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Prishtinë, më 29 mars 2021 
Nr.ref.:AGJ 1739/21  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
AKTGJYKIM  

 
në 

 
rastet KI45/20 dhe KI46/20 

 
Parashtrues 

 
Tinka Kurti dhe Drita Millaku 

 
 
 

Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimeve të Gjykatës Supreme të 
Kosovës, AA.nr. 4/2020, i 19 shkurtit 2020 dhe AA.nr.3/2020, i 19 

shkurtit 2020 
 
 

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 
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Parashtrueset e kërkesës 
 
1. Kërkesa KI45/20 është dorëzuar nga Tinka Kurti, në cilësi të kandidates së 

Lëvizjes VETËVENDOSJE! (në tekstin e mëtejmë: LVV) për zgjedhjet e 6 
tetorit 2019, me banim në Komunën e Prishtinës (në tekstin e mëtejmë: 
parashtruesja e parë e kërkesës). 
 

2. Kërkesa KI46/20 është dorëzuar nga Drita Millaku, në cilësi të kandidates së 
LVV për zgjedhjet e 6 tetorit 2019, me banim në Komunën e Prizrenit (në 
tekstin e mëtejmë: parashtruesja e dytë e kërkesës).  

 
Vendimet e kontestuara 
 
3. Parashtruesja e kërkesës KI45/20 – Tinka Kurti konteston Aktvendimin [AA 

.nr. 4/2020] e 19 shkurtit 2020, të Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës 
(në tekstin e mëtejmë: Gjykata Supreme). 
 

4. Parashtruesja e kërkesës KI46/20 – Drita Millaku konteston Aktvendimin [AA. 
nr. 3/2020] e 19 shkurtit 2020, të Gjykatës Supreme. 
 

Objekti i çështjes 
 

5. Objekti i çështjes së dy kërkesave në fjalë është vlerësimi i kushtetutshmërisë 
së vendimeve të kontestuara të Gjykatës Supreme, përmes së cilave 
parashtrueset e kërkesës pretendojnë se u janë shkelur të drejtat dhe liritë  
themelore të garantuara me nenet 7 [Vlerat], 24 [Barazia para Ligjit], 45 [Të 
drejtat Zgjedhore dhe të Pjesëmarrjes], 53 [Interpretimi i Dispozitave për të 
Drejtat e Njeriut] dhe nenin 55 [Kufizimi i të Drejtave dhe Lirive Themelore] të 
Kushtetutës së Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: Kushtetuta) në 
lidhje me nenin 14 (Ndalimi i diskriminimit) dhe nenin 3 (E drejta për zgjedhje 
të lira) të Protokollit nr. 1 të Konventës Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave 
dhe Lirive Themelore të Njeriut (në tekstin e mëtejmë: KEDNJ). 

 

Baza juridike 
 

6. Kërkesa bazohet në paragrafët 1 dhe 7 të nenit 113 [Juridiksioni dhe Palët e 
Autorizuara] të Kushtetutës, nenet 22 [Procedimi i kërkesës] dhe 47 [Kërkesa 
individuale] 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 të Republikës 
së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: Rregullorja e punës). 

 
Procedura në Gjykatën Kushtetuese 
 
7. Më 3 mars 2020, parashtrueset e kërkesës dorëzuan kërkesat e tyre në 

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

 

8. Më 19 maj 2020, Kryetarja e Gjykatës caktoi gjyqtarin Nexhmi Rexhepi – 
Gjyqtar raportues dhe Kolegjin shqyrtues të përbërë nga gjyqtarët: Arta Rama-
Hajrizi (kryesuese), Bekim Sejdiu dhe Selvete Gërxhaliu-Krasniqi. 
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9. Më 19 maj 2020, bazuar në rregullin 40 të Rregullores së punës, Kryetarja e 
Gjykatës urdhëroi bashkimin e kërkesave KI45/20 dhe KI46/20. 

 

10. Më 3 qershor 2020, Gjykata njoftoi parashtrueset e kërkesës për regjistrimin 
dhe bashkimin e kërkesave KI45/20 dhe KI46/20. 

 

11. Më 3 qershor 2020, Gjykata njoftoi Gjykatën Supreme për regjistrimin dhe 
bashkimin e kërkesave KI45/20 dhe KI46/20 dhe i dërgoi një kopje të 
kërkesës.  

 

12. Më 3 korrik 2020, Avokati i Popullit paraqiti para Gjykatës “Mendim Juridik i 
Avokatit të Popullit të Republikës së Kosovës në cilësinë e mikut të Gjykatës 
(Amicus Curiae) për Gjykatën Kushtetuese të Kosovës, [A.nr.193/2020], Tinka 
Kurti në lidhje me kërkesën për Aktvendimin AA.nr.4/2020 të znj. Tinka Kurti 
kundër Gjykatës Supreme të Kosovës”. 

 

13. Më 14 janar 2021, në bazë të paragrafit (1) të rregullit 55 [Amicus Curiae] të 
Rregullores së punës, Gjyqtari raportues u konsultua me Kolegjin shqyrtues 
lidhur me miratimin e kërkesës së Avokatit të Popullit për tu paraqitur si 
Amicus Curiae lidhur me rastin KI45/20. 

 

14. Më 15 janar 2021, pas konsultimit me Kolegjin shqyrtues, Gjyqtari raportues 
miratoi kërkesën e Avokatit të Popullit që të paraqitet si Amicus Curiae, duke 
pranuar kështu Mendimin Juridik të dorëzuar, si pjesë përbërëse e dosjes së 
rastit. Në të njëjtën ditë, Gjyqtari raportues njoftoi të gjithë gjyqtarët e 
Gjykatës mbi vendimin për lejimin e pjesëmarrjes së Avokatit të Popullit në 
cilësinë e Amicus Curiae në rastin KI45/20.  

 

15. Më 18 shkurt 2021 si dhe me 24 shkurt 2021, Kolegji shqyrtues shqyrtoi rastin 
dhe vendosi që rasti të shtyhet për shqyrtim në një nga seancat e radhës, me 
kërkesë që i njëjti të plotësohet. 

 

16. Më 26 mars 2021, Kolegji shqyrtues shqyrtoi raportin e Gjyqtarit raportues dhe 
njëzëri i rekomandoi Gjykatës pranueshmërinë e kërkesës.  
 

17. Po të njëjtën datë, Gjykata votoi, njëzëri, se ka pasur shkelje të nenit 24 
[Barazia para Ligjit] dhe nenit 45 [Të Drejtat Zgjedhore dhe të Pjesëmarrjes] të 
Kushtetutës në lidhje me nenit 14 (Ndalimi i diskriminimit) në lidhje me nenin 
3 (E drejta për zgjedhje të lira) të Protokollit nr. 1 të KEDNJ. Për rrjedhojë, 
Gjykata i shpalli si të pavlefshme: (i) Aktvendimet [AA. nr. 3/2020 dhe AA. nr. 
4/2020] e Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës, të 19 shkurtit 2020; (ii) 
Vendimet [Anr. 35/2020 dhe Anr. 36/2020] të Panelit Zgjedhor për Ankesa 
dhe Parashtresa, të 13 shkurtit 2020; dhe pikën 5 të Vendimit [nr. 102/A-
2020] të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, të 7 shkurtit 2020. 
 

18. Më 29 mars 2021, Gjykata publikoi Aktgjykimin në këtë rast.  
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Përmbledhja e fakteve 
 
19. Më 6 tetor 2019, u mbajtën zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e 

Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: Kuvendi). 
 

20. Më 27 nëntor 2019, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (në tekstin e mëtejmë: 
KQZ) certifikoi rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve të parakohshme për 
Kuvend. 

 

21. Më 5 shkurt 2020, Presidenti i Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: 
Presidenti), përmes kërkesës [Nr.102/2020], kërkoi nga KQZ-ja rekomandimin 
e kandidatëve të ligjshëm të radhës, që pasojnë sipas subjekteve politike 
përkatëse për zëvendësimin e deputetëve të Kuvendit, bazuar në rezultatet e 
certifikuara të zgjedhjeve të 6 tetorit 2019, pasiqë një numër i deputetëve ishin 
zgjedhur në poste qeveritare, rrjedhimisht të njëjtit duhej të zëvendësoheshin.  

 

22. Më 7 shkurt 2020, KQZ, përmes Vendimit [Nr.Prot. 102/A-2020], i dërgoi 
Presidentit “Rekomandimin për kandidatët e radhës për deputetë të Kuvendit 
të Kosovës”, me ç’ rast rekomandoi kandidatët e radhës për deputetë të 
Kuvendit në listën e subjektit LVV, si në vijim: kandidati Enver Haliti të 
zëvendësoje deputetin Albin Kurti – për shkak se është zgjedhur Kryeministër i 
Republikës së Kosovës; kandidati Alban Hyseni të zëvendësoje deputetin Glauk 
Konjufca, për shkak se është zgjedhur Ministër i Punëve të Jashtme dhe 
Diasporës; kandidatja Arta Bajralia të zëvendësojë deputeten Albulena Haxhiu, 
për shkak se është zgjedhur Ministre e Drejtësisë; kandidati Fitim Haziri të 
zëvendësoje deputetin Arben Vitia, sepse është zgjedhur Ministër i 
Shëndetësisë dhe; kandidati Eman Rrahmani të zëvendësojë deputetin Haki 
Abazi, sepse është zgjedhur Zëvendëskryeministër i dytë [...]. 
 

23. Sipas KQZ-së, ky zëvendësim është bërë duke u bazuar në pikën a të paragrafit 
2 të nenit 112 [Zëvendësimi i Anëtarëve të Kuvendit], të Ligjit Nr. 03/L-073 për 
Zgjedhjet e Përgjithshme në Republikën e Kosovës (në tekstin e mëtejmë: Ligji 
për Zgjedhjet e Përgjithshme ose LZP), që përcakton se zëvendësimi i deputetit 
bëhet "nga kandidati i ligjshëm në radhë i të njëjtës gjini i cili ka fituar 
numrin më të madh të votave të listës së riorganizuar të kandidatëve të 
Subjektit Politik në emër të së cilës garoi anëtari". Duke vepruar në këtë 
mënyrë, kandidatët e zëvendësuar nga lista e certifikuar nga KQZ, me 27 
nëntor 2019, për zgjedhjet e 6 tetorit 2019, që u bënë deputetë ishin: Enver 
Haliti me numër rendor 71, me 7.777 vota; Alban Hyseni me numër rendor 57, 
me 7.767 vota; Arta Baraliu me numër rendor 69, me 7.674 vota; Fitim Haziri 
me numër rendor 94, me 7.542 vota; Eman Rrahmani me numër rendor 109, 
me 7.044 vota.  
 

24. Sipas këtij interpretimi ligjor të dispozitës së lartcekur të bërë nga KQZ, që 
përcakton se me radhë për zëvendësim vjen "kandidati i ligjshëm në radhë i të 
njëjtës gjini", janë tejkaluar nga radha për zëvendësim kandidatja e gjinisë 
femërore, Tinka Kurti me numër rendor 30, me 7.655 vota dhe kandidatja 
tjetër e gjinisë femërore Drita Millaku, me numër rendor 36, me 7.063 vota, të 
cilat në listën e certifikuar nga KQZ më 27 nëntor 2019, kanë më shumë vota se 
kandidati Eman Rrahmani me numër rendor 109, me 7.044 vota. 
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25. Më 11 shkurt 2020, parashtrueset e kërkesës (Tinka Kurti dhe Drita Millaku), 
kandidate për deputete nga radhët e LVV, ndaras kanë paraqitur apel në 
Panelin Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa (në tekstin e mëtejmë: PZAP), 
kundër vendimit të KQZ-së [Nr.Prot. 102/A-2020 të 7 shkurtit 2020], duke 
theksuar se përzgjedhja e kandidatëve për zëvendësim të deputetëve të larguar 
është interpretim ligjor krejtësisht i gabueshëm, kundërkushtetues dhe i 
kundërligjshëm.  

 

26. Më 13 shkurt 2020, PZAP përmes Vendimeve [Anr. 35/2020] dhe [Anr. 
36/2020], refuzoi si të pabazuar apelet e parashtrueses së parë (Tinka Kurti) 
dhe parashtrueses së dytë (Drita Millaku), me arsyetimin vijues:  

 

“PZAP, konstaton se pretendimet e parashtruara në apel janë të 
pabazuara, dhe si të tilla i refuzoj për faktin se vendimi KQZ-së, me 
Nr.Prot. 102/ A-2020 i datës 07.02.2020, është i drejtë dhe i bazuar në 
ligj, pasi që zëvendësimet për anëtarë të Kuvendit të Republikës së 
Kosovës bëhen duke marrë parasysh kandidatin e radhës të njëjtës gjini 
dhe të njëjtit subjekt politik, ashtu si është vepruar edhe në rastin konkret. 
Prandaj çdo pretendim në ankesë lidhur me shkelje të ligjit nuk qëndron.”  

 
27. Kundër vendimeve të lartcekura të PZAP-it, parashtrueset e kërkesës 

parashtruan apelet përkatëse individuale pranë Gjykatës Supreme, duke 
propozuar që vendimet e PZAP-it të ndryshoheshin, ashtu që KQZ-ja të 
rishqyrtojë vendimin përkatës lidhur me mos emërimin e tyre si deputete të 
Kuvendit.  

 

28. Më 18 shkurt 2020, PZAP parashtroi në Gjykatën Supreme dy përgjigje në 
ankesë ku kundërshtoi në tërësi apelet e lartpërmendura të parashtrueseve të 
kërkesës, duke propozuar që të njëjtat të refuzohen si të pabazuara, ndërsa 
vendimet e lartpërmendura të PZAP-it  të vërtetohet si të ligjshme.  

 

29. Më 19 shkurt 2020, Gjykata Supreme nxori dy vendime lidhur me ankesat e 
parashtrueseve të kërkesës. Përmes Aktvendimit [AA. nr.4/2020] u refuzua si e 
pabazuar apeli i parashtrueses së parë (Tinka Kurti) e paraqitur kundër 
Vendimit të PZAP-it [A.nr. 35/2020] të 13 shkurtit 2020; ndërkaq, përmes 
Aktvendimit [AA.nr.3/2020] u refuzua si e pabazuar apeli i parashtrueses së 
dytë (Drita Millaku) e paraqitur kundër Vendimit të PZAP-it  [A.nr. 36/2020] 
të 13 shkurtit 2020. 
 

30. Në mes tjerash, Gjykata Supreme, në të dy Aktvendimet e lartcekura që janë 
identike në pjesën e arsyetimit, theksoi me sa vijon: 
 

“Gjykata Supreme pranon në tërësi si të bazuar qëndrimin juridik të PZAP-it 
lidhur me refuzimin si të pabazuar të apelit të [Tinka Kurtit/Drita Milakut], 
kandidate për deputete nga subjekti politik Lëvizja Vetevendosje, pasi që 
vendimi i kontestuar i PZAP-it është në tërësi i bazuar në dispozitat e Ligjit 
për Zgjedhjet e Pergjithshme në Republikën e Kosovës. 
 
Megjithatë, Gjykata Supreme e Kosovës, shqyrtoi edhe një herë të gjitha 
pretendimet e apelit të paraqitura kundër vendimit të PZAP me të cilat 
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pretendohet se vendimi i PZAP-it është krejtësisht i gabueshëm, diskriminues, 
i kundërligjshëm dhe kundër kushtetues, dhe gjeti se pretendimet e tilla janë 
të pabazuara, kjo për faktin se vendimi i kontestuar i PZAP-it, edhe sipas 
bindjes së Gjykatës Supreme, nuk është i gabueshëm, diskriminues, i 
kundërligjshëm dhe kundër kushtetues, kjo nga se në dispozitën e 
lartpërmendur ligjore nga neni 112.2 pika a, të Ligjit për Zgjedhjet e 
Përgjithshme në Republikën e Kosovës në fakt është paraparë formula e 
zëvendësimit të deputetëve, mandati i të cilëve ka përfunduar me marrjen e 
posteve në Qeveri të Republikës së Kosovës, kështu që në këtë dispozitë është 
paraparë klauzola respektivisht mënyra e zëvendësimit të këtyre deputetëve 
me deputet tjerë nga i njëjti subjekt politik dhe sipas gjinisë së njëjtë, kështu 
që kësaj zgjidhjeje ligjore, dhe kësaj formule të paraparë me ligj, nuk mund t'i 
shmanget tani për tani as KQZ-ja, as PZAPi, e as Gjykata Supreme e Kosovës. 
Përndryshe, është supozim se ligjet janë në pajtim me Kushtetutën e 
Republikës së Kosovës, andaj duhet zbatuar ashtu siç janë deri sa nga 
Gjykata Kushtetuese të konstatohet se një ligj apo ndonjë dispozitë ligjore e tij 
është në kundërshtim me Kushtetutën, andaj nuk mund të thuhet se zgjidhja 
ligjore e paraparë me nenin 112.2 pika a, të Ligjit për Zgjedhje të 
Përgjithshme në Republikën e Kosovës është kundër kushtetuese. Sipas kësaj 
zgjidhjeje ligjore deri më tani çdo herë është bërë zëvendësimi i deputetëve 
nga radhët e gjinisë së njëjtë, e jo sipas numrit të votave pa marrë parasysh 
gjininë, ashtu siç apeluesja pretendon, kështu që kësi soji është e ndërtuar një 
praktikë e ligjshme nga ana e KQZ, e bazuar në Ligjin për Zgjedhjet e 
Përgjithshme të Republikës së Kosovës, dhe e pranueshme deri më tani nga të 
gjitha subjektet politike dhe kandidatët për deputet në Parlamentin e 
Republikës së Kosovës, andaj as që mund të flitet për vendimin e KQZ-së dhe 
të PZAP-it si vendim diskriminues, të kundërligjshëm dhe kundër kushtetues.” 

 

31. Pas vendimmarrjes së Gjykatës Supreme, zëvendësimi i deputetëve për Kuvend 
është bërë bazuar në vendimmarrjen e KQZ-së dhe PZAP-it, siç edhe është 
konfirmuar nga Gjykata Supreme. 
 

32. Përmes kërkesave KI45/20 dhe KI46/20, parashtrueset e kërkesës kontestojnë 
para kësaj Gjykate kushtetutshmërinë e dy Aktvendimeve të lartcekura të 
Gjykatës Supreme. 

 

Pretendimet e parashtrueseve të kërkesës 
 

33. Parashtrueset e kërkesës pretendojnë që Aktvendimet e Gjykatës Supreme 
[AA.nr.4/2020 dhe  AA.nr.3/2020] të 19 shkurtit 2019, janë nxjerrë në shkelje 
të të drejtave dhe lirive themelore të tyre të garantuara me nenet 7 [Vlerat], 24 
[Barazia para Ligjit], 45 [Të drejtat Zgjedhore dhe të Pjesëmarrjes], 53 
[Interpretimi i Dispozitave për të Drejtat e Njeriut] dhe 55 [Kufizimi i të 
Drejtave dhe Lirive Themelore] të Kushtetutës në lidhje me nenin 14 (Ndalimi i 
diskriminimit) dhe nenin 3 (E drejta për zgjedhje të lira) të Protokollit nr. 1 të 
KEDNJ-së. 
 

34. Për sa i përket pretendimit për shkelje të nenit 24, në lidhje me nenit 7 dhe 
nenin 55 të Kushtetutës, parashtrueset e kërkesës e ndërtojnë rastin mbi 
pretendimin për diskriminim gjinor të kandidatëve për deputetë. Ato 
pretendojnë që interpretimi i nenit 112.2 (a) të Ligjit për Zgjedhjet e 
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Përgjithshme është në kundërshtim me (i) Ligjin nr. 05/L-020 për Barazinë 
Gjinore; dhe (ii) Ligjin nr. 05/L-021 për Mbrojtje nga Diskriminimi, të cilat 
janë norma të karakterit lex specialis në raport me barazinë gjinore dhe 
diskriminimin. 
 

