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Prishtinë, 03 prill 2020 
Nr. ref.:RK 1538/20 

 
 
 
 

 
 

AKTVENDIM PËR PAPRANUESHMËRI 
 

në 
 

rastin nr. KI188/19 
 

Parashtrues 
 

Saranda Nimani 
 
 

Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës Themelore në 
Mitrovicë, C. nr. 61/2008, të 14 majit 2019 

 
 

GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS 
 

 
e përbërë nga: 
 
Arta Rama-Hajrizi, kryetare 
Bajram Ljatifi, zëvendëskryetar 
Bekim Sejdiu, gjyqtar 
Selvete Gërxhaliu-Krasniqi, gjyqtare 
Gresa Caka-Nimani, gjyqtare 
Safet Hoxha, gjyqtar 
Radomir Laban, gjyqtar 
Remzije Istrefi-Peci, gjyqtare, dhe 
Nexhmi Rexhepi, gjyqtar 
 
 
Parashtruesi i kërkesës 
 
1. Kërkesa është dorëzuar nga Saranda Nimani, nga Mitrovica (në tekstin e 

mëtejmë: parashtruesi i kërkesës), e cila përfaqësohet nga Gjuran Q. Dema, 
avokat nga Prishtina. 
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Vendimi i kontestuar 
 
2. Parashtruesja e kërkesës kundërshton kushtetutshmërinë e Aktvendimit të 

Gjykatës Themelore C. nr. 61/2008 të 14 majit 2019. 
 

3. Vendimi i kundërshtuar i është dërguar avokatit të parashtrueses së kërkesës 
më  23 korrik 2019. 

 
Objekti i çështjes 
 
4. Objekt i çështjes është vlerësimi i kushtetutshmërisë së aktvendimit të 

kontestuar të Gjykatës Themelore, me të cilin pretendohet të jenë shkelur të 
drejtat dhe liritë e parashtrueses së kërkesës, të garantuara me nenin 46 
[Mbrojtja e Pronës] të Kushtetutës së Republikës së Kosovës (në tekstin e 
mëtejmë: Kushtetuta). 
 

Baza juridike 
 
5. Kërkesa bazohet në paragrafët 1 dhe 7, të nenit 113 [Juridiksioni dhe Palët e 

Autorizuara] të Kushtetutës, nenet 22 [Procedimi i kërkesës], 47 [Kërkesa 
individuale], 48 [Saktësimi i kërkesës] dhe 49 [Afatet]të Ligjit nr. 03/L-121 për 
Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: Ligji) 
dhe rregullin 32 [Parashtrimi i kërkesave dhe përgjigjeve] të Rregullores së 
Punës së Gjykatës Kushtetuese (në tekstin e mëtejmë: Rregullorja e Punës). 

 
Procedura në Gjykatën Kushtetuese 
 
6. Më 18 tetor2019, parashtruesja e kërkesës e dorëzoi kërkesën në Gjykatën 

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

7. Më 29 tetor 2019, Kryetarja e Gjykatës caktoi gjyqtarin Bajram Ljatifi gjyqtar 
raportues dhe Kolegjin shqyrtues, të përbërë nga gjyqtarët: Bekim Sejdiu 
(kryesues), Remzije Istrefi-Peci dhe Nexhmi Rexhepi. 

 
8. Më 4 nëntor 2019, Gjykata njoftoi parashtruesen e kërkesës për regjistrimin e 

kërkesës dhe i dërgoi një kopje të kërkesës Gjykatës Themelore. 
 

9. Më 26 shkurt 2020, pas shqyrtimit të raportit të gjyqtarit raportues, Kolegji 
shqyrtues i rekomandoi njëzëri Gjykatës papranueshmërinë e kërkesës. 

 
Përmbledhja e fakteve 
 
10. Në bazë të shkresave të lëndës rezulton se parashtruesja e kërkesës ka qenë 

viktimë e një aksidenti komunikacioni në Mitrovicë. 
 

11. Më 21 janar 2008, parashtruesja e kërkesës i ka parashtruar Gjykatës 
Komunale kërkesëpadi kundër Kompanisë së Sigurimeve “Dardania” për 
kompensim në të holla por pa paguar për këtë taksën obligative në shumë prej 
20 Euro. 
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12. Më 11 dhjetor 2018, Gjykata i ka dërguar një urdhër avokatit të parashtrueses 
së kërkesës, në të cilën ka kërkuar pagesën e shumës në të holla të paraparë me 
ligj për kërkesëpadinë e parashtruar në mënyrë që Gjykata të mund të vazhdojë 
me procedimin e lëndës. 
 

