
 

 

Prishtinë, më 21 prill 2020 
Nr. Ref.:RK1550/20 

 
 
 
 
 
 

AKTVENDIM PËR PAPRANUESHMËRI 
 

në 
 

rastin nr. KI75/19 
 

Parashtrues 
 

Naim Prokshi 
 
 

Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të 
Kosovës, Pml.nr.4/2019, të 4 shkurtit 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 parashtruar nga Naim Prokshi me vendbanim në Komunën e 

Prishtinës (në tekstin e mëtejmë: parashtruesi i kërkesës). 
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Vendimi i kontestuar 
 

2. Parashtruesi i kërkesës konteston Aktgjykimin [Pml.nr.4/2019] e 4 shkurtit 
2019 të Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: 
Gjykata Supreme) në lidhje me Aktgjykimin [PA1.nr.345/2018] e 26 tetorit 2018 
të Gjykatë së Apelit dhe Aktgjykimin [P.nr.125/2017] e 25 janarit 2018 të Degës 
në Skenderaj të Gjykatës Themelore në Mitrovicë (në tekstin e mëtejmë: Gjykata 
Themelore).  

 
Objekti i çështjes 

 
3. Objekt i çështjes është kërkesa për vlerësim të kushtetutshmërisë së Aktgjykimit 

të kontestuar përmes së cilit, sipas pretendimit të parashtruesit të kërkesës, i 
janë shkelur të drejtat dhe liritë themelore të tij të garantuara me nenet 23 
[Dinjiteti i njeriut], 24 [Barazia para Ligjit] dhe 31 [E Drejta për Gjykim të Drejtë 
dhe të Paanshëm] të Kushtetutës të Republikës së Kosovës (në tekstin e 
mëtejmë: Kushtetuta) në lidhje me nenin 6 (E Drejta për një proces të rregullt) 
të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut (në tekstin e mëtejmë: KEDNJ). 
 

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

Autorizuara] të Kushtetutës, në nenet 22 [Procedimi i kërkesës] e 47 [Kërkesa 
Individuale] të Ligjit Nr. 03/L-121 për Gjykatën Kushtetuese të Republikës së 
Kosovës (në tekstin e mëtejmë: Ligji), si dhe në rregullin 32 [Parashtrimi i 
kërkesave dhe përgjigjeve] të Rregullores së punës së Gjykatës Kushtetuese të 
Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: Rregullorja e punës). 

 
Procedura para Gjykatës 
 
5. Më 8 maj 2019, parashtruesi i kërkesës e dorëzoi kërkesën në Gjykatën 

Kushtetuese të Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: Gjykata). 
 
6. Më 10 maj 2019, Kryetarja e Gjykatës caktoi gjyqtaren Gresa Caka-Nimani 

Gjyqtare raportuese dhe Kolegjin shqyrtues, të përbërë nga gjyqtarët: Bajram 
Ljatifi (kryesues), Safet Hoxha dhe Radomir Laban (anëtarë). 
 

7. Më 21 maj 2019, Gjykata njoftoi parashtruesin e kërkesës për regjistrimin e 
kërkesës. 
 

8. Më 21 maj 2019, Gjykata njoftoi palën e interesuar F.B për regjistrimin e 
kërkesës. 
 

9. Më 21 maj 2019, Gjykata njoftoi Gjykatën Supreme për regjistrimin e kërkesës 
dhe të njëjtës i ofroi një kopje të saj. 
 

10. Më 17 janar 2020, parashtruesi i kërkesës iu drejtuar Gjykatës përmes një 
urgjence, duke kërkuar zgjidhjen e çështjes së tij “me prioritet”.  
 

11. Më 11 mars 2020, Gjykata shqyrtoi raportin paraprak të Gjyqtares raportuese 
dhe njëzëri i rekomandoi Gjykatës papranueshmërinë e kërkesës. 
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Përmbledhja e fakteve 
 
12. Më 1 mars 2016, personi F.B kishte bërë kallëzim penal kundër parashtruesit të 

kërkesës në Stacionin Policor në Komunën e Skënderajt lidhur me veprën penale 
të kanosjes të përcaktuar përmes nenit 185 (Kanosja) të Kodit Penal të 
Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: KPRK).  
 

