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AKTGJYKIM 

ne 

Rastin nr. KI 09/10 

Parashtrues i kerkeses 

Kimete Bikliqi 

kunder 

Komisionit Qendror te Zgjedhjeve 

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 
Iliriana Islami, gjyqtare 

Miraton Aktgjykimin ne vijim: 

Parashtrues i kerkeses 

1. 	 Parashtrues i kerkeses eshte znj. Kimete Bikliqi nga Janjeva, Lipjan. 

Pala kundershtare 

2. 	 Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ), i themeluar ne pajtim me Nenin 139 te 
Kushtetutes se Republikes se Kosoves. 



<;eshtja e lendes 

3. 	 Me 27 janar 2010, znj. Kimete Bikliqi parashtroi kerkese prane Gjykates Kushtetuese 
te Kosoves, e cila u regjistrua me numrin KI-09/10. Parashtruesja e sfidoi vendimin e 
Komisionit Qendror te Zgjedhjeve (KQZ), te 14 dhjetorit 2009, per shpalljen e 
rezultateve te zgjedhjeve lokale te mbajtura me 15 nentor 2009. Ne vec;anti, 
parashtruesja pohon se jane shkelur keto dispozita: Neni 45, paragrafi 2 i Kushtetutes 
se Republikes se Kosoves, Neni 232, paragrafi (c) dhe (g) i Ligjit per Proceduren 

. Kontestimore 	 te Kosoves, dhe nenet 106 dhe 117 te Ligjit per Zgjedhjet e 
Pergjithshme ne Kosove. 

Baza juridike 

4. 	 Neni 113 i Kushtetutes se Republikes se Kosoves (ne tekstin e metutjeshem -
Kushtetuta); Neni 20 i Ligjit nr. 03/L-121 per Gjykaten Kushtetuese te Republikes se 
Kosoves (ne tekstin e metutjeshem - Ligji) , dhe Neni 55 i Rregullores se punes se 
Gjykates Kushtetuese te Republikes se Kosoves (ne tekstin e metutjeshem -
Rregullorja e punes). 

Permhledhje e procedurave para Gjykates Kushtetuese 

5. 	 Kerkesa eshte parashtruar prane Gjykates Kushtetuese me 27 janar 2010. Kryetari i 
Gjykates e emeroi Prof. Dr. Ivan CukaloviCin Gjyqtar raportues dhe emeroi Kolegjin 
shqyrtues ne perberje te gjyqtareve Mr. Kadri Kryeziu, kryesues, Prof. Dr. Enver 
Hasani dhe Dr. Iliriana Islami. Gjykata shqyrtoi pranueshmerine e kerkeses se 
parashtruesit. 

Faktet 

6. 	 Parashtruesja, kandidate per Kuvendin Komunal ne Lipjan gjate zgjedhjeve lokale te 
15 nentorit 2009, pohon se KQZ ka nderhyre ne menyre te kunderligjshme me votat e 
hedhura per te gjate zgjedhjeve lokale. Sip as rezultateve paraprake te shpallura nga 
KQZ, parashtruesja kishte fituar 132 vota, dhe duke qene e listuar si kandidate me 
numer 18 ne listen e kandidateve te Partise Demokratike te Kosoves, ajo, sip as atij 
rezultati kishte siguruar poziten e deputetit te Kuvendit Komunal ne Lipjan. 

7. 	 Pas perfundimit te tere procesit dhe publikimit te rezultatit perfundimtar te 
zgjedhjeve nga ana e KQZ-se me 14 dhjetor 2009, dhe ne pajtim me Nenin 106, 
paragrafi 3, te Ligjit per Zgjedhje te Pergjithshme, dukej se parashtruesja kishte 
grumbulluar gjithsej 131 vota dhe si rrjedhoje, pozita e deputetit te Kuvendit komunal 
i ishte ndare nje personi tjeter qe kishte fituar numer te njejte te votave, 131, por i cili 
ishte radhitur me larte ne listen e kandidateve te Partise Demokratike te Kosoves, 
partine e parashtrueses. 

8. 	 Me 16 dhjetor 2009, parashtruesja u ankua ne Komisionin Zgjedhor per Ankesa dhe 
Parashtresa (KZAP), duke shprehur shqetesimin e saj per perjashtim nga lista e 
rezultateve perfundimtare e publikuar nga KQZ me 15 dhjetor 2009, dhe duke 
kerkuar permiresimin dhe konfirmimin e votave te saj. Me 21 dhjetor 2009, KZAP-i 
nxori Vendimin A.nr.477/2009 permes te cilit e hodhi ankesen poshte si te pabazuar. 

