
REPUBLIKA E KOSOVES 

Republika Kosova - Republic of Kosovo 


Gjykata Kushtetuese I Ustavni sud I Constitutional Court 

Address: Perandori Justinian, PN. Prishtine 

T: +381 (0)38 220 104; F: +381 (0)38 220112; www,gjk-ks.org 

Prishtine, me 7 Tetor 2010 
Ref. nr. AGJ 46110 

Aktgjykim 

Rasti Nr. KO 80/10 

Kerkesa e Presidentit te Republikes se Kosoves, Shkelqesise se tiL Dr. Fatmir Sejdiu , per 
sqarim te kompetencave ne rastin e kryetarit te Rahovecit, z. Qazim Qeska 

GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKES SE 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 
lIiriana Islami , Gjyqtare 

Parashtruesi i kerkeses 

1. 	 Parashtrues i kerkeses eshte Presidenti i Republikes se Kosoves , Shkelqesia e tij, 
Dr. Fatmir Sejdiu. 

Baza juridike 

2. 	 Neni 84.9 dhe Neni 113.2.1, si dhe Neni 123 dhe Neni 45 Kushtetutes se 
Republikes se Kosoves (ne tekstin e metejme Kushtetuta). 

http:www,gjk-ks.org


Procedura para Gjykates Kushtetuese 

3. 	 Presidenti i Republikes se Kosoves, permes perfaqesuesve te vet ligjore, paraqiti 
kerkese prane Gjykates me 27 gusht 2010. 

4. 	 Me 31 gusht 2010, ne pajtim me Rregulloren e punes, Kryetari i Gjykates e caktoi 
Dr. Gjyljeta Mushkolajn si gjyqtare raportuese dhe Kolegjin shqyrtues ne perMrje 
te gjyqtareve Robert Carolan (kryesues), Altay Suroy dhe Snezhana 
Botusharova. 

5. 	 Me 1 shtator 2010, Sekretaria e Gjykates, ne pajtim me Rregulloren e punes, e 
njoftoi z. Oazim Qeska dhe ministrin e Administrimit te Pushtetit Lokal lidhur me 
kete kerkese dhe kerkoi pergjigjet e tyre. 

6. 	 Me 6 shtator 2010, ministri i Administrimit te Pushtetit Lokal e dorezoi pergjigjen 
e tij ne kete kerkese. Z. Oeska nuk u pergjigj. 

7. 	 Per shkak te natyres se rastit, me 21 shtator 2010, Gjykata i dha perparesi ketij 
rasti. 

8. 	 Me 27 shtator 2010, Kolegji shqyrtues e shqyrtoi raportin e gjyqtares raportuese 
dhe i rekomandoi Gjykates per pranueshmeri te kerkeses. 

9. 	 Gjykata ne perberje te plote shqyrtoi dhe vendosi lidhur me kete kerkese ne 
seancen e mbyllur qe u mbajt me 27 shtator 2010. 

C;eshtja e lendes 

10. yeshtje e lendes eshte pyetja ne vijim qe Presidenti i Republikes 	se Kosoves ia 
ka drejtuar Gjykates Kushtetuese: 

"eili institucion i Republikes se Kosoves eshte pergjegjes per te vleresuar 
efektshmerine dhe validitetin e doreheqjes dhe per te konstatuar 
perfundimin eventual te mandatit te kryetarit te nje komune ne baze te nje 
komunikate drejtuar qytetareve, paqartesia e te ciles ia ben te pamundur 
Presidentit veprimin e metejshem ne perputhje me parimin kushtetues per 
zgjedhje te lira dhe te barabarta?" 

Pranueshmeria e kerkeses 

11. Ne pajtim me Nenin 113 (1) te Kushtetutes, Gjykata Kushtetuese ka kompetenca 
te vendose vetem per rastet e ngritura para gjykates ne menyre ligjore nga pala e 
autorizuar. 