13. Më 18 tetor 2016, stacioni Policor në Skenderaj pas hetimit të rastit, kishte 
ushtruar kërkesë për zhvillimin e procedurës të kundërvajtës kundër 
parashtruesit të kërkesës në rastin me nr.2016-BF-0084, në kuptim të paragrafit 
1 të nenit 5 (Sulmi verbal) të Ligjit nr. 03/L-142 mbi Rendin dhe Qetësinë 
Publike.  

 
14. Më 11 korrik 2017, Divizioni i Kundërvajtjeve i Departamentit të Përgjithshëm 

të Gjykatës Themelore, përmes Aktvendimit [K.Nr.5034/2016], pezulloi 
procedurën e kundërvajtjes ndaj parashtruesit të kërkesës për shkak të 
pamundësisë së vërtetimit të gjendjes faktike.  
 

15. Më 1 nëntor 2017, parashtruesi i kërkesës dha një deklaratë në Policinë e 
Kosovës në cilësinë e të dëmtuarit, duke pretenduar se pala e interesuar F.B e 
kishte sajuar me qëllim ngjarjen e lartcekur përkitazi me veprën penale të 
kanosjes dhe kishte bërë lajmërim të rremë, duke kryer për pasojë veprën penale 
të lajmërimit apo kallëzimit të rremë të përcaktuar përmes paragrafit 1 të nenit 
390 (Lajmërimi apo kallëzimi i rremë) të KPRK-së. 
 

16. Më 2 nëntor 2017, Departamenti i Përgjithshëm i Prokurorisë Themelore në 
Mitrovicë (në tekstin e mëtejmë: Prokuroria Themelore), ngriti aktakuzën 
[PP.II.nr.634/2017] kundër F.B, për shkak të veprës penale të lajmërimit apo 
kallëzimit të rremë të përcaktuar përmes paragrafit 1 të nenit 390 të KPRK-së.  
 

17. Më 25 janar 2018, Gjykata Themelore përmes Aktgjykimit [P.nr.125/2017], e (i) 
shpalli fajtor palën e interesuar F.B për veprën penale të lajmërimit apo 
kallëzimit të rremë të përcaktuar përmes paragrafit 1 të nenit 390 të KPRK-së; 
(ii) e dënoi me gjobë në shumë prej treqind (300) euro; (iii) theksoi se në rast të 
mospagimit të gjobës, dënimi do të zëvendësohej me burgim bazuar në 
paragrafin 3 të nenit 46 (Dënimi me gjobë) të KPRK-së; (iv) e detyroi të paguaj 
shpenzimet e procedurës penale; ndërsa (v) për realizimin e kërkesës pronësoro 
juridike, të dëmtuarin, përkatësisht parashtruesin e kërkesës, e udhëzoi në 
kontest civil. 
 

18. Në një datë të paspecifikuar, pala e interesuar F.B parashtroi ankesë në Gjykatën 
e Apelit, duke pretenduar shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale, 
vërtetim të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe për shkak të vendimit 
mbi dënimin, me propozimin që Gjykata e Apelit të aprovojë ankesën si të bazuar 
dhe të anuloj Aktgjykimin e ankimuar, duke e liruar nga akuza. Në anën tjetër, 
më 17 prill 2018, Prokuroria e Apelit, përmes parashtresës [PPA/11.nr. 
354/2018] propozoi që të aprovohet si e bazuar ankesa e palës së interesuar F.B 
dhe që sipas detyrës zyrtare të anulohet Aktgjykimi i ankimuar dhe lënda të 
kthehet në rigjykim. 
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19. Më 26 tetor 2018, Gjykata e Apelit përmes Aktgjykimit [PA1.nr.345/2018], 
refuzoi si të pabazuar ankesën e mbrojtësit të të dënuarit, përkatësisht F.B dhe 
vërtetoi Aktgjykimin e Gjykatës Themelore.  
  

