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Prishtine, me 20 shtator 2011
Nr. ref.: AGJ138/11

AKTGJYKIM
ne
Rastin Nr. K098/11

Parashtrues
Qeveria e Repuhlikes se Kosoves
Lidhur me imunitetin e
deputeteve te Kuvendit te Repuhlikes se Kosoves,
Presidentit te Repuhlikes se Kosoves, dhe
anetareve te Qeverise se Repuhlikes se Kosoves

GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLlKES

sit KOSOvES

E perbere nga:
Enver Hasani, Kryetar
Kadri Kryeziu, Zevendeskryetar
Robert Carolan, gjyqtar
Altay Suroy, gjyqtar
Almiro Rodrigues, gjyqtar
Snezhana Botusharova, gjyqtare
Ivan Cukalovic, gjyqtar
Gjyljeta Mushkolaj, gjyqtare dhe
Iliriana Islami, gjyqtare
Kerkesa
1.

Kerkesen e parashtroi Kryeministri i Kosoves, z. Hashim Thac;i, ne emer te Qeverise se
Republikes se Kosoves (ne tekstin e metejme: Qeveria).

2.

Me 20 korrik 2011, Gjykata Kushtetuese e Republikes se Kosoves (ne tekstin e metejme:
Gjykata Kushtetuese) pranoi kerkesen nga Qeveria, e cila permbante tri e;eshtje te
vee;anta. Pyetjet qe iu parashtruan Gjykates kishin te benin me imunitetin e organeve te
ndryshme shteterore te Kosoves, kryesisht te deputeteve te Kuvendit, Presidentit dhe
anetareve te Qeverise.

3.

Qeveria konsideroi se ekzistonte nevoja per interpretimin dhe sqarimin e e;eshtjes se
imunitetit te deputeteve te Kuvendit, Presidentit dhe anetareve te Qeverise sepse "kjo
e;eshtje ka ndikim te drejtperdrejte ne funksionimin demokratik te institucioneve te
Republikes se Kosoves,ne perputhje me Kushtetuten e Republikes se Kosoves".

4.

Qeveria theksoi se kerkesen e bazoi ne nenin 93 (10) dhe nenin 113 (3) (1) te Kushtetutes.

Procedura ne Gjykate

5.

Parashtruesi e parashtroi kerkesen ne Gjykate me 20 korrik 2011.

6. Te njejten dite, Kryetari i Gjykates Kushtetuese e caktoi gjyqtaren Snezhana Botusharova
Gjyqtare raportuese, dhe e caktoi Kolegjin shqyrtues te perbere nga gjyqtaret Robert
Carolan (kryesues), Enver Hasani dhe Iliriana Islami.
7.

Me 22 korrik 2011, Kryetari i Gjykates e njoftoi Kryetarin e Kuvendit, Presidenten e
Republikes se Kosoves dhe Kryeministrin per parashtrimin e kerkeses dhe u kerkoi qe
brenda 45 diteve te ofrojne pergjigje dhe komente ne e;eshtjet e ngritura.

8. Pervee; kesaj, ne letren drejtuar Kryetarit te Kuvendit, si dhe ne letren plotesuese te 26
korrikut 2011, ne te cilen u theksua se do te ishte e dobishme te pranoheshin pergjigjet
dhe verejtjet e deputeteve lidhur me e;eshtjet e ngritura ne kerkese, Kryetari i Gjykates
kerkoi nga Kryetari i Kuvendit qe t'i dergonte shkresat dhe dosjet,dhe posae;erisht:
•

•

•

•

9.

Punet pergatitore te Kushtetutes deri ne masen qe kane te bejne me disa imunitete
sipas neneve 75,89 dhe 98 te Kushtetutes;
Nje kopje te plote te dosjeve te Kuvendit ne lidhje me nenet qe kane te bejne me
imunitetin e deputeteve sipas Ligjit per te Drejtat dhe Pergjegjesite e Deputetit,
Ligji Nr. 03/L-111,dhe,ne vec;anti,kopjet e te gjitha puneve pergatitore te Kuvendit,
procesverbalet e te gjitha takimeve dhe tere korrespondencen lidhur me nenet e
siperpermendura;
Nje kopje te plote te dosjeve te Kuvendit ne lidhje me nenet qe kane te bejne me
imunitetin e deputeteve sipas Rregullores se punes se Kuvendit te Kosoves, te
miratuar me 29 prill 2010, dhe, ne vee;anti, kopjet e te gjitha puneve pergatitore te
Kuvendit, procesverbalet e te gjitha takimeve dhe tere korrespondencen lidhur me
nenet e siperpermendura;
Nje kopje te plote te dosjeve te Kuvendit ne lidhje me nenet qe kane te bejne me
imunitetin e Presidentit te Republikes se Kosoves sipas Ligjit Nr. o3/L-094 per
Presidentin e Republikes se Kosoves dhe, ne vee;anti, kopjet e te gjitha puneve
pergatitore te Kuvendit, procesverbalet e te gjitha takimeve dhe tere
korrespondencen lidhur me nenet e siperpermendura.

Me 21 gusht 2011, z. Nait Hasani, deputet i Kuvendit, ia dergoi nje pergjigje Gjykates,
duke dhene mendimin e tij lidhur me keto c;eshtje.
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10. Me 23 gusht 2011, dr. Jakup Krasniqi, duke iu pergjigjur letres se Kryetarit te Gjykates, te
26 korrikut 2011, i shkroi Gjykates dhe bashkengjiti nje leter te cilen Kuvendi ia kishte
derguar z. Xavier De Marnhac, shef i Misionit te EULEX-it ne Kosove, per kete c;eshtje, si
dhe dergoi Opinionin ligjor te pergatitur nga Zyra Ligjore e Kuvendit te Kosoves.
11. Kryetarit te Kuvendit iu dergua nje leter tjeter me 8 shtator 2011, me te cilen rikujtohej t'i
dergonte dosjet, shkresat dhe dokumentet e tjera te kerkuara me 22 korrik 2011. Kryetari
i Kuvendit iu pergjigj kesaj letre me 9 shtator 2011, te cilen Gjykata e pranoi me 12
shtator 2011. Pergjigjes i ishin bashkengjitur dosjet e Ligjit per te Drejtat dhe
Pergjegjesite e Deputetit dhe te Rregullores se punes te Kuvendit te Kosoves, te miratuar
me 29 prill 2010.
12. Me 9 shtator 2011, Gjykata mori nje pergjigje dhe komentet nga z. Visar Ymeri ne emer te
Grupit Parlamentar te Levizjes Vetevendosje.
13. Me 12 shtator 2011, Gjykata Kushtetuese mori nje pergjigje nga znj. Alma Lama, deputete
e Kuvendit.
14. Me 13 shtator 2011, Gjykata mori nje pergjigje, te 12 shtatorit 2011, nga z. Fatmir Limaj,
deputet i Kuvendit.
15. Me 13 shtator 2011, Gjykata mori nje pergjigje tjeter, te 13 shtatorit 2011, nga dr. Jakup
Krasniqi, Kryetar i Kuvendit.
16. Pergjigje nuk u pranuan as nga deputetet e tjere te Kuvendit, as nga Presidentja e
Republikes se Kosoves, dhe as nga Qeveria.
17. Kolegji shqyrtues e shqyrtoi raportin e pergatitur nga Gjyqtarja raportuese Snezhana
Botusharova dhe i rekomandoi Gjykates ne perberje te plote.
18. Me 20 shtator 2011, Gjykata ne perberje te plote vendosi t'i jepte perparesi kesaj kerkese
per shkak te natyres se c;eshtjeve kushtetuese te ngritura nga Qeveria dhe me kete rast u
keshillua dhe votoi lidhur me kerkesen.
Pergjigjet edhe komentet
A

Pergjigja e

z.

Nait Hasani, deputet i Kuvendit

19. Z. Nait Hasani theksoi se kishte imunitet te cilin ia garantonte Rregullorja e punes se
Kuvendit te Kosoves dhe Kushtetuta. Ai theksoi se imuniteti ishte i percaktuar qarte dhe
se imuniteti i deputetit mund te hiqet nga Kuvendi me kerkesen e organit kompetent per
ndjekje penale.
B

Pergjigja dhe komentet e Kuvendit

20. Pergjigja e Kuvendit, e 13 shtatorit 2011, drejtuar Gjykates Kushtetuese, derguar nga dr.
Jakup Krasniqi, Kryetar i Kuvendit, permbante letren e tij, te 15 korrikut 2011, derguar z.
Xavier De Marnhac, shef i Misionit te EULEX-it ne Kosove. Ne te thuhej se nuk kishte
mosperputhje ndermjet Ligjit per te Drejtat dhe Pergjegjesite e Deputetit dhe
Kushtetutes, dhe se nuk kishte nevoje t'i drejtohej Gjykates Kushtetuese per kete c;eshtje.
Ai theksoi se referimi i nje c;eshtjeje ne Gjykaten Kushtetuese ishte teresisht ne diskrecion
te Qeverise dhe nuk nevojitej rezoluta e Kuvendit per kete. Ne leter thuhej qe Kuvendi do
te mund te ndermerrte veprime procedurale lidhur me imunitetin vetem ne rastin kur kjo
kerkohet nga Prokurori i Pergjithshem, duke u bazuar ne nenin 9 (3) te Ligjit per te
Drejtat dhe Pergjegjesite e Deputetit.
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21. Opinioni Ligjor i Zyres Ligjore te Kuvendit te Kosoves identifikonte dispozita te caktuara
kushtetuese dhe ligjore dhe theksoi se formulimi ne to ishte identik. Prandaj nuk kishte
<;eshtje mosperputhshmerie qe do te kerkonte interpretim nga Gjykata Kushtetuese. Ne
opinion thuhej me tej se sipas dispozitave kushtetuese nuk parashihet mundesia qe
Kuvendi me rezolute te kerkonte nga Qeveria inicimin e procedures ne Gjykaten
Kushtetuese.
22. Se fundi, ne opinion thuhej se sipas Kushtetutes dhe nenit 9 te Ligjit per te Drejtat dhe
Pergjegjesite e Deputetit, Ligji Nr. 03/L-ll1, ndjekja penale nuk do te ndalohet,
pezullohet apo vonohet ne asnje menyre kur nje i dyshuar eshte anetar i Kuvendit te
Kosoves. Ne Opinion thuhej me tej qe: "Ligji lejohet ta ndjeke rrugen e tij duke vazhduar
hetimin dhe gjykimin". Mandati i deputetit perfundon para kohe pas denimit te
plotfuqishem dhe shqiptimit te denimit prej nje ose me teper vjet burg dhe kjo mund te
shpjere ne arrestim dhe burgim.
C
Pergjigja
Vetevendosje

