiss Diamond” në Prishtinë.

Kryetarja e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së
Kosovës, Arta Rama-Hajrizi, priti në takim
ambasadoren e re të Republikës së Kroacisë në vendin
tonë, znj. Marija Kapitanoviq.
Kryetarja Rama-Hajrizi fillimisht i uroi suksese në
detyrën e re ambasadores Kapitanoviq, të cilën e
informoi në vazhdim përkitazi me përbërjen, me
punën e deritanishme, si dhe me vendimet e Gjykatës
që ishin më me rëndësi për aktualitetin politik në
vend.
Ambasadorja Kapitanoviq u zotua për forcimin e
mbështetjes që Kroacia i ka dhënë institucioneve të
Kosovës për anëtarësim në organizatat e ndryshme
ndërkombëtare, me ç’rast e vlerësoi si shumë të
rëndësishëm rolin e Gjykatës Kushtetuese për procesin
e integrimeve evropiane të vendit tonë, duke vënë
theksin në rëndësinë e pavarësisë së saj
vendimmarrëse dhe institucionale.

Pas fjalimit përshëndetës, kryetarja Rama-Hajrizi
diskutoi mbi sfidat dhe perspektivat e zbatimit të
Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut (KEDNJ)
nga Gjykata Kushtetuese e Kosovës.
Ajo bëri një elaborim të detajuar mbi praktikat e
zbatimit të KEDNJ-së gjatë procesit të vendimmarrjes
në Gjykatën Kushtetuese të Kosovës, duke veçuar disa
nga rastet më specifike që janë trajtuar deri tani, si dhe
për përpjekjet që janë bërë nga gjyqtarët dhe
këshilltarët ligjorë të Gjykatës për të tejkaluar sfidat e
shfaqura në këtë aspekt.
Në vazhdim të konferencës, me fjalimet e tyre u
prezantuan edhe zëvendëskryetari i Gjykatës
Kushtetuese të Turqisë, z. Engin Yıldırım, si dhe znj.
Tatiana Termacic, Udhëheqëse e Divizionit për
zbatimin kombëtar të të drejtave të njeriut në kuadër
të Këshillit të Evropës.
23 janar 2016
Një grup studentësh të studimeve pasdiplomike nga
Universiteti i Vjenës dhe nga Qendra Evropiane
Ndëruniversitare për të Drejtat e Njeriut dhe
Demokratizim me seli në Venecia, vizitoi Gjykatën
Kushtetuese të Republikës së Kosovës.
Studentët shprehën interesimin e tyre të veçantë për
vendimet e Gjykatës Kushtetuese në rastet e shkeljeve
të të drejtave individuale, si dhe për zbatimin e
praktikës ligjore të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e
Njeriut gjatë shqyrtimit të kërkesave.

24 shkurt 2016
Një delegacion i Gjykatës Kushtetuese të Republikës së
Kosovës, i prirë nga kryetarja e Gjykatës, Arta RamaHajrizi, udhëtoi për vizitë zyrtare në Tiranë.
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VIZITAT DHE AKTIVITETET E GJYKATËS
Gjatë qëndrimit në kryeqytetin shqiptar, delegacioni i
Gjykatës Kushtetuese të Kosovës zhvillojë takime me
kryetarin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së
Shqipërisë, z. Bashkim Dedja, me kryetarin e Gjykatës
së Lartë të Republikës së Shqipërisë, z. Xhezair
Zaganjori, si dhe me Ministrin e Drejtësisë të
Republikës së Shqipërisë, z. Ylli Manjani.
Delegacioni i Gjykatës Kushtetuese të Kosovës dhe
kryetarja Rama-Hajrizi u pritën në takim të veçantë
edhe nga Presidenti i Republikës së Shqipërisë, z.
Bujar Nishani.

10 mars 2016
Kryetarja e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së
Kosovës, znj. Arta Rama-Hajrizi, priti në takim
kryekëshilltarin ligjor të Agjencisë së SHBA-së për
Zhvillim Ndërkombëtar (USAID), z. John Simpkins.
Kryetarja Rama-Hajrizi fillimisht e njoftoi z. Simpkins
përkitazi me organizmin, me përbërjen dhe me
procesin e punës në Gjykatën Kushtetuese, me ç’rast
shprehu mirënjohjen e saj për ndihmën që e ka ofruar
misioni i USAD-it në Kosovë për ngritjen e
kapaciteteve profesionale dhe infrastrukturore të
Gjykatës që nga themelimi.
Kryekëshilltari ligjor i USAID-it, z. John Simpkins,
pasi përgëzoi kryetaren Rama-Hajrizi për punë e
deritanishme të institucionit që udhëheq, ritheksoi
vazhdimin e mbështetjes që USAID-i i ka dhënë
Gjykatës Kushtetuese deri më tash.

2 mars 2016
Kryetarja e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së
Kosovës, znj. Arta Rama-Hajrizi, dhe gjyqtarja e
Gjykatës Kushtetuese, znj. Gresa Caka-Nimani, pritën
në takim ndihmësadministratorin për Evropë dhe
Euro-Azi të Agjencisë së SHBA-së për Zhvillim
Ndërkombëtar (USAID), z. Thomas Melia, dhe
drejtorin e USAID-it në Kosovë, z. James Hope.

24 mars 2016
Kryetarja e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së
Kosovës, znj. Arta Rama-Hajrizi, dhe gjyqtarja e
Gjykatës Kushtetuese, znj. Gresa Caka-Nimani, pritën
në takim një delegacion nga Oda e Avokatëve të
Kosovës, të prirë nga kryetari, z. Osman Havolli, të
enjten, më 24 mars 2016.
Gjatë bashkëbisedimit, të dyja palët trajtuan çështje të
ndryshme që kanë të bëjnë me thellimin e
bashkëpunimit reciprok nëpërmjet shkëmbimit të
përvojave dhe organizimit të trajnimeve të
përbashkëta, me qëllim të aftësimit të avokatëve për
përfaqësim sa më profesional dhe më efikas të palëve
në Gjykatën Kushtetuese.

Kryetarja Rama-Hajrizi e falënderoi z. Melia për
mbështetjen e vazhdueshme që USAID-i i ka dhënë
Gjykatës Kushtetuese të Kosovës që nga themelimi i
saj, duke e vlerësuar kontributin e dhënë nga ky
mision si shumë të rëndësishëm për sundimin e së
drejtës në Kosovë. Ndihmës-administratori i USAID-it
për Evropë dhe Euro-Azi, z. Thomas Melia, u zotua për
vazhdimin e mbështetjes të Gjykatës Kushtetuese nga
misioni që udhëheq.