20. Në një datë të paspecifikuar, pala e interesuar F.B, paraqiti kërkesë për 
mbrojtjen e ligjshmërisë në Gjykatën Supreme, duke pretenduar shkelje 
esenciale të dispozitave të procedurës penale dhe shkelje të ligjit penal, me 
propozimin që Aktgjykimi i ankimuar të anulohet dhe ai të lirohet nga akuza ose 
çështja e tij të kthehet në rigjykim në Gjykatën Themelore. Në anën tjetër, më 17 
janar 2019, Prokurori i Shtetit përmes parashtresës [KMLP.II.nr.4/19] propozoi 
që kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë të refuzohet si e pabazuar. 
 

21. Më 4 shkurt 2019, Gjykata Supreme përmes Aktgjykimit [Pml.nr.4/2019], 
aprovoi si të bazuar kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë dhe ndryshoi 
Aktgjykimet e Gjykatës Themelore dhe të Apelit, respektivisht, duke e liruar 
personin F.B nga akuza. Gjykata Supreme, kishte vlerësuar, se në rrethanat e 
rastit konkret, nuk ishin përmbushur kriteret ligjore të veprës penale të 
lajmërimit apo kallëzimi i rremë të përcaktuar përmes nenit 390 të KPRK-së. Në 
këtë aspekt, Gjykata Supreme, kishte arsyetuar, ndër të tjera, si në vijim:  
 

“[...elementi më i theksuar i veprës penale, është lajmërimi jo të personit të 
vërtet por personit tjetër, si kryes të veprës penale, ndërsa në rastin konkret 
i dënuari e ka lajmëruar personin e saktë. Elementi i dytë është lajmërimi i 
veprës penale e cila ndiqet sipas detyrës zyrtare dhe ky element është 
anashkaluar edhe nga gjykata e shkallës së parë edhe ajo e shkallës së 
dytë]”.  

 
Pretendimet e parashtruesit të kërkesës 
 
22. Parashtruesi i kërkesës pretendon se përmes Aktgjykimit [Pml.nr. 4/2019] të 4 

shkurtit 2019 të Gjykatës Supreme, i janë shkelur të drejtat dhe liritë themelore 
të tij të garantuara me nenet 23 [Dinjiteti i njeriut], 24 [Barazia para Ligjit] dhe 
31 [E Drejta për Gjykim të Drejtë dhe të Paanshëm] të Kushtetutës në lidhje me 
nenin 6 (E Drejta për një proces të rregullt) të Konventës Evropiane për të 
Drejtat e Njeriut (në tekstin e mëtejmë: KEDNJ). 
 

23. Parashtruesi i kërkesës pretendon se Aktgjykimi i kontestuar i Gjykatës Supreme 
përmes të cilit është liruar nga akuza pala e interesuar F.B, është nxjerrë në 
shkelje të dispozitave të lartcekura të Kushtetutës sepse “personi në fjalë me 
qëllim e ka sajuar ngjarjen kinse parashtruesi i kërkesës e ka kërcënuar, duke 
ia cenuar integritetin personal dhe moral në familje dhe shoqëri”.  
 

24. Parashtruesi i kërkesës kërkon nga Gjykata që të shpallë kërkesën e tij të 
pranueshme si dhe të shpallë të pavlefshëm Aktgjykimin [Pml.nr.4/2019] e 4 
shkurtit 2019 të Gjykatës Supreme, duke e kthyer çështjen në rigjykim. 
 

Pranueshmëria e kërkesës 
 
25. Gjykata së pari vlerëson nëse parashtruesi i kërkesës i ka përmbushur kriteret e 

pranueshmërisë, të përcaktuara me Kushtetutë dhe të specifikuara më tej me 
Ligj dhe me Rregullore të punës. 
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26. Në këtë drejtim, Gjykata, fillimisht, i referohet paragrafëve 1 dhe 7 të nenit 113 

[Juridiksioni dhe Palët e Autorizuara] të Kushtetutës, që përcaktojnë:  
 

“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”. 