dhe

komentet

e

Grupit

Parlamentar

te

Levizjes

23. Ne pergjigjen e tij ne emer te Grupit Parlamentar te Levizjes Vetevendosje, z. Visar Ymeri
theksoi se <;eshtja e imunitetit te deputeteve ishte mjaft mire dhe qarte e rregulluar me
dispozitat kushtetuese dhe ligjore ne fuqi. Mendimi i tij ishte se deputeti nuk mund te jete
objekt i ndjekjes penale, padive civile per shkak te shprehjes se lire te mendimeve
pavaresisht formes, dhe votimit apo mosvotimit per <;do vendim qe merret ne Kuvend.
Dispozitat kushtetuese nuk e pengojne ndjekjen penale nga organet kompetente per te
gjitha veprimet e tjera te ndermarra jashte fusheveprimit te pergjegjesive te tyre si
deputete.
24. Ata konsideronin se imuniteti nuk mund te sherbeje si mburoje per ata deputete qe kane
kryer vepra penale te krimit te organizuar, korrupsionit dhe vepra te tjera qe demtojne
rend pasurine dhe shendetin e qytetareve. Qellimi i imunitetit ishte parandalimi i
pushtetit arbitrar permbi deputetin, lirimi i deputetit nga shtrengesat e mundshme
politike dhe, mbi te gjitha, garantimi i hapesires se domosdoshme politike te deputetit
per ta kryer punen e tij te perfaqesimit te interesave dhe vullnetit te qytetareve, pa qene
objekt i trysnise politiko-juridike gjate ketij perfaqesimi.
25. Ata konsideronin se ndarja e pushteteve do te duhej te garantonte autonomi te
mjaftueshme per te mundesuar ushtrim te funksioneve institucionale. Imuniteti i
deputetit ishte qenesor per autonomine e Kuvendit dhe prandaj ishte qenesor per rendin
kushtetues dhe se imuniteti ishte i lidhur me mandatin e tij/saj gjate gjithe kohes qe
aijajo sherbente ne ate post politik.
26. Ata konsideronin se imuniteti ishte i shkurtuar ne rastet ne te cilat ai/ajo dyshohej ose
perndiqej. Ata theksuan ligjin ne lidhje me ndjekjen penale, sipas nenit 9 te Ligjit per te
Drejtat dhe Pergjegjesite e Deputetit, qe trajtonte arrestimin pa pelqimin e Kuvendit, per
personat qe kapeshin ne kryerje e siper (in flagrante) te nje vepre te rende penale, qe
eshte e denueshme me pese ose me teper vjet burgim.
27. Ata theksuan dispozitat e neneve 281 dhe 210 te Kodit te Procedures Penale te Kosoves,
qe lejonin arrestimin e nje personi ne baze te urdhrit te gjykates, dhe pa urdher te
gjykates edhe nga policia ose persona te tjere kur kapej duke kryer nje veper penale.
28. Ata thane se neni 22 (3) i Rregullores se punes se Kuvendit parashikonte qe deputeti
gezonte imunitet ndaj masave te ndalimit, te arrestit, te ndjekjes penale, perderisa
Kuvendi nuk merr vendim per heqjen e imunitetit te tij. Megjithate, kjo do te mund te
konsiderohej te ishte ne kundershtim me nenin 75 (2) te Kushtetutes sepse imuniteti nuk
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pengon ndjekjen penale per veprimet e ndermarra jashte fusheveprimit te pergjegjesive
te tyre si deputete.
29. Se fundi, ata theksuan se pavaresisht peshes se vepres penale, imuniteti i deputetit do te
mund te hiqej pas respektimit te plote te procedurave pas votimit nga shumica e
deputeteve te Kuvendit.
D

Pergjigja dhe komentet e znj. Alma Lama, deputete e Kuvendit

30. Znj. Lama theksoi se neni 75 parashikonte imunitetin e deputeteve te Kuvendit, kurse
paragrafi 2 i te njejtit nen pengonte arrestimin dhe ndalimin e deputetit gjate kohes qe
aijajo eshte duke kryer detyrat e tij/saj pa pelqimin e shumices se te gjithe deputeteve te
Kuvendit. Ajo theksoi se nuk kishte paqartesi per keto c;eshtje.
E

Pergjigja dhe komentet e z. Fatmir Limaj, deputet i Kuvendit

31. Z. Limaj theksoi se kishte nje numer te c;eshtjeve kyc;e, me saktesisht, nese ne
Kushtetuten e Kosoves ekzistonin dispozita lidhur me imunitetin, nese ne ligjet e Kosoves
ekzistonin dispozita lidhur me imunitetin, nese Qeveria kishte autoritet per fiu qasur
drejtperdrejt Gjykates Kushtetuese, dhe nese kjo kerkese eshte parashtruar brenda
afateve te parapara kohore. Ai i trajtoi keto c;eshtje ne pergjigjen e tij.
32. Se pari, ai citoi nenin 75 te Kushtetutes dhe erdhi ne perfundim se ky nen parashikonte
qe ekzistonte nje dispozite lidhur me imunitetin.
33. Se dyti, ai iu referua nenit 9 te Ligjit per te Drejtat dhe Pergjegjesite e Deputetit, Ligji Nr.
03/L-111, dhe, duke vene ne pah ngjashmerine ndermjet tij dhe dispozitave kushtetuese,
ai konkludoi qe ne ligjet e Kosoves ekzistonin dispozita lidhur me imunitetin.
34. Se treti, ai theksoi nenin 113 (2) te Kushtetutes, i cili i jep kompetence Qeverise, nder te
tjera, te ngreje c;eshtjet e perputhshmerise se ligjeve, te dekreteve te Presidentit e te
Kryeministrit dhe te rregulloreve te Qeverise, me Kushtetuten. Ai theksoi se Qeveria nuk
kishte identifikuar asnje c;eshtje te perputhshmerise me Kushtetuten, dhe prandaj, asnje
kerkese nuk mund te parashtrohej sipas nenit 113.
35. Ai ishte i mendimit se Kushtetuta nuk lejonte parashtrimin e kerkeses ne Gjykaten
Kushtetuese per mendime keshilledhenese per c;eshtjet qe kane te bejne me
fusheveprimin ose zbatimin e ligjit, dhe se prandaj C;do kerkese e tille ishte ultra vires
Kushtetutes. Ai ishte i mendimit se kerkesa e parashtruar sipas nenit 93 (10) te
Kushtetutes u nenshtrohej dispozitave te nenit 113 te Kushtetutes dhe se Qeveria nuk
kishte qasje te posac;me ne Gjykate jashte nenit 113 te Kushtetutes.
36. Se katerti, ai theksoi se dispozitat e neneve 29 dhe 30 te Ligjit per Gjykaten Kushtetuese,
Ligji Nr. 03/L-121, percaktonin qe kerkesat e ngritura sipas nenit 113 (2) te Kushtetutes
duhej te parashtroheshin brenda afatit prej gjashte (6) muajve pas hyrjes ne fuqi te Ligjit
te kontestuar. Pasi Ligji per te Drejtat dhe Pergjegjesite e Deputetit hyri ne fuqi me 4
qershor 2010, C;do kontestim i atij Ligji duhej te parashtrohej me se voni deri me 3
dhjetor 2010.
37. Pervec; kesaj, z. Limaj terhoqi verejtjen se per ta baraspeshuar administrimin e drejtesise,
Kushtetuta ka parapare se deputetet nuk do te ishin mbi ligjin por se ata nuk te duhet t'i
nenshtroheshin perndjekjeve te motivuara politikisht vetem per shkak se ishin zyrtare te
zgjedhur. Ai gjithashtu theksoi se ndjekja penale nuk do te pezullohej vetem per shkak se
i dyshuari eshte deputet i Kuvendit dhe se hetimet dhe gjykimi do te mund te
zhvilloheshin.
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Pergjigja shtese dhe komentet e Kryetarit te Kuvendit, dr. Jakup
Krasniqi

F

38. Pergjigja shtese dhe komentet e dr. Jakup Krasniqit, Kryetar i Kuvendit, te 13 shtatorit
2011,

pasqyronin ngushte argumentet e

z.

Limaj te cekura me siper.

Objekti i «;eshtjes
39. Objekti i c;eshtjes se kerkeses ka te beje me imunitetin. Pyetjet parashtruar Gjykates

Kushtetuese jane me sa vijon:

Imuniteti i deputeteve te Kuvendit

A

1.

Qeveria e Republikes se Kosoves i referon per interpretim Gjykates
Kushtetuese zbatueshmenne dhe efektin e nenit 75 (1) (Imuniteti) te
Kushtetutes se Kosoves qe percakton: "1. Deputetet e Kuvendit gezojne
imunitet nga ndjekja penale, padite civile ose shkarkimi per veprimet dhe
vendimet e tyre brenda jusheveprimit te pergjegjesive te tyre si deputete te
Kuvendit. Imuniteti nuk pengon ndjekjen penale te deputeteve te Kuvendit
per veprimet e ndermarra jashte jusheveprimit te pergjegjesive se tyre si
deputete te Kuvendit". Nga Gjykata Kushtetuese kerkohet te sqaroje se a
gezojne imunitet deputetet e Kuvendit te Republikes se Kosoves nga ndjekja
penale, padite civile, shkarkimi dhe arrestimi apo ndalimi, per veprimet dhe
vendimet e tyre te ndermarra jashtejusheveprimit te pergjegjesive te tyre si
deputete?

2. Qeveria e Republikes se Kosoves i referon per interpretim Gjykates
Kushtetuese zbatueshmerine dhe efektin e nenit 75 (2) (Imuniteti) te
Kushtetutes se Kosoves qe percakton: "2. Deputeti i Kuvendit nuk mund te
arrestohet dhe as ndalohet perderisa eshte duke kryer detyrat e tij/saj si
deputet i Kuvendit, pa pelqimin e shumices se te gjithe deputeteve te
Kuvendit". Nga Gjykata Kushtetuese gjithashtu kerkohet te interpretoje
domethenien e "perderisa eshte duke kryer detyrat e tij/saj si deputet i
Kuvendit", qe permendet ne nenin 75.2. A perfshin kjo kryerje vetem ato
detyra te deputeteve te ndermarra ne permbushje te mandatit te tyre si
deputete te Kuvendit?
3.

B

Qeveria e Republikes se Kosoves i referon per interpretim Gjykates
Kushtetuese zbatueshmerine dhe efektin e nenit 75 te Kushtetutes se Kosoves
i cili percakton: "Imuniteti nuk pengon ndjekjen penale te deputeteve te
Kuvendit per veprimet e ndermarra jashte jusheveprimit te pergjegjesive te
tyre si deputete te Kuvendit". Si duhet te zbatohet neni 75 ne rastet rur
dyshohet per krime te kryera para fillimit te mandatit te nje deputeti te
Kuvendit apo per krime te kryera gjate mandatit por qe jane jashte
jusheveprimit te pergjegjesive te tyre?
Imuniteti i Presidentit te Republikes

Qeveria e Republikes se Kosoves i referon per interpretim Gjykates Kushtetuese
zbatueshmerine dhe efektin e nenit 89 (Imuniteti) te Kushtetutes se Kosoves qe
percakton: "Presidenti i Republikes se Kosoves gezon imunitet nga ndjekja
penale, padite civile ose shkarkimi per veprimet dhe vendimet brenda
jusheveprimit te pergjegjesive te Presidentit te Republikes se Kosoves". Nga
Gjykata Kushtetuese kerkohet te sqaroje se a gezon imunitet Presidenti nga
ndjekja penale, padite civile, shkarkimi dhe arrestimi apo ndalimi per veprimet
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dhe vendimet e ndermarra jashtefusheveprimit te pergjegjesive te Presidentit te
Republikes se Kosoves?
C