13. Më 19 dhjetor 2018, avokati i parashtrueses së kërkesës ka pranuar urdhrin e 
Gjykatës Themelore të datës 11 dhjetor 2018. 
 

14. Më 11 janar 2019, Gjykata Themelore mori Aktvendimin C.nr.61/08, me të cilin 
ka konstatuar se padia në këtë çështje juridike konsiderohej e tërhequr, për 
arsye se paditësja (parashtruesja e kërkesës) në afatin e paraparë ligjor nuk 
kishte kryer pagesën e taksës gjyqësore për padinë e parashtruar, dhe 
gjithashtu nuk ishte paraqitur në seancën e caktuar. 
 

15. Më 6 maj 2019, avokati i parashtrueses së kërkesës ka paraqitur propozim për 
kthim në gjendje të mëparshme në Gjykatën Themelore, në të cilin ai 
gjithashtu ka kërkuar anulimin e vendimit C.nr.61/08 të 11 janarit 2019, duke 
cekur “që gjykata ka gabuar kur i ka dorëzuar urdhrin për pagesën e taksës 
gjyqësore avokatit H.N., nga Zyra e Avokatisë “Nikçi”, duke theksuar se 
paditësja i kishte revokuar autorizimin këtij avokati.” 

 
16. Më 14 maj 2019, Gjykata Themelore mori Aktvendimin C. nr. 61/2008, me të 

cilin ka hedhur poshtë propozimin për kthim në gjendje të mëparshme si të 
pabazuar. Në arsyetimin e aktvendimit, Gjykata Themelore ka cekur: 
 

“[…] dispozita e nenit 94 al.1 dhe al.2 nga Ligji i Procedurës Kontestimore 
përcakton se pala mund ta revokojë në çdo kohë prokurën, kurse 
përfaqësuesi mund ta denoncojë atë gjithashtu në çdo kohë, revokimi, 
respektivisht denoncimi i prokurës duhet t'i komunikohet gjykatës në të 
cilën zhvillohet procedura, me shkrim ose gojarisht në procesverbal, 
ndërsa dispozita e nenit 107 al.2, po që se pala ka më tepër përfaqësues 
ligjor apo me prokurë, mjafton që shkresa t’i dorëzohet njërit nga ta. 
 
Duke marrë parasysh se është detyrim i paditësit të njoftojë gjykatën për 
anulim të autorizimit, ndërsa e njëjta nuk ka vepruar sipas detyrimit 
ligjor, ashtu edhe av. Haxhi Nikçi nga zyra ligjore “Nikçi” ka mundur me 
kohë ta njoftojë paditësen me faktin se urdhri për pagesë të taksës 
gjyqësore i është dërguar atij, dhe për shkak të lëshimeve pala e cila është 
përgjegjëse për atë bartë pasojat ligjore të procedurës, e cila shihet në 
aktvendimin që është konstatuar se padia në këtë çështje juridike 
konsiderohet e tërhequr.” 

 
17. Avokati i parashtrueses së kërkesës ka paraqitur kërkesë në Zyrën e Prokurorit 

të Shtetit (në tekstin e mëtejmë: PSH) për të iniciuar kërkesën për mbrojtje të 
ligjshmërisë kundër aktvendimit të Gjykatës Themelore C. nr. 61/08, të 11 
janarit 2019. 
 

18. Më 08 gusht 2019, PSH i ka dërguar njoftim avokatit të parashtrueses së 
kërkesës në të cilin thuhet: 
 



 

4 
 

“ju njoftojmë se Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit ka gjetur së propozimi i 
juaj nuk mund të aprovohet, sepse pretendimet e cekura në propozimin 
tuaj nuk janë të mjaftueshme për paraqitjen e kërkesës për mbrojtje të 
ligjshmërisë sipas nenit 247.1 pika a) dhe b) të Ligjit për Procedurën 
Kontestimore.” 

 
Pretendimet e parashtruesit të kërkesës 
 
19. Parashtruesja e kërkesës pretendon se “parashtresa për denoncim të 

autorizimit iu dorëzua përfaqësuesit ligjor të parashtrueses së kësaj kërkese, 
por jo edhe gjykatës, për shkak se në atë kohë nuk mund të merrej jo vetëm 
numri i lëndës së formuar sipas padisë, por nuk kishte mundësi për 
komunikim me gjykatën në Mitrovicë”. 
 