 
27. Në vazhdim, Gjykata gjithashtu shqyrton nëse parashtruesi i kërkesës i ka 

përmbushur kriteret e pranueshmërisë, siç përcaktohet me Ligj. Në lidhje me 
këtë, Gjykata së pari i referohet nenit 47 [Kërkesa individuale], 48 [Saktësimi i 
kërkesës] dhe 49 [Afatet] të Ligjit, të cilët përcaktojnë: 
 

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

Neni48 
[Saktësimi i kërkesës] 

 
"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". 
 

Neni 49 
[Afatet] 

 
"Kërkesa parashtrohet brenda afatit prej katër (4) muajve. Afati fillon të 
ecë që nga dita kur parashtruesit i është dorëzuar vendimi gjyqësor ...".  

 
28. Për sa i përket përmbushjes së këtyre kritereve, Gjykata konstaton se 

parashtruesi i kërkesës është palë e autorizuar, i cili konteston një akt të një 
autoriteti publik, përkatësisht Aktgjykimin [Pml. nr. 4/2019] e 4 shkurtit 2019 
të Gjykatës Supreme, pasi i ka shteruar të gjitha mjetet juridike të përcaktuara 
me ligj. Parashtruesi i kërkesës gjithashtu ka qartësuar të drejtat dhe liritë që ai 
pretendon se i janë shkelur, në pajtim me kërkesat e nenit 48 të Ligjit dhe ka 
dorëzuar kërkesën në pajtim me afatet e përcaktuara në nenin 49 të Ligjit. 
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29. Përveç kësaj, Gjykata shqyrton nëse parashtruesi i kërkesës ka përmbushur 
kriteret e pranueshmërisë të përcaktuara në rregullin 39 [Kriteret e 
pranueshmërisë] të Rregullores së punës. Në rrethanat e rastit konkret, Gjykata 
konsideron se është e rëndësishme të vlerësohet përmbushja e kritereve të 
Rregullores së punës të përcaktuara përmes: (i) pikës (b) të paragrafit 3 të 
rregullit 39 të Rregullorës së punës, sipas të cilës, Gjykata mund ta konsiderojë 
një kërkesë të papranueshme nëse e njëjta nuk është ratione materiae në pajtim 
me Kushtetutën; dhe (ii) paragrafit 2 të rregullit 39 të Rregullorës së punës, e 
sipas të cilës, Gjykata mund ta konsiderojë një kërkesë të papranueshme nëse 
kërkesa është qartazi e pabazuar, sepse parashtruesi i kërkesës nuk dëshmon 
dhe nuk mbështetë në mënyrë të mjaftueshme pretendimin e tij. E para është e 
rëndësishme përkitazi me pretendimet e parashtruesit të kërkesës lidhur me 
nenin 31 të Kushtetutës në lidhje me nenin 6 të KEDNJ-së, ndërsa e dyta, 
përkitazi me pretendimet e parashtruesit të kërkesës lidhur me nenet 23 e 24 të 
Kushtetutës, respektivisht. 
 

(i) Përkitazi me pikën (b) të paragrafit 3 të Rregullit 39 të Rregullores së 
Punës  

 
30. Gjykata fillimisht rikujton përmbajtjen e këtij rregulli si në vijim:  

 
(3) Gjykata mund ta konsiderojë një kërkesë të papranueshme nëse ndonjë 
nga kushtet në vijim është i pranishëm:  
 

[...] 
 
(b) kërkesa nuk është ratione materiae në pajtim me Kushtetutën; 

 
31. Siç është cekur më lart, në rrethanat e rastit konkret, Gjykata duhet të vlerësojë 

plotësimin e kritereve të përcaktuara përmes pikës (b) të paragrafit 3 të rregullit 
39 të Rregullores së punës, sipas të cilës, Gjykata mund të konsiderojë një 
kërkesë të papranueshme nëse e njëjta nuk është ratione materiae në pajtim me 
Kushtetutën.  
 