Imuniteti i anetareve te Qeverise

Qeveria e Republikes se Kosoves i referon per interpretim Gjykates Kushtetuese
zbatueshmerine dhe efektin e nenit 98 (Imuniteti) te Kushtetutes se Kosoves qe
percakton: "Anetaret e Qeverise se Kosoves gezojne imunitet nga ndjekja penale,
padite civile dhe shkarkimi per veprimet dhe vendimet brendafusheveprimit te
pergjegjesive te tyre si anetare te Qeverise". Nga Gjykata Kushtetuese kerkohet
te sqaroje se a gezojne imunitet anetaret e Qeverise se Republikes se Kosoves
nga ndjekja penale, padite civile, shkarkimi dhe arrestimi apo ndalimi per
veprimet dhe vendimet e ndermarra jashtefusheveprimit te pergjegjesive te tyre
si anetare te Qeverise?
Vleresimi i pranueshmerise se kerkeses
40. Qeveria e bazon kerkesen e vet drejtuar Gjykates Kushtetuese ne nenin 93 (to) dhe nenin
113 (3) (1), te Kushtetutes. Sipas nenit 93 (to) te Kushtetutes, Qeveria mund te referoje
c;eshtje kushtetuese ne Gjykaten Kushtetuese. Nese c;eshtjet jane c;eshtje kushtetuese,
atehere Qeveria do te jete pale e autorizuar dhe kerkesa do te jete e pranueshme. Gjykata
do t'i shqyrtoje hollesisht keto c;eshtje per te pare nese kerkesa permban c;eshtje
kushtetuese.
41. Sipas Kushtetutes, sovraniteti i Republikes se Kosoves qe buron nga populli dhe qe i
takon popullit ushtrohet, nder te tjera, nepermjet perfaqesuesve te zgjedhur. (Shih nenin
2 te Kushtetutes). Kushtetuta u jep deputeteve te Kuvendit status te posac;em me
imunitet, siC; percaktohet ne nenin 75. Ky eshte nje instrument i rendesishem qe e lejon
pushtetin legjislativ, Kuvendin, te jete i pavarur, i ndare dhe i barabarte me pushtetet e
tjera te shtetit.
42. Neni 89 i Kushtetutes i jep imunitet edhe Institucionit te Presidentit. Ky status dhe
privilegj i posac;em buron nga fakti qe Presidenti perfaqeson unitetin e popullit dhe eshte
kreu i shtetit. Ky institucion i shtetit, pra Presidenti i Republikes, duhet te kete status,
imunitet dhe privilegj te posac;em per t'i kryer funksionet e veta ne menyre te pavarur, me
dinjitet dhe efikasitet, dhe ne te njejten kohe, te mos pengohet nga pushtetet e tjera legjislativi, ekzekutivi dhe gjyqesori.
43. Qeveria, si bartese e deges ekzekutive, gjithashtu duhet te jete e pavarur me funksione te
definuara ne menyre te qarte dhe te jete e ndare nga legjislativi dhe gjyqesori. Prandaj,
Kushtetuta u jep imunitet anetareve te Qeverise per ta siguruar pavaresine dhe
efikasitetin e tyre dhe per t'i mbrojtur nga nderhyrjet e degeve te tjera.
44. Republika e Kosoves definohet nga Kushtetuta e vet si Republike demokratike e bazuar
ne parimin e ndarjes se pushteteve dhe kontrollit e balancimit ne mes tyre. Ndarja e
pushteteve eshte njera prej bazave qe garanton funksionim demokratik te shtetit. Esenca
e funksionimit te pavarur dhe efektiv te ketyre degeve eshte imuniteti qe u eshte dhene
njerezve qe i misherojne keto pushtete.
45. SiC; thote Kryeministri, c;eshtjet e ngritura per imunitet ndikojne ne funksionimin
demokratik te shtetit.
46. Keto c;eshtje jane te nje natyre kushtetuese pasi jane te lidhura me formen e qeverisjes se
shtetit. Ato kane te bejne me mekanizmat per ndarjen e pushtetit ne Republiken e
Kosoves.
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47. Sipas Kushtetutes, ata qe e zbatojne pushtetin dhe qe i ushtrojne detyrat ne shtet gezojne
imunitet dhe status te posac;em per ta siguruar pavaresine e tyre ne menyre qe te mund ta
kryejne punen e tyre me efikasitet per te siguruar qe pushtetet e tjera pengohen per te
nderhyre ne punen e tyre dhe per ta parandaluar abuzimin.
48. Deputetet duhet te jene te lire per ta ushtruar funksionin e tyre dhe te mos jene
pergjegjes per veprimet, vendimet, votimet dhe mendimet e tyre te shprehura gjate kohes
qe jane duke kryer detyrat si deputete te Kuvendit. Ajo liri, e garantuar me imunitet,
sherben per t'u mundesuar deputeteve qe ta ushtrojne mandatin e tyre perfaqesues dhe
ta shprehin vullnetin dhe sovranitetin e popullit. Ka rrezik qe Kuvendi nuk mund te jete
ne gjendje te funksionoje sic; duhet pa kete liri. Ata gezojne imunitet per veprimet dhe
vendimet e tyre brenda fusheveprimit te pergjegjesive te tyre si deputete. Eshte me
rendesi te vihet ne pah se ky privilegj nuk u eshte dhene deputeteve per interesin e tyre
personal, por te miren e popullit qe e kane zgjedhur ate. Ky eshte pasqyrim i domethenies
se imunitetit qe perfshin veprimet ''brenda fusheveprimit te pergjegjesive te tyre si
deputete te Kuvendit".
49. Ne menyre qe kerkesa te shpallet e pranueshme, Kushtetuta kerkon qe c;eshtja t'i

referohet Gjykates ne menyre ligjore nga nje pale e autorizuar, sipas nenit 113 (1) te
Kushtetutes. Gjykata gjen qe pyetjet e parashtruesit jane te ngritura ne menyre ligjore.
Gjykata Kushtetuese, si autoriteti perfundimtar per interpretimin e Kushtetutes,
konsideron se c;eshtjet qe kane te bejne me imunitetin jane te nje natyre kushtetuese.
Prandaj, Qeveria ka ngritur c;eshtje kushtetuese dhe eshte pale e autorizuar.

50. <;eshtjet e ngritura jane c;eshtje kushtetuese, siC; percaktohet ne nenin 93 (10) te
Kushtetutes. Prandaj, nuk eshte e nevojshme qe kerkesa te shqyrtohet ne kuptim te nenit
113 (3) (1) te Kushtetutes. Per me teper, ndonese Kreu III, Procedurat e vec;anta, i Ligjit
per Gjykaten Kushtetuese parashikon afate kohore per parashtrimin e kerkesave sipas
nenit 113 te Kushtetutes, per parashtrimin e kerkesave te tilla nuk ka afate kohore sipas
nenit 93 (10).

Meritat
51. Gjykata do t'i interpretoje dhe sqaroje c;eshtjet kushtetuese te parashtruara nga Qeveria
sipas ketij rendi: A - Imuniteti i deputeteve te Kuvendit; B - Imuniteti i Presidentit te
Republikes; dhe C - Imuniteti i anetareve te Qeverise.

Lidhur me imunitetin e deputeteve te Kuvendit

A

Parimet pergjithshme
52. Me rastin e shqyrtimit te c;eshtjeve kushtetuese te ngritura nga Qeveria - imuniteti i
deputeteve te Kuvendit te Kosoves - Gjykata do ta shqyrtoje Kushtetuten ne teresi, e jo
vetem nenin 75, i cili thote:
"1. Deputetet e Kuvendit gezojne imunitet nga ndjekja penale, padite civile ose
shkarkimi per veprimet dhe vendimet e tyre brenda jusheveprimit te
pergjegjesive te tyre si deputete te Kuvendit. Imuniteti nuk pengon ndjekjen
penale te deputeteve te Kuvendit per veprimet e ndermarra jashte
jusheveprimit te pergjegjesive se tyre si deputete te Kuvendit.

Deputeti i Kuvendit nuk mund te arrestohet dhe as ndalohet perderisa eshte
duke kryer detyrat e tij/saj si deputet i Kuvendit, pa pelqimin e shumices se te
gjithe deputeteve te Kuvendit".

2.
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53. Sipas teorise dhe praktikes kushtetuese, sistemet e ndryshme juridike njohin dhe
zbatojne dy kategori, ose ane, te konceptit te imunitetit parlamentar.

54. Kategoria e pare eshte lirimi nga pergjegjesia ne procedura gjyqesore te c;faredo natyre
mbi pikepamjet e shprehura, menyren e votimit apo vendimet e marra gjate punes se tyre
si deputete dhe veprimet e tjera te ndermarra gjate kohes qe jane duke kryer detyrat e
tyre. Ky lloj imuniteti vazhdon edhe pasi mandati i tyre te mbaroje dhe ka kohezgjatje te
pakufizuar. Ata kurre nuk do te jene te detyruar t'i pergjigjen askujt apo ndonje gjykate
per veprime dhe vendime te tilla. Kjo eshte percaktuar ne menyre te qarte ne Kushtetuten
e Kosoves. Ky eshte imunitet funksional.

55. Kategoria e dyte e imunitetit parlamentar ka te beje me paprekshmeri per veprimet jashte
fusheveprimit te pergjegjesive te tyre si deputete te Kuvendit. Kjo ka dy aspekte:

Ndjekja penale
a) Aspekti i pare ka te beje me ndjekjen penale te deputeteve me pelqimin e
Kuvendit. Megjithate, kjo nuk parashihet ne Kushtetuten e Kosoves.
Kushtetuta lejon ndjekjen penale pa pelqimin e Kuvendit per veprimet e
ndermarra jashte fusheveprimit te pergjegjesive te tyre. (Shih nenin 75 (1),
fjaline e dyte)

Arrestimi dhe ndalimi
b) Aspekti i dyte i referohet lirise nga arrestimi dhe ndalimi. Privimi i lirise
mund te ndodhe me ose pa pelqimin e Kuvendit. Gjykata Kushtetuese do
t'i shtjelloje keto dy aspekte me tej ne Aktgjykim.

Zbatueshmeria e ketyre parimeve te pergjithshme ne Republiken e Kosoves
56. Qeveria shtron pyetjen nese deputetet e Kuvendit te Republikes se Kosoves gezojne
imunitet nga ndjekja penale, padite civile, shkarkimi dhe arrestimi apo ndalimi, per
veprimet dhe vendimet e tyre te ndermarra jashte fusheveprimit te pergjegjesive te tyre si
deputete. Gjykata veren qe Qeveria pyet:
a) nese deputeti gezon imunitet nga ndjekja penale per veprimet dhe vendimet e
ndermarra jashte fusheveprimit te pergjegjesive te tij/saj;
b) nese deputeti gezon imunitet nga padite civile per veprimet dhe vendimet e
ndermarra jashte fusheveprimit te pergjegjesive te tij/saj;
c) nese deputeti gezon imunitet nga shkarkimi per veprimet dhe vendimet e
ndermarra jashte fusheveprimit te pergjegjesive te tij/saj; dhe
d) nese deputeti gezon imunitet nga arrestimi dhe ndalimi per veprimet dhe
vendimet e ndermarra jashte fusheveprimit te pergjegjesive te tij/saj.

57. Sa i perket veprimit brenda fusheveprimit te pergjegjesive te deputeteve, duhet te
theksohet qe deputetet e Kuvendit te Republikes se Kosoves gezojne imunitet funksional.
Kjo do te thote se ata gezojne imunitet nga ndjekja penale, padite civile dhe shkarkimi per
veprimet dhe vendimet e tyre. (Shih nenin 75 (1), fjaline e pare).