8 prill 2016
Kryetarja e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së
Kosovës, znj. Arta Rama-Hajrizi, priti në takim
kryetarin e Gjykatës së Lartë të Republikës së
Shqipërisë, z. Xhezair Zaganjori, i shoqëruar nga
gjyqtari i kësaj gjykate, z. Tom Ndrecaj, të premten,
më 8 prill 2016.
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Gjatë bashkëbisedimit, të dyja palët shkëmbyen idetë
dhe pikëpamjet e tyre për avancimin e mëtejmë të
punës në të dy gjykatat, duke vënë theksin në
standardizimin e gjykimit dhe në konsistencën e
jurisprudencës.

30 maj 2016
Me përkrahjen e Ambasadës së Shteteve të Bashkuara
të Amerikës në Kosovë, kryetarja e Gjykatës
Kushtetuese të Republikës së Kosovës, znj. Arta RamaHajrizi, qëndroi për vizitë zyrtare në kryeqytetin
amerikan, Uashington.

25 prill 2016
Me ftesë të Gjykatës Kushtetuese të Republikës së
Turqisë, një delegacion i Gjykatës Kushtetuese të
Republikës së Kosovës, i prirë nga kryetarja, znj. Arta
Rama-Hajrizi, udhëtoi për në Ankara.

Ajo u ftua për të marrë pjesë në Konferencën e 13-të
ndërkombëtare të Asociacionit Ndërkombëtar të
Gjyqtareve, me temë: “Gratë gjyqtare dhe sundimi i
ligjit: Vlerësimi i të kaluarës, në pritje të së ardhmes”,
që këtë vit u mbajt në Uashington.

Kryetarja Rama-Hajrizi dhe delegacioni i Gjykatës
Kushtetuese të Kosovës u ftuan për të marrë pjesë në
simpoziumin ndërkombëtar me temë: “Zbatimi i
aktgjykimeve përkitazi me ankesat kushtetuese dhe
efekti i tyre”, i cili u mbajt në kryeqytetin turk me
rastin e kremtimit të përvjetorit të 54-të të themelimit
të Gjykatës Kushtetuese të Turqisë.
Gjatë qëndrimit në Ankara, kryetarja Rama-Hajrizi u
takua edhe me kryetarin e Gjykatës Kushtetuese të
Turqisë, z. Zühtü Arslan, bashkë me të cilin nënshkroi
një memorandum bashkëpunimi.
Memorandumi i bashkëpunimit përfshin një sërë
aktivitetesh të përbashkëta në lëmin e hulumtimeve
ligjore, të trajnimeve profesionale dhe të shkëmbimit
të ndërsjellë të përvojave ndërmjet dy gjykatave
kushtetuese.

Gjatë qëndrimit në kryeqytetin amerikan, përveç
takimeve me gjyqtaret e gjykatave kushtetuese dhe të
gjykatave supreme të shumë shteteve të botës,
kryetarja Rama-Hajrizi zhvilloi vizitë edhe në Gjykatën
Supreme të SHBA-së, si dhe në Gjykatën e Apelit të
Distriktit të Kolumbisë.

11 maj 2016
Kryetarja e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së
Kosovës, znj. Arta Rama-Hajrizi, priti në takim
kryetarin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së
Shqipërisë, z. Bashkim Dedja, i shoqëruar nga
gjyqtarët e kësaj gjykate: znj. Altina Xhoxhaj dhe z.
Fatmir Hoxha.
Kryetarja Rama-Hajrizi dhe kryetari Dedja diskutuan
çështje me interes të përgjithshëm për funksionimin e
gjyqësorit dhe për reformat në gjyqësinë e të dyja
vendeve, me ç’rast të dyja palët shkëmbyen pikëpamjet
e tyre përkitazi me thellimin e mëtutjeshëm të
bashkëpunimit ndërmjet dy gjykatave kushtetuese.

21 qershor 2016
Me ftesë të Gjykatës Kushtetuese të Republikës së
Sllovenisë, një delegacion i Gjykatës Kushtetuese të
Republikës së Kosovës, i prirë nga kryetarja, znj. Arta
Rama-Hajrizi, udhëtoi në qytetin slloven Bled.
Delegacioni i Gjykatës Kushtetuese të Republikës së
Kosovës u ftua për të marrë pjesë në ceremoninë e
kremtimit të 25-vjetorit të themelimit të Gjykatës
Kushtetuese të Sllovenisë, si dhe në konferencën
ndërkombëtare që u organizua në përvjetorin e
themelimit të kësaj gjykate.
Gjatë qëndrimit në Slloveni, kryetarja Rama-Hajrizi u
takua edhe me kryetarin e Gjykatës Kushtetuese të
Sllovenisë, z. Miroslav Mogetič.
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PËRVOJAT DHE PRAKTIKAT PERSONALE
Pasi m’u dha rasti të njoh drejtpërdrejt dallimet
organizative midis GJEDNJ-së dhe Gjykatës sonë, e
duke qenë absolutisht i ndërgjegjshëm për faktin se
GJEDNJ-ja është gjykatë e specializuar për të drejtat e
njeriut, dhe duke e ditur që të drejtat e njeriut janë
vetëm njëri prej përbërësve të punës së Gjykatës
Kushtetuese të Kosovës, edhe pse Konventa për të
Drejtat e Njeriut është pjesë e legjislacionit tonë, unë
kam qenë plotësisht i vetëdijshëm se arritja e qëllimit
të dëshiruar pas përfundimit të punës praktike nuk do
të ishte punë e lehtë.
Pasi u ktheva në Gjykatën Kushtetuese të Kosovës dhe
pasi fillova të merrem me rastet e këtushme, e kuptova
se njohuritë që kisha fituar në GJEDNJ mund të
ndahen në tri tema kryesore:
- Vlerësimi paraprak i rasteve të reja – çështja
kryesore e mosmarrëveshjes
- Neni 2 i Konventës: E drejta për jetën
- Neni 6 i Konventës: E drejta për gjykim të drejtë

Sevdail Kastrati
Programi i praktikës në Gjykatën Evropiane për
të Drejtat e Njeriut