35. Parashtrueset e kërkesës theksojnë se vendimet e kontestuara janë kundër 
kushtetuese, sepse cenojnë dy parimet kryesore kushtetuese, parimin e 
mosdiskriminimit dhe parimin e proporcionalitetit. Rrjedhimisht, 
parashtrueset e kërkesës theksojnë që vendimi i KQZ-së qartazi cenon parimin 
e mosdiskriminimit sipas kuptimit të paragrafit 2 të nenit 24 të Kushtetutës, ku 
përcaktohet se "Askush nuk mund të diskriminohet në bazë [...] gjinisë, [...] ose 
ndonjë statusi tjetër personal." Sipas parashtrueseve të kërkesës, kemi të 
bëjmë me një rast klasik të diskriminimit në bazë të gjinisë, të kandidatëve për 
deputetë.   

  

36. Interpretimi i nenit 112.2 (a) të Ligjit për Zgjedhjet e Përgjithshme, që 
përcakton se me radhë për zëvendësim vjen "kandidati i ligjshëm në radhë i të 
njëjtës gjini", është i gabueshëm sepse është vetëm interpretim tekstual, i 
reduktuar vetëm në rrethanorin e shkakut "i të njëjtës gjini", që domosdo sjellë 
pasoja të caktuara, e që shprehen në cenimin e të drejtës së garantuar 
kushtetuese sipas nenit 24.2 të Kushtetutës "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." Interpretimi i tillë 
gjuhësor, si mënyrë e interpretimit të ngushtë apo restriktiv, është tërësisht i 
gabuar në rastin konkret, sepse është në kundërshtim të plotë me frymën dhe 
qëllimin e të drejtës në Republikën e Kosovës dhe në normat ndërkombëtare 
në lidhje me votën, demokracinë dhe barazinë gjinore. 
  

37. Parashtrueset e kërkesës pretendojnë që interpretimi i dispozitës së 
lartpërmendur të Ligjit për Zgjedhjet e Përgjithshme është në kundërshtim me 
(i)  Ligjin Nr. 05/L-020 për Barazinë Gjinore dhe (ii) Ligjin 05/L-021 për 
Mbrojtje nga Diskriminimi, të cilat janë norma të karakterit lex specialis, në 
raport me barazinë gjinore dhe diskriminimin. 
 

38. Për sa i përket mospërputhjes së dispozitës së lartpërmendur me (i) Ligjin për 
Barazi Gjinore, sipas parashtrueseve të kërkesës ligjvënësi, jo vetëm që ka 
përcaktuar në mënyrë shprehimore masat për parandalimin e diskriminimit 
gjinor, por me kërkesën ''për përfaqësim të barabartë të femrave dhe 
meshkujve" me qëllim të "arritjes së barazisë gjinore", njëkohësisht ka 
përcaktuar po aq qartë dhe pa kurrfarë dykuptimësie, duke i saktësuar në 
mënyrë sasiore dhe ligjore masat e veçanta për arritjen e qëllimit madhor: 
"përfaqësim minimal prej pesëdhjetë përqind (50%) për secilën gjini," (Neni 6, 
paragrafi 8). Rrjedhimisht, paragrafi 2 i nenit 5 [Masat e përgjithshme për 
parandalimin e diskriminimit gjinor dhe sigurimin e barazisë gjinore] 
përcakton që: "Çdo dispozitë, e cila është në kundërshtim me parimin e 
trajtimit të barabartë sipas këtij ligji shfuqizohet".   

  

39. Parashtrueset e kërkesës gjithashtu vënë theksin tek neni 6 [Trajtimi i 
ndryshëm i përligjur] i Ligjit për Mbrojtje nga Diskriminimi, sipas së cilit asnjë 
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dispozitë, kriter ose praktikë "nuk konsiderohet diskriminim dallimi në trajtim 
[...]" nëse një i tillë "[...] është e justifikuar nga një qëllim legjitim dhe ekziston 
një marrëdhënie e arsyeshme proporcionaliteti ndërmjet mjeteve të 
përdorura dhe qëllimit të synuar". Në këtë kuptim, për arritjen e qëllimit 
madhor, barazisë gjinore, madje edhe duke përligjur trajtimin e ndryshëm që 
nuk konsiderohet diskriminim, neni 6 [Masat e veçanta] i Ligjit për Barazi 
Gjinore, ka përcaktuar "masa të veçanta të përkohshme" të cilat duhet të 
ndërmerren nga institucionet publike "me qëllim të përshpejtimit të realizimit 
të barazisë faktike midis femrave dhe meshkujve në ato fusha ku ekzistojnë 
pabarazi". Rrjedhimisht, masa të tilla të veçanta mund të përfshijnë "kuotën 
për të arritur përfaqësimin e barabartë të femrave dhe meshkujve;" (neni 6, 
paragrafi 2, pika 2.1.), që ligjvënësi shprehimisht e ka kodifikuar qartë si 
"Përfaqësimi i barabartë gjinor në të gjitha organet legjislative, ekzekutive 
dhe gjyqësore dhe institucionet e tjera publike [...]", ''përfshirë edhe organet e 
tyre drejtuese dhe vendimmarrëse," (neni 6, paragrafi 8) e që arrihet atëherë 
dhe vetëm atëherë kur sigurohet "[...] përfaqësim minimal prej pesëdhjetë 
përqind (50%) për secilën gjini".  

 

40. Sipas parashtrueseve të kërkesës Vendimi i KQZ-së [Nr. 102/A-2020], i 7 
shkurtit 2020 i ndërlidhur edhe me vendimet e tjera të kontestuara, paraqet 
interpretim të gabueshëm të një norme ligjore, duke e zhveshur të njëjtën nga 
thelbi normativ. Po ashtu, theksojnë që paragrafi 1 i nenit 27 (Kuotat Gjinore), i 
Ligjit për Zgjedhjet e Përgjithshme, më gjithë mangësitë gjuhësore, përcakton 
qartë se: "Në listën e kandidatëve të secilit subjekt politik së paku tridhjetë (30 
%) për qind janë meshkuj dhe së paku tridhjetë (30 %) për qind janë femra"; 
Shprehja ligjore e kuantifikuar "[...] së paku tridhjetë (30 %) përqind paraqet 
një kufi minimal të përfaqësimit gjinor në institucionet publike (kuotat 
gjinore), përfshirë edhe Kuvendin. Kjo nënkupton detyrimin ligjor që 
përfaqësimi  minimal gjinor, qoftë i grave apo i burrave, edhe në Kuvend, nuk 
mund të jetë nën tridhjetë (30 %) për qind. Pra, qartazi, 30% paraqet kufirin 
minimal të përfaqësimit gjinor, por jo kufirin më të lartë të përfaqësimit. 
Rrjedhimisht vendimi i KQZ-së [Nr. 102/A-2020] i 7 shkurtit 2020, për 
Rekomandim e zëvendësimit të deputetë/e-ve, në rastin konkret të deputeteve 
gra (Tinka Kurti dhe Drita Millaku), e bën pikërisht të kundërtën e normës, 
duke e interpretuar si kufi maksimal të përfaqësimit gjinor - të grave në 
Kuvend, dhe duke i eliminuar në rastin konkret dy kandidate gra me numër më 
të madh të votave në listën e kandidatë/e-ve të LVV-së, në favor të një 
"kandidati të ligjshëm në radhë i të njëjtës gjini". Rrjedhimisht, ky është 
interpretim diskriminues i një norme ligjore dhe njëkohësisht interpretim i 
gabueshëm i konceptit kushtetues të diskriminimit.    

 

41. Parashtrueset e kërkesës duke u referuar në nenin 53 të Kushtetutës, thirren 
edhe në praktikë gjyqësore të Gjykatës Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të 
Njeriut (në tekstin e mëtejmë: GJEDNJ), duke cituar rastin Thimmenos 
kundër Greqisë, kërkesa nr. 34369/97, e 6 prillit 2000, paragrafi 44, ku 
thekson "[e] drejta [...] për të mos u diskriminuar ... shkelet kur Shtetet 
trajtojnë në mënyre jo të barabartë persona në situata të ngjashme pa dhënë 
një justifikim objektiv dhe te arsyeshëm".  

  

42. Parashtrueset e kërkesës theksojnë që në mënyrë që një justifikim i tillë të jetë 
"objektiv dhe i arsyeshëm", ai duhet të plotësojë dy kushte të mëtejshme: (1) 
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duhet të ketë një "qëllim legjitim" për pabarazinë në fjalë dhe (2) duhet të ketë 
një "lidhje të arsyeshme të proporcionalitetit midis mjetit të përdorur dhe 
qëllimit të synuar" (shih rastin e GJEDNJ-së: "Çështja “në lidhje me disa 
aspekte të ligjeve për përdorimin e gjuhëve në arsim në Belgjikë” kundër 
Belgjikës, kërkesat Nr. 1474/62, 1677/62, 1691/62, 1769/63, 1994/63, 2126/64, 
Aktgjykim i 23 korrikut 1968, paragrafi 10; shih gjithashtu rastin X dhe të 
tjerët kundër Austrisë, kërkesa nr. 19010/07, GJEDNJ, Aktgjykim i 19 shkurtit 
2013, paragrafi 98). 

  

43. Përfundimisht parashtrueset e kërkesës theksojnë se kushtetutshmëria e 
tejkalimit të saj duhet të vlerësohet sipas disa hapave të caktuar analitikë, e ku 
propozojnë që të vlerësohet në bazë të testit të proporcionalitetit të nenit 55 të 
përcaktuar në rastin KO131/12, me parashtrues Dr. Shaip Muja dhe 11 
deputetë të Kuvendit të Republikës së Kosovës,  Aktgjykim i 15 prillit 2013, 
paragrafi 127. Parashtrueset e kërkesës theksojnë që neni 55, paragrafi 4 i 
Kushtetutës, përcakton se: "Me rastin e kufizimit të të drejtave të njeriut dhe 
interpretimit të atyre kufizimeve, të gjitha institucionet e pushtetit publik [...] 
e kanë për detyrë t'i kushtojnë kujdes [...] raportit midis kufizimit dhe qëllimit 
që synohet të arrihet". Po ashtu, paragrafi 2 i nenit 55, përcakton se: "Të 
drejtat dhe liritë themelore të garantuara me këtë Kushtetutë, mund të 
kufizohen vetëm deri në atë masë sa është e domosdoshme që, në një shoqëri 
të hapur dhe demokratike, të përmbushet qëllimi për të cilin lejohet kufizimi". 

 

44. Po ashtu, ky vendim i KQZ-së, dhe vendimet e tjera të kontestuara, qartazi 
cenojnë parimin e proporcionalitetit sipas kuptimit të paragrafit 2 të nenit 55 
[Kufizimi i te Drejtave dhe Lirive Themelore], të Kushtetutës, që përcakton 
qartazi se "Të drejtat dhe liritë themelore të garantuara me këtë Kushtetute, 
mund të kufizohen vetëm deri në atë masë sa është e domosdoshme që, në një 
shoqëri të hapur dhe demokratike, të përmbushet qëllimi për të cilin lejohet 
kufizimi". Mirëpo, edhe në rast të ndonjë kufizimi eventual, "vetëm me ligj" 
(po aty, paragrafi 1), në instancë të fundit, pa marrë parasysh rrethanat, çdo 
"Kufizim i të drejtave dhe lirive të garantuara me këtë Kushtetutë, nuk bën të 
mohojë kurrsesi esencën e së drejtës së garantuar" (po aty, paragrafi 5). Sipas 
parashtrueseve të kërkesës, KQZ përmes Vendimit të saj, përveç që ka bërë 
kufizim joproporcional, pa pasur ndonjë qëllim legjitim për të cilin është bërë 
kufizimi, kufizimi mohon edhe esencën e së drejtës së garantuar, të drejtën e 
votës. 

 

45. Përfundimisht, sipas parashtrueseve të kërkesës, interpretimi i vetëm i drejtë, 
lidhur me nenin 112 paragrafi 2.a të Ligjit për Zgjedhjet e Përgjithshme, bazuar 
në të gjitha normat kushtetuese, ligjore dhe instrumentet ndërkombëtare për 
të drejtat e njeriut të cekura në paragrafët e lartcekur të kësaj kërkese: 
"kandidati i ligjshëm në radhë i të njëjtës gjini", është vetëm ai/ajo kandidat 
që i takon gjinisë së nënpërfaqësuar sipas kuotës gjinore minimale prej 30%. 
Ky është detyrim kushtetues e ligjor për cilindo institucion shtetëror, përfshi 
këtu edhe Kuvendin. Në rastin konkret, sipas nenit 112 paragrafi 2 të Ligjit për 
Zgjedhjet e Përgjithshme, të dy gjinitë kanë arritur kuotën ligjore të 
përfaqësimit minimal prej 30%. Prandaj zëvendësimi në këtë rast bëhet vetëm 
sipas radhitjes në listën e kandidatëve sipas votave të marra në zgjedhjet e 6 
tetorit 2019, të certifikuara me 27 nëntor 2019 nga KQZ. Rrjedhimisht, në 
listën e pritjes së kandidatë/eve për zëvendësim nga lista e subjektit politik 
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Lëvizja Vetëvendosje, sipas votave janë Tinka Kurti me numër rendor 30, me 
7.655 vota dhe Drita Millaku, me numër rendor 36, me 7.063 vota, para 
kandidatit Eman Rrahmani me numër rendor 109, me 7.044 vota.  

 

46. Në anën tjetër, për sa i përket pretendimit për shkelje të nenit 7 të Kushtetutës, 
parashtrueset e kërkesës e ndërtojnë rastin mbi pretendimin se ky vendim i 
KQZ-së për zëvendësimin e deputetëve/eve me kandidatë/et e radhës që bazë 
përcaktuese ka gjininë e kandidatë/eve, duke përjashtuar gjegjësisht kufizuar 
të drejtën e fituar përmes shprehjes së lirë të vullnetit politik - votës, 
kandidateve të caktuara në radhë të pritjes, është në kundërshtim të plotë, të 
drejtpërdrejtë dhe të pamohueshëm me paragrafin 2 të nenit 7, të Kushtetutës, 
që garanton se: "Republika e Kosovës siguron barazinë gjinore si vlerë 
themelore për zhvillimin demokratik të shoqërisë, mundësi të barabarta për 
pjesëmarrje të femrave dhe meshkujve në jetën politike, ekonomike, sociale, 
kulturore dhe në fushat të tjera të jetës shoqërore". Ky cenim i njërës ndër 
vlerat "themelore për zhvillimin demokratik të shoqërisë", përbën shkelje të 
rëndë të Kushtetutës. 

 

47. Për sa i përket pretendimit për shkelje të nenit 45 të Kushtetutës, 
parashtrueset e kërkesës e ndërtojnë rastin mbi pretendimin se interpretimi i 
paragrafit 2 të nenit 112 të Ligjit Nr. 03/L-073 për Zgjedhjet e Përgjithshme, që 
përcakton se me radhë për zëvendësim vjen "kandidati i ligjshëm në radhë i të 
njëjtës gjini", është i gabueshëm sepse duke reduktuar interpretimin tekstual 
vetëm në rrethanorin e shkakut "i të njëjtës gjini", cenon të drejtën e garantuar 
kushtetuese sipas paragrafit 1 të neni 45 [Të Drejtat Zgjedhore dhe të 
Pjesëmarrjes] që garanton se: "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". Interpretimi i tillë i nenit 112.2 (a) i Ligjit për Zgjedhjet e 
Përgjithshme, është tërësisht i gabuar në rastin konkret, sepse është në 
kundërshtim të plotë me frymën dhe qëllimin e së drejtës së garantuar 
kushtetuese të qytetarëve në Republikën e Kosovës për të gëzuar "të drejtën të 
zgjedhë dhe të zgjedhet," përmes deformimit në mënyrë arbitrare të vullnetit të 
shprehur nëpërmjet të drejtës për të zgjedhë - votës, duke mohuar po aq në 
mënyrë arbitrare të drejtën e qytetares/it që të zgjedhet, pa e kufizuar këtë të 
drejtë me vendim gjyqësor. Asnjëra nga instancat vendimmarrëse në këtë rast 
(Gjykata Supreme, PZAP, KQZ), nuk ka ofruar asnjë akt gjyqësor që Tinka 
Kurtit dhe Drita Millakut i kufizon këtë të drejtë. 

 

48. Po ashtu, parashtrueset e kërkesës theksojnë se Aktvendimet e kontestuara në 
kontekst të interpretimit të nenit 112.2 (a) është në kundërshtim edhe me 
qëndrimin e vetë Gjykatës Supreme e cila në Aktvendimin [AA. nr. 34/2017], të 
17 nëntorit 2017 konstaton se: "pajtueshmëria me kuotën gjinore nënkupton 
përfaqësimin e minimum 30% të femrave dhe pasi përfaqësimi është 50% në 
këtë rast specifik, kjo nuk do të thotë se është në kundërshtim me LZP", (Rasti i 
Gjykatës nr. KI142/17, me parashtrues Mentor Jashari, Aktvendim për 
papranueshmëri i 10 prillit 2018, paragrafi 38). Këtë interpretim të Gjykatës 
Supreme, parashtrueset e kërkesës e konsiderojnë arsyetim të drejtë ligjor dhe 
të mjaftueshëm.  
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49. Përfundimisht, parashtrueset e kërkesës kërkojnë nga Gjykata që të shfuqizojë 
Aktvendimet e kontestuara të Gjykatës Supreme, sepse të njëjtit: (i) paraqesin 
shkelje të paragrafit 2 të nenit 7 [Vlerat], të Kushtetutës; (ii) cenojnë parimin e 
proporcionalitetit sipas kuptimit të paragrafit 2 të nenit 55 [Kufizimi i të 
Drejtave dhe Lirive Themelore]; (iii) cenojnë parimin e mosdiskriminimit nga 
paragrafi 2 i nenit 24 [Barazia para Ligjit]; si dhe (iv) janë nxjerrë në 
kundërshtim me nenin 53 [Interpretimi i Dispozitave për të Drejtat e Njeriut] 
të Kushtetutës. 

 

Mendim Juridik i Avokatit të Popullit në cilësinë e mikut të Gjykatës 
(Amicus Curiae) për Gjykatën Kushtetuese të Kosovës, [A.nr.193/2020], 
Tinka Kurti në lidhje me kërkesën për Aktvendimin AA.nr.4/2020 të znj. 
Tinka Kurti kundër Gjykatës Supreme të Kosovës  

 
50. Avokati i Popullit i paraqiti Gjykatës një Mendim Juridik në cilësinë e mikut të 

Gjykatës (Amicus Curiae), i cili ka për qëllim t’i ofrojë qëndrimet e tij lidhur 
me çështjet e ngritura në kërkesën KI46/20 që kanë të bëjnë me barazinë dhe 
mbrojtjen nga diskriminimi me rastin e zëvendësimit të kandidateve të radhës 
për deputetë të Kuvendit. Siç u shpjegua në procedurën para Gjykatës, ky 
Mendim Juridik është pranuar nga Gjykata dhe është bërë pjesë përbërëse e 
dosjes së rasteve KI45/20 dhe KI46/20. 

 

51. Avokati i Popullit thekson se në bazë të paragrafit 1 të nenit 132 [Roli dhe 
Kompetencat e Avokatit të Popullit] të Kushtetutës, paragrafit 9 të nenit 16 
[Kompetencat] të Ligjit nr. 05/L-019 për Avokatin e Popullit, nënparagrafit 13, 
paragrafit 2, të nenit 9 [Avokati i Popullit] të Ligjit Nr. 05/L-021 për Mbrojtje 
nga Diskriminimi dhe nenit 13 [Avokati i Popullit] të Ligjit Nr. 05/L-020 për 
Barazi Gjinore, e autorizojnë avokatin e popullit që të veprojë në cilësinë e 
mikut të Gjykatës. 