58. Neni 75 (1) i Kushtetutes percakton qe deputetet e Kuvendit te Kosoves gezojne imunitet
funksional lidhur me mendimet e shprehura, menyren e votimit, ose veprimet apo
vendimet e ndermarra brenda fusheveprimit te pergjegjesive te tyre si deputete. Vertet,
per shkak te karakteristikave dhe rendesise se te drejtave dhe detyrave te deputeteve, ata
kane pozite te privilegjuar brenda fusheveprimit te pergjegjesive te tyre. Per shkak te ketij
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statusi te posac;em, si perfaqesues te zgjedhur qe kryejne mandatin e tyre kushtetues, ata
gezojne imunitet i cili u mundeson liri, siguri dhe pavaresi me te madhe nga ekzekutivi
dhe gjyqesori, por vetem deri ne masen qe veprimet dhe vendimet e tyre ndermerren
brenda fusheveprimit te pergjegjesive te tyre.
59. Kushtetuta percakton ne menyre te qarte fusheveprimin e pergjegjesive te deputeteve.
Ato jane veprime dhe vendime qe ndermerren per t'i kryer kompetencat e Kuvendit te
Kosoves, te percaktuara ne nenin 65 te Kushtetutes. Si rrjedhoje, deputetet gezojne
imunitet per veprimet ose vendimet e ndermarra qe kane te bejne me:

(1) miratimin e ligjeve, rezolutave dhe akteve te tjera te pergjithshme;
(2) vendimin per ta ndryshuar Kushtetuten me dy te tretat (2/3) e votave te
te gjithe deputeteve te tij, perfshire dy te tretat (2/3) e te gjithe deputeteve
qe mbajne vendet e rezervuara dhe te garantuara per perJaqesuesit e
komuniteteve qe nuk jane shumice ne Kosove;
(3) shpalljen e reJerendumit, ne pajtim me ligjin;
(4) ratifikimin e traktateve nderkombetare;
(5) miratimin e Buxhetit te Republikes se Kosoves;
(6) zgjedhjen dhe shkarkimin e Kryetarit dhe te nenkryetareve te Kuvendit;
(7) zgjedhjen dhe shkarkimin e Presidentit te Republikes se Kosoves ne
pajtim me kete Kushtetute;
(8) zgjedhjen e Qeverise dhe shprehjen e mosbesimit ndaj saj;
(9) mbikeqyrjen e punes se Qeverise dhe te institucioneve te tjera publike, te
cilat, ne baze te Kushtetutes dhe ligjeve, i raportojne Kuvendit;
(10) zgjedhjen e anetareve te Keshillit Gjyqesor te Kosoves dhe te Keshillit
Prokurorial te Kosoves, ne pajtim me kete Kushtetute;
(11) propozimin e gjyqtareve te Gjykates Kushtetuese;
(12) mbikeqyrjen e politikes se jashtme dhe te sigurise;
(13) dhenien e pelqimit per dekretin e Presidentit mbi shpalljen e Gjendjes se
Jashtezakonshme;
(14) vendosjen per (feshtjet me in teres te pergjithshem, te percaktuara me
ligj.
60. Me kete rast, deputetet jane te obliguar ta ushtrojne funksionin e tyre ne interesin me te
mire te Republikes se Kosoves dhe ne pajtim me Kushtetuten, ligjet dhe rregullat e
procedures se Kuvendit (Shih nenin 74 te Kushtetutes).
61. Si rrjedhoje, per te siguruar ndarje te pushteteve dhe funksionim te pavarur te Kuvendit,
te lire nga nderhyrja e pushtetit ekzekutiv apo gjyqesor ne fushen legjislative, deputetet e
Kuvendit te Kosoves gezojne imunitet funksional dhe lirohen nga pergjegjesia per
veprimet dhe vendimet e ndermarra brenda fusheveprimit te pergjegjesive te tyre.
62. Ne nje sere rastesh, Gjykata Evropiane per te Drejtat e Njeriut e trajtoi zbatueshmerine e
lirimit nga pergjegjesia te anetareve te parlamenteve ne shtetet nenshkruese perballe
Konventes Evropiane per te Drejtat e Njeriut dhe Lirite Themelore dhe Protokollet lidhur
me to.
63. Per shembull, ne rastin Syngelidis kunder Greqise (Kerkesa nr. 24895/07), te 11 shkurtit
2010, Gjykata Evropiane per te Drejtat e Njeriut theksoi:

"41.. E drejta per qasje ne gjykate zvogelohet kur rregullat pushojne t'u sherbejne
qellimeve te sigurise ligjore dhe administrimit te mirefillte te drejtesise dhe
Jormojne nje lloj pengese duke ia pamundesuar pales ndergjyqese qe rasti i tij/i saj
te zgjidhet ne baze te meritave nga gjykata kompetente.
.
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42. Gjykata veren ne lidhje me kete se kur shteti u jep imunitet anetareve te vet te
parlamentit, mbrojtja e te drejtave themelore mund te demtohet. Megjithate, kjo
nuk do te thote qe imuniteti parlamentar mund te konsiderohet si parim i
imponimit te nje kufizimi te pabarabarte per te drejten per qasje ne Gjykate, sic;
ceket ne nenin 6, paragrajin 1 (shih Kart kunder Turqise, cituar me lart, paragraji
80). Sic; eshte e drejta e qasjes ne Gjykate pjese e pandashme e garancise per gjykim
te drejte sipas atij neni, edhe disa kufizime per qasjen duhet te trajtohen po ashtu si
pjese te pandashme, shembull i kesaj jane kufizimet ne pergjithesi te pranuara nga
shtetet nenshkruese si pjese e doktrines se imunitetit parlamentar (shih A. kunder
Mbreterise se Bashkuar, cituar me lart, paragraji 83, dhe, mutatis mutandis, Al
Adsani kunder Mbreterise se Bashkuar [DHM), nr. 35763/97, paragraji 56,
GJEDNJ 2001-XI). Gjykata tashme ka pranuar se eshte praktike e gjate qe shtetet
ne pergjithesi u caktojne parlamentareve shkalle te ndryshme te imunitetit, me
synimin qe pelfaqesuesve te popullit t'u lejohet jjala e lire dhe qe te pengohet
nderhyrja mbi bazat partizane ne funksionet parlamentare. (shih A. kunder
Mbreterise se Bashkuar, cituar me lart, paragrafit 75-77; Cordova, cituar me lart,
paragraji 55, dhe De Jorio kunder Italise, nr. 73936/01, paragraji 49, 3 qershor
2004). Prandaj, krijimi i perjashtimeve per ate imunitet, zbatimi i te cilave varet
nga faktet individuale te ndonje rasti te vec;ante, do ta demtonte rend synimin
legjitim te ndjekur (shih A. kunder Mbreterise se Bashkuar, cituar me lart,
paragraji 88).
43. Megjithate, kjo nuk do te ishte ne perputhje me qellimin dhe symmm e
Konventes nese shtetet nenshkruese, duke miratuar njerin prej sistemeve te
imunitetit parlamentar qe zakonisht perdoret, do te liroheshin nga te gjitha
pergjegjesite sipas Konventes ne lidhje me veprimtarine parlamentare. Duhet te
kihet parasysh qe qellimi i Konventes nuk eshte garantimi i te drejtave qe jane
teorike ose iluzore, pOI' i te drejtave qe jane praktike dhe efektive. Kjo vlen
posac;erisht per te drejten per qasje ne Gjykate ne kuptim te vendit te rendesishem
qe ka e drejta per gjykim te drejte (shih Ai"t-Mouhoub kunder Frances, 28 tetor
1998, paragraji 52, Raportet 1998-VIII). Nuk do te ishte ne perputhje me sundimin
e ligjit ne nje shoqeri demokratike ose me parimet themelore qe perfshihen ne nenin
6, paragrajin 1, nese shteti, pa kufizim ose kontroll nga Gjykata, do te mund ta
hiqte nga kompetenca e gjykatave nje game te tere te padive civile apo t'u jepte
imunitete kategorive te personave (shih Fayed kunder Mbreterise se Bashkuar, 21
shtator 1994, paragraji 65, Seria A, nr. 294-B).
44. Prandaj, ne rastet ne te cilat imuniteti e pengon ushtrimin e te drejtes per qasje
ne gjykate, me rastin e percaktimit nese masa e posac;me ishte apo nuk ishte
proporcionale, Gjykata shqyrton nese aktet e kundershtuara ishin te lidhura me
ushtrimin efunksioneve parlamentare ne kuptimin e tyre te ngushte (shih Cordova
(nr. 1), cituar me lart, paragraji 62, dhe De Jorio, cituar me lart, paragraji 53).
Gjykata perserit se mungesa e cilesdo lidhje te qarte me vepl'imtarine
parlamentare kerkon qe ajo ta pervetesoje nje interpretim te ngushte te konceptit te
proporcionalitetit ndermjet synimit qe kerkohet te arrihet dhe mjeteve te zbatuara.
Kjo eshte pikerisht keshtu ne rastet ne te cilat kufizimi i te drejtes se qasjes buron
nga vendosmeria e nje organi politik (shih Kart kunder Turqise, cituar me lart,
paragraji 83, dhe Tsalkitzis kunder Greqise, nr. 11801/04, paragraji 49, 16 nentor
2006). Per me teper, sa me i gjere qe te jete imuniteti, arsyetimi i tij duhet te jete
edhe me bindes (shih A. kunder Mbl'eterise se Bashkuar, cituar me lart, paragraji
78)."
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Pergjigjet ne kater pjeset e pyetjes se pare te Qeverise lidhur me
imunitetin e deputeteve
64. Gjykata rikujton qe Qeveria pyeti nese deputetet e Kuvendit gezojne imuniteti nga
ndjekja penale, padite civile, shkarkimi dhe arrestimi apo ndalimi per veprimet e
ndermarra jashte fusheveprimit te pergjegjesive se tyre. Gjykata do te pergjigjet ne
secilen pyetje.
a) Imuniteti nga ndjekja penale per veprimet dhe vendimet jashte
fusheveprimit te pergjegjesive te deputeteve.
65. Fjalia e dyte e nenit 75 (1) te Kushtetutes parashikon kufizim per imunitetin e
pergjithshem qe u jepet deputeteve, "Imuniteti nuk pengon ndjekjen penale te deputeteve
te Kuvendit per veprimet e ndermarra jashte fusheveprimit te pergjegjesive se tyre si
deputete te Kuvendit". Kushtetuta ben dallim te qarte ndermjet asaj qe deputeti ben si
perfaqesues i popullit dhe asaj qe ai/ajo ben ne jeten e vet private. Ne Kushtetute nuk ka
imunitet bllanko qe jepet per te gjitha ndjekjet penale.
66. Ne cilesine e tyre si qytetare te rendomte, sipas Kodit Penal dhe Kodit te Procedures
Penale te Republikes se Kosoves, deputetet trajtohen njelloj si te gjithe qytetaret e tjere.
Ky konkluzion buron nga fjalia e dyte e nenit 75 (1) te Kushtetutes, i cili percakton qe
imuniteti nuk pengon ndjekjen penale te deputeteve te Kuvendit per veprimet e
ndermarra jashte fusheveprimit te pergjegjesive se tyre si deputete te Kuvendit.
67. Kjo forcohet edhe me tej kur te kihet parasysh neni 70 (6) i Kushtetutes, i cili percakton
qe mandati i deputetit mbaron nese deputeti denohet per veper penale me nje ose me
shume vjet burgim me nje vendim gjyqesor te formes se prere.
68. Kushtetuta nuk lejon kufizim ose nderhyrje nga legjislativi ne ndjekjen penale te
deputeteve te Kuvendit per veprimet e ndermarra jashte fusheveprimit te pergjegjesive se
tyre.
69. Pasi Kushtetuta nuk garanton paprekshmeri lidhur me ndjekjen pen ale te deputeteve te
Kuvendit per veprimet e ndermarra jashte fusheveprimit te pergjegjesive se tyre, ata nuk
jane te paprekshem as lidhur me ndjekjen penale per veprat penale te cilat pretendohen
te jene kryer para fillimit te mandatit te tyre si deputete ose gjate rrjedhes se mandatit te
tyre.
70. Neni 22 (3) i Rregullores se punes se Kuvendit percakton qe "Deputeti gezon imunitet
ndaj ... ndjekjes penale, perderisa Kuvendi nuk merr vendim per heqjen e imunitetit te
tij". Gjykata Kushtetuese veren qe kjo dispozite, lidhur me ndjekjen penale, eshte pa vlere
juridike pasi ne Kushtetute nuk ka imunitet te tille ndaj ndjekjes penale te deputetit.
Gjykata perserit edhe nje here se nuk ekziston imunitet qe e pengon ndjekjen pen ale te
deputeteve per veprimet e ndermarra jashte fusheveprimit te pergjegjesive se tyre. Nuk
nevojitet vendimi i Kuvendit per nje ndjekje te tille penale.
71. Rrethana e vetme kur kerkohet vendimi i Kuvendit per heqjen e imunitetit ka te beje me
arrestimin ose ndalimin e deputetit kur ai/ajo eshte duke kryer detyrat e tij/saj si
deputet. Ky eshte qendrim kushtetues.
b) Imuniteti nga padite civile per veprimet dhe vendimet jashte
fusheveprimit te pergjegjesive te tyre.
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72. Nuk ka pengese kushtetuese per ngritjen e padive te tilla civile. Kjo buron nga gjuha e
qarte qe ka te beje me imunitetin funksional. Eshte e qarte se dispozitat perkatese te
ligjeve ne fuqi do te zbatohen ne nje situate te tille.
c)