Mësimet e nxjerra

Strasburg

a) Pas praktikës në GJEDNJ dhe përmes trajtimit të
rasteve gjatë periudhës së punës praktike, kam
kuptuar se sa i rëndësishëm është identifikimi i
menjëhershëm i elementeve kryesore të rastit ose
kuptimi i thelbit të mosmarrëveshjes. Kam kuptuar
se sa e rëndësishme është shmangia e shqyrtimit të
detajeve të panevojshme, të cilat të bëjnë të
humbasësh kohë dhe madje të çojnë edhe në
drejtimin e gabuar. Tashmë këtë qasje e kam
përdorur në disa raste, këtu në Gjykatë, duke
përgatitur raporte më të shkurtra dhe duke u
përqendruar te thelbi i mosmarrëveshjes.
b) Edhe pse Konventa, në tërësinë e saj, është
dizajnuar për të mbrojtur të drejtat e njeriut të
personave privatë ndaj ndërhyrjeve të paligjshme të
shtetit në ato të drejta, gjithsesi ekzistojnë edhe
situata ku Konventa mbron të drejtat e personave
fizikë nga shkelje të mundshme nga ana e
personave të tretë. Duke punuar me këto raste në
GJEDNJ, kam mësuar të gjitha procedurat në
situatat potenciale këtu. Unë jam plotësisht i
informuar lidhur me mënyrën se si mund t’iu qaset
Gjykata këtij lloji të rasteve, llojin e provave që
duhet të shqyrtohen, mënyrën e aplikimit të testit të
proporcionalitetit nëse ka pasur shkelje, qëndrimin
që duhet të mbajë Gjykata nëse për kryerësin
potencial të veprës ligji ofron amnisti të mundshme,
si dhe shumë gjëra të tjera.

Duke qenë njëri prej pjesëmarrësve të projektit të
financuar nga qeveria zvicerane me përkrahjen e Zyrës
së Këshillit të Evropës në Prishtinë, kam kryer një
trajnim pesë mujor në Gjykatën Evropiane të të
Drejtave të Njeriut në Strasburg, nga data 1 gusht deri
më 23 dhjetor të vitit 2014.
Projekti ishte dizajnuar për t’iu mundësuar zyrtarëve
ligjorë të Gjykatës Kushtetuese të Kosovës një
prezantim me metodologjinë e punës së GJEDNJ-së,
parimet që ajo përdor gjatë trajtimit të rasteve të
parashtruara para Gjykatës, si dhe për të përditësuar
njohuritë e tyre aktuale lidhur me Konventën
Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe Protokollet e
Konventës.
Në aspektin praktik, kjo nënkupton përmirësimin e
njohurive tona në një nivel më të lartë dhe përdorimin
e metodologjisë dhe cilësive të punës përmes zbatimit
të të gjitha standardeve që mund të aplikohen në
rastet që trajtohen nga Gjykata Kushtetuese e Kosovës,
duke rritur në këtë mënyrë cilësinë e vendimeve tona.
Pas shkuarjes në Strasburg dhe punës në GJEDNJ, një
prej qëllimeve të mia kryesore ka qenë përfitimi i
njohurive profesionale në këtë institucion të
çmueshëm dhe aplikimi i tyre në punën time të
përditshme në Gjykatën Kushtetuese të Kosovës.

7

PËRVOJAT DHE PRAKTIKAT PERSONALE
c.) Çështja e tretë lidhet me nenin 6 të Konventës apo
nenin 31 të Kushtetutës së Kosovës, i cili ka të bëjë
me të drejtën për gjykim të drejtë.
Përvoja kryesore që kam marrë në GJEDNJ lidhur
me këtë nen, të cilën e kam përdorur tashmë këtu,
është zbatimi i nenit në rastet civile dhe penale,
duke pasur gjithmonë parasysh kuptimin autonom
të këtij neni të Konventës në raport me
legjislacionin e brendshëm.
Periudha që kam kaluar në GJEDNJ ka qenë shumë e
dobishme nga pikëpamja profesionale dhe më ka
ofruar një mundësi të shkëlqyer për të shtuar
njohuritë e mia lidhur me mbrojtjen e të drejtave të
njeriut në përgjithësi, dhe sidomos në metodologjinë e
punës, e cila aplikohet në GJEDNJ me rastin e
trajtimit të rasteve të të drejtave të njeriut.
Kam përftuar njohuri të reja, shkathtësi dhe jam
njohur me njerëz të rinj, dhe kam mësuar shumë
lidhur me:
 Strukturën e GJEDNJ-së
 Organet vendimmarrëse në GJEDNJ
 Qasjen që ndjek gjykata për secilin

Konventës

nen të

Dëshiroj të falënderoj Prof. Dr. Enver Hasanin,
Kryetarin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së
Kosovës për përpjekjet e tij në drejtim të realizimit të
një projekti profesional me nivel të lartë për
këshilltarët ligjorë të Gjykatës, dhe për mundësinë që
më dha që të jem njëri prej pjesëmarrësve në këtë
punë praktike. Për më tepër, dëshiroj t’i shpreh
mirënjohjen time Zyrës së Këshillit të Evropës në
Prishtinë, në veçanti z. Andrew Forde, për përgatitjen
e shkëlqyer të projektit dhe bashkëpunimin shumë të
mirë. Gjithashtu, vlerësimet e mia më të sinqerta
shkojnë edhe për Ambasadën e Zvicrës në Kosovë, e
cila e mundësoi këtë projekt, përmes kontributit me
mjete financiare dhe u jam mirënjohës të gjithë
kolegëve të mi, këshilltarë ligjorë të Gjykatës
Kushtetuese, për përkrahjen e tyre të vazhdueshme
gjatë qëndrimit tim në Strasburg.