  

52. Avokati i Popullit vlerëson se një nga shembujt e zbatimit të parimeve 
interpretuese të ligjit ka të bëjë me raportin ndërmjet (i) Ligjit nr. 05/L-020 
për Barazi Gjinore dhe (ii) Ligjit nr. 03/L-073 për Zgjedhjet e Përgjithshme në 
Republikën e Kosovës, lidhur me kërkesat e tyre përkatëse për përfaqësim 
gjinor mes përfaqësuesve të zgjedhur.  

 

53. Lidhur me këtë çështje, Avokati i Popullit i referohet paragrafit 1 të nenit 27 të 
(ii) Ligjit për Zgjedhjet e Përgjithshme i cili përcakton se: "Në listën e 
kandidatëve të secilit subjekt politik së paku tridhjetë (30%) përqind janë 
meshkuj dhe së paku tridhjetë (30%) përqind janë femra; me nga një 
kandidat të secilës gjini përfshirë së paku njëherë në secilin grup prej tre 
kandidatëve, e që numërohet nga kandidati i parë në listë". Megjithatë, 
paragrafët 7 dhe 8 të nenit 6 të Ligjit për Barazi Gjinore paraqesin një kërkesë 
më të rreptë: "Organet legjislative (..) janë të obliguara të miratojnë dhe 
zbatojnë masa të veçanta për të arritur përfaqësimin e gjinisë më pak të 
përfaqësuar, deri në arritjen e përfaqësimit të barabartë të femrave dhe 
meshkujve sipas këtij ligji."; duke theksuar: "Përfaqësimi i barabartë gjinor në 
të gjitha organet legjislative arrihet kur sigurohet përfaqësim minimal prej 
pesëdhjetë përqind (50%) për secilën gjini, përfshirë edhe organet e tyre 
drejtuese dhe vendimmarrëse". 
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54. Në vijim, Avokati i Popullit vlerëson se sipas parimit lex specialis, kërkesa më e 
rreptë e Ligjit për Barazi Gjinore gëzon përparësi në raport me atë më pak të 
rreptë të Ligjit për Zgjedhjet e Përgjithshme. Po ashtu, edhe parimi lex 
posterior është me relevancë në këtë rast, pasi që Ligji për Barazi Gjinore u 
miratua nga Kuvendi më 28 maj 2015, ndërsa Ligji për Zgjedhjet e 
Përgjithshme u miratua, më 5 qershor 2008. Në bazë të kësaj, mund të 
konsiderojmë se kërkesa e përcaktuar në Ligjin për Barazi Gjinore reflekton më 
saktë vullnetin e përfaqësuesve të popullit në lidhje me këtë çështje, prandaj 
duhet të gëzojë përparësi në raport me Ligjin për Zgjedhjet e Përgjithshme. 

 

55. Sipas Avokatit të Popullit, dispozita e përkufizuar në pikën a) të paragrafit 2 të  
nenit 112 të Ligjit për Zgjedhjet e Përgjithshme, nënkupton se zëvendësimi 
duhet të bëhet vetëm me kandidatin e gjinisë së njëjtë, pa marrë parasysh se 
kandidati tjetër i gjinisë tjetër ka numër më të madh të votave. Rrjedhimisht 
Avokati i Popullit vëren se kjo dispozitë nuk është në pajtim me dispozitën e 
nenit 45 të Kushtetutës. 

 

56. Arsyeja e parë sipas Avokatit të Popullit qëndron në atë se zëvendësimi me 
kandidatin e ligjshëm sipas gjinisë së njëjtë, e cenon të drejtën e personit për tu 
zgjedhë, sepse në rastin konkret, zëvendësimi i kandidatëve sipas nenit 112, 
paragrafit 2 të Ligjit për Zgjedhjet, ka rezultuar me fitimin e të drejtës së 
kandidatit që ka më pak vota se sa kandidatet Tinka Kurti me 7655 vota dhe 
Drita Millaku me 7063 vota (rrjedhimisht kandidati Eman Rrahmani ka 611 
vota më pak se znj. Tinka Kurti dhe 19 vota më pak se znj. Drita Millaku). Pra, 
sipas këtij rregulli dy kandidatet gra (parashtrueset e kërkesës) nuk kanë 
arritur ta fitojnë të drejtën për tu zgjedhur anëtare të Kuvendit të Kosovës edhe 
përkundër faktit se kanë numër më të madh të votave se sa kandidati i cili 
është zëvendësuar sipas nenit 112, paragrafi 2 të Ligjit për Zgjedhjet. Avokati i 
Popullit konsideron se një formulim i tillë i jep përparësi vetëm gjinisë së 
kandidatit, gjë që bie në kundërshtim me rregullin sipas të cilit kandidati i cili 
ka numër më të madh të votave, fiton të drejtën për tu bërë anëtar i Kuvendit të 
Kosovës. 

 

57. Arsyeja e dytë të cilën e potencon Avokati i Popullit qëndron në atë që  
zëvendësimi i kandidatit të ligjshëm sipas gjinisë së njëjtë e cenon edhe të 
drejtën për të zgjedhë, pasi që nuk janë marrë parasysh 611 vota të kandidates 
Tinka Kurti, që i bie se nuk janë marrë parasysh 611 vota të qytetarëve të 
Kosovës. Për më tepër, Avokati i Popullit vëren se edhe kandidatja tjetër në 
radhë sipas numrit të votave nuk ka mundur ta gëzojë të drejtën për tu bërë 
anëtare e Kuvendit të Kosovës, edhe pse ka më shumë vota se kandidati i cili 
është zëvendësuar sipas nenit 112, paragrafit 2 të Ligjit për Zgjedhjet (Drita 
Millaku, 19 vota më tepër se kandidati Eman Rrahmani). 

 

58. Avokati i Popullit thekson se përmbajtja aktuale e nenit 112, paragrafit 2 të 
Ligjit për Zgjedhjet mund të duket në parim si garanci e ekzistimit të gjinisë më 
pak të përfaqësuar (kuota gjinore). Mirëpo, sa i përket kuotës gjinore, Avokati i 
Popullit vlerëson se kuota është garanci ligjore, e cila nuk mund të vihet në 
pyetje në asnjë rast, për shkak se pa marrë parasysh zëvendësimet e 
kandidatëve, domosdoshmërisht duhet që të plotësohet kushti që së paku 30% 
të vendeve të siguruara t’i ndahen kandidatëve të gjinisë më pak të 
përfaqësuar. Këtë vlerësim, Avokati i Popullit e mbështet në përcaktimet e 
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Ligjit për Zgjedhjet, përkatësisht neni 111 [Ndarja e Vendeve], paragrafi 6, 
sipas të cilit "Nëse pas ndarjes se vendeve të përcaktuara në paragrafin 5 të 
këtij neni kandidatëve të gjinisë pakicë nuk u janë ndarë se paku 30% nga 
numri i përgjithshëm i vendeve të subjektit politik, kandidati i fundit i 
zgjedhur i gjinisë shumicë zëvendësohet nga një kandidat i radhës i gjinisë 
tjetër në listën e rirenditur për kandidate, derisa numri i përgjithshëm i 
vendeve të ndara për gjininë pakicë të jetë së paku 30%". 

 

59. Më tej, Avokati i Popullit vëren se në rastet kur kuota prej 30% është 
përmbushur, atëherë radhitja e kandidatëve, duke përfshirë edhe zëvendësimin 
e tyre, duhet të bëhet sipas përcaktimit të nenit 111 [Ndarja e Vendeve], 
paragrafi 4, të Ligjit për Zgjedhjet, sipas së cilit "...Listat me kandidatë 
rirenditen sipas mënyrës zbritëse në bazë të numrit të votave të   fituara për 
secilin kandidat". Rrjedhimisht sipas këtij përcaktimi, në momentet kur kuota 
gjinore është përmbushur, renditja dhe rirenditja e kandidatëve (pa dallim 
gjinie) duhet të bëhet sipas numrit të votave që ata i kanë fituar, dhe çdo 
renditje tjetër rezulton me shkeljen e të drejtës kushtetuese për të zgjedhë, dhe 
për tu zgjedhur. 

 

60. Po ashtu, sipas Avokati të Popullit ka mospërputhje brenda neneve të Ligjit për 
Zgjedhjet, përkatësisht, në mes nenit 111, paragrafi 4, me nenin 112, paragrafi 2 
(pika a dhe b), dhe mospërputhjet e tilla sjellin konfuzion tek organet zbatuese 
të këtij ligji, gjë që mund të rezultojë me nxjerrjen e vendimeve me të cilat 
shkelen të drejtat e njeriut. 

 

61. Avokati i Popullit vlerëson se Gjykata Supreme me rastin e nxjerrjes së 
Aktvendimit AA nr. 4/2020, të 19 shkurtit 2020 ka përdorur një qasje të 
ngushtë, duke u fokusuar vetëm tek zbatimi i nenit 112, paragrafi 2 (pika a), 
duke mos marrë parasysh garancitë kushtetuese për barazi para ligjit të 
përcaktuar me nenin 24 të Kushtetutës dhe për të drejtat zgjedhore dhe të 
pjesëmarrjes, të përcaktuara me nenin 45 të Kushtetutës. 

 

62. Përfundimisht, Avokati i Popullit vlerëson se qëllimi i nenit 112, paragrafi 2 
(pika a) duket se është për ta mbajtur një status quo të kuotës gjinore prej 30% 
për gjininë pakicë në Kuvend, një herë kur ajo arrihet. Kjo dispozitë, duke 
pasur parasysh kuotën gjinore prej 30% parqet një pengesë në arritjen e 
përfaqësimit të barabartë të grave dhe burrave e që sipas Ligjit për Barazi 
Gjinore: "Përfaqësimi i barabartë gjinor në të gjitha organet legjislative, 
ekzekutive dhe gjyqësore dhe institucionet e tjera publike arrihet kur 
sigurohet përfaqësim minimal prej pesëdhjetë përqind (50%) për secilën gjini, 
përfshirë edhe organet e tyre drejtuese dhe vendimmarrëse" (neni 6, paragrafi 
2, nën-paragrafi 8). Për më shumë, Avokati i Popullit vlerëson se nenin 112, 
paragrafi 2 (pika a) do të kishte kuptim vetëm nëse kuota gjinore është 50% 
për secilën gjini. 

 
Dispozita relevante Kushtetuese dhe Ligjore 
 

Kushtetuta e Republikës së Kosovës 
 

Neni 7 [Vlerat] 
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1. Rendi kushtetues i Republikës së Kosovës bazohet në parimet e lirisë, 
paqes, demokracisë, barazisë, respektimit të të drejtave dhe lirive të 
njeriut dhe sundimit të ligjit, mosdiskriminimit, të drejtës së pronës, 
mbrojtjes e mjedisit, drejtësisë sociale, pluralizmit, ndarjes së pushtetit 
shtetëror dhe ekonomisë së tregut. 

 
2. Republika e Kosovës siguron barazinë gjinore si vlerë themelore për 
zhvillimin demokratik të shoqërisë, mundësi të barabarta për pjesëmarrje 
të femrave dhe meshkujve në jetën politike, ekonomike, sociale, kulturore 
dhe në fushat të tjera të jetës shoqërore. 

 
Neni 24 [Barazia para Ligjit] 

 
1. Të gjithë janë të barabartë para ligjit. Çdokush gëzon të drejtën e 
mbrojtjes së barabartë ligjore, pa diskriminim.  

 
2. 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.  

 
3. 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. 

 
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. 

 
Neni 55 [Kufizimi i të Drejtave dhe Lirive Themelore]  

 
1. Të drejtat dhe liritë themelore të garantuara me këtë Kushtetutë, mund 
të kufizohen vetëm me ligj.  
 
2. Të drejtat dhe liritë themelore të garantuara me këtë Kushtetutë, mund 
të kufizohen vetëm deri në atë masë sa është e domosdoshme që, në një 
shoqëri të hapur dhe demokratike, të përmbushet qëllimi për të cilin 
lejohet kufizimi.  
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3. Kufizimet e të drejtave dhe lirive themelore të garantuara me këtë 
Kushtetutë, nuk mund të bëhen për qëllime të tjera, përveç atyre për të 
cilat janë përcaktuar.  

 
4. Me rastin e kufizimit të të drejtave të njeriut dhe interpretimit të atyre 
kufizimeve, të gjitha institucionet e pushtetit publik, dhe sidomos gjykatat, 
e kanë për detyrë t’i kushtojnë kujdes esencës së të drejtës që kufizohet, 
rëndësisë së qëllimit të kufizimit, natyrës dhe vëllimit të kufizimit, raportit 
midis kufizimit dhe qëllimit që synohet të arrihet, si dhe të shqyrtojnë 
mundësinë e realizimit të atij qëllimi me kufizim më të vogël.  

 
5. Kufizimi i të drejtave dhe lirive të garantuara me këtë Kushtetutë, nuk 
bën të mohojë kurrsesi esencën e së drejtës së garantuar. 

 
Ligji Nr.03/L-073 për Zgjedhjet e Përgjithshme në Republikën e 

Kosovës 
 

Neni 27 
Kuotat Gjinore 

 
27.1 Në listën e kandidatëve të secilit subjekt politik së paku tridhjetë (30 
%) për qind janë meshkuj dhe së paku tridhjetë (30 %) për qind janë 
femra; me nga një kandidat të secilës gjini përfshirë së paku njëherë në 
secilin grup prej tre kandidatëve, e që numërohet nga kandidati i parë në 
listë.  

 
27.2 Kjo dispozitë nuk aplikohet te listat e përbëra nga një apo dy 
kandidatë. 

 
Neni 111  

Ndarja e vendeve 
 

[…] 
 

111.4 Të gjitha votat e fituara nga kandidatët që janë në listën e hapur të 
subjektit politik numërohen ndaras. Listat me kandidatë rirenditen sipas 
mënyrës zbritëse në bazë të numrit të votave të fituara për secilin 
kandidat. 

 
111.5 Vendet që i ndahen subjektit politik në paragrafin 2 të këtij neni u 
ndahen kandidatëve që gjenden në listën e rirenditur të kandidatëve të 
subjektit politik në paragrafin 4 të këtij neni, duke filluar nga kandidati i 
parë në listë sipas një renditje zbritëse, deri në mbarim të vendeve që i 
ndahen subjektit politik. Vendet shtesë që u ndahen subjekteve politike që 
përfaqësojnë komunitetin serb dhe komunitetet tjera joshumicë në Kosovë 
sikurse në paragrafin 3 të këtij neni u ndahen kandidatëve pasues nga 
lista e rirenditur nga paragrafi 4 i këtij neni e kandidatëve të subjektit 
politik. 
 
111.6 Nëse pas ndarjes së vendeve të përcaktuara në paragrafin 5 të këtij 
neni kandidatëve të gjinisë pakicë nuk u janë ndarë së paku 30% nga 
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numri i përgjithshëm i vendeve të subjektit politik, kandidati i fundit i 
zgjedhur i gjinisë shumicë zëvendësohet nga një kandidat i radhës i gjinisë 
tjetër në listën e rirenditur për kandidatë, derisa numri i përgjithshëm i 
vendeve të ndara për gjininë pakicë të jetë së paku 30%." 

 

Neni 112 
Zëvendësimi i Anëtarëve të Kuvendit 

 
112.1 Vendet e shpërndara ne përputhje me ketë Ligj mbahen personalisht 
nga kandidatet e zgjedhur dhe jo nga subjekti politik. Mandati i anëtarit 
nuk do të ndryshohet apo ndërpritet para se të përfundoj mandati përveç 
ne rastet vijuese:  
 
a) dënimi i anëtarit për vepër penale për të cilën ai apo ajo është dënuar 
me burgim sikurse parashikohet me anë të nenit 69.3 (6) të Kushtetutës;  
 
b) dështimi i anëtarit që të marrë pjesë në seancat e Kuvendit apo të 
Komiteteve për gjashtë (6) muaj radhazi, anëtar i të cilave ai apo ajo janë, 
përveç nëse jepet ndonjë arsye bindëse në pajtim me Rregullat e Kuvendit;  
 
c) humbja e mandatit të anëtarit, sipas nenit 29 të këtij ligji;  
 
d) vdekja e anëtarit;  
 
e) paaftësia mendore ose fizike e anëtarit, e përcaktuar me anë të vendimit 
përfundimtar gjyqësor, apo  
 
f) dorëheqja e anëtarit.  
 
112.2 Një anëtar i Kuvendit të Kosovës mandati i të cilit përfundon në 
pajtim me nenin 112.1 zëvendësohet si vijon: 
 
a) nga kandidati i ligjshëm në radhë i të njëjtës gjini i cili ka fituar numrin 
më të madh të votave të listës së riorganizuar të kandidatëve të Subjektit 
Politik në emër të së cilës garoi anëtari; 
 
b) nëse nuk ka ndonjë kandidat tjetër të ligjshëm me gjini të njëjtë nga 
lista e kandidatëve, nga kandidati i radhës i cili ka fituar numrin më të 
lartë të votave në listën e kandidatëve; 
 
Ligj për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 03/L-073 për 
Zgjedhjet e Përgjithshme në Republikën e Kosovës 

 
Neni 8 

 

2. Neni 111 i ligjit në fuqi, paragrafi 6. riformulohet si në vijon: 
 
111.6 Nëse pas ndarjes së vendeve të përcaktuara për kandidatët në listën e 
një subjekti politik, ashtu siç është përcaktuar në paragrafin 5 të këtij neni, 
kandidatëve të gjinisë pakicë nuk u janë ndarë së paku 30% nga numri i 
përgjithshëm i vendeve të ndarë për atë subjekt politik, kandidati i fundit i 
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zgjedhur i gjinisë shumicë zëvendësohet nga kandidati i radhës i gjinisë 
pakicë në listën e rirenditur për kandidatë, derisa numri i përgjithshëm i 
vendeve të ndara për gjininë pakicë të jetë së paku 30%. Ky paragraf nuk 
zbatohet ndaj ndarjes së vendeve nga lista që përbëhet prej një (1) apo dy 
(2) kandidatëve. 

 
Ligji Nr. 05/L -020 Për Barazi Gjinore 

 
Neni 5 

Masat e përgjithshme për parandalimin e diskriminimit gjinor 
dhe sigurimin e barazisë gjinore 

 
[...] 
 
2. Çdo dispozitë, e cila është në kundërshtim me parimin e trajtimit të 
barabartë sipas këtij ligji shfuqizohet. 
 

Neni 6 
Masat e veçanta 

 
1. Institucionet publike marrin masa të veçanta të përkohshme me qëllim 
të përshpejtimit të realizimit të barazisë faktike midis femrave dhe 
meshkujve në ato fusha ku ekzistojnë pabarazi.  
 
2. Masat e veçanta mund të përfshijnë:  

 

           2.1. kuotën për të arritur përfaqësimin e barabartë të femrave dhe 
meshkujve;   

           

           [...] 
 
8. Përfaqësimi i barabartë gjinor në të gjitha organet legjislative, 
ekzekutive dhe gjyqësore dhe institucionet e tjera publike arrihet kur 
sigurohet përfaqësim minimal prej pesëdhjetë përqind (50%) për secilën 
gjini, përfshirë edhe organet e tyre drejtuese dhe vendimmarrëse. 

 

Neni 13 
Avokati i Popullit 

 
Avokati i Popullit është institucion i barazisë që trajton rastet që lidhen me 
diskriminimin gjinor, në përputhje me procedurat e parapara me Ligjin 
për Avokatin e Popullit. 

 

Ligji Nr.05/L-021 Për Mbrojtjen Nga Diskriminimi 
 

Neni 6 
Trajtimi i ndryshëm i përligjur 

 
Pavarësisht nga nenet 3 dhe 4 të këtij Ligji, nuk konsiderohet diskriminim 
dallimi në trajtim i cili bazohet në dallimet e dhëna në bazat e nenit një (1) 
të këtij Ligji, mirëpo i cili si i tillë paraqet karakteristikën reale dhe 
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përcaktuese me rastin e punësimit, qoftë për shkak të natyrës së 
aktiviteteve profesionale ose të vetë kontekstit në të cilin kryhen punët e 
caktuara profesionale, nëse ajo dispozitë, kriter ose praktikë është e 
justifikuar nga një qëllim legjitim dhe ekziston një marrëdhënie e 
arsyeshme proporcionaliteti ndërmjet mjeteve të përdorura dhe qëllimit të 
synuar. 