Imuniteti nga shkarkimi per veprimet dhe vendimet jashte
fusheveprimit te pergjegjesive te tyre.

73. Interpretimi i shkarkimit ne kete kontekst nenkupton largimin e deputetit nga posti i
anetarit te Kuvendit. Neni 70 i Kushtetutes e rregullon fusheveprimin, kohezgjatjen dhe
mundesine qe mandati i deputetit te mbaroje ose te behet i pavlefshem. Keto dispozita
nuk ofrojne argumente per te konkluduar qe deputeti mund te shkarkohet per veprimet
jashte fusheveprimit te pergjegjesive te tij. Kjo do te thote qe kjo dispozite duhet te
lexohet ashtu qe t'u referohet rasteve te mbarimit te mandatit kur deputeti denohet per
veper penale me nje ose me shume vjet burgim me nje vendim gjyqesor te formes se
prere.
d) Imuniteti nga arrestimi dhe ndaIimi per veprimet dhe vendimet
jashte fusheveprimit te pergjegjesive te tyre.
74. Imuniteti nga arrestimi dhe ndalimi gjithashtu duhet te lexohet ne lidhje me pyetjen e
dyte te Qeverise dhe Gjykata do t'u pergjigjet bashkerisht.
75. Qeveria kerkoi interpretimin e shprehjes "perderisa eshte duke kryer detyrat e tij/saj si
deputet i Kuvendit", te percaktuar ne nenin 75 (2) te Kushtetutes.
76. Kushtetuta garanton barazine para ligjit dhe C;dokush gezon te drejten per mbrojtje te
barabarte ligjore. Prandaj, Kushtetuta parashikon qe drejtesia te ndahet e jo te vonohet.
Kjo vlen edhe per deputetet ne cilesine e tyre si qytetare te rendomte. Ata mund te ndiqen
penalisht dhe jane pergjegjes per veprimet jashte fusheveprimit te pergjegjesive te tyre si
deputete, si per veprimet para ashtu edhe per ato te kryera gjate mandatit te tyre.
77. Kuptohet vetvetiu qe deputetet, sikur te gjithe personat e tjere qe jane nen juridiksionin e
gjykatave ne Republikes se Kosoves, kane te drejte per mbrojtje te te drejtave dhe lirive te
tyre themelore te garantuara me Kushtetute dhe ligj. Ketu perfshihen te drejtat e
percaktuara ne paragrafin 1 te nenit 24 [Barazia para Ligjit], nenin 29 [E Drejta e Lirise
dhe Sigurise] ne kuptim te nenit 5 te Konventes Evropiane per te Drejtat e Njeriut dhe
Lirite Themelore, nenin 30 [Te Drejtat e te Akuzuarit] dhe nenin 31 [E Drejta per Gjykim
te Drejte dhe te Paanshem] qe te dyte ne kuptim te nenit 6 te KEDNJ-se, dhe nenin 54
[Mbrojtja Gjyqesore e te Drejtave]. Deputetet, sic; eshte rasti me te gjithe qytetaret,
gjithashtu kane te drejte per procedura te ndershme gjyqesore te garantuara me
Kushtetute dhe ligj, duke perfshire fazen e procedures paraprake. Gjykata gjithashtu
thekson se neni 19 i Kushtetutes, lidhur me zbatimin e normave juridikisht te
detyrueshme te se drejtes nderkombetare, mund te merret parasysh.
78. Ne rrethana te tilla, siC; parashihet ne nenin 29 te Kushtetutes, masa e "privimit te lirise",
e cila perfshin masen e "arrestimit ose perndryshe ndalimit", mund t'i shqiptohet
deputetit ne rastet e parapara me ligj dhe pas nje vendimi te gjykates kompetente ne
situatat e permendura ne nenin 29 te Kushtetutes.
79. Gjykata rikujton se neni 29 (1) i Kushtetutes [E Drejta e Lirise dhe Sigurise] thote me sa
vijon:
1. Secilit i garantohet e drejta e zirise dhe sigurise. Askush nuk mund te
privohet nga ziria me perjashtim te rasteve te parapara me zigj dhe me
vendim te gjykates kompetente, si ne vijim:
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(1) pas shpalljes se denimit me burgim per kryerjen e vepres penale;
(2) per dyshim te bazuar per kryerje te vepres penale, vetem kur privimi nga
liria me nje baze te arsyeshme konsiderohet i domosdoshem per te
parandaluar kryerjen e nje vepre tjeter penale dhe vetem per nje periudhe te
shkurter kohore para gjykimit ne menyren e percaktuar me Zigj;
(3) per mbikeqyrjen e te miturit per qellime edukimi ose per shoqerimin e
tiJlsaj ne nje institucion kompetent, sipas nje urdhri te Zigjshem;
(4) per mbikeqyrje shendetesore te personit, i cili per shkak te semundjes
paraqet rrezik per shoqerine;
(5) per hyrje te paligjshme ne Republiken e Kosoves ose pas urdhrit te
ligjshem per largim ose ekstradim".
80. Gjykata gjithashtu veren qe neni 29 (2) i Kushtetutes percakton qe ne rastet kur arrestimi
ose ndalimi behet pa urdher te gjykates, personi i privuar duhet te dergohet perpara
gjyqtarit brenda dyzet e tete (48) oresh, i cili vendos per paraburgimin ose lirimin e
tij/saj, jo me vone se dyzet e tete (48) ore nga momenti kur personi i privuar eshte sjelle
para gjykates.
81. Mbikeqyrja e lirise personale te garantuar me Kushtetute u eshte besuar te gjitha
organeve per zbatimin e ligjit, organeve te ndjekjes penale dhe gjykatave, sipas ligjit ne
fuqi.
82. Neni 5 i KEDNJ-se, qe trajton te drejten e lirise, percakton qe personi mund t'i
nenshtrohet arrestimit apo ndalimit te ligjshem vetem ne rrethana te percaktuara qarte.
Ketu perfshihen <;eshtje te tilla si burgosja pas shqiptimit te denimit dhe arrestimi nen
dyshimin per kryerje te krimit. Ne ve<;anti, neni 5 parashikon te drejten per qasje pa
vonese ne gjykate ose ne procedura perkatese gjyqesore per ta percaktuar ligjshmerine e
arrestimit apo ndalimit dhe per gjykim brenda nje afati te arsyeshem ose per lirim deri ne
gjykim.
83. Dispozitat e nenit 5 te KEDNJ-se jane drejtperdrejt te zbatueshme ne Kosove ne baze te
nenit 22 te Kushtetutes dhe kane perparesi ne rast te konfliktit me ligjin vendes. Neni 54 i
Kushtetutes i jep fuqi ligjore Konventes duke siguruar qe <;dokush, duke perfshire
deputetet e Kuvendit, gezon te drejten e mbrojtjes gjyqesore dhe te drejten ne mjete
efektive juridike nese konstatohet se nje e drejte e tille ose liri themelore eshte shkelur.
84. Dispozitat dhe garancite e njejta te pergjithshme qe kane te bejne me arrestimin dhe
ndalimin dhe gjykimin e drejte nuk zbatohen vetem ne hetime penale dhe gjykime, por
edhe ne padi civile.

Dispozitat kushtetuese dhe ligjore lidhur me arrestimin dhe ndalimin e
deputeteve te Kuvendit te Kosoves
85. Arrestimi dhe ndalimi i deputetit parashikohet me dispozita te Kushtetutes dhe me Ligjin
per te Drejtat dhe Pergjegjesite e Deputetit. Dispozitat ne vijim lejojne kete:

1.

Kushtetuta
Kuvendi ia heq imunitetin nga arrestimi ose ndalimi tjeter nje deputeti
gjate kohes qe eshte duke kryer detyrat e tij/saj ne perputhje me nenin
72 (2) i cili thote:

"2. Deputeti i Kuvendit nuk mund te arrestohet dhe as
ndalohet perderisa eshte duke kryer detyrat e tiJlsaj si
deputet i Kuvendit, pa pelqimin e shumices se te gjithe
deputeteve te Kuvendit."
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ii.

111.

Kushtetuta
Kur deputeti nuk eshte duke kryer detyrat. Kjo buron nga neni 75 (2) i
Kushtetutes.
Ligji per te Drejtat dhe Pergjegjesite e Deputetit
Neni 9 (9) i Ligjit per te Drejtat dhe Pergjegjesite e Deputetit
posa<;erisht parashikon qe deputeti mund te arrestohet nese kapet ne
kryerje e siper (in flagrante) te nje vepre te rende penale, qe eshte e
denueshme me pese ose me shume vjet burgim. Paragrafet 2 dhe 9 te
nenit 9 te ketij Ligji parashikojne:

Deputeti i Kuvendit nuk mund tii arrestohet dhe as tii
ndalohet piirderisa iishtii duke i kryer detyrat e tij/saj si
deputet i Kuvendit, pa piilqimin e shumiciis sii tii gjithii
deputetiive tii Kuvendit.

2.

9. Piirjashtimisht nga paragrafi 2 i kiitij neni, masa e
paraburgimit mund tii ndiirmerret ndaj deputetit pa piilqimin
paraprak tii Kuvendit, nii rastin kur ai ose ajo kapet nii
kryelje e sipiir (in flagrante) tii njii vepre tii riindii penale, qii
iishtii e diinueshme me pesii (5) ose mii shumii vjet burgim.

iv.

Kushtetuta
Mandati mbaron per shkak te denimit me nje ose me shume vjet
burgim me nje vendim gjyqesor te formes se prere, dhe arrestimi
mund te ndodhe pa iu referuar asnje personi ose organi tjeter pasi me
nuk ekziston mbrojtje kushtetuese.