 Aspektet procedurale dhe materiale të çdo neni
 Kam zgjeruar njohuritë lidhur me mjetet juridike

efektiveTrajnimin e të ashtu-quajturve “raste të
ndjeshme”

Së fundmi, dëshiroj të falënderoj mbikëqyrësen time
administrative, znj. Silvia Di Martino dhe stafin e saj,
si dhe mbikëqyrësin tim profesional, z. Ylli Peco së
bashku me stafin e tij, për të gjithë ndihmën që më
kanë dhënë gjatë praktikës dhe trajnimit tim në
Strasburg.
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Më 28 gusht të vitit 2014, mora pjesë në një leksion të
Gjyqtarëve Boštjan Zupančič dhe Elizabret Steiner
lidhur me praktikën e përgjithshme që ndiqet nga
trupi gjykues i Dhomës së Madhe, në rastet kur merr
vendime lidhur me kërkesat për referim, në pajtim me
nenin 43 të Konventës.
Më 02 dhjetor 2014, mora pjesë në leksionin e
Gjyqtarit Mark Villiger lidhur me nenin 10 [Liria e
Shprehjes].
Gjatë trajnimit, kam marrë pjesë edhe në disa seanca
dëgjimore në Dhomën e Madhe, të cilat zakonisht
mbahen për raste më komplekse, dhe meqenëse kam
punuar për divizionet ligjore për Malin e Zi, kam pasur
mundësinë të bëj një numër detyrash, të cilat bëhen
zakonisht nga juristët e Shkrimores (si jurist i
Shkrimores kam hartuar gjithsej 160 raste, që ishin
dorëzuar në GJEDNJ kundër Malit të Zi).

Boban Petkovic
Programi i praktikës në Gjykatën Evropiane për
të Drejtat e Njeriut

Rastet ishin të ndryshme për nga natyra dhe janë
regjistruar gjatë vitit 2010 dhe 2011. Këto ishin raste të
cilat Gjykata i shpalli të papranueshme mbështetur në
baza të ndryshme dhe janë trajtuar nga një gjyqtar i
vetëm.

Strasburg

Si pjesë e projektit të financuar nga qeveria zvicerane,
me përkrahjen e Zyrës së Këshillit të Evropës në
Prishtinë, kam qenë pjesë e specializimit në Gjykatën
Evropiane të të Drejtave të Njeriut në Strasburg, nga
data 1 gusht deri më 22 dhjetor të vitit 2014.

Mësimet e nxjerra
Gjatë trajnimit tim shumë të këndshëm dhe të
frytshëm në GJEDNJ, midis të tjerave, kam ndier
përparimin më të madh në punën time profesionale
dhe në kryerjen e detyrave të mia të rregullta, të cilat
ishin edhe qëllimi i këtij projekti. Përmirësimi i
performancës në punën time të përditshme është një
rrjedhojë e drejtpërdrejtë e trajnimit tim në GJEDNJ
dhe mund të shihet në shumë aspekte të kryerjes së
detyrave të përditshme.

Që nga dita e parë në Gjykatën e të Drejtave të Njeriut,
kam mësuar rreth sistemit të funksionimit, strukturës
organizative, akteve nënligjore të Gjykatës, dhe
kalendarit të trajnimeve të organizuara rregullisht për
zyrtarët dhe ekspertët që punojnë në gjykatë.
Që në fillim të trajnimit, Këshilli i Evropës ka
organizuar kurse hyrëse në të cilat lektorë të ndryshëm
kanë shpjeguar sistemin e funksionimit të Këshillit të
Gjykatës, kompetencat e tij, si dhe organizatat që
punojnë si organe të pavarura, por nën kujdesin dhe
brenda kuadrit të sistemit të Këshillit të Evropës.
Kam marrë pjesë në këto trajnime:





Punëtori juridike për juristë
Kriteret e pranueshmërisë (rastet SJ dhe CTE)
Rastet referuese
Kurset e hyrjeve (nga data 26 maj deri më 6 qershor
2014)

Gjykata ka organizuar edhe leksione të rregullta lidhur
me Konventën e të Drejtave të Njeriut me profesorë të
shquar, ku është diskutuar për tema që lidhen me
mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut, si dhe me
gjyqtarë të GJEDNJ-së.
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Së pari, do të nënvizoja përmirësimin e cilësisë së
drafteve të raporteve që përgatis, gjë e cila reflektohet
në një numër minimal të komenteve negative lidhur
me draftet me të cilat angazhohem. Një fushë tjetër në
të cilën edhe personalisht kam vërejtur përmirësim të
jashtëzakonshëm, është njohja dhe aplikimi i
terminologjisë ligjore në gjuhën angleze. Si fushë të
tretë të përmirësimit në punën time konsideroj
përdorimin e vazhdueshëm të faqes “HUDOC” në
internet, ndërkohë që më përpara nuk e përdorja, dhe
kështu kam përshpejtuar procesin e gjetjes së
vendimeve përkatëse të GJEDNJ-së si dhe kërkimin
për të informatave të reja në kuadrin e funksionimit të
GJEDNJ-së dhe procesit të vendimmarrjes.
Njohuritë profesionale që kam marrë gjatë trajnimeve
dhe leksioneve, të kombinuara me njohuritë
profesionale dhe përvojën që kam fituar duke trajtuar
raste specifike, pa dyshim më mundësojnë ta
përmirësoj cilësinë e punës, ndërkohë që merrem me
rastet që shqyrtohen nga Gjykata Kushtetuese, si dhe
të hartoj raporte më të mira dhe më koncize për
pretendimet e parashtruesve të kërkesave lidhur me
shkeljet e pretenduara të të drejtave të garantuara me
Kushtetutë dhe me Konventën Evropiane për të
Drejtat e Njeriut dhe Liritë Themelore, në rastet e
parashtruara para Gjykatës Kushtetuese.
Për ofrimin e mundësisë për pjesëmarrje në
programin e punës praktike në Gjykatën Evropiane të
të Drejtave të Njeriut në Strasburg, i jam mirënjohës
Kryetarit të Gjykatës Kushtetuese të Kosovës dhe të
gjithë gjyqtarëve të Gjykatës, qeverisë zvicerane, si dhe
Zyrës së Këshillit të Evropës në Prishtinë.
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GJEDNJ – Vendime të rëndësishme
(1 janar – 30 qershor 2016)

shkelje të nenit 1 të Protokollit Nr . 12 (Ndalimi
i përgjithshëm i diskriminimit) të Konventës
Evropiane për të Drejtat e Njeriut.