20. Parashtruesja e kërkesës pretendon se “vendimi i gjykatës dhe njoftimi i 
Prokurorit Shtetëror janë lëshuar me aplikimin e gabuar të së drejtës 
materiale dhe me aplikimin e gabuar të ligjit në dëm të parashtrueses së kësaj 
kërkese”.  
 

21. Në mbështetje të kësaj, parashtruesja e kërkesës pretendon gjithashtu faktin se 
“Gjykata Themelore gaboi në zbatimin e së drejtës materiale lidhur me 
pagesën e taksave gjyqësore, sepse “Kriteret e pagesës së taksës gjyqësore 
janë rregulluar me Udhëzimin Administrativ, nr. 2008/02. Me nenin 6.5 dhe 
6.6 të këtij udhëzimi, është parashikuar se nëse pagesa e taksës nuk bëhet në 
afatin e lejuar, atëherë do të paguhet taksa shtesë prej 10 euro si dhe do të 
ndermirën veprime tjera të parashikuara me këto dispozita dhe pastaj do të 
mund të vjen në zbatim dispozita nga neni 253.5 të LPK-së, me të cilën është 
parashikuar konsiderimi i tërheqjes së padisë. Kjo dispozitë (neni 6.5 dhe 6.6 
të Udhëzimit Administrativ), fare nuk është zbatuar në rastin konkret, për 
shkak se aktvendimi për konsiderim të tërheqjes së padisë është marrë pa mos 
kërkuar taksën shtesë dhe pa mos zbatuar veprimet tjera të parashikuara me 
këtë dispozitë’.” 
 

22. Në lidhje me këtë, parashtruesja e kërkesës shton se “zbatimi i gabuar i ligjit 
sipas vendimeve të përmendura pati për pasojë cenimin e drejtpërdrejtë të të 
drejtave dhe lirive të parashtrueses së kësaj parashtrese për mbrojtje të pronës 
(analogjikisht të drejtën për dëmshpërblim material dhe jo material në formë 
të satisfaksionit, në aksident të komunikacionit), të pësuar pa fajin e saj”. 
 

23. Parashtruesja e kërkesës i kërkon Gjykatës që ta pranojë në tërësi këtë kërkesë 
si të ligjshme, të konstatojë shkeljet e të drejtave dhe lirive të saj dhe të kthejë 
çështjen përsëri për rigjykim. 
 

Pranueshmëria e kërkesës 
 
24. Gjykata së pari shqyrton nëse parashtruesja e kërkesës i ka përmbushur 

kriteret e pranueshmërisë, të përcaktuara me Kushtetutë dhe të specifikuara 
më tej me Ligj dhe me Rregullore të punës. 
 

25. Në këtë drejtim, Gjykata i referohet paragrafëve 1 dhe 7 të nenit 113 
[Juridiksioni dhe Palët e Autorizuara] të Kushtetutës, i cili përcakton: 
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„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.” 

 
26. Gjykata gjithashtu i referohet nenit 47.2 të Ligjit, i cili parasheh: 

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

 
27. Për më tepër, Gjykata merr parasysh rregullin 39 (1) (b) të Rregullores së 

Punës, i cili parashikon:  
 
“[...] 

(b) Gjykata lejohet të vendosë për kërkesën nëse janë shteruar të 
gjitha mjetet efektive të përcaktuara me ligj kundër aktgjykimit ose 
vendimit të kontestuar.” 

 
28. Gjykata, duke pasur parasysh shkresat e lëndës si dhe kronologjinë e 

veprimeve të ndërmarra nga parashtruesja e kërkesës dhe gjykata e rregullt, 
mund të konkludojë si vijon, parashtruesja e kërkesës, shkaku i një aksidenti të 
komunikacionit, i ka parashtruar Gjykatës Komunale kërkesëpadi në të cilën ka 
kërkuar kompensimin nga kompania e sigurimeve për shkak të lëndimeve që 
ajo kishte pësuar me rastin e aksidentit të komunikacionit. Me atë rast është 
angazhuar edhe përfaqësuesi i saj H.N., i cili sipas autorizimit është dashur t’i 
ndërmerr të gjitha veprimet juridike në lidhje me këtë lëndë. 
 

29. Gjykata, më tej, konstaton se me rastin e parashtrimit të kërkesëpadisë nuk 
është paguar taksa në shumën prej 20 Eurove, e cila sipas ligjit parashihet si 
obligative. 
 