32. Kjo sepse rrethanat e rastit konkret ngërthejnë një procedurë penale të iniciuar 
dhe zhvilluar kundër personit F.B si rezultat i kallëzimit penal të parashtruesit 
të kërkesës lidhur me veprën penale të lajmërimit apo kallëzimit të rremë. Ky 
kallëzim penal kishte rezultuar në ngritjen e Aktakuzës kundër personit F.B dhe 
ky i fundit ishte shpallur fajtor përmes Aktgjykimit përkatës të Gjykatës 
Themelore dhe ishte vërtetuar përmes Gjykatës së Apelit. Këto dy Aktgjykime, 
ishin shpallur të pavlefshme nga Gjykata Supreme, dhe e cila e kishte shpallur 
të pafajshëm personin F.B dhe e kishte liruar nga të gjitha akuzuat. Për pasojë 
parashtruesi i kërkesës para Gjykatës konteston këtë vendim të Gjykatës 
Supreme e që ndërlidhet me një “akuzë penale” kundër një personi të tretë, me 
pretendimin se janë shkelur të drejtat dhe liritë e tij kushtetuese.  
 

33. Në këtë kontekst, Gjykata i referohet praktikës së saj relevante gjyqësore e që 
ndërlidhet me rrethana në të cilat parashtruesit e kërkesës pretendojnë shkelje 
të të drejtave dhe lirive themelore të tyre të garantuara me Kushtetutë si rezultat 
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i vendimeve të gjykatave të rregullta përkitazi me procedura penale kundër 
personave të tretë. Në rrethana të tilla, Gjykata duke u bazuar në praktikën 
gjyqësore të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut (në tekstin e mëtejmë: 
GJEDNJ), në harmoni me të cilën, bazuar në nenin 53 [Interpretimi i 
Dispozitave për të Drejtat e Njeriut] të Kushtetutës është e detyruar që të 
interpretoj të drejtat dhe liritë themelore të garantuara me Kushtetutë, ka 
vendosur se kërkesa të tilla, në parim, nuk janë ratione materiae në pajtim me 
Kushtetutën, duke i shpallur rrjedhimisht si kërkesa të papranueshme. Këto 
raste përfshijnë por nuk janë të kufizuara në rastet e Gjykatës KI97/14, me 
parashtrues, Velibor Jokić, Aktvendim për papranueshmëri i 8 dhjetorit 2015; 
KI52/18, me parashtrues, Zoran Stanišić, Aktvendim për papranueshmëri i 16 
janarit 2019; dhe KI12/19, me parashtrues Arben Mërxha, Aktvendim për 
papranueshmëri i 3 majit 2019, e të cilat janë të bazuara në praktikën gjyqësore 
të GJEDNJ-së, duke përfshirë por mos u kufizuar në rastet Istvánné Rékási 
kundër Hungarisë, Vendim i 25 nëntorit 1996, e Perez kundër Francës, 
Aktgjykim i 12 shtatorit 2004.  
 

34. Arsyeshmëria e kësaj praktike gjyqësore ndërlidhet me interpretimin e nenit 6 
të KEDNJ-së nga GJEDNJ, e që, për aq sa është relevante për rrethanat e rastit 
konkret, ndërlidhet me shprehjet "për cilëndo akuzë penale" dhe "të drejtat dhe 
obligimet", si pjesë përbërëse të nenit 31 të Kushtetutës dhe nenit 6 të KEDNJ-
së.  
 

35. Përkitazi me të parën, është theksuar se interpretimi i shprehjes "për cilëndo 
akuzë penale" të përshirë në nenin 31 e Kushtetutës në dritën e nenit 6 të 
KEDNJ-së, rezulton në konstatimin se e njëjta nënkupton ''cilëndo akuzë penale 
të ngritur kundër parashtruesit të kërkesës". Në këtë mënyrë, pretendimet e 
parashtruesve të kërkesës për shkelje të të drejtave dhe lirive të tyre themelore 
si pasojë e akuzave penale të cilat nuk janë ngritur kundër tyre, por kundër 
personave të tretë, nuk mund të bien brenda fushëveprimit të shprehjes ''për 
cilëndo akuzë penale" të përfshirë në nenin 31 të Kushtetutës dhe nenin 6 të 
KEDNJ-së. (Shih në këtë aspekt rastet e Gjykatës, KI 97/14, me parashtrues 
Velibor Jokić, cituar më lart, paragrafi 35; KI52/18 me parashtrues Zoran 
Stanišić, cituar më lart, paragrafi 49; dhe KI12/19, me parashtrues Arben 
Mërxha, cituar më lart, paragrafi 40).  
 