Procedurat e lustracionit kundër Kryetarit të
Gjykatës Kushtetuese ishin të padrejta

Rasti kishte të bënte me ankesën e një politikani me
banim në Republika Srpska (një nga dy entitetet
përbërëse të Bosnjës dhe Hercegovinës), i cili e
deklaron veten si boshnjak, për faktin se ishte
ligjërisht e pamundur që të dalë në zgjedhje të
Kryesisë së vendit. Gjykata vërejti se ndërsa z. Pilav,
pasi që lidhej me një nga “kombësitë përbërëse”,
kishte të drejtë kushtetuese që të marrë pjesë në
zgjedhje për Kryesi, atij do t’i kërkohej që të largohet
nga shtëpia e tij dhe të shkojë në Federatën e Bosnjës
dhe Hercegovinës (një subjekti tjetër përbërës i Bosnje
-Hercegovinës), për të ushtruar në mënyrë efektive
këtë të drejtë. Gjykata konsideroi se përjashtimi i z.
Pilav nga zgjedhjet për Kryesi ishte i bazuar në një
kombinim të origjinës etnike dhe vendit të banimit,
duke arritur shkallën e një trajtimi diskriminues.

Sipas gjykimit të Dhomës në rastin Ivanovski
kundër
“Ish
Republikës
Jugosllave
të
Maqedonisë” (aplikacioni nr. 29908/11), publikuar
më 21.01.2016, Gjykata Evropiane për të Drejta të
Njeriut njëzëri vendosi se:
nuk ka pasur shkelje të nenit 6 (e drejta për
një proces të rregullt) të Konventës Evropiane për
të Drejta të Njeriut sa i përket mungesës së pretenduar
të qasjes në gjykatë;
ka pasur shkelje të nenit 6 për shkak të
padrejtësisë së përgjithshme të procedurës së
lustracionit; dhe

Shpërblimi i drejtë (neni 41)

ka pasur shkelje të nenit 8 (e drejta për
respektimin e jetës private dhe familjare).

Gjykata gjithashtu konstatoi se gjetja e shkeljes
përbënte në vetvete shpërblimin e drejtë të
mjaftueshëm për çdo dëm jo-material të pësuar nga z.
Pilav. Ajo më tej konstatoi se Bosnja dhe Hercegovina
duhet t’i paguante atij 6,607 euro (EUR) në lidhje me
kostot dhe shpenzimet.

Rasti kishte të bënte me procedurat e lustracionit
kundër kryetarit të atëhershëm të Gjykatës
Kushtetuese të “Ish Republikës Jugosllave të
Maqedonisë”, si rezultat i të cilave ai u shkarkua nga
detyra. Gjykata konstatoi në veçanti se një letër e
hapur nga Kryeministri, ku deklaronte se një anëtar i
Gjykatës Kushtetuese ka qenë bashkëpunëtor i
shërbimeve të sigurimit, të publikuar në media, ndërsa
procedurat e lustracionit kundër z. Ivanovski ishin në
pritje, ishte në kundërshtim me nocionin e një
“tribunali të pavarur dhe të paanshëm” në kuptim të
nenit 6. Analiza e gjykatave kombëtare në rastin e z.
Ivanovski nuk ishin mjaftueshëm të plota që të
konkludohet se ishte e nevojshme ndërhyrja në të
drejtat e tij sipas nenit 8. Për më tepër, ndërhyrja në të
drejtat e tij, në mënyrë të veçantë, ndalimi për të
pranuar ndonjë punë në shërbimin publik apo
akademik për një periudhë prej pesë vjetësh, ishte në
disporporcion me qëllimin legjitim që kërkohet të
arrihet.

Ligji që rregullon inspektimin e shpenzimeve
të partive politike ishte i paqartë
Sipas
gjykimit
të
Dhomës
në
rastin
e
CumhuriyetHalkPartisi
kundër
Turqisë
(aplikacioni nr. 19920/13), i publikuar më 26.04.2016,
Gjykata Evropiane për të Drejta të Njeriut njëzëri
vendosi se ka pasur:
shkelje të nenit 11 (Liria e tubimit dhe e
organizimit) të Gjykatës Evropiane për të Drejta të
Njeriut.
Rasti kishte të bënte me konfiskimin e një pjese të
konsiderueshme të aseteve të partisë kryesore
opozitare të Turqisë, CumhuriyetHalkPartisi, nga
Gjykata Kushtetuese pas një inspektimi të llogarive të
saj prej vitit 2007 deri në vitin 2009. Gjykata gjeti se
kërkesa ndaj partive politike që financat e tyre t’u
nënshtrohen një inspektimi zyrtar nuk ngriti në
vetvete një çështje në bazë të nenit 11, pasi që ajo i
shërbente qëllimeve të transparencës dhe
llogaridhënies, duke siguruar besimin e publikut në
procesin politik. Gjykata megjithatë theksoi se, duke
pasur parasysh rolin e rëndësishëm që luajnë partitë
politike në shoqëritë demokratike, çdo rregullore
ligjore që mund të ketë efektin e ndërhyrjes në lirinë e
tyre të tubimit, siç është kontrolli i shpenzimeve të
tyre, duhej të formulohej në terma që do të jepnin
indikacion të arsyeshëm se si ato dispozita do të
interpretoheshin dhe të zbatoheshin.

Shpërblimi i drejtë (neni 41)
Gjykata konstatoi se “Ish Republika Jugosllave e
Maqedonisë” duhej t’i paguante z. Ivanovski 4,500
euro (EUR) në lidhje me dëmin jo-material dhe 850
euro për kostot dhe shpenzimet.
Përjashtimi i politikanit boshnjak me banim
në Republika Srpska nga zgjedhjet për Kryesi
të Bosnje-Hercegovinës ishte diskriminues
Sipas gjykimit të Dhomës në rastin Pilav kundër
Bosnjës dhe Hercegovinës (aplikacioni nuk
41939/07), publikuar më 09.06.2016, Gjykata
Evropiane e të Drejtave të Njeriut vendosi njëzëri se ka
pasur:
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Në rastin CumhuriyetHalkPartisi, fushëveprimi
nocionit të shpenzimeve të paligjshme në bazë
dispozitave përkatëse ligjore në fuqi në atë kohë,
dhe sanksionet e aplikueshme për shpenzimet
paligjshme, prapëseprapë, ishin të paqarta.

i
të
si
e

shkelje të nenit 6 § 2 (prezumimi i pafajësisë)
të Konventës në lidhje me deklaratat e Ministrit të
Brendshëm në ditën e arrestimit të z. Popov;

Gjykata konstatoi se Turqia kishte për t’i paguar palës
kërkuese 1,085,800 euro (EUR) në lidhje me dëmin
material dhe 5,000 euro për kostot dhe shpenzimet.