86. Ne rrethanen e pare me te cilen parashikohet arrestimi ose ndalimi i deputetit,
Kushtetuta qartazi percakton rrethanat qe duhet te ekzistojne ne menyre qe arrestimi ose
ndalimi i deputetit te mund te ndodhe. Shprehja kushtetuese "piirderisa iishtii duke kryer
detyrat e tij/saj" kerkon interpretim nga Gjykata jo vetem per shkak te pyetjes se
parashtruar, por per shkak se eshte me rendesi te jepet pergjigja ne pyetjet e ngritura
lidhur me funksionimin e Kuvendit.
87. Ne nenin 66 te Kushtetutes perdoret shprehja "mandat" per ta pershkruar kohezgjatjen e
legjislatures perkatese. Ne te thuhet qe mandati katervje<;ar fillon me seancen konstituive
te mbajtur pas shpalljes se rezultateve te zgjedhjeve dhe perfundon me shperndarjen e
Kuvendit.
88. Kushtetuta gjithashtu perdor shprehjen "mandat" ne lidhje me deputetet e Kuvendit me
<;'rast ata, si perfaqesues te popullit, nuk i nenshtrohen asnje mandati detyrues. Secili
deputet ka mandat individual, i cili fillon ne diten e certifikimit te rezultatit te zgjedhjes.
Ne nderkohe qe mandati i Kuvendit fillon me seancen konstituive te Kuvendit te
sapozgjedhur, mandati i deputetit mund te filloje me hereto Mandati i deputetit mbaron
me shfaqjen e cilesdo prej rrethanave te cekura ne nenin 70 (3) te Kushtetutes. Mandati i
deputetit misheron funksionin e tij/saj perfaqesues.
89. Kuvendi i zhvillon punimet vjetore ne dy sesione. Ato fillojne te henen e trete te muajit
janar dhe te henen e dyte te muajit shtator dhe perfundojne ne kohen kur Kuvendi te
vendose.
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90. Neni 40 i Ligjit per te Drejtat dhe Pergjegjesite e Deputetit percakton qe deputetet jane te
detyruar te marrin pjese ne seancat plenare dhe ne mbledhjet e organeve ndihmese te
Kuvendit, ne te cilat ai eshte anetar.
91. Neni 39 i Rregullores se punes te Kuvendit percakton qe Kuvendi i zhvillon punimet ne
mbledhje plenare dhe ne komisione. Deputetet i kryejne detyrat e veta ne keto mbledhje
dhe komisione. Me kete rast, ata i permbushin, ushtrojne dhe u japin kuptim te plote
kompetencave te Kuvendit, siC; percaktohet ne nenin 65. Veprimet dhe vendimet, duke
perfshire diskutimet e tyre, fjalimet dhe votimet, te gjitha ndodhin ne keto mbledhje
plenare dhe mbledhje te komisioneve dhe ata gezojne imunitet funksional per kryerjen e
asaj pune. Imuniteti funksional e mbron ate pune. Ai eshte qellimi i imunitetit dhe ata
kurre nuk mund te mbahen pergjegjes per ate qe bejne ne keto mbledhje.
92. Kuvendi funksionon vetem kur mblidhet. Kryetari i Kuvendit eshte personi qe vendos per
datat e mbledhjeve. Pervec; ketyre mbledhjeve te Kuvendit apo te komisioneve te tij, nuk
mund te thuhet qe deputetet e Kuvendit kryejne punen e nevojshme per t'i zbatuar
detyrat e Kuvendit. (Shih nenin 39 te Rregullores se punes se Kuvendit).
93. Sisteme te ndryshme juridike dhe kushtetuta ne Evrope kane perkufizime te ndryshme
per mandatin dhe kohezgjatjen e fusheveprimit dhe kohes se imunitetit te deputetit. Kjo
perfshin tere mandatin e parlamentit ose seancat e parlamentit ose mbledhjet e dhomave
te parlamentit.
94. Periudha e kryerjes se detyrave te deputetit eshte puna e tij/saj lidhet ne Kuvend gjate
mbledhjeve te Kuvendit dhe mbledhjeve te komisioneve te tij.
95. Neni 75 (2) percakton qe, ne menyre qe deputeti te arrestohet ose ndalohet gjate kohes qe
eshte duke kryer detyrat e tij/saj, nevojitet pelqimi i shumices se te gjithe deputeteve te
Kuvendit per t'ia hequr imunitetin. Qellimi i ketij kriteri eshte te sigurohet qe puna e
Kuvendit nuk guxon te pengohet. Gjate kohes qe deputeti eshte duke kryer detyrat e
tij/saj, kjo eshte ne te mire te Kuvendit dhe te kryerjes se punes se Kuvendit. Vendimi i
Kuvendit nevojitet per ta larguar deputetin pasi prania e tij fizike eshte e domosdoshme
ne mbledhjet e Kuvendit dhe te komisioneve te tij. Gjate punes se Kuvendit, deputeti
eshte ne cilesi te perfaqesuesit te popullit dhe pjese perberese e Kuvendit. Vetem Kuvendi
eshte ai qe mund te vendose se deputeti mund te arrestohet dhe ndalohet gjersa eshte
duke kryer punet e Kuvendit.
96. Gjykata perserit se jashte fusheveprimit te pergjegjesive te tij/saj, deputeti duhet te
trajtohet si C;do qytetar tjeter. Deputeti eshte pergjegjes per veprimet dhe sjelljet e veta
private si te gjithe qytetaret e tjere. Prandaj, gjate kohes qe nuk eshte duke i kryer detyrat
e tij/saj, ai/ajo mund te arrestohet apo ndalohet pa vendim te Kuvendit sipas ligjit ne
fuqi. Kjo mund te ndodhe duke zbatuar dispozitat e ligjit ne fuqi ne Republiken e
Kosoves, si per te gjithe qytetaret e tjere. Ligji ne fuqi dhe kush ka kompetence per te
urdheruar arrestimin do te shtjellohet edhe me tej.
97. Situata qe lejon arrestimin dhe ndalimin kur kapet ne kryerje e siper (inflagrante) te nje
vepre te rende penale, qe eshte e denueshme me pese ose me shume vjet burgim eshte
standard i pranuar ne rendin kushtetues te te gjitha vendeve, ne Kushtetuten apo ligjet e
tyre organike. Publiku duhet te kete besim se interesat e tyre jane te mbrojtur ne keto
rrethana. Administrimi publik i drejtesise nuk mund te pengohet vetem per shkak te
ekzistimit te perceptimit se ne nje faze te nje procedure penale nje deputet do te mund te
deklaronte se gezonte imunitet nga ndjekja penale. Kjo do ta demtonte besimin ne
administrimin e drejtesise. Ligji per te Drejtat dhe Pergjegjesite e Deputetit e pranon kete
perjashtim ne nenin 9 (9). Rasti per arrestim ne rrethana te tilla eshte i qarte.
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98.

Mandati i deputetit parashihet me Kushtetute. Megjithate, Kushtetuta parashikon kur
mandati mund te perfundoje para kohe. Ne lidhje me situaten kur ekziston vendimi
gjyqesor i formes se prere me te cilin nje deputet denohet me nje ose me shume vjet
burgim, deputetit i hiqet mandati dhe prandaj mandati i tij/saj perfundon dhe ai/ajo me
nuk i gezon privilegjin dhe imunitetin qe shkojne me mandat. Pas kesaj vendimi per
denim me burg mund te shqiptohet dhe mund te vije deri tek arrestimi i tij/her ne
permbushje te denimit te gjykates.

Organi qe kerkon heqjen e imunitetit
99.

Kur ndjekja penale eshte ne proces, nese organi i ndjekjes penale apo gjykata konsideron
qe heqja e imunitetit kerkohet per zhvillim te mirefillte te ndjekjes penale, atehere
Kuvendi duhet ta shqyrtoje kerkesen per heqje te imunitetit. Kuvendi eshte i obliguar me
Kushtetute qe t'i shqyrtoje kerkesat per heqje te imunitetit ne rastet kur kjo kerkohet.
Boshlleku ne ligj ose deshtimi i Kuvendit per te miratuar ligje qe jane te domosdoshme
per te siguruar funksionim te drejte te deges gjyqesore te pushtetit te shtetit nuk mund te
perdoret si arsyetim per te mos e zbatuar obligimin pozitiv per ta shqyrtuar vendimin per
heqjen e imunitetit.

100. Neni 9 (3) i Ligjit per te Drejtat dhe Pergjegjesite e Deputetit percakton qe kerkesen per
heqjen e imunitetit te deputetit e ben vetem Prokurori i Pergjithshem. Eshte e qarte se
ekzistojne edhe situata te tjera ne te cilat arrestimi mund te jete i nevojshem, sipas
mendimit te policise, prokurorit publik, prokurorit te shtetit apo prokuroreve speciale te
EULEX-it. Ne rast te ngritjes se padise private, gjykata qe e shqyrton rastin duhet t'ia
paraqese Kuvendit kerkesen per heqjen e imunitetit.
101. Deshtimi i Ligjit per te Drejtat dhe Pergjegjesite e Deputetit per te theksuar se cilido prej
tyre apo i te gjitheve per te parashtruar kerkese per heqje te imunitetit nuk e parandalon
pranimin e nje kerkese te tille. Nese kerkesa e tille parashtrohet nga nje organ kompetent,
atehere Kuvendi eshte i detyruar ta shqyrtoje ate. <;eshtja e miratimit ose refuzimit te
kerkeses eshte teresisht ne pergjegjesi te Kuvendit, i cili duhet ta shqyrtoje ate.
102. Ne kete drejtim, eshte me rendesi te kihet parasysh se sipas nenit 109 te Kushtetutes
"Prokurori i Shtetit eshte institucion i pavarur me autoritet dhe pergjegjesi per ndjekjen
penale te personave te akuzuar per ndonje veper penale ose per ndonje veper tjeter,
sikurse eshte rregulluar me ligj".

103. Gjykata gjithashtu thekson qe me 30 shtator 2010, Kuvendi ka miratuar "Ligjin Nr.
03/L-225 per Prokurorin e Shtetit", i cili do te hyje ne fuqi me 13 janar 2013. Pas asaj
date, ligjet ne vijim do te shfuqizohen: "1.1. Ligji mbi Prokurorine Publike te Krahines
Autonome te Kosoves, 1.2. Rregullorja e UNMIK-ut Nr. 1999/05, per themelimin e
Gjykates ad hoc te instances se fundit dhe te zyres ad hoc te Prokl.lronse Publike. 1.3.
Cilido ligj tjeter deri ne masen qe eshte ne mosperpl.lthshmeri me dispozitat e ketij ligji".