36. Në këtë aspekt, Gjykata gjithashtu ka theksuar se Kushtetuta dhe KEDNJ “nuk 
sigurojnë të drejtën e ndjekjes ose dënimit të një pale të tretë për një vepër 
penale. As Kushtetuta nuk ofron një të drejtë të tillë”. (Shih rastet e Gjykatës 
KI97/14, me parashtrues Velibor Jokić, cituar më lart, paragrafi 38; KI52/18, 
me parashtrues Zoran Stanišić, cituar më lart, paragrafi 51; dhe KI12/19, me 
parashtrues Arben Mërxha, cituar më lart, paragrafi 39). 
 

37. Ndërsa, përkitazi me çështjen e dytë, përkatësisht, interpretimin e shprehjes “të 
drejtat dhe obligimet” të përshirë në nenin 31 i Kushtetutës në dritën e nenit 6 
të KEDNJ-së, rezulton në konstatimin se e njëjta, për aq sa është relevante për 
rrethanat e rastit konkret, nuk nënkupton të drejtën për ndjekur penalisht palët 
e treta, por se ushtrimi i kësaj të drejte në kontekst të rrethanave që ndërlidhet 
me një akuzë penale kundër një personi të tretë, nënkupton mundësinë e 
ushtrimit të një të drejte të viktimës në procedurë civile për të siguruar 
dëmshpërblim simbolik ose për të mbrojtur një të drejtë civile, duke përshirë 
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edhe ato që mund të ndërlidhen me reputacionin. (Shih rastet e GJEDNJ-së 
Perez kundër Francës, cituar më lart, paragrafët 70 e 71; e Rekić kundër Bosnje 
Hercegovinës, Vendim i 29 marsit 2018, paragrafi 24; dhe rastet e Gjykatës KI 
97/14, me parashtrues Velibor Jokić, cituar më lart, paragrafi 36; KI52/18, me 
parashtrues Zoran Stanišić, cituar më lart, paragrafi 50; dhe KI12/19, me 
parashtrues Arben Mërxha, cituar më lart, paragrafi 41). 
 

38. Në këtë aspekt, Gjykata gjithashtu rikujton rastin e GJEDNJ-së Istvánné Rékási 
kundër Hungarisë, përmes të cilit, ndër tjerash, ishte theksuar:  
 

“[...] përderisa ruan parimin e përgjithshëm se e drejta për të gëzuar një 
reputacion të mirë përbën një "të drejtë civile" në kuptimin e dispozitës së 
mësipërme, Komisioni megjithatë konsideron që procedurat e zgjedhura 
nga kërkuesi për [...] fillimin e procedurës penale, nuk hyjnë në fushën e 
nenit 6 paragrafi. 1 të Konventës. Për dallim nga një veprim civil [...] qëllimi 
i procedurës penale në fjalë është të ndëshkojë personin e akuzuar në fjalë 
për kryerjen e një vepre penale. Sidoqoftë, e drejta e qasjes në gjykata të 
cilat neni 6 par. 1 i Konventës, ia mundëson secilit që kërkon përcaktimin e 
të drejtave të tij civile, mirëpo nuk përfshin ndonjë të drejtë për të ngritur 
procedurë penale kundër një personi të tretë.”  