shkelje të nenit 8 (E drejta për respektimin e
jetës private dhe familjare) për shkak të mbulimit
në medie të arrestimit të z. Popov dhe bastisjes dhe
konfiskimit të kryer në zyrat e znj. Popov; dhe

Puna e detyrueshme për një të burgosur të
moshës së pensionimit nuk është shkelje e
Konventës

shkelje të nenit 13 (E drejta për zgjidhje
efektive) në lidhje me nenet 3, 6 § 2 dhe 8.

nuk ka pasur shkelje të nenit 6 § 2 të
Konventës në lidhje me deklaratat e Kryeministrit
dhe prokurorit R.V. në ditën e arrestimit të z. Popov;

Shpërblimi i drejtë (neni 41)

Çështja kishte të bënte arrestimin e z Popov, ishSekretar i Përgjithshëm i Ministrisë së Financave,
gjatë një operacioni policor që ishte mbuluar gjerësisht
në medie. Gjykata konstatoi se z. Popov i ishte
nënshtruar trajtimit degradues nga ana e policisë gjatë
arrestimit të tij dhe se hetimet pasuese nuk ishin as
mjaft të shpejta dhe as nuk ishin kryer me kujdes të
nevojshëm. Kjo nuk mundësoi që as të vërtetohen dhe
as të përcaktohen faktet, kur është e zbatueshme,
lidhur me përgjegjësinë e policëve të përfshirë. Pasi që
z. Popov ishte liruar më pas nga gjykatat, Gjykata
konstatoi se deklaratat e Ministrit të Brendshëm në
ditën e arrestimit kishin rezultuar në shkelje të së
drejtës së tij që të prezumohet i pafajshëm, por jo
deklaratat nga ana e prokurorit publik R.V. ose të
Kryeministrit. Mbulimi në medie i arrestimit dhe
gjithashtu bastisja dhe konfiskimi i kryer në zyrat
noteriale kishte shkelur të drejtën e parashtruesve për
respektimin e jetës së tyre private. Në fund, Gjykata
konkludoi se parashtruesit nuk kishin pasur ndonjë
mjet sipas ligjit vendor që do t’u mundësonte atyre t’i
kërkojnë të drejtat e tyre përkatëse.

Sipas vlerësimit të Dhomës në rastin Meier kundër
Zvicrës (aplikacioni nr. 10109/14), i publikuar më
09.02.2016, Gjykata Evropiane për të Drejta të Njeriut
vendosi njëzëri se nuk ka pasur:
shkelje të nenit 4 § 2 (Ndalimi i punës së detyruar) i
Gjykatës Evropiane për të Drejta të Njeriut.
Rasti kishte të bënte me kërkesën që një i burgosur të
punojë pas moshës së pensionimit. Gjykata vuri në
dukje se ka pasur konsensus të pamjaftueshëm në
mesin e shteteve anëtare të Këshillit të Evropës në
lidhje me punën e detyruar për të burgosurit pas
moshës së pensionimit. Rrjedhimisht, ajo theksoi se,
nga njëra anë, autoritetet zvicerane gëzonin një liri të
konsiderueshme të vlerësimit dhe, nga ana tjetër,
asnjë ndalim absolut nuk mund të nxirret nga neni 4 i
Konventës. Puna e detyrueshme e kryer nga z. Meier
gjatë burgimit të tij, mund të konsiderohet si “ punë që
kërkohet të bëhet në rrjedhën e zakonshme të
ndalimit”, për qëllim të nenit 4 të Konventës.
Rrjedhimisht, kjo nuk përbënte “punë me forcë ose të
detyruar” në kuptim të këtij neni.

Shpërblimi i drejtë (neni 41)

Gjykata konstatoi se Bullgaria duhej t’i paguante z.
Popov 10.000 euro (EUR) dhe znj. Popova EUR 4,000
në lidhje me

Mbulimi në medie i arrestimit të ish sekretarit
të përgjithshëm të Ministrisë së Financave
rezultoi në shkelje të shumta të Konventës
Evropiane për të Drejtat e Njeriut

dëmin jo-material, dhe EUR 5,000 së bashku në lidhje
me kostot dhe shpenzimet.

Sipas vlerësimit të Dhomës rasti Popov kundër
Bullgarisë (aplikacioni nr. 39651/11), i publikuar më
09.06.2016, Gjykata Evropiane për të Drejta të Njeriut
vendosi njëzëri se ka pasur:

(Për më shumë detaje ju lutem vizitoni faqen e
internetit të Gjykatës Evropiane për të Drejta të
Njeriut: www.echr.coe.int)

shkelje të nenit 3 (ndalimi i trajtimit çnjerëzor
ose poshtërues dhe mungesa e hetimit efektiv)
të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut;

12

KOMISIONI I VENECIAS - NGJARJE ME RËNDËSI
4. Vendet frankofone – Drejtësia kushtetuese
Datë: 27 – 30 shtator 2016
Kishinau
Konferenca
e
Udhëheqësve të
Institucioneve të Shoqatës së Gjykatave Kushtetuese
që përdorin Gjuhën Frënge (SHGJKGJF).
5. Ukrainë - Drejtësia kushtetuese
Datë: 07 – 08 tetor 2016
Kiev – Konferencë me rastin e 20-vjetorit të Gjykatës
Kushtetuese të Ukrainës. Ky eveniment është i bashkëorganizuar nga Gjykata Kushtetuese dhe Komisioni i
Venecias, në kuadër të Kornizës së Bashkëpunimit
Programatik të Partneritetit midis Këshillit të
Evropës/Bashkimit Evropian dhe Vendeve të Evropës
Lindore, Koordinatori i Projekteve i OSBE-së në
Ukrainë, dhe IRZ-Stiftung.
6. Seanca e 108-të plenare e Komisionit të
Venecias të Këshillit të Evropës
Datë: 14 – 15 tetor 2016
Venecia - Scuola Grande di San Giovanni Evangelista.

1. Gjermani – Konferencë parlamentare
Datë: 04 korrik 2016

7. Armeni – Drejtësia kushtetuese

Berlin - Asambleja Parlamentare e Këshillit të
Evropës, në bashkëpunim me Komisionin e Venecias,
do të organizojë një konferencë parlamentare me temë
“Liria e Medies si Gur Themeli për Zgjedhjet
Demokratike”. Delegacioni i Komisionit të Venecias do
të flasë për standardet e medies në kuadrin e
zgjedhjeve, për etikën dhe transparencën mediatike
lidhur me interesat e partive politike, si dhe për rolin
që kanë parlamentet në sigurimin e lirisë mediatike në
kuadrin e zgjedhjeve.