104. Me hyrjen ne fuqi te ketij ligji, cilido referim ne cilindo ligj, rregullore, urdherese,
rregull apo ndonje akt tjeter juridik per "Sherbime Prokuroriale" apo "Prokuror
Publik" do te interpretohet qe ta kete kuptimin e "Prokurorit te Shtetit". Megjithate,
asgje ne kete ligj nuk do te interpretohet apo zbatohet per te ndryshuar, kufizuar,
zgjeruar apo per te ndryshuar ne ndonje forme tjeter autoritetin, juridiksionin, pushtetin
apo detyrat e caktuara te Prokurorise Speciale te percaktuara me Ligjin mbi Prokurorine
Speciale te Republikes se Kosoves, Nr. 2008/03-L052.
105. Prandaj, duket qe aktet juridike qe rregullojne kompetencat dhe organizimin e
prokuroreve jane: Ligji mbi Prokurorine Publike i Krahines Autonome te Kosoves dhe
Rregullorja e UNMIK-ut Nr. 1999/05, per themelimin e Gjykates ad hoc te instances se
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fundit dhe te zyres ad hoc te Prokurorise Publike. Pervec; kesaj, ekziston edhe Ligji mbi
Prokurorine Speciale te Republikes se Kosoves.
106. Gjykata gjithashtu veren qe ne perputhje me Ligjin e vitit 2008 mbi Prokurorine
Speciale te Republikes se Kosoves, Prokuroria Speciale themelohet si nje organ
prokurorial i perhershem dhe i specializuar qe vepron ne kuader te Prokurorit te Shtetit
te Kosoves. Ligji ka para pare qe gjate kohezgjatjes se Misionit te EULEX-it ne Kosove,
Prokuroria Speciale do te perbehet edhe nga pese prokurore te EULEX-it, pervec;
prokuroreve te parapare me kete Ligj.
107. Kuvendi i Republikes e miratoi Ligjin per kompetencat, perzgjedhjen e lendeve dhe
caktimin e lendeve te gjyqtareve dhe prokuroreve te EULEX-it ne Kosove me 13 mars
2008.
108. Ligji mbi Prokurorine Publike (Gazeta Zyrtare e Krahines Socialiste Autonome te
Kosoves, KSAK, Nr. 32/76, 52/77, 49 (79, 44/82, 44/84 dhe 18/87) ende eshte ne fuqi
dhe percakton:

Sipas nenit 1, Prokuroria Publike eshte organ i pavarur shteteror qe i ndjek
penalisht autoret e veprave penale dhe te veprave te tjera te denueshme me
ligj, merr masa ne perputhje me ligjin per mbrojtjen e interesave te
bashkesive shoqerore, shfrytezimin e mjeteve juridike per mbrojtjen e
kushtetutshmerise dhe ligjshmerise dhe kryen detyra te tjera ne perputhje
me ligjin.
109. Gjykata Kushtetuese me pas veren qe ndjekja penale e personave te akuzuar per vepra
penale behet sipas akteve te ndryshme juridike, siC; percaktohet ne nenin 109 te
Kushtetutes.
110. Organet qe kane te drejte te kerkojne qe Kuvendi t'ia heqe imunitetin nje deputeti gjate
kohes qe ai/ajo eshte duke kryer detyrat e tij/saj, gjithashtu kane te drejte ta arrestojne
apo ndalojne pa vendim te Kuvendit perderisa deputeti nuk eshte duke i kryer detyrat e
tij/saj.
Procedura per heqje te imunitetit per ndalim dhe arrestim

111. Kjo procedure nuk eshte posac;erisht e parapare ne Kushtetute, por as nuk eshte e
domosdoshme. Procedura e percaktuar ne nenin 23 te Rregullores se punes se Kuvendit
duhet te perdoret ne rastet ose ne kerkesen per heqjen e imunitetit te deputetit lidhur me
arrestimin apo ndalimin. Kjo nuk zbatohet per imunitetin nga ndjekja penale qe nuk
ekziston sipas Kushtetutes. Gjykata perserit se neni 22 (3) i Rregullores se punes se
Kuvendit, i cili £let per imunitetin ndaj ndjekjes penale eshte pa vlere juridike kur synon
te jape imunitet te tille. Kjo procedure shtjellohet me tej ne nenin 23 te Rregullores se
punes. Kjo eshte ne perputhje me dispozitat kushtetuese vetem deri ne masen qe ka te
beje me heqjen e imunitetit lidhur me arrestimin apo ndalimin.
112. Gjithashtu duhet te theksohet se Rregullorja e punes e Kuvendit fut nje procedure te
posac;me qe ka te beje me situaten kur deputeti i Kuvendit arrestohet apo ndalohet nga
organi kompetent pa heqje te imunitetit, d.m.th. pa vendim te Kuvendit. Ku arrestimi apo
ndalimi behet pa heqje te imunitetit, ai mund te ndodhe per shkak te zhvillimit te
ndjekjes penale per nje krim jashte fusheveprimit te pergjegjesive dhe jashte kohes kur
deputeti ishte duke kryer detyrat e tij/saj. Ne rrethana te tilla, Kuvendi nuk mund ta
hedhe poshte vendimin gjyqesor me te cilin urdherohet arrestimi dhe ndalimi. Gdo
kompetence qe Kuvendi perpiqet t'i jape vetes per ta bere nje gje te tille eshte pa vlere
juridike dhe nuk eshte ne perputhje me Kushtetuten. Natyrisht, deputeti ka ne
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dispozicion te gjitha mjetet juridike per mbrojtjen e te drejtave te tij/saj, sic; u cek me lart
ne kete raport, dhe ka te drejte te plote t'u drejtohet gjykatave te Republikes se Kosoves
per mbrojtjen e atyre te drejtave sipas Kushtetutes dhe ligjit.
113. Studimet krahasimtare tregojne se eshte qendrim mbizoterues se kur nje deputet
arrestohet duke kryer nje krim te rende, eshte detyre e organeve qe e kryejne arrestimin
qe ta njoftojne udheheqjen e Kuvendit per arrestimin qe ka ndodhur. Neni 24 (1) i
Rregullores se punes thote qe organi kompetent i ndjekjes e informon menjehere
Kryetarin e Kuvendit per arrestim apo ndalim. Kjo siguron funksionim te mirefillte te
Kuvendit.
Pergjigja ne pyetjen e trete te Qeverise ne lidhje me imunitetin e deputeteve
114. Qeveria kerkon interpretim te nenin 75 te Kushtetutes ne rastet kur dyshohet per krime
te kryera para fillimit te mandatit te nje deputeti apo per krime te kryera gjate mandatit,
por qe jane jashte fusheveprimit te pergjegjesive te tyre. Sic; u cek ne paragrafin 65 me
lart, Kushtetuta nuk ofron imunitet lidhur me ndjekjen penale te deputeteve te Kuvendit
per veprimet e ndermarra jashte fusheveprimit te pergjegjesive te tyre. Ata mund te
ndiqen penalisht per krimet qe pretendohen te jene kryer para fillimit te mandatit te tyre
si deputete. Ata mund te ndiqen penalisht edhe per krimet e kryera gjate mandatit te tyre
jashte fusheveprimit te pergjegjesive te tyre.
B

Lidhur me imunitetin e Presidentit te Republikes se Kosoves

115. Ne pjesen e kerkeses se Qeverise lidhur me imunitetin e Presidentit parashtrohen dy
pyetje.

i) Interpretimi i zbatueshmerise dhe i efektit te nenit 89 te Kushtetutes.
ii) Qeveria kerkon sqarim nese Presidenti gezon imunitet nga ndjekja penale,
padite civile, shkarkimi dhe arrestimi apo ndalimi per veprimet e ndermarra
jashte fusheveprimit te pergjegjesive te Presidentit te Republikes se Kosoves.
116. Gjykata ve ne pah qe Qeveria kerkon sqarim lidhur me:

a) nese Presidenti gezon imunitet nga ndjekja penale per veprimet dhe vendimet
e ndermarra jashte fusheveprimit te pergjegjesive te tij/saj;
b) nese Presidenti gezon imunitet nga padite civile per veprimet dhe vendimet e
ndermarra jashte fusheveprimit te pergjegjesive te tij/saj;
c) nese Presidenti gezon imunitet nga shkarkimi per veprimet dhe vendimet e
ndermarra jashte fusheveprimit te pergjegjesive te tij/saj, dhe
d) nese Presidenti gezon imunitet nga arrestimi dhe ndalimi per veprimet dhe
vendimet e ndermarra jashte fusheveprimit te pergjegjesive te tij/saj.
117. Neni 89 [Imuniteti] thote:
Presidenti i Republikes se Kosoves gezon imunitet nga ndjekja penale, padite
civile ose shkarkimi per veprimet dhe vendimet brenda jusheveprimit te
pergjegjesive te Presidentit te Republikes se Kosoves.
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118.

Ky eshte imunitet funksional dhe tiparet e imunitetit funksional tashme jane diskutuar
ne pjesen qe ka te beje me imunitetin e deputeteve dhe ato zbatohen njeUoj edhe per
Presidentin e Republikes. Presidenti i Republikes eshte kreu i shtetit dhe perfaqeson
unitetin e populIit te Republikes se Kosoves. Kreu i shtetit vepron brenda dhe jashte si
figure e rendesishme mbi te gjithe te tjeret ne shtet dhe renditet njelloj me te gjithe kreret
e shteteve te tjera ne bote per qellime perfaqesimi. Imunitetet qe i jepen Presidentit jane
imunitete funksionale per te siguruar qe Presidenti nuk do te pengohet ne kryerjen e
detyrave shteterore qe i jane besuar atij institucioni me Kushtetute.

119. Statusi i Presidentit te Republikes eshte i rregulluar edhe me Ligjin per Presidentin,
Ligji Nr. 03/L-094. Privilegjet dhe imuniteti qe i jepen Presidentit me Kushtetute dhe
Ligj shkojne me rolin e kreut te shtetit. Prandaj imuniteti funksional qe i jepet Presidentit
e ben ate imun per veprimet dhe vendimet e tij/saj brenda fusheveprimit te pergjegjesive
te tij/saj dhe ai imunitet mbulon lirimin nga pergjegjesia per veprimet dhe vendimet e
tij/saj brenda fusheveprimit te pergjegjesive te tij/saj, dhe vec;anerisht nuk mund te kete
ndjekje penale, padi civile dhe shkarkim.
120. Neni 8 i Ligjit per Presidentin gjithashtu percakton qe imuniteti funksional vazhdon
edhe pasi Presidenti te kete perfunduar mandatin e tij/saj.
121. Sa i perket pyetjes se dyte, secila pjese meriton pergjigje te vec;ante.
a) Imuniteti nga ndjekja penale per veprimet dhe vendimet jashte

fusheveprimit te pergjegjesive te Presidentit.
122. Kushtetuta, ne nenin 91 (1), i referohet shkarkimit te Presidentit nese ai/ajo eshte
denuar per kryerjen e krimit te rende. Nese denimi per krim te rende eshte arsye per
shkarkimin e tij/saj, eshte e qarte se Presidenti duhet te denohet, dhe hetimi penal dhe
gjykimi medoemos duhet t'i paraprijne ketij denimi. Prandaj, Presidenti nuk gezon
imunitet nga ndjekja penale per veprimet dhe vendimet jashte fusheveprimit te
pergjegjesive te tij/saj.
b) Imuniteti nga padite civile per veprimet dhe vendimet jashte

fusheveprimit te pergjegjesive te tij/saj.
123. Interpretimi i kesaj pjese te pyetjes eshte i njejte me ate per imunitetin e deputeteve.
Nuk ka pengese kushtetuese per ngritjen e padive civile per veprimet dhe vendimet jashte
fusheveprimit te pergjegjesive te tij/saj. Kjo buron nga gjuha e qarte qe ka te beje me
imunitetin funksional. Ne nje situate te tille, eshte e qarte se do te zbatohen dispozitat
perkatese te ligjeve ne fuqi.

c) Imuniteti nga shkarkimi per veprimet dhe vendimet jashte
fusheveprimit te pergjegjesive te tij/saj.
124. Kushtetuta ka nje dispozite te vec;ante ne nenin 91 e cila e trajton c;eshtjen e shkarkimit
te Presidentit. Kjo dispozite nuk ben dallim te qarte per shkarkimin e Presidentit per
veprimet apo vendimet brenda apo jashte fusheveprimit te pergjegjesive te tij/saj.
Presidenti mund te shkarkohet pas denimit per krim te rende, siC; u cek me lart.
Presidenti gjithashtu mund te shkarkohet nese aijajo nuk eshte eli afie per te ushtruar
pergjegjesite e ketij posti per shkak te semundjes se rende ose nese Gjykata Kushtetuese
ka percaktuar se aijajo ka bere shkelje te rende te Kushtetutes. Vendimin per shkarkim e
merr Kuvendi pas procedurave te percaktuara ne nenin 91 (2) dhe (3) te Kushtetutes.
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d) Imuniteti nga arrestimi dhe ndalimi per veprimet dhe vendimet
jashte fusheveprimit te pergjegjesive te tij/saj.
Presidenti ushtron funksione unike qe i jane dhene vetem atij/asaj. Sipas Kushtetutes,
Presidenti duhet te jete ne dispozicion gjate gjithe kohes per t'i kryer keto funksione. Ato
jane te pandashme nga Presidenca dhe prandaj, Presidenti nuk guxon te pengohet me
arrestim dhe ndalim ne ushtrimin e ketyTe funksioneve. Presidenti duhet perhere te jete
ne dispozicion per t'i kryer funksionet e institucioneve dhe c;eshtjet e shtetit.