 

Neni 9 
Avokati i Popullit 

  

[…] 
 

2. Avokati i Popullit ka këto kompetenca: 
 

2.13. Avokati i Popullit mund të paraqitet në cilësinë e mikut të gjykatës 
(amicus curiae) në proceset gjyqësore që kanë të bëjnë me çështjet e 
barazisë dhe mbrojtjes nga diskriminimi; 

 
Pranueshmëria e kërkesës  
 
63. Gjykata së pari do të shqyrtojë nëse janë përmbushur kriteret për 

pranueshmëri, të përcaktuara në Kushtetutë dhe të specifikuara më tej me Ligj 
dhe të parapara me Rregullore të punës. 
 

64. Në këtë drejtim, Gjykata i referohet paragrafëve 1 dhe 7 të nenit 113 
[Juridiksioni dhe Palët e Autorizuara] të Kushtetutës të cilët përcaktojnë se: 

 
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. 

 
65. Në vazhdim, Gjykata gjithashtu shqyrton nëse parashtrueset e kërkesës i kanë 

përmbushur kriteret e pranueshmërisë, siç përcaktohet me Ligj. Në lidhje me 
këtë, Gjykata së pari i referohet neneve 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 ngrejë kërkesën në fjalë vetëm pasi që të ketë shteruar 
të gjitha mjetet juridike të përcaktuara me ligj.” 
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Neni 48 
[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 ...".  

 
66. Sa i përket përmbushjes së këtyre kritereve, Gjykata vëren se parashtrueset e 

kërkesës i kanë plotësuar kriteret e përcaktuara me paragrafin 7 të nenit 113 të 
Kushtetutës, pasi që janë palë të autorizuara, kontestojnë akte të një autoriteti 
publik, përkatësisht Aktvendimin [Aa.nr.4/2020] e 19 shkurtit 2020 të 
Gjykatës Supreme dhe Aktvendimin [Aa.nr.3/2020] e 19 shkurtit 2020 të 
Gjykatës Supreme, pasi i kanë shteruar të gjitha mjetet juridike të parapara me 
ligj. Parashtrueset e kërkesës gjithashtu i kanë sqaruar të drejtat dhe liritë 
themelore që ato pretendojnë se u janë shkelur, në pajtim me kërkesat e nenit 
48 të Ligjit, si dhe i kanë dorëzuar kërkesat në pajtim me afatet e përcaktuara 
ne nenin 49 të Ligjit.   
 

67. Rrjedhimisht, bazuar në ato që u thanë më lart, Gjykata e shpallë kërkesën të 
pranueshme dhe në vijim do të shqyrtojë meritat e saj. 

 
Meritat e kërkesës 
 
68. Gjykata rikujton se parashtrueset e kërkesës pretendojnë që atyre u janë 

shkelur të drejtat e tyre të mbrojtura me nenet 7 [Vlerat], 24 [Barazia para 
Ligjit], 45 [Të drejtat Zgjedhore dhe të Pjesëmarrjes], 53 [Interpretimi i 
Dispozitave për të Drejtat e Njeriut] dhe 55 [Kufizimi i të Drejtave dhe Lirive 
Themelore] të Kushtetutës, në lidhje me nenin 14 (Ndalimi i diskriminimit) 
dhe nenin 3 (E drejta për zgjedhje të lira) të Protokollit nr. 1 të KEDNJ-së.  
 

69. Si përmbledhje, Gjykata rikujton se parashtrueset e kërkesës, në thelb, 
pretendojnë se vendimmarrja e KQZ-së, PZAP-it dhe Gjykatës Supreme është 
kundërkushtetuese për faktin se:  
 

(i) interpretimi i nenit 112.2 (a) të Ligjit për Zgjedhjet e Përgjithshme nga 
ana tri institucioneve paraprake (KQZ, PZAP dhe Gjykatë Supreme), 
qartazi cenon parimin e mosdiskriminimit sipas kuptimit të paragrafit 2 
të nenit 24 të Kushtetutës dhe se një interpretim që iu është bërë asaj 
dispozite ligjore është në kundërshtim edhe me Kushtetutën, Ligjin nr. 
05/L-020 për Barazinë Gjinore dhe Ligjin nr. 05/L-021 për Mbrojtje 
nga diskriminimi; 

(ii) vendimet e kontestuara sipas mënyrës së interpretimit të nenit 112.2 (a) 
të Ligjit për Zgjedhjet e Përgjithshme cenojnë parimin e 
proporcionalitetit sipas kuptimit të paragrafit 2 të nenit 55  të 
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Kushtetutës, kufizim ky që mohon edhe thelbin e një të drejte të 
garantuar, përkatësisht të drejtën për tu zgjedhur të garantuar me nenin 
45 të Kushtetutës; 

(iii) vendimet e kontestuara për zëvendësimin e deputetëve/eve me 
kandidatë/et e radhës që bazë përcaktuese ka “gjininë” e kandidatë/eve, 
duke përjashtuar të drejtën e fituar përmes shprehjes së lirë të vullnetit 
politik - votës, kandidateve të caktuara në radhë të pritjes, është në 
kundërshtim me paragrafin 2 të nenit 7 të Kushtetutës si dhe nenin 45 të 
Kushtetutës. 

 

70. Në këtë drejtim, Gjykata vë në pah se thelbi i çështjes së ngritur nga 
parashtrueset e kërkesës i referohet aspektit të “barazisë para ligjit” dhe “të 
drejtës për tu zgjedhur” në procesin e zbatimit të Ligjit për Zgjedhjet e 
Përgjithshme me rastin e zëvendësimit të deputetëve të Kuvendit të Republikës 
së Kosovës.  
 

71. Nga kjo rrjedh se ankesa kushtetuese e këtij rasti ka të bëjë me faktin: A është 
zbatuar neni 112.2 (a) i Ligjit për Zgjedhjet e Përgjithshme nga ana e KQZ-së, 
PZAP-it dhe Gjykatës Supreme, në përputhje me garancitë, vlerat dhe parimet 
e proklamuara me nenet 24 dhe 45 të Kushtetutës në lidhje me nenin 14 të 
KEDNJ-së dhe nenin 3 të Protokollit nr. 1 të KEDNJ-së?  
 

72. Për të dhënë përgjigje konkrete në këtë ankesë kushtetuese, Gjykata në vijim 
do të paraqes (i) parimet e përgjithshme të Kushtetutës dhe KEDNJ-së 
përkitazi me barazinë para ligjit dhe të drejtës për tu zgjedhur; (ii) 
përmbledhjet e opinioneve dhe raporteve të Komisionit të Venecias për barazi 
gjinore, në veçanti kuotave gjinore si masa të veçanta për të adresuar 
pabarazinë faktike në mes të gjinive në përfaqësim politik; si dhe, më pas, do të 
bëjë (iii) zbatimin e të gjitha këtyre parimeve në rrethanat e rastit konkret me 
qëllim të ofrimit të përgjigjes përfundimtare në këtë rast. 

 

Parimet e përgjithshme që burojnë nga Kushtetuta dhe KEDNJ 
përkitazi me barazinë para ligjit dhe të drejtën për tu zgjedhur 
 

73. Republika e Kosovës është përcaktuar për  një rend kushtetues në të cilin  
barazia gjinore përbën një nga vlerat themelore. Kjo vlerë ka ndikim të 
drejtpërdrejtë në zhvillimin demokratik të shoqërisë dhe jetësimin e 
mundësive të barabarta të grave dhe burrave në jetën politike, ekonomike, 
sociale, kulturore dhe në fusha të tjera të jetës shoqërore (shih nenin 7 të 
Kushtetutës).  
 

74. Nevoja e krijimit të mundësive të barabarta krijon për shtetin detyrime pozitive 
për përdorim të instrumenteve dhe masave të ndryshme, duke përfshirë edhe 
normime ligjore, me qëllim të eliminimit të pabarazive faktike ndërmjet grave 
dhe burrave. Në kontekst të sigurimit të barazisë gjinore, me Ligjin e 
Zgjedhjeve të Përgjithshme është përcaktuar kuota gjinore e përfaqësimit të 
gjinisë së nënpërfaqësuar në kuotën 30%. Çështja e gjinisë së nënpërfaqësuar 
në legjislacionin e aplikueshëm quhet “gjini pakicë”, pa përcaktuar se cila gjini 
është ajo specifikisht dhe kjo për faktin se në kohëra të ndryshme gjini pakicë 
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mund të jetë njëra ose tjetra (lexo në këtë kontekst nenin 24 të Kushtetutës dhe 
nenin 27 të Ligjit për Zgjedhjet e Përgjithshme). 

 

75. Sipas Kushtetutës, shprehimisht parashihet që parimet e mbrojtjes së 
barabartë nuk parandalojnë vënien e masave të nevojshme për mbrojtjen dhe 
përparimin e të drejtave të individëve dhe grupeve që janë në pozitë të 
pabarabartë (shih nenin 24.3 i Kushtetutës). Masat e tilla të veçanta paraqesin 
instrumente me të cilat shteti, respektivisht Republika e Kosovës, zhvillon 
politikën e mundësive të barabarta, si dhe zbut ose eliminon pabarazinë 
faktike. Të tilla masa mund të zbatohen për kohë të pacaktuar, mirëpo vetëm 
deri në realizimin e qëllimit për të cilin edhe janë vendosur. 

 

76. Në anën tjetër, për sa i përket nenit 45 të Kushtetutës, Gjykata nënvizon se kjo 
normë kushtetuese garanton të drejtën për të zgjedhur (aspektin aktiv të 
votës), si dhe të drejtën për t’u zgjedhur (aspektin pasiv të votës) (shih, me 
gjerësisht për këto dy aspekte, rastet e Gjykatës Kushtetuese ku janë trajtuar 
çështje të ndryshme në lidhje me nenin 45 të Kushtetutës: KI01/18, me 
parashtrues Gani Dreshaj dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), 
Aktgjykim i 4 shkurtit 2019; KI48/18, me parashtrues Arban Abrashi dhe 
Lidhja Demokratike e Kosovës, Aktgjykim i 4 shkurtit 2019). Më specifikisht, 
aspekti pasiv i votës që reflektohet në të drejtën për tu zgjedhur, paraqet një të 
drejtë specifike relevante në këtë rast konkret, i takon kandidatëve si individë, 
përkatësisht si persona fizikë, të cilët garojnë në zgjedhje, në nivel lokal apo 
qendror, si dhe subjekteve politike, përkatësisht personave juridikë që garojnë 
në zgjedhje, në nivel lokal apo qendror.  
 

77. Të drejtat e garantuara me nenit 45 të Kushtetutës dhe nenin 3 të Protokollit 
nr. 1 të KEDNJ-së janë të drejta qenësore drejt krijimit dhe mbajtjes së 
themeleve të një demokracie efektive dhe të vlefshme që udhëhiqet nga 
sundimi i ligjit. Megjithatë, këto të drejta nuk janë absolute. Si Kushtetuta, 
ashtu dhe KEDNJ, lejojnë një hapësirë për “kufizime të nënkuptuara” në të 
cilën fushë shteti ka margjinë të gjerë vlerësimi (shih rastin e Gjykatës 
Kushtetuese, KI207/19, parashtrues NISMA Socialdemokrate, Aleanca Kosova 
e Re dhe Partia e Drejtësisë, Aktgjykim i 10 dhjetor 2020, paragrafët 148-153, 
si dhe referencat e cituara aty; rastin e GJEDNJ-së, Yumak dhe Sadak kundër 
Turqisë, Aktgjykim i 8 korrikut 2008, paragrafi 109 dhe referencat e cituara 
aty). 
 

78. GJEDNJ ka qartësuar se si nen me karakteristika të veçanta, neni 3 i 
Protokollit nr. 1 të KEDNJ-së nuk përmban një listë të qëllimeve legjitime të 
cilat do të justifikonin kufizimin e ushtrimit të së drejtës që garantohet me këtë 
nen. I njëjti gjithashtu nuk iu referohet “qëllimeve legjitime” të cilat në mënyrë 
shteruese janë të përcaktuara në nenet 8 deri 11 të KEDNJ-së. Si rezultat, 
GJEDNJ ka theksuar se shtetet janë të lira të thirren në “qëllimet e tyre” 
specifike kur kufizojnë ushtrimin e kësaj të drejte me kushtin që qëllimet e tilla 
të jenë: (i) në pajtim me parimin e sundimit të ligjit; dhe (ii) objektivave të 
përgjithshme të Konventës (shih rastin e Gjykatës KI207/19, cituar më lart, 
paragrafët 148-153 dhe referencat e cituara aty). 
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79. Në vijim, lidhur me interpretimin e garancive të mishëruara në nenet 24 dhe 
45 të Kushtetutës, Gjykata i referohet praktikës së GJEDNJ-së (me theks të 
veçantë rastit Sejdić dhe Finci kundër Bosnjës dhe Hercegovinës, Aktgjykim i 
22 dhjetorit 2009), në kontekst të zbatimit të neneve ekuivalente, respektivisht 
nenit 14 (Ndalimi i diskriminimit) të marrë në lidhje me nenin 3 (E drejta për 
zgjedhje të lira) të Protokollit nr. 1 të KEDNJ-së.  

 

80. Neni 14 i KEDNJ-së plotëson dispozitat e tjera thelbësore të Konventës dhe 
Protokolleve të saj. Ky nen nuk vepron si i pavarur pasi ka efekt vetëm në lidhje 
me "gëzimin e të drejtave dhe lirive" të mbrojtura nga  dispozitat e tjera. 
Megjithëse zbatimi i nenit 14 nuk paragjykon shkelje të atyre dispozitave - dhe 
në këtë masë është autonom, nuk mund të ketë vend për zbatimin e tij përveç 
nëse faktet në fjalë bien "brenda fushës" së një ose më shumë prej këtyre të 
fundit (shih, rastet e GJEDNJ-së, Sejdić dhe Finci kundër Bosnjës dhe 
Hercegovinës, Aktgjykim i 22 dhjetorit 2009, paragrafi  39; Abdulaziz, Cabales 
dhe Balkandali kundër Mbretërisë së Bashkuar, Aktgjykim i 28 majit 1985, 
paragrafi 71; Petrovic kundër Austrisë, Aktgjykim i 27 marsit 1998, paragrafi 
22; dhe Sahin kundër Gjermanisë, Aktgjykim i 8 korrikut 2003, paragrafi 85). 
Ndalimi i diskriminimit në nenin 14 shtrihet përtej gëzimit të të drejtave dhe 
lirive të cilat Konventa dhe Protokollet e saj kërkojnë që secili shtet t'i 
garantojë. Ky nen zbatohet gjithashtu për ato të drejta shtesë që bien brenda 
fushës së përgjithshme të çdo neni të KEDNJ-së, për të cilin shteti ka vendosur 
të sigurojë vullnetarisht. Ky parim është i mirë bazuar në praktikën gjyqësore 
të GJEDNJ-së (shih rastin “Çështja “në lidhje me disa aspekte të ligjeve për 
përdorimin e gjuhëve në arsim në Belgjikë” kundër Belgjikës (meritat), 
Aktgjykim i 23 korrikut 1968, paragrafi 9; Stec dhe të tjerët kundër Mbretërisë 
së Bashkuar (dhjetor), paragrafi 40; dhe EB kundër Francës, Aktgjykim i 22 
janarit 2008, paragrafi 48). 

 

81. Sipas praktikës gjyqësore të GJEDNJ-së, për qëllimet e nenit 14 të Konventës, 
një trajtim është diskriminues, nëse "nuk ka justifikim objektiv dhe të 
arsyeshëm", d.m.th nëse nuk ndjek një "qëllim të legjitim" ose nëse nuk ka një 
"marrëdhënie të arsyeshme të proporcionalitetit midis mjeteve të përdorura 
dhe qëllimit që kërkohet të realizohet" (shih Abdulaziz, Cabales dhe 
Balkandali kundër Mbretërisë së Bashkuar, Aktgjykim i 28 majit 1985, Seria A 
nr. 94, fq. 35-36, paragrafi 72). GJEDNJ ka nënvizuar se Shtetet Kontraktuese 
gëzojnë një margjinë të caktuar vlerësimi nëse dhe në çfarë mase ndryshimet 
në situata të ngjashme arsyetojnë një trajtim të ndryshëm (shih rastin e 
GJEDNJ-së Willis kundër Mbretërisë së Bashkuar, Aktgjykim i 11 qershorit 
2002, paragrafi 39). 

 

82. GJEDNJ gjithashtu ka theksuar se neni 14 i Konventës nuk ka ekzistencë të 
pavarur, por luan një rol të rëndësishëm duke plotësuar dispozitat e tjera të 
Konventës dhe Protokolleve të saj, pasi mbron individët, të vendosur në situata 
të ngjashme, nga çdo diskriminim në gëzimin e të drejtave të përcaktuara me 
dispozita të tjera. Kur kemi pretendime të cenimit të një dispozite thelbësore të 
Konventës në të cilën është mbështetur, si në vetvete ashtu edhe në lidhje me 
nenin 14, dhe është konstatuar një shkelje e veçantë e nenit substancial, nuk 
është përgjithësisht e nevojshme që Gjykata të shqyrtojë çështjen sipas nenit 14 
gjithashtu, megjithëse pozicioni është ndryshe nëse një pabarazi e qartë e 
trajtimit në gëzimin e të drejtës në fjalë është një aspekt themelor i çështjes 
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(shih rastin e GJEDNJ-së: Dudgeon kundër Mbretërisë së Bashkuar, 
Aktgjykim i 22 tetorit 1981, Seria A nr. 45, f. 26, paragrafi 67, dhe Chassagnou 
dhe të tjerët kundër Francës, me nr. 25088/94, kërkesa nr. 28331/95 dhe 
kërkesa nr. 28443/95, paragrafi 89, KEDNJ 1999-III). 

 

83. GJEDNJ shpeshherë ka nënvizuar që neni 14 thjesht plotëson dispozitat e tjera 
thelbësore të Konventës dhe Protokolleve të saj (shih rastet e GJEDNJ-së: 
Molla Sali kundër Greqisë, kërkesa nr.  20452/14, Aktgjykim i 19 dhjetorit, 
2018, paragrafi 123; Carson dhe të tjerët kundër Mbretërisë së Bashkuar, 
kërkesa nr. 42184/05, Aktgjykim i 16 marsit 2010, paragrafi 63; EB kundër 
Francës, kërkesa nr. 43546/02, Aktgjykim i 22 janarit 2008, paragrafi 47; 
Marckx kundër Belgjikës, kërkesa nr. 6833/74, Aktgjykim i 13 qershorit 1979,  
paragrafi 32). Kjo do të thotë që neni 14 nuk ndalon diskriminimin si të tillë, 
por vetëm diskriminimin në gëzimin e "të drejtave dhe lirive të përcaktuara në 
Konventë". Me fjalë të tjera, garancia e dhënë nga neni 14 nuk ka ekzistencë të 
pavarur (Çështja “në lidhje me aspekte të caktuara të ligjeve për përdorimin e 
gjuhëve në arsim në Belgjikë” kundër Belgjikës (“çështja gjuhësore belge”), 
kërkesat nr. 1474/62; 1677/62; 1691/62; 1769/63; 1994/63; 2126/64, 
Aktgjykimi i 23 korrikut 1968 , paragrafi 9 te pjesa “Ligji”; Carson dhe të tjerët 
kundër Mbretërisë së Bashkuar, cituar më lartë, paragrafi 63; EB kundër 
Francës, cituar më lartë, paragrafi 47) dhe se ky nen përbën një pjesë integrale 
të secilës prej neneve që përcaktojnë të drejtat dhe liritë (çështja gjuhësore 
belge, cituar më lartë, paragrafi 9 i pjesës "Ligji"; Marckx kundër Belgjikës, 
cituar më lartë, paragrafi 32; Inze kundër Austrisë, kërkesa nr. 8695/79, 
Aktgjykim i 28 tetorit 1987, paragrafi 36). Në praktikë, GJEDNJ gjithmonë 
shqyrton nenin 14 në lidhje me një dispozitë tjetër thelbësore të Konventës. 