 
39. Gjykata rithekson se edhe rrethanat e rastit konkret, ngërthejnë pretendime për 

shkelje të të drejtave dhe lirive themelore të parashtruesit të kërkesës e të cilat 
ndërlidhen me rezultatet e procedurës penale, si pasojë e “akuzës penale” ndaj 
një personit të tretë, dhe ndaj të cilit, Gjykata Supreme kishte nxjerrë Aktgjykim 
lirues. Për më tepër që, as rrethanat e rastit dhe as pretendimet e parashtruesit 
të kërkesës nuk ngërthejnë mundësinë dhe as nuk ndërlidhen me asnjë kontest 
civil dhe i cili do të mund të kishte rezultuar si pasojë e ushtrimit të ndonjë të 
drejte të viktimës e të ndërlidhur me procedurën e zhvilluar penale kundër një 
personi të tretë.  
 

40. Prandaj, siç u sqarua më lart, bazuar në praktikën gjyqësore të GJEDNJ-së dhe 
atë të Gjykatës, pretendimet e tilla të parashtruesit të kërkesës nuk hyjnë në 
fushëveprimin e nenit 31 të Kushtetutës në lidhje me nenin 6 të KEDNJ-së, dhe 
nuk janë ratione materiae në pajtim me Kushtetutën.  
 

(ii) përkitazi me paragrafin 2 të Rregullit 39 të Rregullores së Punës 
 

41. Gjykata fillimisht rikujton përmbajtjen e këtij rregulli si në vijim:  
 

“(2) Gjykata mund ta konsiderojë kërkesën të papranueshme, nëse 
kërkesa është qartazi e pabazuar, sepse parashtruesi nuk dëshmon dhe 
nuk mbështetë në mënyrë të mjaftueshme pretendimin e tij.” 
 

42. Në këtë kontekst, Gjykata gjithashtu rikujton që parashtruesi i kërkesës 
pretendon se Aktgjykimi i kontestuar i Gjykatës Supreme është nxjerrë edhe në 
shkelje të të drejtave dhe lirive themelore të tij të garantuara përmes neneve 23 
dhe 24 të Kushtetutës.  

 
43. Megjithatë, dhe lidhur me këto pretendime, Gjykata rikujton praktikën e saj 

gjyqësore sipas së cilës vetëm përmendja e një neni të Kushtetutës, pa arsyetim 
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të qartë dhe adekuat se si është shkelur ajo e drejtë, nuk mjafton si argument për 
të aktivizuar makinerinë e mbrojtjes që ofron Kushtetuta dhe Gjykata, si 
institucion që përkujdeset për respektimin e të drejtave dhe lirive themelore. 
(Shih, në këtë kontest, rastet e Gjykatës KI02/18, parashtrues Qeveria e 
Republikës së Kosovës [Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor], 
Aktvendim për papranueshmëri, i 20 qershorit 2019, paragrafin 36; KI95/19, 
parashtrues Ruzhdi Bejta, Aktvendim për papranueshmëri i 8 tetorit 2019, 
paragrafët 30-31; dhe KI99/19, parashtrues Persa Raičević, Aktvendim për 
Papranueshmëri i 7 nëntorit 2019, paragrafi 52).  
 

44. Një qëndrim i tillë i Gjykatës, është i bazuar në praktikën gjyqësore të GJEDNJ-
së, bazuar në të cilën, pretendimet apo ankesat e paarsyetuara dhe të 
pambështetura me argumente e prova, shpallen të papranueshme si qartazi të 
pabazuara. (Shih Udhëzuesin e GJEDNJ-së të 30 prillit 2019 për Kriteret e 
Pranueshmërisë; pjesën I. Papranueshmëria bazuar në merita; A. Kërkesat 
Qartazi të Pabazuara; 4. Ankesat e paarsyetuara: mungesa e provave, paragrafët 
280 deri më 283).  

 
45. Si rezultat, kërkesa e parashtruesit të kërkesës duhet të shpallet e papranueshme 

bazuar në (i) pikën b) të paragrafit 3 të rregullit 39 të Rregullores së punës lidhur 
me pretendimet e tij përkitazi me shkeljet e nenit 31 të Kushtetutës në lidhje me 
nenin 6 të KEDNJ-së; dhe (ii) në paragrafin 2 të rregullit 39 të Rregullores së 
punës lidhur me pretendimet e tij përkitazi me shkeljet e neneve 23 dhe 24 të 
Kushtetutës.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  