12. Parashtruesi i kerkeses pohon qe rasti aktual perfshin paqartesi lidhur me 
kompetencat e institucioneve perkatese per ta percaktuar validitetin e doreheqjes 
dhe perfundimin e mandatit te kryetarit te nje komune ne baze te nje komunikate 
per doreheqje drejtuar qytetareve te komunes. Parashtruesi i kerkeses me tutje 
thekson qe per shkak te ketyre paqartesive, Presidenti nuk mund te vazhdonte 

2 




me veprimin e metejshem ne perputhje me parimin kushtetues per zgjedhje te 
lira dhe te barabarta, te parapare ne Nenin 123 (2) te Kushtetutes lidhur me 
zgjedhjet komunale. 

13. Parashtruesi i kerkeses konkludon qe pasi "Presidenti eshte pale e autorizuar 
sipas Nenit 113, dhe geshtja ne fjale ia ka bere te pamundur Presidentit te 
ndermarre hapat e duhur per te siguruar pajtueshmeri me parimin kushtetues per 
zgjedhje te lira dhe te barabarta, Gjykata ka kompetence per ta shqyrtuar 
kerkesen e paraqitur nga Presidenti". 

14. Si rrjedhoje, parashtruesi i kerkeses pohon qe kriteret e percaktuara ne Nenin 
84.9 dhe ne Nenin 113.1.2 te Kushtetutes jane plotesuar ne rastin aktual. 

15. Neni 84.9 i Kushtetutes thote me sa vijon: 

"Neni 84 [Kompetencat e Presidentit] 

Presidenti i Republikes se Kosoves .. . 

(9) mund te referoje c;eshtje kushtetuese ne Gjykaten Kushtetuese .... " 

16. Eshte e qarte se ne perputhje me Nenin 84(9) te Kushtetutes, Presidenti i 
Republikes se Kosoves eshte i autorizuar te referoje geshtje kushtetuese ne 
Gjykaten Kushtetuese. 

17. Prandaj , 	 Gjykata duhet te shqyrtoje nese geshtja e ngritur eshte "geshtje 
kushtetuese" ne pajtim me Nenin 84(9) te Kushtetutes. 

18. Per shqyrtim te mirefillte nevojitet te permblidhen rrethanat faktike te geshtjes te 
cilat shkaktuan qe rasti te ngrihej para Gjykates Kushtetuese. 

Permbledhje e fakteve lidhur me <;eshtjen ne fjale 

19. Me 1 korrik 2010, z. Qazim Qeska, kryetar i Rahovecit, publikisht iu drejtua 
qytetareve te komunes se Rahovecit, permes nje komunikate , dhe njoftoi per 
doreheqjen e tij te parevokueshme. Ne doreheqjen e tij te parevokueshme, z. 
Qeska theksoi se "kishte marre vendim te prere, vendim te menduar mire, qe ta 
perfundonte para kohe mandatin e dhene ... nga populli me vullnetin e lire 
konform Nenit 56, pika C te Ligjit per Veteqeverisjen Lokale". 

20. Ai gjithashtu tha: "Qytetare te nderuar, eshte ky vendim i dhimbshem por 
konsideroj thelle nga zemra dhe shpirti se eshte vendim me i drejte dhe me i 
mire, ne interes te qyte tare ve, ngase konste/acioni gfare mbreteron te une, 
perfshire ketu edhe gjendjen time shendetesore pamundeson qe si kryetar i 
komunes ta kryej punen me pergjegjesi ndaj qytetareve te komunes te Rahovecit 
ndaj te cileve isha zotuar shume thelle dhe me sinqeritet te madh. Arsyerat per 
doreheqjen dhe perfundimin e mandatit para kohe jane kryesisht te natyres 
persona/e. Vendimi eshte marre me vendosshmeri dhe pergjegjesi me te madhe 
duke pas parasysh te gjitha faktet dhe rrethanat persona/e (shendeti i /enduar) si 
dhe interesin e qytetareve te komunes se Rahovecit ndaj te ci/eve kam qene, jam 
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dhe do te jem gjithmone korrekt e jo zhgenjyes. Qytetare te nderuar, mandati 
eshte i popullit - eshte i juaji, andaj sot me 01 korrik te vitit 2010, mandatin tim qe 
ju ma besuat ua kthej juve dhe vetem juve, me shprese se do te mirekuptohem 
nga ju ngase ky vendim eshte me i qelluar dhe me meritori. Populli im - qytetaret 
e komunes se Rahovecit meritojne udheheqes i cili do te jete gjithmone prane 
tyre dhe me ta, por une aktualisht nuk jam ne gjendje per arsyerat te shumta te 
qendroje balle qytetareve ashtu sir; jeni mesuar me mua. Kerkoj mirekuptim te 
thelle per aktin tim te doreheqjes dhe perfundim te mandatit para kohe. " 