 

84. Përfundimisht, jo të gjitha ndryshimet në trajtim - ose dështimi për të trajtuar 
ndryshe persona në situata relativisht të ndryshme - përbëjnë diskriminim, por 
vetëm ato pa “një justifikim objektiv dhe të arsyeshëm” (shih rastet e GJEDNJ-
së: Molla Sali kundër Greqisë, kërkesa nr. 20452/14, Aktgjykim i 19 dhjetorit 
2018, paragrafi 135; Fabris kundër Francës, kërkesa nr. 16574/08, Aktgjykim i 
7 shkurtit 2013, paragrafi 56; D.H. dhe të tjerët kundër Republikës Çeke, 
kërkesa nr. 57325/00, Aktgjykim i 13 nëntorit 2007, paragrafi 175; Hoogendijk 
kundër Holandës, kërkesa nr. 58641/00, Vendim për Papranueshmëri i 1 
qershorit 2005).  

 

85. Kur vendos çështjet e diskriminimit, GJEDNJ zbaton testin e mëposhtëm: 
 

1. A ka pasur një ndryshim në trajtimin e personave në situata analoge ose 
relativisht të ngjashme - ose një dështim për të trajtuar ndryshe personat në 
situata relativisht të ndryshme? 
2. Nëse po, a justifikohet objektivisht një ndryshim i tillë - ose mungesa e 
ndryshimit të tillë në trajtim? Në veçanti: a. A ndjek ai një qëllim legjitim? b. A 
janë mjetet e përdorura në mënyrë të arsyeshme proporcionale me qëllimin e 
ndjekur? 
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Përmbledhja e Opinioneve dhe Raporteve të Komisionit të Venecias për 
Barazi Gjinore [CDL-PI(2016)007], OSBE/ODIHR dhe të tjera 
 

86. Praktika ndërkombëtare tregon se masat e veçanta që vendosen në sisteme të 
ndryshme për adresim të pabarazive faktike në përfaqësim të gjinive - janë 
rregullime ligjore që kërkojnë një përqindje minimale të përfaqësimit të gjinisë 
pakicë. Si të tilla dhe përderisa i shërbejnë një qëllimi të tillë, këto masa të 
veçanta nuk duhet të konsiderohen si në kundërshtim me parimin e votimit të 
barabartë. 

 

87. Disa legjislacione dhe praktika kombëtare të disa partive evropiane kanë 
shkuar një hap më tej për të paraqitur kuota si synim për të përmirësuar 
ekuilibrin gjinor ose, më drejtpërdrejt, për të arritur përfaqësimin e barabartë 
të grave dhe burrave në organin e zgjedhur. Përderisa këto praktika janë 
specifike për vendet dhe partitë politike, futja e masave për barazinë gjinore, 
gradualisht po bëhet trend dominues. Në të kundërtën, situatat e vazhdueshme 
dhe të përsëritura të përfaqësimit të pabarabartë gjinor në asnjë mënyrë nuk 
mund të konsiderohen provë e praktikës së mirë.  

 

88. Mbi këtë bazë, kuotat gjinore synojnë të përmirësojnë ekuilibrin gjinor në 
politikë. Ndër të tjera, ato specifikojnë përqindjet minimale të kandidateve gra 
për zgjedhje, zakonisht në listat e partive. Për më tepër, mund të ketë dispozita 
për radhën e renditjes në listë. 

 
89. Kuotat gjinore mund të vendosen ligjërisht ("kuota ligjore", "kuota të 

detyrueshme" ose "kuota mandatore"), ose ato mund të miratohen 
vullnetarisht nga partitë politike ("kuota vullnetare" ose "kuota partiake"). 
Kuotat ligjore janë të detyrueshme për të gjitha partitë që paraqesin kandidatë 
për parlament, ndërsa kuotat e partive kanë vetëm karakter vetë-detyrues për 
partinë përkatëse. Të dy llojet e kuotave mund të luajnë një rol të rëndësishëm 
në procesin zgjedhor.  

 
90. Sipas Komisionit të Venecias dhe Komitetit të Ministrave të Këshillit të 

Evropës, kuotat gjinore zgjedhore mund të konsiderohen si “një masë e 
përshtatshme dhe legjitime për të rritur përfaqësimin parlamentar të grave”. 
Në Deklaratën e Komitetit të Ministrave 2009 "Bërja e Barazisë Gjinore një 
Realitet [Making Gender Equality a Reality]", shteteve anëtare u kërkohet të 
lejojnë veprime pozitive ose masa të veçanta që të miratohen në mënyrë që të 
arrijnë përfaqësim të ekuilibruar në vendimmarrjen politike dhe publike.  

 

91. Në mënyrë të ngjashme, në përputhje me Vendimin e OSBE-së Nr. 7/09 mbi 
Pjesëmarrjen e Grave në Jetën Politike dhe Publike, Këshilli Ministror u bën 
thirrje Shteteve pjesëmarrëse të "marrin në konsideratë masat e mundshme 
legjislative, të cilat do të lehtësonin një pjesëmarrje më të ekuilibruar të grave 
dhe burrave jetën publike dhe posaçërisht në vendimmarrje", dhe "të 
inkurajojë të gjithë aktorët politikë të promovojnë pjesëmarrje të barabartë të 
grave dhe burrave në partitë politike, me qëllim arritjen e përfaqësimit më të 
mirë të ekuilibrit gjinor në zyrat e zgjedhura publike në të gjitha nivelet e 
vendimmarrjes". Rrjedhimisht, Gjykata vëren se të gjithë hapat e tillë 
konsiderohen si praktikë e mirë. 
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92. Këshilli i Evropës dhe OSBE-ja e pranojnë që masat legjislative janë 
mekanizma efektivë për promovimin e pjesëmarrjes së grave në jetën politike 
dhe publike. Ndërsa në anën tjetër, neni 4 i Konventës për Eliminimin e të 
Gjitha Formave të Diskriminimit ndaj Grave (CEDAW) e bën të qartë se 
"miratimi nga Shtetet Palë i masave të përkohshme të posaçme që synojnë 
përshpejtimin e barazisë de facto midis burrave dhe grave nuk do të 
konsiderohet diskriminim ...". Si i tillë, dhe në dritën e pabarazive historike të 
vuajtura nga gratë në të gjithë rajonin e OSBE-së dhe globalisht, shtetet mund 
të nxjerrin kërkesa të veçanta ligjore ose të imponojnë masa të tjera që synojnë 
sigurimin e pjesëmarrjes së barabartë të grave në jetën politike dhe si 
kandidate. 

 
93. Udhëzimet për rregullimin e partive politike pranojnë që "numri i vogël i 

grave në politikë mbetet një çështje kritike që minon funksionimin e plotë të 
procesit demokratik". Prandaj, "kuotat gjinore elektorale mund të 
konsiderohen si një masë e përshtatshme dhe legjitime për të rritur 
përfaqësimin parlamentar të grave". 

 
94. Ekzistojnë faktorë të ndryshëm socio-ekonomikë, kulturorë dhe politikë që 

mund të pengojnë qasjen e grave në arenën politike. Pengesat strukturore në 
shoqëri që kufizojnë përfaqësimin politik të grave nuk janë të lehta për tu 
hequr dhe ndryshimet themelore kërkojnë shumë kohë dhe përpjekje. Kështu 
për shembull, ndryshimi i sistemit zgjedhor duke futur rregulla kuotash, mund 
të ofrojë një alternativë praktike për të rritur përfaqësimin e grave. Komisioni i 
Venecias, në Kodin e tij të Praktikës së Mirë në Çështjet Zgjedhore, konsideroi 
se rregullat ligjore që kërkojnë një përqindje minimale të personave të secilës 
gjini midis kandidatëve nuk duhet të konsiderohen në kundërshtim me 
parimin e votimit të barabartë, nëse ato kanë një bazë kushtetuese. 

 
95. Analiza e sistemeve zgjedhore të kuotave gjinore dhe zbatimi i tyre në Evropë 

tregon se një lloj kuotash gjinore elektorale për zgjedhjet publike është në 
përdorim në 35 vende. Trembëdhjetë vende (Shqipëria, Belgjika, Bosnja dhe 
Hercegovina, Franca, Greqia, Irlanda, Mali i Zi, Polonia, Portugalia, Serbia, 
Sllovenia, Spanja dhe Maqedonia e Veriut) kanë inkorporuar kuota përmes 
ligjit që janë të detyrueshme për të gjitha partitë politike. Kuotat vullnetare të 
partive janë zbatuar në 22 vende, që do të thotë se të paktën një nga partitë 
politike të përfaqësuara në parlament ka përfshirë kuota elektorale gjinore në 
statutet e saj. Në gjashtë vende, asnjë kuotë gjinore nuk është në përdorim për 
zgjedhjet kombëtare. 

 

96. Sidoqoftë, duhet të theksohet se sipas përvojës evropiane, megjithëse kuotat 
gjinore janë një mjet efektiv për rritjen e pranisë së grave në organet politike, 
ato nuk rezultojnë automatikisht në një përfaqësim të barabartë të grave dhe 
burrave. Kuotat duhet të përfshijnë rregulla në lidhje me renditjen e radhitjes 
dhe sanksionet përkatëse për mosrespektim. […]. " 

 

97. Komisioni i Venecias dhe OSBE/ODIHR në disa raste kanë deklaruar se 
"numri i vogël i grave në politikë mbetet një çështje kritike që minon 
funksionimin e plotë të proceseve demokratike". Në përputhje me Konventën 
për Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit Kundër Grave (CEDAW), 
Raporti mbi Metodën e Emërimit të Kandidatëve brenda Partive Politike, 
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kuotat zgjedhore i konsideron si masa të përkohshme të veçanta që mund të 
veprojnë si një "masë e përshtatshme dhe legjitime për të rritur përfaqësimin 
parlamentar të grave”. Mbetet për secilin shtet që të vendosë se si të 
përmirësojë barazinë gjinore. Sidoqoftë, Komisioni i Venecias konsideron që, 
nëse vendosen kuota ligjore, ato "duhet të parashikojnë të paktën 30 përqind 
të grave në listat e partive, ndërsa 40 ose 50 janë të preferueshme", në 
mënyrë që të jenë efektive. 

 

98. Përtej kësaj, Gjykata vëren se pjesët përkatëse të Rezolutës 1706 (2010) për 
rritjen e përfaqësimit të grave në politikë përmes sistemit zgjedhor të miratuar 
nga Asambleja Parlamentare më 27 Janar 2010, përcaktojnë si më poshtë: 

 

“4 [...] Ndryshimi i sistemit zgjedhor në një sistem më të favorshëm për 
përfaqësimin e grave në politikë, veçanërisht me miratimin e kuotave 
gjinore, mund të çojë në vendimmarrje më të balancuar gjinore, dhe 
kështu më legjitime, politike dhe publike. 
 

6. Asambleja vlerëson se mungesa e përfaqësimit të barabartë të grave 
dhe burrave në vendimmarrjen politike dhe publike është një kërcënim për 
legjitimitetin e demokracive dhe shkelje e të drejtës themelore të njeriut 
për barazinë gjinore, dhe kështu rekomandon që vendet anëtare të 
korrigjojnë këtë situatë me përparësi nga: 
 

6.3. reformimin e sistemit të tyre zgjedhor në një më të favorshëm për 
përfaqësimin e grave në parlament: 
 

6.3.1. në vendet me sistem të listave me përfaqësim proporcional, të 
merret parasysh futja e një kuote ligjore e cila parashikon jo vetëm  një 
pjesë të lartë të kandidateve gra (idealisht të paktën 40%), por edhe një 
rregull të rreptë të renditjes së pozitave ..., dhe sanksione efektive 
(mundësisht jo financiare, por më tepër mospranimi i 
kandidaturave/listave të kandidatëve) për mospërputhje [...];” 

 

99. Pjesët përkatëse të Rezolutës 2111 (2016) për vlerësimin e ndikimit e masave 
për të përmirësuar përfaqësimin politik të grave, miratuar nga Asambleja 
Parlamentare më 21 prill 2016, përcakton si më poshtë: 

 

“2 Kuotat zgjedhore janë mjeti më efektiv për të arritur progres të 
konsiderueshëm, të shpejtë, me kusht që ato të hartohen në mënyrë 
korrekte dhe të zbatohen në mënyrë të vazhdueshme. Kuotat duhet të 
përshtaten me sistemin zgjedhor në fuqi, të vendosin objektiva ambicioze 
dhe të shoqërohen me sanksione të rrepta për mosrespektim.” 

 

100. Preambula e Rekomandimit Rec (2003) 3 mbi pjesëmarrjen e balancuar të 
grave dhe burrave në vendimmarrjen politike dhe publike, miratuar nga 
Komiteti i Ministrave në 12 Mars 2003, parashikon që: 

 
"[...] pjesëmarrja e balancuar e grave dhe burrave në vendimmarrjen 
politike dhe publike është çështje e gëzimit të plotë të të drejtave të njeriut, 
e drejtësisë sociale dhe një kusht i domosdoshëm për funksionimin më të 
mirë të një shoqërie demokratike." 
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Zbatimi i Parimeve të lartcekura në rastin konkret 

  

101. Gjykata fillimisht rikujton që parashtrueset e kërkesës, në zgjedhjet e 6 tetorit 
2019, në cilësi të kandidateve për deputete nga radhët e subjektit politik LVV 
kishin arritur rezultatin vijues zgjedhor: parashtruesja e parë, znj. Tinka Kurti - 
7655 vota; dhe, parashtruesja e dytë, znj. Drita Millaku - 7063 vota. Ndërkaq, 
në anën tjetër, kandidati Eman Rrahmani kishte arritur një rezultat zgjedhor 
sipas të cilit ai kishte fituar 611 vota më pak se parashtruesja e parë dhe 19 vota 
më pak se parashtruesja e dytë. 

 

102. Mbi këtë bazë, Gjykata vëren se me rastin e formimit të Qeverisë së Republikës 
së Kosovës, deputetët e subjektit politik LVV, të cilët u zgjodhën në pozita 
qeveritare, liruan 5 pozita të deputetëve. Andaj, kandidati Enver Haliti me 
7,777 vota zëvendësoi deputetin Albin Kurti; kandidati Alban Hyseni me 7,767 
vota zëvendësoi deputetin Glauk Konjufca; kandidatja Arta Bajralia me 7,674 
vota zëvendësoi deputeten Albulena Haxhiu; kandidati Fitim Haziri me 7,542 
vota zëvendësoi deputetin Arben Vitia; kandidati Eman Rrahmani me 7,044 
vota zëvendësoi deputetin Haki Abazi. Më vonë, kandidati Taulant Kryeziu me  
6968 vota zëvendësoi deputetin Shpejtim Bulliqi.  

 

103. Faktet e lartcekura dhe vendimet e kontestuara dëshmojnë se të gjitha 
zëvendësimet në legjislaturën e kaluar të Kuvendit janë bërë mbi bazën e 
zëvendësimit brenda po të njëjtës gjini (burrë-burrë dhe grua-grua), duke u 
thirrur në aplikim direkt të nenit 112.2 (a) të Ligjit për Zgjedhjet e 
Përgjithshme. Këto zëvendësime ishin bërë pa marrë për bazë rezultatin 
zgjedhor që kishin shënuar kandidatët për deputetë pas përmbushjes së kuotës 
ligjore prej 30% të përcaktuar me nenin 27 të Ligjit për Zgjedhjet e 
Përgjithshme. 

 
104. Në këtë aspekt, ashtu siç u definua më lart, Gjykata rithekson se aspekti 

kryesor i kësaj ankese kushtetuese ka të bëjë me faktin se: A është zbatuar neni 
112.2 (a) i Ligjit për Zgjedhjet e Përgjithshme nga ana e KQZ-së, PZAP-it dhe 
Gjykatës Supreme, në përputhje me garancitë, vlerat dhe parimet e 
përcaktuara në nenet 24 dhe 45 të Kushtetutës në lidhje me nenin 14 të 
KEDNJ-së dhe nenin 3 të Protokollit nr. 1 të KEDNJ-së? 
 

105. Në këtë drejtim, Gjykata rikujton që zëvendësimet e lartcekura të deputetëve 
paraprak me deputetë të rinj kanë qenë të domosdoshme të bëhen pasiqë në 
total 6 deputetë të LVV-së ishin emëruar në funksione qeveritare ose 
komunale. Kjo domosdoshmëri e zëvendësimit të deputetëve ka aktivizuar në 
mënyrë automatike dispozitat ligjore të përcaktuara me nenin 112.2 (a) të Ligjit 
për Zgjedhjet e Përgjithshme.  
 

106. Ky nen i veçantë – e që është nen kyç në këtë rast - specifikon mënyrën e 
zëvendësimit të deputetëve. Konkretisht, neni në fjalë lexon me sa vijon:   
 

“112.2 Një anëtar i Kuvendit të Kosovës mandati i të cilit përfundon në 
pajtim me nenin 112.1 zëvendësohet si vijon: 
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a) nga kandidati i ligjshëm në radhë i të njëjtës gjini i cili ka fituar numrin 
më të madh të votave të listës së riorganizuar të kandidatëve të Subjektit 
Politik në emër të së cilës garoi anëtari; [...].” 

 
107. Pas ankesave të paraqitura nga dy parashtrueset e kërkesës se atyre në mënyrë 

të padrejtë dhe në mënyrë diskriminuese po u mohohej e drejta për tu 
zgjedhur, KQZ-së, PZAP-it dhe Gjykatës Supreme iu është dashur që ta 
interpretojnë këtë nen specifik dhe ta aplikojnë atë në rrethanat e rastit 
konkret. Parashtrueset e kërkesës në thelb kishin pretenduar se përkundër 
plotësimit dhe tejkalimit të kuotës prej 30% nga kandidatet gra për deputete 
nga LVV – zëvendësimet për deputetë ishin bërë jo bazuar në rezultatin 
zgjedhor por bazuar në gjini. Sipas tyre, kjo gjë ka shkaktuar pabarazi në 
trajtim dhe shkelje të së drejtës së tyre për tu zgjedhur.  
 

108. KQZ e kishte zbatuar këtë nen ashtu që të gjitha zëvendësimet e deputetëve 
ishin rekomanduar të bëhen me kandidatin në radhë të së njëjtës gjini, 
pavarësisht faktit se a është plotësuar kuota prej 30% e gjinisë së 
nënpërfaqësuar apo jo. Kësisoj, KQZ kishte rekomanduar që kandidati Eman 
Rrahmani me 7.044 vota të bëhet deputet – duke tejkaluar nga radha për 
zëvendësim kandidaten e gjinisë femërore, Tinka Kurti me 7.655 vota dhe 
kandidaten tjetër të gjinisë femërore Drita Millaku, me 7.063 vota. Të dy 
kandidatet gra në fjalë – parashtruese të kërkesës para kësaj Gjykate – kishin 
vota më shumë se sa kandidati burrë, Eman Rrahmani. Mirëpo, bazuar në 
interpretimin që KQZ i kishte bërë nenit 112.2 (a) të Ligjit për Zgjedhjet e 
Përgjithshme, zëvendësimet ishin bërë vetëm dhe ekskluzivisht brenda gjinisë 
së njëjtë. 

 

109. Më tutje, PZAP kishte konfirmuar mënyrën se si KQZ e kishte interpretuar 
nenin 112.2 (a) të Ligjit për Zgjedhjet e Përgjithshme në rrethanat e 
parashtrueseve të kërkesës. PZAP kishte sqaruar se në zbatim të po atij neni, 
zëvendësimi është bërë në atë mënyrë që deputetët burra janë zëvendësuar me 
kandidatët e radhës burra, ndërsa deputetet gra janë zëvendësuar me 
kandidatet e radhës gra. Rrjedhimisht, sipas PZAP-it, Vendimi i KQZ-së ishte “i 
drejtë dhe i bazuar në ligj, pasi që zëvendësimet për anëtarë të Kuvendit të 
Republikës së Kosovës bëhen duke marrë parasysh kandidatin e radhës të 
njëjtës gjini dhe të njëjtit subjekt politik, ashtu si është vepruar edhe në rastin 
konkret”. 
 