30. Tutje, Gjykata konstaton se përfaqësuesi  ligjor H.N., i cili ka qenë i autorizuar 
të veproj sipas kërkesëpadisë së saj më 7 mars 2014, e ka anuluar autorizimin 
dhe për këtë e ka njoftuar parashtruesen e kërkesës, por se ajo për këtë nuk i ka 
informuar organet kompetente gjyqësore. Në mbështetje të kësaj, ajo shton “ se 
ajo nuk ka mundur ta bëj këtë për shkak se Gjykata Themelore kompetente 
për rastin e saj gjendej në Mitrovicën Veriore”.  
 

31. Gjykata nuk i vlerëson këto pohime si të bazuara saktësisht për shkak se më 15 
maj 2018, ajo e ka autorizuar përfaqësuesin e ri, dhe ka njoftuar Gjykatën 
Themelore për këtë. Me të cilën mund të konkludohet se ajo në mënyrë të 
njëjtë ka mundur ta informoj Gjykatën Themelore se ka ardhur deri tek 
anulimi i autorizimit për përfaqësuesin H.N., dhe se komunikimi i 
mëtutjeshëm mund të vazhdoj me përfaqësuesin e ri të autorizuar. 
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32. Më tej Gjykata vëren se, Gjykata Themelore në vitin 2018 ka vazhduar me 
procedimin e kërkesëpadisë së parashtrueses së kërkesës, me ç’rast ka vërejtur 
se padia nuk ishte parashtruar në pajtim me kërkesat procedurale të 
përcaktuara me ligj, dhe për atë qëllim i dërgoi urdhër avokatit të 
parashtrueses, në të cilin kërkonte që “brenda afatit ligjor të mënjanohen të 
gjitha lëshimet procedurale, ashtu që t’i mundësohet asaj të vazhdojë me 
procedimin e rastit”. 
 

Gjykata konstaton se Gjykata Themelore i ka dërguar urdhrin për eliminimin e 
mangësive procedurale, përkatësisht pagesën e taksës monetare, përfaqësuesit 
të parashtrueses së kërkesës H.N., i cili sipas shkresave të lëndës edhe më tej 
ka qenë i autorizuar për përfaqësimin e saj, por  i cili sipas pohimeve në 
kërkesë nuk e ka informuar parashtruesen e kërkesës për këtë urdhër. 
 

33. Gjykata Themelore, në seancën  e re dëgjimore, bazuar në fletë-kthesë, 
konstatoi se urdhri i pagesës i lëshuar prej saj më 11 dhjetor 2018 ishte pranuar 
nga avokati i parashtrueses së kërkesës më 19 dhjetor 2018, por që nuk ishte 
paguar deri më 11 janar 2019, kur ishte e caktuar seanca dëgjimore për padinë. 
Prandaj, Gjykata Themelore konkludon se padia në këtë çështje juridike 
konsiderohet se është tërhequr, sepse “taksa nuk ishte paguar dhe, 
rrjedhimisht, nuk ishin përmbushur të gjitha kushtet procedurale në mënyrë 
që gjykata të vazhdojë me procedimin e padisë”. 

 
34. Gjykata, duke marrë parasysh përmbledhjen e ngjarjeve dhe pretendimeve të 

deritanishme të parashtrueses së kërkesës, mund të konkludojë se vetë akti i 
dorëzimit të urdhrit të pagesës avokatit të parashtrueses së kërkesës, të cilit 
sipas pretendimit të saj, ajo i kishte anuluar autorizimin, ka sjellë situatën ku 
ajo nuk kishte pasur informatë se kishte urdhër i cili duhet të përmbushët në 
mënyrë që të vazhdohet me procedurën e mëtejshme gjyqësore, dhe për këtë 
qëllim ajo ka parashtruar propozim për kthim në gjendje të mëparshme.  
 

35. Gjykata konstaton se, Gjykata Themelore, në propozimin për kthim në gjendje 
të mëparshme, është marrë me pretendimin ankimor të parashtrueses së 
kërkesës, ku rrjedhimisht ka konstatuar se, parashtruesja e kërkesës i ka 
dorëzuar gjykatës dy autorizime për dy avokatë që e përfaqësuan atë në këtë 
procedurë lëndore, mirëpo, ajo nuk i kishte dorëzuar gjykatës njoftimin që ajo 
në ndërkohë i kishte anuluar autorizimin njërit avokat, e që në pajtim me 
nenin 94, paragrafët 1 dhe 2, të Ligjit për Procedurën Kontestimore, kishte 
qenë detyrimi i saj ligjor.  
 