21 . Me 6 korrik 2010, ministri i Ministrise se Administrimit te Pushtetit Lokal (ne 
tekstin e metejme MAPL) iu drejtua kryetarit te Rahovecit, z. Qazim Qeska, me 
nje kerkese per konfirmimin e doreheqjes se tij nga posti i kryetarit. 

22 . Z. Qazim Qeska ia konfirmoi MAPL-se doreheqjen e tij dhe bashkengjiti 
komunikaten me shkrim te 1 korrikut 2010. 

23. Me 16 korrik 2010, ministri i MAPL-se i dergoi leter Presidentit te Republikes se 
Kosoves, me te cilen e njoftonte se z. Qazim Qeska e kishte konfirmuar 
doreheqjen e tij te parevokueshme dhe se ne baze te Nenit 56.3, pika (c) te Ligjit 
per Veteqeverisjen Lokale Nr. 03/L-040, "kryetarit te kesaj komune i ka 
perfunduar mandati. " 

24. Nuk eshte detyre 	e Gjykates Kushtetuese t'i vleresoje faktet e ketij rasti te 
ve(fante, por faktet e siperpermendura duken qe ne fillim ta ngrene nje (feshtje 
kushtetuese. Kjo ne ve(fanti pasi ka te beje me dy dispozita kushtetuese: me 
Nenin 123 [Parimet e Pergjithshme te Qeverisjes Lokale dhe Organizimit 
Territorial], dhe me Nenin 45 [Te Drejtat Zgjedhore dhe te Pjesemarrjes] te 
Kushtetutes. 

25. Si rrjedhoje, ne baze te Nenit 84.9 te Kushtetutes, Gjykata konstatoi qe kerkesa e 
parashtruar me 27 gusht 2010 nga Presidenti i Republikes eshte e pranueshme. 

26 . Duke pasur parasysh kete qe u tha me larte, nuk ka nevoje qe Gjykata ta 
elaboroje bazen per pranueshmeri te parapare me Nenin 113.1.2 te Kushtetutes. 

C;eshtja substantive 

27. Gjykata veren 	se pjesa e pare e pyetjes se parashtruar nga Presidenti , e cila 
thote: "Cili institucion i Republikes se Kosoves eshte pergjegjes per te vleresuar 
efektshmerine dhe validitetin e doreheqjes dhe per te konstatuar perfundimin 
eventual te mandatit te kryetarit te nje komune ne baze te nje komunikate 
drejtuar qytetareve ... " pyet nese doreheqja e cilitdo kryetar komune eshte 
perfundimtare dhe definitive dhe nese i jep fund mandatit te kryetarit. 

28. Parimet 	e Pergjithshme te Qeverisjes Lokale dhe Organizimit Territorial ne 
Republiken e Kosoves jane te definuara ne Nenin 123 te Kushtetutes, i cili thote: 

"Neni 123 [Parimet e Pergjithshme] 

E drejta e veteqeverisjes 10kale garantohet dhe rregullohet me ligj. 
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Veteqeverisja lokale ushtrohet nepermjet organeve perfaqesuese te 
zgjedhura ne zgjedhje te pergjithshme, te barabarla, te lira e te 
drejtperdrejta dhe me votim te fshehte. 

Veprimtaria e organeve te veteqeverisjes lokale bazohet ne kete 
Kushtetute dhe ne ligjet e Republikes se Kosoves dhe respekton Karlen 
Evropiane per Veteqeverisjen Lokale. Republika e Kosoves merr 
parasysh dhe zbaton Karlen Evropiane per Veteqeverisjen Lokale ne 
masen e kerkuar nga vendi nenshkrues. 