110. Këtë logjikë interpretimi dhe këtë arsyeshmëri zbatimi e kishte përkrahur edhe 
Gjykata Supreme kur i kishte konfirmuar në tërësi si të ligjshme 
vendimmarrjet në nivel të PZAP-it  dhe KQZ-së. Sipas Gjykatës Supreme, neni 
112.2 (a) i Ligjit për Zgjedhjet e Përgjithshme ka paraparë mënyrën e 
zëvendësimit të deputetëve ashtu që zëvendësimi të bëhet me deputetë të rinj 
nga i njëjti subjekt politik dhe sipas gjinisë së njëjte. Kësaj mënyre të 
zëvendësimit të paraparë me ligj, sipas Gjykatës Supreme, nuk kanë mundur t’i 
shmangen as KQZ, as PZAP e as Gjykata Supreme ngase ekziston supozimi se 
ligjet janë në pajtim me Kushtetutën dhe se ato duhet zbatuar ashtu siç janë 
“deri sa nga Gjykata Kushtetuese të konstatohet se një ligj ose ndonjë 
dispozitë ligjore e tij është në kundërshtim me Kushtetutën”. Andaj, sipas 
Gjykatës Supreme, zgjidhja ligjore e paraparë me nenin 112.2 (a) të Ligjit për 
Zgjedhjet e Përgjithshme nuk mund të thuhet se është kundërkushtetuese.  
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111. Megjithatë, Gjykata Kushtetuese nuk është e pajtimit se interpretimi i këtij 
neni nga ana e KQZ-së, PZAP-it dhe Gjykatës Supreme është interpretim i 
saktë edhe kushtetues, dhe atë për arsyet që do të ceken gjerësisht në 
arsyetimin vijues të këtij Aktgjykimi. 

 

112. Si çështje paraprake duhet të sqarohet fakti se Gjykata nuk është duke 
vlerësuar in abstracto nëse neni 112.2 (a) i Ligjit për Zgjedhjet e Përgjithshme 
është apo nuk është në pajtueshmëri me Kushtetutën. Kjo për faktin që, as para 
kësaj Gjykate e as para institucioneve paraprake publike që e kanë trajtuar këtë 
çështje, parashtrueset e kërkesës asnjëherë nuk kanë pretenduar që neni në 
fjalë është kundërkushtetues. Përkundrazi, ato vetëm kanë pretenduar që ky 
nen është zbatuar në mënyrë kundërkushtetuese nga KQZ, PZAP e Gjykata 
Supreme. 

 

Si rrjedhojë, vlerësimi i Gjykatës në këtë rast është vlerësim konkret i cili 
kufizohet në shqyrtimin e kushtetutshmërisë së vendimeve të kontestuara të 
Gjykatës Supreme dhe faktit se a janë këto vendime në pajtueshmëri me nenet 
24 dhe 45 të Kushtetutës në lidhje me nenin 14 të KEDNJ dhe nenin 3 të 
Protokollit nr. 1 të KEDNJ-së. 
 

113. Thënë këtë, Gjykata është e mendimit se edhe KQZ, por edhe PZAP e Gjykata 
Supreme, e kanë interpretuar nenin 112.2 (a) të Ligjit për Zgjedhjet e 
Përgjithshme në mënyrë të ngurtë e tekstuale dhe të shkëputur nga të gjitha 
normat e tjera ligjore të parapara me Ligjin për Zgjedhjet e Përgjithshme dhe 
Ligjin për Barazi Gjinore si dhe parimet, vlerat dhe frymën e shkronjës e 
Kushtetutës. Ky lloj interpretimi ka abstrahuar kontekstin, qëllimin dhe arsyen 
e vendosjes së kuotës prej 30%, si masë e veçantë për të ndihmuar drejt arritjes 
së përfaqësimit të barabartë në mes të dy gjinive në Kuvendin e Republikës.  

 

114. Sipas një interpretimi të tillë të normës ligjore, zëvendësimi i deputetëve të 
LVV, asokohe, ishte bërë nga kandidatët e radhës për deputetë të LVV-së nga “e 
njëjta gjini”, ashtu që deputetët burra ishin zëvendësuar me deputetë burra – 
pa marrë në konsideratë efektin e rezultatit zgjedhor që kishin arritur gratë 
kandidate për deputete pas përmbushjes së kuotës së përfaqësimit prej 30% të 
gjinisë së nënpërfaqësuar (në rastin konkret gjinisë femërore). 

 

115. Interpretimi tekstual i konceptit kyç të këtij rasti që zëvendësimi të bëhet 
ekskluzivisht dhe vetëm nga e njëjta gjini, pa marrë parasysh rrethanat 
relevante  faktike në aspekt të aplikimit të kuotave gjinore dhe qëllimit të tyre, 
ka dërguar në një vendimmarrje ku KQZ ka shmangur zbatimin e rezultatit të 
votimeve të kandidatëve për deputetë në favor të zbatimit in blanco të nenit 
112.2 (a) të Ligjit për Zgjedhjet e Përgjithshme që parasheh se zëvendësimi 
bëhet nga "kandidati i ligjshëm në radhë i të njëjtës gjini". Ky interpretim i 
KQZ-së, i miratuar më pas edhe me vendimmarrjen e PZAP-it dhe Gjykatës 
Supreme, në praktikë ka rezultuar me fitimin e mandateve nga kandidatët 
burra, pavarësisht faktit që kandidatet gra (parashtrueset e kërkesës) kishin 
fituar më shumë vota në një situatë pas plotësimit të kuotës ligjore prej 
30% për përfaqësim të gjinisë pakicë. 
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116. Arsyetimi i Gjykatës Supreme rreth përcaktimit ligjor të paraparë me nenin 
112.2 (a) të Ligjit për Zgjedhje të Përgjithshme nuk mund t’i shmanget as KQZ, 
as PZAP e as Gjykata Supreme “deri sa nga Gjykata Kushtetuese të 
konstatohet se një ligj ose ndonjë dispozitë ligjore e tij është në kundërshtim 
me Kushtetutën” - kërkon përgjigje të veçantë për të paktën dy arsyet vijuese.  

 

117. E para ka të bëjë me faktin që kjo Gjykatë e konsideron jashtëzakonisht të 
rëndësishme të potencojë kompetencën dhe detyrimin kushtetues të gjykatave 
të rregullta dhe të të gjitha autoriteteve publike që të vendosin rastet para tyre 
jo vetëm bazuar në ligj por edhe bazuar në Kushtetutë. Më specifikisht, Gjykata 
tashmë ka theksuar se bazuar në nenet 102.3 dhe 112.1 të Kushtetutës, të gjitha 
gjykatat e rregullta, “duke përfshirë edhe Gjykatën Supreme si instancë më të 
lartë gjyqësore në nivel të Republikës, kanë për obligim të interpretojnë ligjet 
në harmoni me Kushtetutën.” Tutje, Gjykata ka potencuar se: “Kushtetuta, 
autorizimin për të interpretuar Kushtetutën si dhe autorizimin për të 
interpretuar ligjet në pajtim me Kushtetutën ua njeh të gjitha gjykatave dhe 
autoriteteve të tjera publike në Republikën e Kosovës. Megjithatë, Gjykata 
Kushtetuese është autoriteti i vetëm në Republikën e Kosovës me autorizim 
ekskluziv kushtetues për të shfuqizuar një ligj ose normë ligjore si dhe për të 
bërë interpretimin përfundimtar të Kushtetutës dhe të përputhshmërisë së 
ligjeve me të” (shih, më tepër, lidhur me kompetencat dhe obligimet e 
gjykatave të rregullta rreth aplikimit të normave kushtetuese, rastin e Gjykatës 
KI207/19, cituar më lart, paragrafët 112-130).  
 

118. E dyta ka të bëjë me faktin se në këtë rast konkret nuk ishte asnjëherë objekt 
shqyrtimi kushtetutshmëria e nenit 112.2 (a) të Ligjit për Zgjedhje të 
Përgjithshme. Në këtë rast, çështja përkon me mënyrën e interpretimit të kësaj 
norme ligjore në ndërlidhje me parimet e përgjithshme kushtetuese si dhe në 
ndërlidhje me normat e tjera relevante ligjore nga Ligjit për Zgjedhjet e 
Përgjithshme dhe Ligji për Barazi Gjinore që është dashur të merren parasysh 
për të përcaktuar në mënyrë të saktë se cila është mënyra e saktë e 
zëvendësimit të deputetëve në një fazë pas-plotësimit të kuotës ligjore prej 
30%. Në rrethana të tilla, detyrë e KQZ-së, PZAP-it dhe Gjykatës Supreme ka 
qenë që të merren parasysh të gjitha normat ligjore e kushtetuese që kanë të 
bëjë me kuotat dhe qëllimin e tyre dhe jo të bëhet interpretimi bazuar në një 
nen të vetëm.  

 
119. Interpretimi i nenit 112.2 (a) të Ligjit për Zgjedhjet e Përgjithshme sipas 

mënyrës së interpretimit nga KQZ, PZAP dhe Gjykata Supreme do të kishte 
kuptim vetëm në situatën kur mund të ndodhë që moszëvendësimet gjini-për-
gjini (grua-për-grua ose burrë-për-burrë) do të mund të rrezikonin 
mospërmbushjen e kuotës ligjore prej 30% të përfaqësimit të gjinisë së 
nënpërfaqësuar. Mirëpo, interpretimi i këtij neni, në mënyrën siç është bërë, 
kur dihet se në zgjedhjet e 6 tetorit 2019 kandidatet gra të subjektit politik LVV 
kishin arritur të merrnin vota meritore përtej përqindjes së kuotës ligjore prej 
30%, është interpretim i gabuar i kësaj norme dhe në shpërputhje me vet 
qëllimin e kuotave ligjore të përcaktuara me nenin 27 të Ligjit për Zgjedhjet e 
Përgjithshme. 
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120. Gjykata ka parasysh që interpretimi i kësaj norme ligjore në mënyrën siç 

theksohet në këtë Aktgjykim mund të paraqesë situata kur në fazën e pas-
plotësimit të kuotës gjinore prej 30%, deputetët e gjinisë pakicë do të mund të 
zëvendësohen me deputetë të gjinisë shumicë, bazuar në rezultatet e 
zgjedhjeve. Për shembull, mund të ndodhë që një grua që merr post qeveritar 
do të zëvendësohet me një burrë që për nga votat e fituara pas plotësimit të 
kuotës prej 30% është në radhë si kandidat për tu bërë deputet. Por mund të 
ndodhë edhe e kundërta, që një burrë që merr post qeveritar do të 
zëvendësohet me një grua që për nga votat e fituara pas plotësimit të kuotës 
prej 30% është në radhë si kandidate për tu bërë deputete, siç do duhej të 
kishte ndodhur me rastet e parashtrueseve të kërkesës të këtij rasti. E vetmja 
situatë që kurrsesi nuk mund të ndodhë bazuar në legjislacionin në fuqi dhe 
interpretimin përfundimtar të dhënë me këtë Aktgjykim është rrezikimi i 
përfaqësimit në kuotën prej 30%.  

 

121. Qëllimi i vendosjes së kuotave, siç do të tregojë edhe analiza e mëtejme, 
ndërlidhet me nevojën për avancimin e barazisë gjinore brenda një shoqërie 
deri në arritjen e një barazie faktike kur kuotat bëhen të panevojshme. Neni 
112.2 (a) i Ligjit për Zgjedhjet e Përgjithshme ekziston për një arsye të vetme: 
të paraqesë mënyrën e zëvendësimit të deputetëve – gjithnjë duke ruajtur 
qëllimin e përfaqësimit detyrues ligjor prej të paktën 30% të gjinisë pakicë. 
Nëse pas plotësimit të normës prej 30%, kandidatët nga gjinia pakicë arrijnë të 
bëhen deputetë me forcat e tyre vetanake duke korrur rezultat më të mirë se sa 
pjesëtarët e gjinisë shumicë, atyre nuk duhet tu mohohet e drejta për tu 
zgjedhur deputetë të Kuvendit. 

 

122. Në raport me kërkesat që rrjedhin nga neni 24 i Kushtetutës dhe neni 14 i 
KEDNJ-së si dhe neni 45 i Kushtetutës dhe neni 3 i Protokollit nr. 1 të KEDNJ-
së, Gjykata thekson se çështja paraprake që duhet të definohet është se a ka 
pasur dallim në trajtim në mes të parashtrueseve të kërkesës dhe deputetëve të 
Kuvendit të cilët u zgjodhën nga lista e kandidatëve zëvendësues për 
kandidatët për deputetë.  

 
123. Përderisa në rastin konkret dallimi në trajtim bazohet në gjininë e kandidatëve, 

koncepti i justifikimit të arsyeshëm dhe objektiv duhet të interpretohet në 
mënyrë strikte. Duke e thënë këtë, vlen të përmendet po ashtu që 24 i 
Kushtetutës dhe neni 14 i KEDNJ-së nuk ndalojnë trajtimin e ndryshëm të 
grupeve në mënyrë që të korrigjojë “pabarazitë faktike” ndërmjet tyre. Në fakt 
në raste të caktuara dështimi për të korrigjuar pabarazitë përmes trajtimit të 
ndryshëm, mundet që pa një justifikim të arsyeshëm dhe objektiv të përcaktojë 
shkelje të atij neni (shih rastet e GJEDNJ-së: Çështja “në lidhje me aspekte të 
caktuara të ligjeve për përdorimin e gjuhëve në arsim në Belgjikë” kundër 
Belgjikës, cituar më lartë, paragrafi 10; Thlimmenos kundër Greqisë, 
Aktgjykim i 6 prillit 2000, paragrafi 44; dhe D.H. dhe të tjerët kundër Çekisë, 
Aktgjykim i 13 nëntorit 2007, paragrafi 175; Sejdić and Finci kundër Bosnjes 
dhe Hercegovinës, Aktgjykim i 22 dhjetorit 2009, paragrafi 44). 
 

124. Për tu kthyer tek rasti i tanishëm, duke nënvizuar rezultatet e lartcekura të 
zgjedhjeve të përgjithshme për Kuvend, Gjykata thekson që është evidente që 
në kuadër të subjektit politik LVV, bazuar në rezultatin zgjedhor të zgjedhjeve 
të përgjithshme të 6 tetorit 2019, rezulton që të njëjtit si subjekt politik kishin 



32 
 

fituar 29 vende të deputetëve. Gjithashtu, Gjykata nënvizon që të gjithë 
deputetët ishin zgjedhur në bazë të rezultatit zgjedhor, ku nga 29 deputetë, 10 
deputete ishin gra, ndërsa 19 ishin deputetë burra. Pra, ky rezultat konsiston 
në përfundimin që kandidatet gra në kuadër të subjektit politik LVV, fituan 
mbi 34% të vendeve të subjektit politik LVV. Rrjedhimisht, dallimi në trajtim 
në mes të parashtrueseve të kërkesës dhe deputetëve të Kuvendit të cilët u 
zgjodhën nga lista e kandidatëve zëvendësues për kandidatët për deputetë, 
lidhur me zëvendësimin e anëtarëve të Kuvendit, ishte përcaktuar me ligj, 
përkatësisht përmes nenit 112.2 (a) (Zëvendësimi i Anëtarëve të Kuvendit) të 
Ligjit për Zgjedhjet e Përgjithshme. 

 

125. Gjykata në vijim do të vlerësojë nëse Vendimi i kontestuar përmbush kushtet e 
të ndjekurit një qëllim legjitim dhe është në përputhje me parimin e 
proporcionalitetit. 

 

126. Në rrethanat e rastit konkret, Gjykata vëren se në bazë të vlerësimit të KQZ-së, 
PZAP-it dhe Gjykatës Supreme, në mënyrë që kandidati të jetë i pranueshëm 
për të bërë zëvendësimin e deputetëve, si kriter parësor u vlerësua të jetë gjinia 
e kandidatit, ndërsa kriteri i dytë ishte rezultati zgjedhor për kandidatë të listës 
së kandidatëve të subjektit politik LVV. Pra, rezultati zgjedhor që kanë arritur 
kandidatët për deputetë në bazë të vlerësimit të parë afirmohet (pasi që 
primare është të zëvendësohen deputetët me kandidatët për deputetë të të 
njëjtës gjini), ndërsa rezultati zgjedhor hyn në punë vetëm në kuadër të 
përcaktimit të renditjes së kandidatëve brenda gjinisë së njëjtë. 

 

127. Mbi këtë bazë, Gjykata vëren se koncepti i kuotës gjinore, si dhe avancimi i 
barazisë gjinore mbetet një qëllim kryesor në shtetet anëtare të Këshillit të 
Evropës. Gjithashtu, institucionet e kësaj organizate konsiderojnë që mungesa 
e barazisë gjinore në politikëbërje, përbën kërcënim të legjitimitetit demokratik 
si dhe shkelje të barazisë gjinore (shih paragrafët 86-100 të këtij Aktgjykimi ku 
reflektohen këto parime më gjerësisht). Një qasje të ngjashme përmban edhe 
Ligji për Zgjedhjet e Përgjithshme, i cili përmban detyrimin për përfaqësim të 
gjinisë së nënpërfaqësuar në kuotën gjinore prej 30% (shih neni 27 i Ligjit për 
Zgjedhjet e Përgjithshme).   

 

128. Gjykata vëren se Ligji për Zgjedhjet e Përgjithshme përmban detyrimin e 
kuotës gjinore si formë e përfaqësimit në Kuvend, në masën minimum 30 % 
për gjininë e nënpërfaqësuar. Pra, ndarja e ulëseve funksionon në atë mënyrë 
që pas ndarjes së vendeve për subjektet politike, nëse kandidatëve të gjinisë 
pakicë nuk u janë ndarë së paku 30% nga numri i përgjithshëm i vendeve të 
subjektit politik, kandidati i fundit i zgjedhur i gjinisë shumicë, zëvendësohet 
nga një kandidat i radhës i gjinisë tjetër në listën e rirenditur për kandidatë, 
derisa numri i përgjithshëm i vendeve të ndara për gjininë pakicë të jetë së 
paku 30% (shih nenin 111.6 të Ligjit për Zgjedhjet e Përgjithshme, bazuar në 
plotësim ndryshimet e bëra me Ligjin për Plotësimin dhe Ndryshimin e LZP-së 
– nene këto të cituara në pjesën e dispozitave kushtetuese dhe ligjore). 

 

129. Në kontekst të kuotës gjinore të përcaktuar në Ligjin për Zgjedhjet e 
Përgjithshme, Gjykata gjithashtu rikujton paragrafin 3 të nenit 24 të 
Kushtetutës i cili përcakton se: 
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    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. 

 

130. Rrjedhimisht ngjashëm me nenin 24 të Kushtetutës, edhe neni 14 i KEDNJ-së, 
nuk i ndalon shtetet anëtare nga trajtimi ndryshe i grupeve, në mënyrë që të 
korrigjojë “pabarazitë faktike” ndërmjet tyre. Për më tepër, në rrethana të 
caktuara një dështim në përpjekjen për të korrigjuar pabarazinë përmes një 
trajtimi të ndryshëm, mundet pa një justifikim objektiv dhe të arsyeshëm, të 
shkaktojë shkelje të këtyre neneve (shih rastet e GJEDNJ-së: Çështja “në lidhje 
me aspekte të caktuara të ligjeve për përdorimin e gjuhëve në arsim në 
Belgjikë” kundër Belgjikës, cituar më lartë, paragrafi 10; Thlimmenos kundër 
Greqisë, cituar më lartë, paragrafi 44; dhe D.H. dhe të tjerët kundër Çekisë, 
cituar më lartë, paragrafi 175; Sejdić and Finci kundër Bosnjes dhe 
Hercegovinës, cituar më lartë, paragrafi 44). 