125.

Kur neni 90 i referohet mungeses se perkohshme te Presidentit, nuk ka asnje indikacion
se arrestimi apo ndalimi parashikohet. Eshte e pakuptimte te sugjerohet qe mungesa e
perkohshme e Presidentit do te mund te lidhej me kalimin vullnetar te detyTave te tij/saj
per nje periudhe te caktuar kohore ne lidhje me arrestimin apo ndalimin.

126.

Arrestimi dhe ndalimi i nje personi te tille eshte ne kundershtim me ate ideale te
Presidentit qe perfaqeson unitetin e popullit dhe misheron shtetesine si kreu i shtetit.
Mjeti perkates eshte procedimi kunder Presidentit ne perputhje me Kushtetuten.

127.

Presidenti mund te arrestohet apo ndalohet vetem pasi te shkarkohet, sepse ai/ajo me
nuk eshte President, por qytetar i rendomte per te cHin vlejne ligjet e zakonshme.

128.

C

Lidhur me imunitetin e anetareve te Qeverise te Kosoves

Ne pjesen e kerkeses se Qeverise lidhur me imunitetin e anetareve te Qeverise
parashtrohen dy pyetje.

129.

i) Interpretimi i zbatueshmerise dhe i efektit te nenit 98 te Kushtetutes.
ii) Sqarimi i imunitetit te anetareve te Qeverise nga ndjekja penale, padite civile,
shkarkimi dhe arrestimi apo ndalimi per veprimet e ndermarra jashte
fusheveprimit te pergjegjesive te tyre.
130.

Gjykata ve ne pah qe Qeveria kerkon sqarim lidhur me:
a) nese anetaret e Qeverise gezojne imunitet nga ndjekja penale per
veprimet dhe vendimet e ndermarra jashte fusheveprimit te
pergjegjesive te tyTe;
b) nese anetaret e Qeverise gezojne imunitet nga padite civile per
veprimet dhe vendimet e ndermarra jashte fusheveprimit te
pergjegjesive te tyTe;
c) nese anetaret e Qeverise gezojne imunitet nga shkarkimi per veprimet
dhe vendimet e ndermarra jashte fusheveprimit te pergjegjesive te
tyTe;dhe
d) nese anetaret e Qeverise gezojne imunitet nga arrestimi dhe ndalimi
per veprimet dhe vendimet e ndermarra jashte fusheveprimit te
pergjegjesive te tyTe.

131.

Neni 98 i Kushtetutes trajton c;eshtjen e imunitetit te anetareve te Qeverise, dhe
percakton:

Neni 98/ImunitetiJ
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Anetaret e Qeverise se Kosoves gezojne imunitet nga ndjekja penale, padite
civile dhe shkarkimi per veprimet dhe vendimet brenda fusheveprimit te
pergjegjesive te tyre si anetare te Qeverise.

132. Edhe anetaret e Qeverise gezojne imunitet funksional si deputetet e Kuvendit dhe
Presidenti. Perseri, ky imunitet eshte per veprimet dhe vendimet e ndermarra brenda
fusheveprimit te pergjegjesive te tyre, te percaktuara ne nenin 97 te Kushtetutes. Ata
gezojne imunitet nga ndjekja penale, padite civile dhe shkarkimi brenda fusheveprimit te
ketij imuniteti funksional.
133. Per dallim nga qendrimi lidhur me deputetet e Kuvendit dhe Presidentin, anetaret e
Qeverise i japin llogari Kuvendit. Ata, me Kryeministrin dhe zevendeskryeministrin
(zevendeskryeministrat) kane pergjegjesi te perbashket per veprimet e Qeverise dhe
pergjegjesi individuale per veprimet e ndermarra brenda fusheveprimit te pergjegjesive te
tyre. Kjo eshte pergjegjesi politike dhe teresisht dallon nga imuniteti i tyre funksional. Ata
jane te zgjedhur nga Kuvendi, dhe prandaj i japin Ilogari Kuvendit.
134. Per anetare te Qeverise nuk ka mbrojtje te posa me per veprimet jashte atij
fusheveprimi. Sa u perket anetareve te Qeverise, nese akuzohen per vepra penale, ata nuk
dallojne nga qytetaret e tjere te Republikes se Kosoves.
135. Sa u perket te kater pjeseve te pyetjes se dyte te Qeverise, anetaret e Qeverise nuk
gezojne mbrojtje te posa me per veprimet dhe vendimet e ndermarra jashte
fusheveprimit te pergjegjesive te tyre. Ne rrethana te tiIla, ata nuk gezojne imunitet dhe
mund te ndiqen penalisht, ndaj tyre mund te ngrihen padi civile dhe mund te arrestohen
apo ndalohen si do qytetar tjeter i rendomte. Shkarkimi dhe emerimi i anetareve te
Qeverise behet ne perputhje me procedurat specifike te percaktuara ne nenet 95 dhe 96
te Kushtetutes.
PER KETO ARSYE,
GJYKATANJEZERIVENDOS ME SAVIJON:
I.
II.

Kerkesa eshte e pranueshme;
Ne perputhje me nenin 75 (1), nenin 89 dhe nenin 98 te Kushtetutes, deputetet e
Kuvendit te Kosoves, Presidenti i Republikes dhe anetaret e Qeverise gezojne
imunitet funksional per veprimet dhe vendimet e ndermarra brenda
fusheveprimit te pergjegjesive te tyre perkatese. Prandaj, deputetet e Kuvendit,
Presidenti i Republikes dhe anetaret e Qeverise lirohen nga pergjegjesia ne
procedura gjyqesore te faredo natyre mbi pikepamjet e shprehura, menyren e
votimit apo vendimet e ndermarra brenda fusheveprimit te pergjegjesive te tyre.
Ky Iloj i imunitetit ka kohezgjatje te pakufizuar.

A. Lidhur me imunitetin e deputeteve te Kuvendit
III.

Veprimi jashte fusheveprimit te pergjegjesive te tyre:
1.

Deputetet nuk gezojne imunitet nga ndjekja penale per veprimet dhe
vendimet e ndermarra jashte fusheveprimit te pergjegjesive te tyre. Kjo
ka te beje me ndjekjen penale per veprat penale te cilat pretendohen te
jene kryer para fillimit te mandatit te tyre dhe gjate rrjedhes se
mandatit te tyre si deputete;
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IV.

2.

Deputetet nuk gezojne imunitet nga padite civile per veprimet dhe
vendimet jashte fusheveprimit te pergjegjesive te tyre;

3.

Deputetet e Kuvendit nuk mund te shkarkohen perve<; arsyeve te
percaktuara ne nenin 70 te Kushtetutes.

Arrestimi apo ndalimi tjeter i deputetit:
1.

Deputeti mund te arrestohet apo ndalohet gjate kohes qe eshte duke
kryer detyrat e tij/saj, pra ne mbledhjet e Kuvendit dhe/ose ne
mbledhje te komisioneve te tij, pas vendimit te Kuvendit.

2.

Deputeti mund te arrestohet apo ndalohet gjate kohes qe nuk eshte
duke kryer detyrat e tij/saj, pra kur nuk ka mbledhje te Kuvendit ose
mbledhje te komisioneve te tij, edhe pa vendim te Kuvendit.

3.

Deputeti mund te arrestohet apo ndalohet nese kapet ne kryerje e siper
(in flagrante) te nje vepre te rende penale, qe eshte e denueshme me
pese (5) ose me shume vjet burgim, edhe pa vendim te Kuvendit.

4.

Deputeti mund te arrestohet apo ndalohet kur mandati i tij/saj mbaron
per shkak te denimit me nje ose me shume vjet burgim me nje vendim
gjyqesor te formes se prere per shkak te kryerjes se vepres penale.

v.

"Perderisa eshte duke kryer detyrat e tij/saj" nenkupton punen gjate mbledhjeve
te Kuvendit dhe mbledhjeve te komisioneve te tij.

VI.

Gdo organ/institucion i ndjekjes penale qe eshte duke kryer ndjekjen penale te
personave te akuzuar per kryerje te veprave penale, si<; percaktohet ne nenin 109
te Kushtetutes, dhe qe vepron brenda juridiksionit te percaktuar sipas ligjit ne
fuqi per Republiken e Kosoves ka te drejte te kerkoje nga Kuvendi qe t'ia heqe
imunitetin nje deputeti.
Ky organ/institucion eshte i autorizuar ta arrestoje apo ndaloje deputetin edhe pa
vendim te Kuvendit gjate kohes qe deputeti nuk eshte duke kryer detyrat e tij/saj,
pra kur nuk ka mbledhje te Kuvendit ose mbledhje te komisioneve te tij.

B.

Lidhur me imunitetin e Presidentit til Republikils

VII.

Kur vepron jashte fusheveprimit te pergjegjesive te tij/saj perkatese:
1.

Presidenti nuk gezon imunitet nga ndjekja pen ale per veprimet dhe vendimet e
ndermarra jashte fusheveprimit te pergjegjesive te tij/saj. Ndjekja penale
mund te iniciohet dhe zhvillohet kunder Presidentit per nje krim te rende.

2.

Presidenti nuk gezon imunitet nga padite civile per veprimet dhe vendimet e
ndermarra jashte fusheveprimit te pergjegjesive te tij/saj.

3.

Presidenti mund te shkarkohet nga Kuvendi vetem ne perputhje me nenin
te Kushtetutes.

4.

Presidenti nuk mund te arrestohet apo ndalohet gjate mandatit te tij/saj per
shkak te natyres se funksionit te Presidentit, pasi aijajo kerkohet te jete
perhere ne dispozicion per t'i kryer ato.
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C.

Lidhur me imunitetin e anetareve te Qeverise

VIII. Anetaret e Qeverise nuk gezojne mbrojtje te posac;me per veprimet dhe vendimet

e tyre te ndermarra jashte fusheveprimit te pergjegjesive te tyre.
D.

Lidhur me efektetjuridike te ketij Aktgjykimi

IX. Ky Aktgjykim do t'u komunikohet paleve dhe do te publikohet ne Gazeten Zyrtare
ne perputhje me nenin 20-4 te Ligjit.
X. Ky Aktgjykim hyn ne fuqi menjehere.

Snezhana Botusharova

Gjyqtare raportuese
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