Datë: 20 – 23 tetor 2016
Jerevan – Konferencë me temë “Roli dhe rëndësia e
vendimeve të gjykatave kushtetuese në adresimin e
hendeqeve legjislative dhe pasigurisë ligjore”, e
bashkë-organizuar nga Gjykata Kushtetuese e
Armenisë, Komisioni i Venecias, dhe Konferenca e
Organeve të Kontrollit Kushtetues të Vendeve me
Demokraci të Re.
Kjo Konferencë financohet nga programi i KiE/BE-së:
“Korniza e Bashkëpunimit Programatik në Vendet e
Partneritetit me Lindjen”.

2. Azi – Drejtësia kushtetuese
Datë: 08 – 13 gusht 2016
Nusa Dua – Shoqata e Gjykatave Kushtetuese Aziatike
dhe e Institucioneve të Barasvlershme (SHGKA) do të
mbajë kongresin e saj të tretë.

8. Seanca e 109-të plenare e Komisionit të
Venecias të Këshillit të Evropës
Datë: 09 – 10 dhjetor 2016
Venecia - Scuola Grande di San Giovanni Evangelista.

3. Bullgari – Drejtësia kushtetuese
Datë: 21 – 22 shtator 2016
Sofie – Kryetari i Komisionit të Venecias do të marrë
pjesë në Konferencën Ndërkombëtare për “Mbrojtjen
e të Drejtave Themelore të Qytetarëve dhe Sigurinë
Kombëtare në Botën Moderne: Roli i Gjykatave
Kushtetuese”, me rastin e 25-vjetorit të Gjykatës
Kushtetuese të Bullgarisë.
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AKTGJYKIMET
Pas një periudhe kohore, palët e treta iu drejtuan
Kolegjit të Apelit përsëri me ankesë, e cila u pranua e
bazuar, duke anuluar vendimet e mëparshme për atë
çështje dhe duke konstatuar se Dhoma e Posaçme nuk
ishte kompetente për ta gjykuar atë çështje.
Parashtruesi u ankua në Gjykatën Kushtetuese
kryesisht për shkelje të parimit res judicata nga
Kolegji i Apelit, me pretendimin se asnjë nga palët e
treta nuk kishte të drejtë ankimi pasi që ata në
instancën e fundit ishin deklaruar si persona të cilët
nuk ishin të autorizuar në procedurë dhe se Kolegji i
Apelit nuk kishte të drejtë të shqyrtonte parashtresat e
tyre.
Gjykata Kushtetuese së pari vlerësoi çështjet
paraprake procedurale të këtij rasti përfshirë dhe
historikun e tij. Gjykata Kushtetuese, më pastaj,
vlerësoi rastin në themelësi me ç’rast ndër të tjera
konstatoi se Kolegji i Apelit ka cenuar parimin e
sigurisë juridike dhe i ka mohuar parashtruesit një
gjykim të drejtë dhe të paanshëm sepse ka përdorur
procedurën e ankesës për të anuluar vendimet e
mëhershme dhe kishte referuar kontestin origjinal të
pronësisë përsëri në gjykatat e rregullta. Gjykata
konstatoi se vendimet e kontestuara ishin bërë res
judicata.

Aktgjykim
KI 132/15
Parashtrues
Manastiri i Deçanit

Kërkesë për vlerësimin e kushtetutshmërisë së dy
vendimeve të 12 qershorit 2015, nr. AC-I-13-0008 dhe
nr. AC-I-13-0009, të Kolegjit të Ankesave të Dhomës
së Posaçme të Gjykatës Supreme te Republikës se
Kosovës për çështje që lidhen me Agjencinë Kosovare
të Privatizimit

Gjykata Kushtetuese po ashtu theksoi se objekt
vlerësimi kushtetues janë vendimet e kontestuara të
Kolegjit të Apelit të vitit 2015, dhe kjo në asnjë
mënyrë, të favorshme apo të pafavorshme, nuk
reflekton mbi ligjshmërinë e procedurave të shumta
dhe të ndryshme që u zhvilluan para vendimeve të
kontestuara, sepse kjo është jashtë fushëveprimit të
juridiksionit të Gjykatës Kushtetuese.

Kolegji i Apelit i Dhomës së Posaçme të Gjykatës
Supreme te Republikës se Kosovës kishte vendosur në
një kontest pronësor ndërmjet parashtruesit
(Manastirit të Deçanit) dhe palëve të treta
(përfaqësuesit e ndërmarrjeve shoqërore “Iliria” dhe
“Apiko” në Komunën e Deçanit) në favor të
parashtruesit dhe ai vendim kishte marrë formë të
prerë res judicata.

Gjykata Kushtetuese konkludoi se ka pasur shkelje të
së drejtës së parashtruesit për një proces të drejtë dhe
të paanshëm, siç garantohet me nenin 31, paragrafi 2,
të Kushtetutës, në lidhje me nenin 6, paragrafi 1, të
Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut.
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KUSH MUND TË PARASHTROJË KËRKESË NË GJYKATËN KUSHTETUESE?
Përkitazi me palët që janë të autorizuara për të
parashtruar
kërkesë
për
vlerësimin
e
kushtetutshmërisë në Gjykatën Kushtetuese, bazuar
në Nenin 113 [Juridiksioni dhe Palët e Autorizuara] të
Kushtetutës së Republikës së Kosovës:

4. Komuna është e autorizuar të kontestojë
kushtetutshmërinë e ligjeve ose të akteve të
Qeverisë, të cilat cenojnë përgjegjësitë
komunale ose zvogëlojnë të hyrat e komunës,
në rast se komuna përkatëse është prekur nga
ai ligj ose akt.

1. Gjykata Kushtetuese vendos vetëm për rastet e
ngritura para gjykatës në mënyrë ligjore nga
pala e autorizuar.

5. 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.

2. Kuvendi i Kosovës, Presidenti i Republikës së
Kosovës, Qeveria dhe Avokati i Popullit janë të
autorizuar të ngrenë rastet në vijim:
(1) çështjen e përputhshmërisë së ligjeve, të
dekreteve të Presidentit e të Kryeministrit dhe
të rregulloreve të Qeverisë, me Kushtetutën;

6. Tridhjetë (30) a më shumë deputetë të
Kuvendit të Kosovës, janë të autorizuar të
ngrenë çështjen nëse Presidenti i Republikës së
Kosovës ka kryer shkelje serioze të Kushtetutës.