Veteqeverisja lokale bazohet ne parimet e qevensJes se mire, 
transparences, efikasitetit dhe efektivitetit ne ofrim in e sherbimeve 
publike, duke u kushtuar kujdes te veqante nevojave dhe brengave 
specifike te komuniteteve qe nuk jane shumice dhe pjesetareve te tyre. 

29. Gjykata Kushtetuese rikujton qe autoritetet lokale jane nje prej themeleve 
kryesore te cilitdo regjim demokratik. Gjithashtu duhet te rikujtohet se per ta 
respektuar ne teresi Karten Evropiane per Veteqeverisje Lokale, duhet te 
sigurohet qe autoritetet lokale posedojne shkalle te gjere te autonomise lidhur me 
pergjegjesite e tyre, menyrat dhe mjetet me te cilat ato pergjegjesi ushtrohen dhe 
burimet qe . nevojiten per permbushjen e tyre (shih Preambulen e Kartes 
Evropiane per Veteqeverisje Lokale). 

30. E drejta kushtetuese per veteqeverisje lokale ne Republiken e Kosoves 
rregullohet me tej me Ligjin per Veteqeverisjen Lokale (Ligji 2008/03-L040 i 
miratuar me 20 shkurt 2008 dhe i shpallur me 15 qershor 2008). 

31. Neni 56 i Ligjit per Veteqeverisjen Lokale e rregullon <;eshtjen e zgjedhjes se 
kryetarit dhe perfundimin e mandatit te tij/saj , i cili thote: 

"Zgjedhja e kryetarit te komunes 

56.1 Kryetari i komunes zgjidhet me zgjedhje te drejtperdrejte ne pajtim 
me ligjin mbi zgjedhjet lokale. 

56.2 Kryetari i komunes zgjidhet per nje periudhe kater vjeqare. 

56.3 Mandati i kryetarit te komunes perfundon: 

a) kur ta kryeje mandatin e tij; 

b) nese vdes; 

c) nese jep doreheqje; .. . " 

32. Gjykata rikujton qe Neni 8 i Kartes Evropiane per Veteqeverisjen Lokale e 
rregullon mbikeqyrjen administrative te veprimtarive te organeve lokale. Ai 
parashikon qe cilado mbikeqyrje e veprimtarive te organeve lokale do te kete 
baze juridike dhe se cilado mbikeqyrje administrative do te jete e kufizuar per te 
siguruar pajtim me ligjin vendes dhe me parimet kushtetuese. 
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33. Gjykata veren se, ne pajtim me Kushtetuten dhe me Nenin 8 te Kartes, Ligji per 
Veteqeverisjen Lokale nuk i fuqizon organet e qeverise qendrore per te 
ndermarre masa per pranimin e doreheqjes se kryetarit te komunes. 

34. Per me teper, per t'iu pergjigjur drejt tyeshtjes ne fjale, duhet te rikujtojme 
gjithashtu qe Ligji per Zgjedhjet Lokale ne Republiken e Kosoves (2008/03-L072 i 
miratuar me 5 qershor 2008 dhe i shpallur me 15 qershor 2008) e pershkruan 
perfundimin e mandatit te kryetarit te komunes ne Nenin 11, i cili thote: 

"Neni 11 

Perfundimi i mandatit dhe shkarkimi i kryetarit te komunes 

11.1 Mandati i kryetarit te komunes perfundon ne pajtim me Ugjin per 
Veteqeverisje Lokale. 

11.2 Kryetari mandati i te cilit perfundon ne pajtim me paragrafin 1 te ketij 
neni zevendesohet permes mbajtjes se zgjedhjeve te jashtezakonshme 
per kryetar ne ate komune. Mandati i kryetarit te porsazgjedhur perfundon 
ne daten e njejte sikurse mandati i kryetarit qe ai/ajo e zevendeson. " 

35. Duke iu pergjigjur tyeshtjes se siperpermendur kushtetuese, duke marre parasysh 
dispozitat e siperpermendura te Kushtetutes dhe te ligjit te zbatueshem, Gjykata 
Kushtetuese konstaton qe doreheqja e kryetarit te nje komune eshte 
perfundimtare dhe definitive dhe i jep fund mandatit te kryetarit te komunes. 