 
131. Gjykata vlerëson se kuptimi i barazisë i synuar në rastin konkret e ka edhe 

dimensionin tjetër, përkatësisht diskriminimin pozitiv apo përcaktimin e 
kuotës gjinore për përfaqësim të grave në cilësi të gjinisë së nënpërfaqësuar, e 
cila konsiderohet të jetë në pajtueshmëri me frymën e idealeve kushtetuese dhe 
identitetit kushtetues të Republikës së Kosovës. Rrjedhimisht, parimet 
kushtetuese të barazisë gjinore dhe mosdiskriminimit mbeten të një rëndësie 
vendimtare dhe se çështja e kuotave gjinore, për arsye historike dhe kulturore, 
si dhe të mënjanimit të pabarazive faktike në mes grave dhe burrave, është në 
pajtueshmëri me frymën e sistemit normativ kushtetues. Përfundimisht, 
koncepti i barazisë gjinore dhe mosdiskriminimit është dinamik dhe evoluon 
në drejtim të plotësimit të idealit sublim të barazisë në përfaqësim të grave dhe 
burrave në relacionin 50% me 50%.  

  

132. Prandaj, Gjykata vëren se qëllimi i Ligjit për Zgjedhjet e Përgjithshme në 
kontekst të përfaqësimit gjinor në kuadër të Kuvendit, konsiston në atë që 
siguron përfaqësim të gjinisë së nënpërfaqësuar (gjinisë pakicë), i cili nuk 
mund të jetë nën 30%. Mirëpo, qartazi, 30% paraqet kufirin minimal të 
përfaqësimit gjinor të gjinisë pakicë, por jo edhe kufirin më të lartë të 
përfaqësimit të gjinisë së nënpërfaqësuar. 

 

133. Në të njëjtën frymë konsiston të jetë edhe neni 112 i Ligjit për Zgjedhjet e 
Përgjithshme, i cili shërben për të treguar mënyrën e zëvendësimit të 
deputetëve, me ç’rast zëvendësohen kandidatët nga gjinia e njëjtë si mënyrë 
për të ruajtur pragun minimal të përfaqësimit të gjinisë së nënpërfaqësuar në 
kuotën prej 30%. Mirëpo, në rastin e parashtrueseve të kërkesës ka rastisur që 
me rastin e zëvendësimit të deputetëve si rezultat i rrethanave të lartcekura (të 
zgjedhurit e deputetëve në poste qeveritare), në momentin kur janë 
zëvendësuar me kandidatët e të njëjtës gjini, ka rezultuar që deputetët Fitim 
Haziri dhe Eman Rrahmani të kishin më pak vota se parashtruesja e kërkesës 
Tinka Kurti ndërsa në rastin e parashtrueses së kërkesës Drita Millaku, vetëm 
kandidati Eman Rrahmani kishte më pak vota. 

 

134. Gjykata konsideron, që kjo masë e përcaktuar në Ligjin e Zgjedhjeve të 
Përgjithshme, përkatësisht përcaktimi i përfaqësimit minimal të gjinisë pakicë 
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në minimum 30%, si e tillë është e domosdoshme në mënyrë që të mundësojë 
përfaqësimin edhe të gjinisë së nënpërfaqësuar në Kuvend, respektivisht grave. 
Si i tillë, ky përcaktim i ligjit për kuota gjinore, në parim nuk paraqet shkelje të 
të drejtave zgjedhore. Mirëpo, në rrethanat e rastit konkret, përderisa kuota 
minimale e përfaqësimit në kuadër të subjektit politik LVV është arritur në 
tërësi në bazë të rezultatit zgjedhor të zgjedhjeve të 6 tetorit 2019, nuk është 
paraqitur nevoja që të zbatohet kuota gjinore prej 30%. Rrjedhimisht 
kandidatet gra në kuadër të subjektit politik LVV kishin fituar 10 nga 29 vende, 
apo mbi 34% të vendeve në kuadër të numrit të përgjithshëm 29. Prandaj, si 
rrjedhojë e rezultatit zgjedhor, përdorimi i kuotës gjinore është konsumuar, 
pasiqë qëllimi legjitim për të cilin ekziston veçse është përmbushur dhe 
tejkaluar përmes rezultatit zgjedhor.  

 

135. Rrjedhimisht, në momentin e zëvendësimit të kandidatëve për deputetë, me 
ç’rast si deputetë u zgjodhën Fitim Haziri dhe Eman Rrahmani, në bazë të 
zëvendësimit të të njëjtës gjini, ka rezultuar që është cenuar esenca e rezultatit 
zgjedhor për parashtruesen e kërkesës Tinka Kurti, ndërsa për parashtruesen e 
kërkesës Drita Millaku, esenca e rezultatit zgjedhor është cenuar vetëm në 
raport me kandidatin Eman Rrahmani. Pra, masa e tillë (kuota gjinore 30 %) e 
vendosur për mënjanimin e pabarazive faktike në mes të grave dhe burrave, në 
rastin konkret ka vijuar të zbatohet, përkundër asaj që qëllimi për të cilin është 
vendosur veçse është arritur përmes rezultatit zgjedhor nga kandidatet gra në 
kuadër të LVV-së.  

 

136. Kjo për faktin se në momentin që sigurohet përfaqësimi minimal prej 30% për 
gjininë e nënpërfaqësuar, të gjitha zëvendësimet e ardhshme duhet të bëhen në 
bazë të renditjes së kandidatëve për deputetë, të cilën e përcakton rezultati 
zgjedhor. Mbi këtë bazë, kuota gjinore zbatohet vetëm derisa të arrihet qëllimi 
për të cilin është vendosur, pra, për të siguruar përfaqësimin e detyrueshëm 
minimal të gjinisë pakicë në kuotën prej 30%.  

 

137. Në momentin kur kjo kuotë gjinore minimale arrihet apo tejkalohet përmes 
rezultatit zgjedhor të kandidatëve për deputetë, qëllimi që synohet të arrihet 
përmes normës mbetet pa efekt. Nëse do të ishte ndryshe, kuota gjinore prej 
30% do të nënkuptonte se qëndron për të siguruar një gjendje të status-quo, 
pasiqë e njëjta nuk afirmon përfaqësimin përtej kuotës 30% për gjininë e 
nënpërfaqësuar, në rastet kur bëhet zëvendësimi i deputetëve të Kuvendit. Një 
interpretim i tillë i izoluar dhe i ngurtë i normës ligjore që rregullon mënyrën e 
zëvendësimit të deputetëve është në kundërshtim me vet ratio legis të Ligjit 
për Zgjedhjet e Përgjithshme që synon të avancojë përfaqësimin e grave në 
Kuvend, si gjini e nënpërfaqësuar apo gjini pakicë në rrethanat e tanishme 
politike dhe historike. 

 

138. Pra, mbi këto premisa, dhe përderisa përfaqësimi minimal prej 30% është 
arritur, përkatësisht tejkaluar në bazë të rezultatit zgjedhor, të zgjedhjeve të 6 
tetorit 2019, do duhej të konsistonte kjo radhitje e kandidatëve për deputetë të 
cilët zëvendësojnë deputetët, si në vijim: parashtruesja e kërkesës (1) Tinka 
Kurti ka 7,655 vota, pas saj vjen (2) Fitim Haziri me 7,542 vota, më pas vjen 
parashtruesja e kërkesës (3) Drita Millaku me 7,063 vota dhe (4) Eman 
Rrahmani me 7,044 vota. 
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139. Prandaj, Gjykata konsideron që në rastin konkret parashtruesja e kërkesës 
Tinka Kurti është diskriminuar në bazë të gjinisë, në momentin kur edhe 
përkundër përmbushjes së kuotës minimale 30% përmes rezultatit zgjedhor në 
kuadër të subjektit politik LVV, në momentin kur u krijua mundësia e 
zëvendësimit të deputetëve, e njëjta edhe pse kishte më shumë vota se 
kandidatët për deputetë Fitim Haziri dhe Eman Rrahmani, nuk iu mundësua 
që të zgjidhej deputete. Prandaj, Gjykata konstaton se ndaj parashtrueses së 
kërkesës Tinka Kurti, përmes Aktvendimin [AA .nr. 4/2020] të 19 shkurtit 
2020, të Gjykatës Supreme ka pasur shkelje të neneve 24 dhe 45 të Kushtetutës 
në lidhje me nenit 14 dhe nenin 3 të Protokollit nr. 1 të KEDNJ-së. 

 

140. Sa i përket parashtrueses së kërkesës Drita Millaku bazuar në rrethanat e njëjta 
të lartpërmendura, ajo është diskriminuar në bazë të gjinisë në lidhje me të 
drejtën e saj për t’u zgjedhur, në momentin kur edhe përkundër përmbushjes 
së kuotës minimale 30% nëpërmjet rezultatit zgjedhor në kuadër të subjektit 
politik LVV, në momentin kur u krijua mundësia për zëvendësimet e ardhshme 
të deputeteve, përkatësisht kur dha dorëheqje deputeti Shpejtim Bulliqi, në 
vend të tij, në bazë të përcaktimit për zëvendësim në kuadër të gjinisë së njëjtë, 
më 18 dhjetor 2020, mandat deputeti mori kandidati Taulant Kryeziu me 6968 
vota.  

 

141. Prandaj, Gjykata konstaton se ndaj parashtrueses së kërkesës Drita Millaku 
përmes Aktvendimit [AA .nr. 3/2020] të 19 shkurtit 2020, të Gjykatës Supreme 
ka pasur shkelje të neneve 24 dhe 45 të Kushtetutës në lidhje me nenit 14 dhe 
nenin 3 të Protokollit nr. 1 të KEDNJ-së. 

 
142. Gjykata gjithashtu sqaron faktin se ndonëse neni 6.8 i Ligjit për Barazi Gjinore 

parasheh që: “Përfaqësimi i barabartë gjinor në të gjitha organet legjislative, 
ekzekutive dhe gjyqësore dhe institucionet e tjera publike arrihet kur 
sigurohet përfaqësim minimal prej pesëdhjetë përqind (50%) për secilën gjini, 
përfshirë edhe organet e tyre drejtuese dhe vendimmarrës;”. Kuvendi si 
ligjvënës nuk e ka formuluar këtë përqindje si një kuotë obligative ligjore por, e 
ka formuluar më tepër në formë të një ideali kushtetues, ligjor e faktik që 
shoqëria demokratike e Republikës së Kosovës duhet ta arrijë dhe se vetëm pas 
arritjes së saj sigurohet barazia e vërtetë faktike. Pra, 50%-shi i normuar në 
nenin 6.8 të Ligjit për Barazi Gjinore nuk është një kuotë ligjore për përfaqësim 
të detyrueshëm siç është 30%-shi i normuar në nenin 27 të Ligjit për Zgjedhjet 
e Përgjithshme ku specifikisht paraqitet obligimi që: “Në listën e kandidatëve 
të secilit subjekt politik së paku tridhjetë (30 %) për qind janë meshkuj dhe së 
paku tridhjetë (30 %) përqind janë femra [...]”.  

 

143. Ndonëse ideali kushtetues dhe fryma e Kushtetutës e reflektuar në nenin 7 
synojnë arritjen e barazisë faktike 50% me 50% në mes të dy gjinive, Gjykata 
Kushtetuese është e vetëdijshme që nuk është në kompetencën e saj që të 
caktojë politika të reja publike e as të vlerësojë nëse një politikë publike e 
deritashme është e mirë apo e duhur. Gjithashtu, nuk i takon Gjykatës që të ri-
vendosë kuota të reja ligjore ose të rrisë përqindjen e kuotave ligjore të 
përfaqësimit gjinor në favor të asnjërës gjini. Ligjvënësit e Republikës së 
Kosovës janë ata që kanë vendosur kuotën prej 30% si kuotë të vetme ligjore të 
aplikueshme, e cila duhet ruhet në çdo rrethanë përderisa autoritetet 
kompetente nuk vendosim që të bëjnë ndryshime ligjore në këtë aspekt, nëse 
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ato e shohin të nevojshme. Janë gjithashtu ligjvënësit ata që kanë caktuar 50%-
shin si ideal kushtetues të përfaqësimit të barabartë gjinor duke theksuar se 
përfaqësimi i barabartë gjinor arrihet vetëm kur sigurohet përfaqësim 50-50 
për secilën gjini. 

 

144. Megjithatë, të gjitha këto diskutime të rëndësishme hyjnë në domenin e 
çështjeve të politikbërjes publike, domen ky që i takon Qeverisë dhe Kuvendit 
se si ata konsiderojnë që është mënyra më e mirë për të arritur idealin e 
përfaqësimit 50-50. Për shembull, Komisioni i Venecias thekson se nëse shtetet 
vendosin që të miratojnë kuota ligjore, atëherë ato "duhet të parashikojnë të 
paktën 30 përqind të grave në listat e partive, ndërsa 40 ose 50 janë të 
preferueshme", në mënyrë që kuotat të jenë efektive. 

 

145. Gjykata e sheh gjithashtu të nevojshme të theksojë obligimin e KQZ-së, si 
organ i përhershëm që përgatit, mbikëqyr, drejton dhe verifikon të gjitha 
veprimet që kanë të bëjnë me proceset zgjedhore, që edhe në  procesin e 
zgjedhjes së deputetëve dhe zëvendësimit të tyre të marrë parasysh faktin që në 
kuadër të secilit subjekt politik, në momentin kur përmes rezultatit zgjedhor 
arrihet ose tejkalohet përmbushja e kuotës gjinore në masën 30% të gjinisë së 
nënpërfaqësuar, (siç ishte në rastin konkret ku kandidatet për deputete gra 
kanë fituar më shumë se 34% të vendeve), atëherë kurdo që shtrohet nevoja e 
zëvendësimit të kandidatëve për deputetë të Kuvendit, vlen rezultati zgjedhor, 
nëse i njëjti nuk e vë në pikëpyetje përfaqësimin minimal 30%. Pra, në 
momentin kur përmbushet përfaqësimi minimal në masën 30% në bazë të 
rezultatit zgjedhor, atëherë zëvendësimet e deputetëve bëhen nga kandidatët 
për deputetë të cilët janë ranguar më lartë nëpërmjet rezultatit zgjedhor, 
përderisa ruhet apo nuk cenohet minimumi i përfaqësimit prej 30%.  

 

146. Përfundimisht, bazuar në analizën e mësipërme, Gjykata konkludon që: 
Aktvendimi [AA .nr. 4/2020] i 19 shkurtit 2020, i Gjykatës Supreme; 
Aktvendimin [AA. nr. 3/2020] e 19 shkurtit 2020, i Gjykatës Supreme; 
Vendimi i Panelit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa (PZAP), [Anr. 
35/2020], i 13 shkurtit 2020; Vendimi i Panelit Zgjedhor për Ankesa dhe 
Parashtresa , [Anr. 36/2020], i 13 shkurtit 2020; si dhe pika 5 e Vendimit të 
Komisionit Qendror të Zgjedhjeve (KQZ), [Nr. 102/A-2020], të 7 shkurtit 
2020, janë në kundërshtim me nenet 24 [Barazia para Ligjit] dhe 45 [Të 
Drejtat Zgjedhore dhe të Pjesëmarrjes] të Kushtetutës në lidhje me nenin 14 
(Ndalimi i diskriminimit) dhe nenin 3 (E drejta për zgjedhje të lira) të 
Protokollit nr. 1 të KEDNJ-së. 

 

Efektet e Aktgjykimit të Gjykatës Kushtetuese 
 

147. Siç u tha më lart, të dy vendimet e kontestuara të Gjykatës Supreme, por edhe 
vendimet e PZAP-it dhe të KQZ-së, nuk janë në pajtueshmëri me nenet 24 dhe 
45 të Kushtetutës në lidhje me nenin 14 dhe nenin 3 të Protokollit nr. 1 të 
KEDNJ-së. 
 

148. Për nga aspekti praktik i zbatimit të vendimeve të Gjykatës Kushtetuese, kjo e 
fundit rithekson faktin se në të gjitha rastet kur konstatohet shkelje e të 
drejtave dhe lirive të njeriut e cila nuk mund të riparohet tërësisht e as të 
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kthehet në pikën zero kur shkelja nuk ka ekzistuar, shtrohet pyetja e efektit të 
Aktgjykimit që konstaton shkeljen në fjalë.  

 
149. Gjykata rikujton që në praktikën e saj gjyqësore, pyetje të ngjashme rreth 

efektit të vendimit janë shtruar në disa raste të ndryshme, përfshi edhe në raste 
të çështjeve zgjedhore (shih në këtë aspekt, rastin e Gjykatës KI207/19, me 
parashtrues NISMA Socialdemokrate, Aleanca Kosova e Re dhe Partia e 
Drejtësisë, Aktgjykim i 5 janarit 2021, paragrafi 240; shih gjithashtu 
Aktgjykimin e Gjykatës në rastin KI193/18, me parashtrues Agron Vula, 
Aktgjykim i 22 prillit 2020, paragrafët 149-151 ku, në mes referencave të tjera, 
citohet edhe rasti i GJEDNJ-së, Kingsley kundër Mbretërisë së Bashkuar, 
Aktgjykim i 28 majit 2002, paragrafi 40; KI10/18, parashtrues Fahri Deqani, 
Aktgjykim i 8 tetorit 2019, paragrafët 116-120; KI108/18, parashtrues Blerta 
Morina, Aktvendim për papranueshmëri i 1 tetorit 2019, paragrafi 196). 

 

150. Gjykata vëren se, për arsye objektive dhe në interes të sigurisë juridike, ky 
Aktgjykim nuk mund të prodhojë efekt juridik prapaveprues në lidhje me 
mandatet e deputetëve. Në këtë aspekt, Gjykata sqaron që në bazë të parimit të 
sigurisë juridike, ky Aktgjykim nuk ka efekt prapaveprues dhe nuk prek të 
drejtat e palëve të treta të fituara në bazë të vendimeve të anuluara me këtë 
Aktgjykim. Megjithatë, ky Aktgjykim nuk është thjesht deklarativ dhe pa 
efekte. 

 

151. Gjykata ripërsëritë edhe kësaj here faktin se ndonëse ajo nuk ka autorizime 
ligjore për të caktuar ndonjë kompensim të dëmit për rastet kur konstaton 
shkelje të dispozitave respektive kushtetuese, një aspekt i tillë nuk nënkupton 
që parashtrueset e kërkesës nuk kanë të drejtë të kërkojnë dëmshpërblim nga 
autoritetet publike në rast të konstatimit të shkeljes së të drejtave dhe lirive të 
tyre bazuara në Kushtetutë dhe ligjet e zbatueshme në Republikën e Kosovës.  

 

152. Efekti i parë i këtij Aktgjykimi është shfuqizimi i vendimeve të kontestuara të 
Gjykatës Supreme, PZAP-it dhe KQZ-së, si të papajtueshme me Kushtetutën 
dhe KEDNJ-në në aspekt të interpretimit të nenit 112.2 (a) të Ligjit për 
Zgjedhjet e Përgjithshme. Përmes shfuqizimit të këtyre vendimeve paraprake, 
ky Aktgjykim sqaron për të ardhmen se, bazuar në një lexim të saktë dhe 
kontekstual të nenit 112.2 (a) të Ligjit për Zgjedhjet e Përgjithshme, 
zëvendësimi i kandidatëve për deputetë duhet të bëhet në atë mënyrë që: së 
pari, sigurohet përfaqësimi minimal në masën 30% të gjinisë së 
nënpërfaqësuar (gjinisë pakicë), e cila nuk mund të vihet në pikëpyetje në asnjë 
moment; dhe së dyti, në rastet kur kuota gjinore prej 30 % është përmbushur 
bazuar në rezultatin zgjedhor (siç ishte rasti konkret), atëherë zëvendësimet e 
kandidatëve për deputetë, duhet të bëhen në bazë të rezultatit zgjedhor, pa u 
kufizuar në aspektin e zëvendësimit në bazë të gjinisë së njëjtë, përderisa nuk 
rrezikohet minimumi i përfaqësimit të gjinisë së nënpërfaqësuar.  