(2) përputhshmëria e Statutit të Komunës me
Kushtetutën.

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.

3. Kuvendi i Kosovës, Presidenti i Republikës së
Kosovës dhe Qeveria janë të autorizuar të
ngrenë çështjet në vijim:

(1) konflikti në mes të kompetencave kushtetuese
të Kuvendit të Kosovës, Presidentit të
Republikës së Kosovës dhe Qeverisë së Kosovës;

8. Gjykatat kanë të drejtë t’i referojnë
Gjykatës Kushtetuese çështje përkitazi me
përputhshmërinë kushtetuese të një ligji, nëse
ajo përputhshmëri është ngritur gjatë
procedurës gjyqësore dhe gjykata referuese nuk
është e sigurt për përputhshmërinë e ligjit të
kontestuar me Kushtetutën dhe nëse vendimi i
gjykatës referuese për rastin e caktuar, varet nga
përputhshmëria e ligjit në fjalë.

(2) përputhshmëria e referendumit të propozuar
me Kushtetutën;
(3) përputhshmëria e shpalljes së Gjendjes së
Jashtëzakonshme dhe veprimeve të ndërmarra
gjatë Gjendjes
së Jashtëzakonshme me
Kushtetutën;
(4) përputhshmëria e një amendamenti të
propozuar kushtetues me marrëveshjet e
detyrueshme ndërkombëtare, të ratifikuara sipas
kësaj
Kushtetute
dhe
rishikimi
i
kushtetutshmërisë së procedurës së ndjekur;

9. Kryetari i Kuvendit të Kosovës duhet të referojë
amendamentet kushtetuese të propozuara para
miratimit në Kuvend, me qëllim që të
konstatohet nëse amendamenti i propozuar i
zvogëlon të drejtat dhe liritë e garantuara me
kapitullin II të Kushtetutës.

(5) nëse është shkelur Kushtetuta gjatë zgjedhjes
së Kuvendit.

10. Juridiksioni shtesë mund të rregullohet me ligj.
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PARASHTRIMI I KËRKESËS
Si fillon procedura para Gjykatës?

Çfarë është procedura para Gjykatës?

Fillimi i procedurës në Gjykatën Kushtetuese bëhet
përmes paraqitjes së kërkesës në Gjykatë.

Në rast se Gjykata Kushtetuese konstaton se kërkesa
është e lejueshme, ajo do të kërkojë nga pala tjetër të
parashtrojë përgjigjen apo dokumentet e saj të
ndërlidhura me kërkesën.

Kërkesa parashtrohet duke e plotësuar formularin e
kërkesës, të cilin mund ta shkarkoni nga ueb-faqja e
Gjykatës ose ta kërkoni drejtpërdrejt në Gjykatë (edhe
pse kjo mund t’ju marrë më shumë kohë).

Mungesa e përgjigjes nga pala tjetër nuk ndikon në
procedurën para Gjykatës Kushtetuese.
Procedura zhvillohet në formë të shkruar. Sidoqoftë,
Gjykata mund të vendos të mbajë shqyrtim publik kur
të jetë e nevojshme, që të shqyrtohen çështje të
rëndësishme për marrjen e vendimit.
Parashtruesi i kërkesës mund ta paraqet rastin e tij/saj
para Gjykatës Kushtetuese apo mund ta përcaktojë
personin i cili do ta përfaqësojë atë.
Në këtë rast, parashtruesi i kërkesës këshillohet të
angazhojë avokat për të përfaqësuar lëndën e tij.
Kërkohet nga përfaqësuesi
autorizimin me shkrim.

Para se ta plotësoni formularin e kërkesës, ju lutemi që
të konsultoni “Udhëzimet” për plotësimin e formularit,
të cilin mund ta gjeni gjithashtu në ueb-faqen e
Gjykatës Kushtetuese.
Pasi ta keni plotësuar formularin e kërkesës, ju duhet
ta dorëzoni atë personalisht në Gjykatë, gjatë orarit të
rregullt të punës, ose nëpërmjet postës së rregullt apo
me postë elektronike (e-mail).
Kërkesat duhet të jenë të arsyetuara dhe atyre duhet
t’u bashkëngjiten provat dhe të gjitha dokumentet e
tjera të nevojshme (mos i dorëzoni dokumentet
origjinale për shkak se ato nuk do t’ju kthehen pas
përfundimit të shqyrtimit të lëndës).
Çfarëdo pyetje në lidhje me këtë mund ta drejtoni në
adresën elektronike: gjykata.kushtetuese@gjk-ks.org.
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INFORMATA PËR GJYKATËN
Ndërtesa e Gjykatës Kushtetuese:
Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës, që nga funksionalizimi i saj më 2009,
është e vendosur në ish-objektin e Trupave Mbrojtëse të Kosovës, që ndodhet në qendër
të Prishtinës, në lagjen “Pejton”. Ky lokacion i Gjykatës, në qendër të kryeqytetit, është
simbol i qasjes së barabartë të të gjithë qytetarëve dhe të palëve të tjera të autorizuara
në drejtësinë kushtetuese. Ky objekt ndër vite është përshtatur për nevojat dhe për
natyrën e punës së Gjykatës Kushtetuese. Kjo është bërë me ndihmën e donatorëve, siç
është ndërtimi i sallës së gjykimeve, që është financuar nga Gjykata Kushtetuese e
Republikës së Turqisë në vitin 2010, themelimi i Bibliotekës së Gjykatës, e cila u
mbështet në tërësi nga projekti i GIZ-it për Reformë Ligjore, si dhe sigurimi i zyrave
shtesë (kontejnerë), donacion nga Gjykata Kushtetuese e Republikës së Turqisë në vitin
2011. Ky objekt ka gjithsej 784 m2 dhe shfrytëzohet nga 65 punonjës të Gjykatës.

ADRESA
Rruga: “Perandori Justinian”, nr. 44, 10000, Prishtinë
Tel: +381 (0)38 60 61 62
Mob: +377 (0)45 200 595; +377 (0)45 200 576
Fax: +381 (0)38 60 61 70
E-mail: gjykata.kushtetuese@gjk-ks.org
Ueb: www.gjk-ks.org