36. Gjykata gjithashtu duhet t'i marre parasysh edhe pasojat kushtetuese te 
doreheqjes se kryetarit te nje komune. 

37. Gjykata rikujton qe e drejta e veteqeverisjes mund te ushtrohet vetem nga 
autoritetet e zgjedhura ne menyre demokratike. Ne kete drejtim, eshte me 
rendesi te kihet parasysh qe Neni 3 (2) i Kartes Evropiane per Veteqeverisje 
Lokale, ne pjesen perkatese thote me sa vijon: 

"Neni 3 - Koncepti i veteqeverisjes lokale 

2. Kjo e drejte do te ushtrohet nga keshillat ose kuvendet e perbera nga 
anetaret e zgjedhur ne menyre te /ire me votim te fshehte ne baze te 
votimit te drejtperdrejte, te barabarte dhe te pergjithshem dhe te cilat 
mund te posedojne organe ekzekutive qe u japin lIogari atyre .. .. " 

38. Gjykata gjithashtu deshiron te rikujtoje qe ne perputhje me Nenin 123 (2) te 
Kushtetutes, e drejta per veteqeverisje lokale ushtrohet nepermjet organeve 
perfaqesuese te zgjedhura ne zgjedhje te pergjithshme, te barabarta, te lira e te 
drejtperdrejta dhe me votim te fshehte. 

39. Kjo e drejte duhet te lexohet ne lidhje me Nenin 45 te Kushtetutes, i cili thote: 

6 




"Neni 45 [Te Drejtat Zgjedhore dhe te PjesemarrjesJ 

1. (:do shtetas i Republikes se Kosoves qe ka arritur moshen 
tetembedhjete vjer;, qofte edhe diten e zgjedhjeve, gezon te drejten te 
zgjedhe dhe te zgjidhet, me perjashtim kur kjo e drejte i kufizohet me 
vendim gjyqesor. 

2. Vota eshte personate, e barabarte, e /ire dhe e fshehte. 

3. /nstitucionet shteterore mbeshtesin mundesite per pjesemarrjen e 
r;donjerit ne aktivitete pub/ike." 

40. Gjykata Kushtetuese rikujton qe Ligji 	per Zgjedhjet Lokale i jep kompetence 
Presidentit te Republikes qe t'i caktoje dhe shpalle zgjedhjet lokale. 

41. Si rrjedhoje, duke pasur parasysh Nenin 123 (2) dhe Nenin 45 te Kushtetutes ne 
lidhje me Nenin 3(2) te Kartes Evropiane per Veteqeverisje Lokale, Gjykata 
konstaton qe pasojat kushtetuese te veprimit te tille jane shpallja e zgjedhjeve 
nga Presidenti i Republikes per te siguruar qe qytetaret gezojne te drejten per 
zgjedhje te lira dhe te barabarta ne themelimin e veteqeverisjes se tyre lokale. 

PER KETO ARSYE, GJYKATA NJEZERI VENDOS ME SA VIJON: 

I. Kerkesa eshte e pranueshme. 

II. Doreheqja e cilitdo kryetar komune eshte perfundimtare dhe definitive dhe 
i jep fund mandatit te kryetarit te komunes. 

III. Pasojat kushtetuese te veprimit te tille jane shpallja e zgjedhjeve nga 
Presidenti i Republikes per te siguruar qe qytetaret gezojne te drejten per 
zgjedhje te lira dhe te barabarta ne themelimin e veteqeverisjes se tyre 
lokale. 

IV. 	 Ky Aktgjykim do t'u komunikohet paleve dhe do te publikohet ne Gazeten 
Zyrtare ne pajtim me Nenin 20.4 te Ligjit. 

V. 	 Ky Aktgjykim hyn ne fuqi menjehere. 

ri i Gjykates Kushtetuese ( 

Prof. Dr. Enver Hasani 

7 