 
153. Efekti i dytë që ky Aktgjykim mundëson ka të bëjë me të drejtën që iu lind 

parashtrueseve të kërkesës ose palëve të tjera që mund të preken nga ky 
Aktgjykim, nga momenti i hyrjes në fuqi të këtij të fundit. Këtyre palëve iu lind 
e drejta për shfrytëzimin e mjeteve të tjera juridike në dispozicion për 
realizimin e mëtejmë të të drejtave në përputhje me gjetjet e këtij Aktgjykimi. 
Kjo e drejtë lidhur me parashtrueset e kërkesës lind nga momenti kur ato do 
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duhej të bëheshin deputete, nëse neni 112.1.a i Ligjit për Zgjedhjet e 
Përgjithshme do të interpretohej në përputhje me arsyetimin e këtij Aktgjykimi 
(shih, mutatis mutandis, Aktgjykimin e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e 
Njeriut në rastin Paunović dhe Milivojević kundër Serbisë, të 24 majit 2016, 
kërkesa nr. 41683/06 - rast ku GJEDNJ kishte gjetur shkelje të nenit 3 të 
Protokollit nr. 1 të KEDNJ-së për arsye se “përfundimi i mandatit të 
parashtruesit [deputet i zgjedhur i Kuvendit] ishte bërë në shkelje të Ligjit për 
Zgjedhjen e Deputetëve të Kuvendit”, paragrafët 61-66 dhe paragrafi 80). 

 
Përfundime 

 
154. Rastet e bashkuara KI45/20 dhe KI46/20 janë dy raste që kanë të bëjnë me 

kontestet rreth zgjedhjeve të 6 tetorit 2019. Kërkesat janë parashtruar nga dy 
kandidate (Tinka Kurti dhe Drita Millaku) për deputete nga subjekti politik i 
Lëvizjes VETËVENDOSJE! (LVV) – të cilat pretendonin se KQZ, PZAP dhe 
Gjykata Supreme kanë zbatuar në mënyrë kundërkushtetuese mënyrën e 
zëvendësimit të deputetëve të përcaktuar me nenin 112.2 (a) të Ligjit për 
Zgjedhjet e Përgjithshme.  

 

155. Gjykata rikujton që disa deputetë të subjektit politik LVV, të cilët u zgjodhën në 
pozita qeveritare/komunale, liruan disa pozita të deputetëve të cilat duhej të 
zëvendësoheshin me kandidatët e ligjshëm në radhë për deputetë. Kësisoj, nga 
deputetët të cilët liruan ulëset e tyre u bënë zëvendësimet vijuese: kandidati 
Enver Haliti me 7,777 vota zëvendësoi deputetin Albin Kurti; kandidati Alban 
Hyseni me 7,767 vota zëvendësoi deputetin Glauk Konjufca; kandidatja Arta 
Bajralia me 7,674 vota zëvendësoi deputeten Albulena Haxhiu; kandidati Fitim 
Haziri me 7,542 vota zëvendësoi deputetin Arben Vitia; kandidati Eman 
Rrahmani me 7,044 vota zëvendësoi deputetin Haki Abazi. Më vonë, kandidati 
Taulant Kryeziu me 6968 vota zëvendësoi deputetin Shpejtim Bulliqi. 

 

156. Domosdoshmëria e zëvendësimit të deputetëve aktivizoi në mënyrë automatike 
dispozitat ligjore të përcaktuara me nenin 112.2 (a) të Ligjit për Zgjedhjet e 
Përgjithshme – nen ky që specifikon mënyrën e zëvendësimit të deputetëve, me 
tekst vijues:  

 
“112.2 Një anëtar i Kuvendit të Kosovës mandati i të cilit përfundon në 
pajtim me nenin 112.1 zëvendësohet si vijon: 
a) nga kandidati i ligjshëm në radhë i të njëjtës gjini i cili ka fituar numrin 
më të madh të votave të listës së riorganizuar të kandidatëve të Subjektit 
Politik në emër të së cilës garoi anëtari; [...].” 

 

157. Gjykata vëren se, sipas interpretimit që këtij neni i është bërë nga KQZ, PZAP 
dhe Gjykata Supreme, të gjitha zëvendësimet ishin bërë bazuar në kriterin e 
“gjinisë” dhe pa marrë parasysh rezultatin e arritur nga kandidatët për 
deputetë pas plotësimit të kuotës obligative ligjore për përfaqësim prej 30% të 
gjinisë së nënpërfaqësuar ose gjinisë pakicë. Kësaj mënyre të zëvendësimit të 
paraparë me ligj, sipas Gjykatës Supreme, nuk kanë mundur t’i shmangen as 
KQZ, as PZAP e as Gjykata Supreme ngase ekziston supozimi se ligjet janë në 
pajtim me Kushtetutën dhe se ato duhet zbatuar ashtu siç janë, “deri sa nga 
Gjykata Kushtetuese të konstatohet se një ligj ose ndonjë dispozitë ligjore e tij 
është në kundërshtim me Kushtetutën”. 
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158. Duke mos u pajtuar me këtë interpretim, parashtrueset e kërkesës dorëzuan 
kërkesat e tyre në Gjykatën Kushtetuese, nën pretendimin kyç se KQZ, PZAP 
dhe Gjykata Supreme e kanë zbatuar në mënyrë kundërkushtetuese mënyrën e 
zëvendësimit të deputetëve të paraparë me nenin 112.2 (a) të Ligjit për 
Zgjedhjet e Përgjithshme. Në thelb, ato pretenduan se përkundër plotësimit 
dhe tejkalimit të kuotës prej 30% nga kandidatet gra për deputete nga LVV – 
zëvendësimet për deputetë ishin bërë jo bazuar në rezultat zgjedhor por bazuar 
në gjini. Sipas tyre, kjo gjë ka shkaktuar pabarazi në trajtim dhe shkelje të së 
drejtës së tyre për t’u zgjedhur. 

 

159. Gjykata rikujton që, bazuar në mënyrën e zëvendësimit të aplikuar nga KQZ, 
PZAP dhe Gjykata Supreme, deputetët burra ishin zëvendësuar nga kandidatët 
burra për deputetë dhe deputetet gra ishin zëvendësuar nga kandidatet gra për 
deputete – përkundër faktit që parashtrueset e kërkesës kishin marrë më 
shumë vota se disa nga kandidatët burra që arritën të zgjedhën deputetë të 
Kuvendit. Parashtruesja e parë, Tinka Kurti kishte mbledhur 7655 vota dhe 
parashtruesja e dytë, Drita Millaku kishte mbledhur 7063.  

 

160. Gjykata sqaroi se, nuk është duke vlerësuar in abstracto nëse neni 112.2 (a) i 
Ligjit për Zgjedhjet e Përgjithshme është apo nuk është në pajtueshmëri me 
Kushtetutën. Kjo për faktin që, as para kësaj Gjykate e as para institucioneve 
paraprake publike që e kanë trajtuar këtë çështje, parashtrueset e kërkesës 
asnjëherë nuk kanë pretenduar që neni në fjalë është kundërkushtetues. 
Përkundrazi, parashtrueset e kërkesës vetëm kanë pretenduar që ky nen është 
zbatuar në mënyrë kundërkushtetuese nga KQZ, PZAP e Gjykata Supreme. 

 

161. Duke marrë për bazë faktet e mësipërme dhe pretendimet e ngritura në këtë 
rast, Gjykata në këtë ankesë kushtetuese trajtoi faktin se: A është zbatuar neni 
112.2 (a) i Ligjit për Zgjedhjet e Përgjithshme nga ana e KQZ-së, PZAP-it dhe 
Gjykatës Supreme, në përputhje me garancitë, vlerat dhe parimet e 
proklamuara me nenet 24 dhe 45 të Kushtetutës, në lidhje me nenin 14 të 
KEDNJ-së dhe nenin 3 të Protokollit nr. 1 të KEDNJ-së?  

 

162. Gjykata Kushtetuese konstatoi se, interpretimi i këtij neni nga ana e KQZ-së, 
PZAP-it dhe Gjykatës Supreme nuk është interpretim i saktë dhe kushtetues 
për disa nga arsyet vijuese – të cilat janë gjerësisht të shtjelluara në Aktgjykim.  

 

163. Së pari, Gjykata konstatoi se KQZ, PZAP dhe Gjykata Supreme, e kanë 
interpretuar nenin 112.2 (a) të Ligjit për Zgjedhjet e Përgjithshme në mënyrë të 
ngurtë e tekstuale dhe të shkëputur nga të gjitha normat e tjera ligjore të 
parapara me Ligjin për Zgjedhjet e Përgjithshme dhe Ligjin për Barazi Gjinore 
si dhe parimet, vlerat dhe frymën e shkronjës së Kushtetutës. Ky lloj 
interpretimi ka abstrahuar kontekstin, qëllimin dhe arsyen e vendosjes së 
kuotës prej 30%, si masë e veçantë për të ndihmuar drejt arritjes së 
përfaqësimit të barabartë në mes të dy gjinive në Kuvendin e Republikës.  

 

164. Së dyti, Gjykata potencoi se ratio legis i Ligjit për Zgjedhjet e Përgjithshme, në 
kontekst të përfaqësimit gjinor në Kuvend, konsiston në atë që siguron – në 
çdo rrethanë -përfaqësim prej të paktën 30% të gjinisë së nënpërfaqësuar ose 
gjinisë pakicë (cilado qoftë ajo). Mirëpo, qartazi, 30% paraqet vetëm kufirin 
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minimal të përfaqësimit gjinor të gjinisë pakicë, por jo edhe kufirin më të lartë 
të përfaqësimit të njërës gjini. Rrjedhimisht, Gjykata konsideron se, në 
momentin që sigurohet përfaqësimi minimal prej 30% për gjininë e 
nënpërfaqësuar, të gjitha zëvendësimet e ardhshme duhet të bëhen në bazë të 
renditjes të kandidatëve për deputetë, të cilën e përcakton rezultati zgjedhor. 
Mbi këtë bazë, kuota gjinore zbatohet vetëm derisa të arrihet qëllimi për të cilin 
është vendosur, pra, për të siguruar përfaqësimin e detyrueshëm minimal të 
gjinisë pakicë në kuotën prej 30%, ndonëse ideali kushtetues dhe fryma e 
Kushtetutës, e reflektuar në nenin 7, synojnë arritjen e barazisë faktike 50% me 
50% në mes të dy gjinive.  

 

165. Së treti, Gjykata theksoi se interpretimi i nenit 112.2 (a) të Ligjit për Zgjedhjet e 
Përgjithshme sipas mënyrës së interpretimit nga KQZ, PZAP dhe Gjykata 
Supreme, do të kishte kuptim vetëm në situatën kur mund të ndodhë që 
moszëvendësimet gjini-për-gjini (grua-për-grua ose burrë-për-burrë) do të 
mund të rrezikonin mospërmbushjen e kuotës ligjore prej 30% të përfaqësimit 
të gjinisë së nënpërfaqësuar. Mirëpo, interpretimi i këtij neni, në mënyrën siç 
është bërë, kur dihet se në zgjedhjet e 6 tetorit 2019 kandidatet gra të subjektit 
politik LVV kishin arritur të merrnin vota meritore përtej përqindjes së kuotës 
ligjore prej 30%, është interpretim i gabuar i kësaj norme dhe në shpërputhje 
me vet qëllimin e kuotave ligjore të përcaktuara me nenin 27 të Ligjit për 
Zgjedhjet e Përgjithshme. 

 

166. Së katërti, Gjykata potencoi se qëllimi i vendosjes së kuotave ndërlidhet me 
nevojën për avancimin e barazisë gjinore brenda një shoqërie deri në arritjen e 
një barazie faktike, kur kuotat bëhen të panevojshme. Neni 112.2 (a) i Ligjit për 
Zgjedhjet e Përgjithshme ekziston për një arsye të vetme: të paraqesë mënyrën 
e zëvendësimit të deputetëve – gjithnjë duke ruajtur qëllimin e përfaqësimit 
obligativ ligjor prej të paktën 30% të gjinisë pakicë. Nëse pas plotësimit të 
normës prej 30%, kandidatët nga gjinia pakicë (të nënpërfaqësuar) arrijnë të 
bëhen deputetë me forcat e tyre vetanake duke korrur rezultat më të mirë se sa 
pjesëtarët e gjinisë shumicë, atyre nuk duhet t’u mohohet e drejta për t’u 
zgjedhur deputetë të Kuvendit. 

 

167. Gjykata konstatoi se, parashtruesja Tinka Kurti është diskriminuar në bazë të 
gjinisë në lidhje me të drejtën e saj për t’u zgjedhur, në momentin kur edhe 
përkundër përmbushjes së kuotës minimale 30% përmes rezultatit zgjedhor në 
kuadër të subjektit politik LVV, në momentin kur u krijua mundësia e 
zëvendësimit të deputetëve, e njëjta edhe pse kishte më shumë vota se 
kandidatët burra për deputetë Fitim Haziri dhe Eman Rrahmani, nuk iu 
mundësua që të bëhej deputete.  

 

168. Më tutje, Gjykata gjithashtu konstatoi se, parashtruesja Drita Millaku është 
diskriminuar në bazë të gjinisë në lidhje me të drejtën e saj për t’u zgjedhur, në 
momentin kur edhe përkundër përmbushjes së kuotës minimale 30% 
nëpërmjet rezultatit zgjedhor në kuadër të subjektit politik LVV, në momentin 
kur u krijua mundësia për zëvendësimet e ardhshme të deputeteve, 
përkatësisht kur dha dorëheqje deputeti Shpejtim Bulliqi, në vend të tij, në 
bazë të përcaktimit për zëvendësim në kuadër të gjinisë së njëjtë, më 18 dhjetor 
2020, mandat deputeti mori kandidati Taulant Kryeziu me 6968 vota.  
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169. Si rrjedhojë, Gjykata konstatoi që: Aktvendimi [AA. nr. 4/2020] i 19 shkurtit 
2020, i Gjykatës Supreme; Aktvendimi [AA. nr. 3/2020] i 19 shkurtit 2020, i 
Gjykatës Supreme; Vendimi i PZAP [Anr. 35/2020] i 13 shkurtit 2020; 
Vendimi i PZAP [Anr. 36/2020] i 13 shkurtit 2020; si dhe pika 5 e Vendimit të 
KQZ [nr. 102/A-2020] të 7 shkurtit 2020, janë në kundërshtim me nenet 24 
[Barazia para Ligjit] dhe 45 [Të Drejtat Zgjedhore dhe të Pjesëmarrjes] të 
Kushtetutës, në lidhje me nenin 14 (Ndalimi i diskriminimit) dhe nenin 3 (E 
drejta për zgjedhje të lira) të Protokollit nr. 1 të KEDNJ.  
 

170. Përkitazi me efektin e Aktgjykimit, Gjykata vërejti se, për arsye objektive dhe 
në interes të sigurisë juridike, ky Aktgjykim nuk mund të prodhojë efekt juridik 
prapaveprues në lidhje me mandatet e deputetëve. Në këtë aspekt, Gjykata 
sqaroi se ky Aktgjykim nuk ka efekt prapaveprues dhe që në bazë të parimit të 
sigurisë juridike nuk prek të drejtat e palëve të treta të fituara në bazë të 
vendimeve të anuluara me këtë Aktgjykim. Megjithatë, kjo nuk nënkupton që 
ky Aktgjykim është thjesht deklarativ dhe pa asnjë efekt. 
 

171. Efekti i parë i këtij Aktgjykimi është shfuqizimi i vendimeve të kontestuara të 
Gjykatës Supreme, PZAP-it dhe KQZ-së, si të papajtueshme me Kushtetutën 
dhe KEDNJ-në, në aspekt të interpretimit të nenit 112.2 (a) të Ligjit për 
Zgjedhjet e Përgjithshme. Përmes shfuqizimit të këtyre vendimeve, ky 
Aktgjykim sqaron për të ardhmen se, bazuar në një lexim të saktë dhe 
kontekstual të nenit 112.2 (a) të Ligjit për Zgjedhjet e Përgjithshme, 
zëvendësimi i kandidatëve për deputetë duhet të bëhet në atë mënyrë që: së 
pari, të sigurohet përfaqësimi minimal në masën 30% të gjinisë së 
nënpërfaqësuar (gjinisë pakicë), e cila nuk mund të vihet në pikëpyetje në asnjë 
moment; dhe së dyti, në rastet kur kuota gjinore prej 30% është përmbushur 
bazuar në rezultatin zgjedhor (siç ishte rasti konkret), atëherë zëvendësimet e 
kandidatëve për deputetë duhet të bëhen në bazë të rezultatit zgjedhor, pa u 
kufizuar në aspektin e zëvendësimit në bazë të gjinisë së njëjtë, përderisa nuk 
rrezikohet minimumi i përfaqësimit të gjinisë së nënpërfaqësuar. 
 

172. Efekti i dytë që ky Aktgjykim mundëson, ka të bëjë me të drejtën që iu lind 
parashtrueseve të kërkesëse ose palëve të tjera që mund të preken nga ky 
Aktgjykim, nga momenti i hyrjes në fuqi të këtij të fundit. Këtyre palëve iu lind 
e drejta për shfrytëzimin e mjeteve të tjera juridike në dispozicion për 
realizimin e mëtejmë të të drejtave në përputhje me gjetjet e këtij Aktgjykimi 
dhe praktikës gjyqësore të GJEDNJ-së të cituar në këtë Aktgjykim.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PER KETO ARSYE 

Gjykata Kushtetuese, ne pajtim me nenin 113.1 dhe 113.7 te Kushtetutes, me nenet 20 
dhe 47 te Ligjit dhe me rregullin 59 (1) te Rregullores se punes, ne seancen e mbajtur 
me 26 mars 2021, njezeri: 

VENDOS 

I. TE DEKLAROJE kerkesat te pranueshme; 

II. TE KONSTATOJE se ka pasur shkelje te nenit 24 [Barazia para Ligjit] dhe 
nenit 45 [Te Drejtat Zgjedhore dhe te Pjesemarrjes] te Kushtetutes se 
Republikes se Kosoves ne lidhje me nenit 14 (Ndalimi i diskriminimit) ne 
lidhje me nenin 3 (E drejta per zgjedhje te lira) te Protokollit nr. 1 te 
Konventes Evropiane per te Drejtat e Njeriut; 

III. TE SHPALLE te pavlefshem: 

(i) Aktvendimet [AA. nr. 3/2020 dhe AA. nr. 4/2020] e Gjykates 
Supreme te Republikes se Kosoves, te 19 shkurtit 2020; 

(ii) Vendimet [Anr. 35/2020 dhe Anr. 36/2020] te Panelit Zgjedhor 
per Ankesa dhe Parashtresa, te 13 shkurtit 2020; 

(iii) Piken 5 te Vendimit [nr. 102/A-2020] te Komisionit Qendror te 
Zgjedhjeve, te 7 shkurtit 2020. 

IV. TE KONSTATOJE qe ky Aktgjykim nuk ka efekt prapaveprues dhe qe ne 
baze te parimit te sigurise juridike nuk prek te drejtat e paleve te treta te 
fituara ne baze te vendimeve te anuluara; 

V. TE OBLIGOJE te gjitha autoritetet publike te Republikes se Kosoves qe 
nenin 112.2 (a) te Ligjit per Zgjedhjet e Pergjithshme ta interpretojne ne 
pajtim me gjetjet e ketij Aktgjykimi; 

VI. T'UA KUMTOJE kete Aktgjykim paleve dhe, ne pajtim me nenin 20-4 te 
Ligjit, ta publikoje ne Gazeten Zyrtare; 

VII. TE SHP ALLE se ky Aktgjykim hyn ne fuqi diten e publikimit dhe 
dorezimit te tij tek palet. 

Gjyqtari raportues Kryetarja e Gjykates Kushtetuese 

Nexhmi Rexhepi 
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