36. Në lidhje me këtë, Gjykata vëren se vetë parashtruesja e kërkesës kishte bërë 
lëshim procedural kur nuk kishte njoftuar Gjykatën Themelore se ajo kishte 
anuluar autorizimin e një avokati të autorizuar, për më tepër, ajo edhe në 
kërkesën për këtë gjykatë deklaron po atë fakt “se i kishte dërguar njoftimin 
njërit avokat, me të cilin e ka njoftuar se ia anulon autorizimin, por nuk e ka 
njoftuar edhe Gjykatën Themelore për atë veprim të ndërmarrë”.  
 

37. Për më tepër,  Gjykata e vlerëson si problematik pretendimin e parashtrueses 
së kërkesës se ish përfaqësuesi i saj nuk e ka njoftuar në lidhje me pranimin e 
urdhrit për pagesë, për shkak se sjellja e avokatit apo përfaqësuesit ligjor që 
është autorizuar nga ana e parashtrueses së kërkesës para gjykatave është 
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përgjegjësi e parashtruesit të kërkesës. Çfarëdo veprimi procedural apo 
mosveprim i avokatit apo përfaqësuesit i atribuohet parashtruesit të kërkesës( 
shih: Bekauri kundër Gjeorgjisë, nr. 14102/02, GJEDNJ, aktgjykimi i datës 10 
prill 2012, paragrafët 22-25; shih edhe: mutatis mutandis, rastin nr. KI02/10, 
Aktvendim për Papranueshmëri, Roland Bartezko, paragrafët 25-28, i datës 21 
mars 2011, si dhe Migliore dhe të tjerët kundër Italisë, nr. 58511/13, GJEDNJ, 
vendimi i datës 27 janar 2014).  

 
38. Rrjedhimisht, Gjykata, bazuar në aktvendimin e Gjykatës Themelore, si dhe 

bazuar në pretendimet e parashtrueses së kërkesës konstaton se në fakt 
parashtruesja e kërkesës e ka sjellë vetveten në situatë ku kërkesëpadia e saj 
nuk mund të shqyrtohet nga gjykatat e rregullta, dhe kjo për arsyen se ka bërë 
gabim procedural i cili në procedurën e mëtejme gjyqësore i ka pamundësuar 
të shfrytëzojë të gjitha mjetet e përcaktuara me ligj.  
 

39. Bazuar në të gjitha të cekura më lart, Gjykata konkludon se parashtruesja e 
kërkesës nuk i ka shteruar të gjitha mjetet juridike të përcaktuara me ligj në 
procedurën lëndore, përkatësisht nuk e ka përmbushur hapin e parë 
procedural, e që është parashtrimi i kërkesëpadisë pa mangësi procedurale me 
të cilën do të ishte mundësuar që të vazhdohet me procedurën gjyqësore në 
lidhje me kërkesëpadinë e saj (shih, ndër të tjera, rastet e Gjykatës 
Kushtetuese, KI07/09, Demë dhe Besnik Kurbogaj, Aktvendim për 
Papranueshmëri i 19 majit 2010, paragrafët 28-29; KI 178/18, Bujar Hoti, 
Aktvendim për Papranueshmëri i 30 janarit 2019, paragrafi 26). 
 

40. Prandaj, Gjykata konstaton se parashtruesja e kërkesës nuk i ka shteruar të 
gjitha mjetet juridike të përcaktuara me ligj, dhe rrjedhimisht, kërkesa është e 
papranueshme në pajtim me nenin 113.7 të Kushtetutës, me nenin 47.2 të Ligjit 
dhe me rregullin 39 (1) (b) të Rregullores së punës.  

 
 

  



.. 
PER KETO ARSYE 

Gjykata Kushtetuese, ne pajtim me nenin 113, paragrafet 1 dhe 7 te Kushtetutes, me 
nenin 47 te Ligjit dhe me rregullin 39 (1) (b) te Rregullores se punes, ne seancen e 
mbajtur me 26 shkurt 2020, njezeri 

VENDOS 

I. TE DEKLAROJE kerkesen te papranueshme; 

II. T'UA KUMTOJE kete vendim paleve; 

III. TE PUBLIKOJE kete vendim ne Gazeten Zyrtare, ne pajtim me nenin 
20-4 te Ligjit; 

IV. Ky vendim hyn ne fuqi menjehere. 
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