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G.JYKATA KUSHTETUESE 

YCTABHl-1 CY.ll 


CONSTITUTIONAL COURl 

KABINETI I KRYETARIT / URED PREDSEDNIKA / CABINET OF THE PRESIDENT 

Prishtine, me 28 maj 2019 
Nr. ref.: KK 141/19 

z. Aleksaoder Lumezi 
Kryeprokuror i Shtetit 
Prishtine, Republika e Kosoves 

Leoda: Njoftim per moszbatim te Aktgjykimit te Gjykates Kushtetuese ne rastin 
KI08/09 

I nderuari Kryeprokuror i Shtetit, z. Lumezi, 

Gjykata Kushtetuese e Republikes se Kosoves, bazuar ne kompetencat e percaktuara 
me Kushtetute, eshte autoriteti pemmdimtar ne Republiken e Kosoves per 
interpretimin dhe per vleresimin e perputhshmerise se ligjeve me Kushtetuten. 

Sipas nenit 113 [Juridiksioni dhe Palet e Autorizuara] te Kushtetutes, Gjykata 
Kushtetuese vendos vetem per rastet e ngritura para saj ne menyre ligjore dhe nga 
palet e autorizuara. Ne kuader te ketij neni, Kushtetuta, nder te tjera, ka percaktuar 
qe edhe individet (personat fizike dhe juridike) kane te drejte te paraqesin ankesa 
kushtetuese ne Gjykaten Kushtetuese dhe te kontestojne kushtetutshmerine e 
vendimeve te autoriteteve publike, perfshire veprimet apo mosveprimet e tyre, 
perkitazi me shkeljen e te drejtave te njeriut te garantuara me Kushtetute, me 
Konventen Evropiane per te Drejtat e Njeriut apo dhe me instrumentet e tjera 
nderkombetare te aplikueshme ne Republiken e Kosoves. 

Duke vepruar sipas kerkeses individuale nr. KI08/09, te parashtruar ne Gjykaten 
Kushtetuese nga Sindikata e pavarur e punonjesve te Fabrikes se c;elikut - IMK 
Ferizaj, Gjykata Kushtetuese, me 17 dhjetor 2010, ka nxjerre Aktgjykim ne baze te te 
cilit ka gjetur shkelje te nenit 31 [E drejta per gjykim te drejte dhe te paanshem] te 
Kushtetutes ne lidhje me nenet 6 (E drejta per Gjykim te Drejte) dhe 13 (E drejta per 
Zgjidhje Efektive) te Konventes Evropiane per te Drejtat e Njeriut. Me ate rast, 
Gjykata Kushtetuese kishte konstatuar se nje vendim i Gjykates Komunale ne Ferizaj 
ishte bere final dhe i detyrueshem dhe, si i tille, duhej te ekzekutohej nga autoritetet 
kompetente, ne vec;anti nga Qeveria e Republikes se Kosoves dhe nga Agjencia 
Kosovare e Privatizimit, si pasardhese ligjore e Agjencise Kosovare te Mirebesimit. 
(Shih pjesen operative te Aktgjykimit KI08/09). 
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Me 12 maj 2011, pas kerkeses se Agjencise Kosovare te Privatizimit, Gjykata 
Kushtetuese kishte leshuar nje Sqarim per Aktgjykimin Kl08/09 (Shih bashkengjitur 
Sqarimin e Gjykates Kushtetuese). As pas ketij Sqarimi, Aktgjykimi ne fjale nuk ishte 
ekzekutuar. Si rrjedhoje, Gjykata Kushtetuese, me 18 tetor 2012, kishte nxjerre 
Vendim per Mospermbarim te Aktgjykimit Kl08/09, duke theksuar se arsye per 
nxjerrjen e ketij vendimi eshte fakti qe Qeveria e Republikes se Kosoves dhe Agjencia 
Kosovare e Privatizimit nuk kane permbaruar Aktgjykimin Kl08/09. As pas masave 
te lartpermendura, Aktgjykimi i Gjykates Kushtetuese nuk eshte zbatuar dhe, sipas 
informatave qe Gjykata ka pranuar nga parashtruesit e kerkeses dhe nga palet e tjera 
te perfshira ne rast, ky Aktgjykim akoma vazhdon te ngelet i paekzekutuar (Shih 
bashkengjitur Vendimin per Mospermbarim). 

SiC; jeni ne dijeni, bazuar ne nenin 116 [Efekti juridik i vendimeve] te Kushtetutes, 
vendimet e shpallura nga Gjykata Kushtetuese "[j]ane te detyrueshme per gjyqesorin 
dhe te gjithe personat dhe institucionet e Republikes se Kosoves." Mosekzekutimi i 
vendimeve te Gjykates Kushtetuese perben shkelje kushtetuese dhe eshte ne 
kundershtim me parimet baze te sundimit te ligjit ne nje shtet ligjor dhe demokratik. 

Ne linje me kete dispozite kushtetuese, rregulli 66 (Zbatimi i vendimeve) i 
Rregullores se punes perkcakton qe te gjitha organet kushtetuese, perfshire gjykatat 
dhe autoritetet e tjera, jane te obliguara te respektojne, te jene ne perputbje dhe te 
zbatojne vendimet e Gjykates - brenda kompetencave te tyre te percaktuara me 
Kushtetute dhe me ligj. Pika (7) e ketij rregulli percakton qe "Prokurori i Shtetit 
informohet per te gjitha vendimet e Gjykates qe nukjane zbatuar." 

Andaj, me qellim te jetesimit te obligimit te Gjykates Kushtetuese qe te percjelle 
zbatimin e vendimeve te saj dhe te ndermarre masat e nevojshme te percaktuara me 
Kushtetute, me Ligj dhe me Rregullore te punes, ju njoftojme qe Aktgjykimi Kl08/09 
nuk eshte zbatuar. Si njedhoje, ky rast akoma nuk mund te konsiderohet plotesisht i 
mbyllur dhe i perfunduar duke qene se vendimi i Gjykates ngelet i pazbatuar nga 
organet pergjegjese te identifikuara ne pjesen operative te Aktgjykimit te Gjykates ne 
rastin Kl08/09. 

Ne ju ftojme qe, ne baze te kompetencave tuaja, te ndermerrni te gjitha veprimet e qe 
ju i konsideroni te nevojshme dhe te duhura per te ndihmuar ne zbatimin 
perfundimtar te vendimeve te Gjykates Kushtetuese. Kjo e fundit mbetet e 
perkushtuar ne realizimin e plote te funksionit te saj te gardianit te Kushtetutes dhe 
te garantuesit te te drejtave te njeriut. Per realizimin e ketyre qellimeve, Gjykata 
Kushtetuese mirepret bashkepunimin me ju, gjithmone ne interes te respektimit te 
kushtetutshmerise dhe te sundimit te ligjit ne Republiken e Kosoves. 

Bashkengjitur: Vendim per Mospermbarim te Aktgjykimit Kl08/09. 
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