9. 	 Me 11 janar 2010, znj. Bikliqi parashtroi ankese me shkrim ne KZAP bashke me 
deshmi te reja dhe kerkoi shqyrtimin e vendimit te KZAP-it A.nr.477/2009, te dates 
21 dhjetor 2009. Me 21 janar 2010, KZAP-i leshoi Vendimin A.no.06/2010 me te cilin 
hodhi poshte ankesen si te pabazuar. 
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10. Me 	21 dhjetor 2009, znj. Bikliqi u ankua ne Gjykaten Supreme te Kosoves kunder 
vendimit te KZAP-it A.no.477/2009. Gjykata Supreme e Kosoves, ne aktgjykimin e 
saj A.no.995/2009, te 29 dhjetorit 2009, theksoi se "pas shqyrtimit te pohimeve te 
ankeses dhe te gjitha dokumenteve te rastit lidhur me kete c;eshtje, konstatoi qe 
ankesa eshte e pabazuar". Ne te njejtin vendim, Gjykata Supreme tha qe "KQZ-ja, pas 
perfundimit te te gjitha procedurave ne qendrat e votimit dhe ne qendrat e 
numerimit, dhe pasi u informua se KZAP-i ka vendosur per te gjitha verejtjet qe kane 
te bejne me votim dhe numerim, i certifikoi rezultatet perfundimtare te zgjedhjeve 
me 14 dhjetor 2009 ne oren 18:45. Dispozitat e Nenit 119.3 te Ligjit per Zgjedhjet e 
Pergjithshme ne Kosove (LZPK) parashohin qe ankesa kunder vendimeve te KQZ-se 
mund te paraqitet vetem nese vendimet e till a ndikojne ne te drejtat ligjore te 
permendura ne ate nen. Mosperputhja e rezultateve paraprake me rezultatet 
perfundimtare nuk eshte e shenuar si njera prej arsyeve per te paraqitur ankese 
kunder vendimeve te KQZ-se, prandaj ankesa e parashtrueses ishte e papranueshme, 
sip as vleresimit te Gjykates, e paditura ligjerisht e ka zbatuar Nenin 118 te LZPK-se 
me rastin e vendosjes si ne dispozitiv te vendimit te vet". 

Vleresimi i pranueshmerise se kerkeses 

11. 	 Per ta gjykuar kerkesen e parashtruesit, Gjykata se pari ka shqyrtuar 
dokumentacionin ne dispozicion si dhe nese parashtruesi i ka permbushur kerkesat 
per pranueshmeri, te percaktuara ne Kushtetute. Ne kete kuptim, Gjykata i referohet 
Nenit 113.7 te Kushtetutes: 

"Individet jane te autorizuar te ngrene shkeljet nga autoritetet publike te te 
drejtave dhe lirive te tyre individuale, te garantuara me Kushtetute, mirepo 
vetem pasi te kene shteruar te gjitha mjetet juridike te percaktuara me ligj". 

12. 	Nga dokumentacioni i parashtruar, Gjykata konstaton se parashtruesja i ka shteruar 
te gjitha mjetet juridike te parapara me ligj, perfundimisht me ankesen e hedhur 
poshte nga Gjykata Supreme. 

13. 	Neni 48 i Ligjit percakton se: 

"Parashtruesi i kerkeses ka per detyre qe ne kerkesen e tij te qartesoj saktesisht 
se cilat te drejta dhe liri pretendon se i jane cenuar dhe cili eshte akti konkret i 
autoritetit publik te cilin parashtruesi deshiron ta kontestoj". 

14. 	Parashtruesja pretendon se jane shkelur te drejtat e saj te percaktuara me Nenin 45 
te Kushtetutes, nenet 106 dhe 107 te Ligjit nr. 03/L-073 per Zgjedhjet e Pergjithshme 
dhe Nenin 232 (c, g) te Ligjit te Procedures Kontestimore 03/L-006. 

15. 	Neni 49 i Ligjit percakton se: 

"Kerkesa parashtrohet brenda afatit prej kater (4) muajve. Afati fillon te ece qe 
nga dita kur parashtruesit i eshte dorezuar vendimi gjyqesor. Ne te gjitha rastet 
e tjera, afati fillon te ece ne diten kur vendimi ose akti eshte shpallur publikisht. 
Nese kerkesa eshte e drejtuar kunder nje ligji, atehere afati fillon te ece qe nga 
dita kur ligji ka hyre nefuqi". 

16. 	Kerkesa e parashtrueses eshte pranuar ne Gjykaten Kushtetuese me 27 janar 2010, 
ndersa vendimi i fundit ne lidhje me kete rast eshte leshuar nga Gjykata Supreme e 
Kosoves, me 29 dhjetor 2009. Prandaj, Gjykata konstaton se kerkesa eshte 
parashtruar ne pajtim me Nenin 49 te Ligjit. 
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17. 	Prandaj, Gjykata Kushtetuese konstaton se jane permbushur kriteret ligjore dhe se 
Kerkesa eshte e pranueshme. 

Zgjedhjet 

18. Ne rastin e mehershem te znj. Mimoza Kusari, KI- 73/09, te publikuar -me 18 mars 
2010, Gjykata Kushtetuese ka theksuar rendesine e zgjedhjeve ne nje shoqeri 
demokratike. Ne kete aktgjykim vlen te perseriten dhe theksohen disa nga aspektet e 
rendesishme qe kjo Gjykate i ka cekur ne ate rast. 

1. Neni 45 i Kushtetutes se Kosoves percakton: 

Neni 45 [Te Drejtat Zgjedhore dhe te PjesemarrjesJ 

1. 9do shtetas i Republikes se Kosoves qe ka arritur moshen 
tetembedhjete vjec;, 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 personale, e barabarte, e lire dhe efshehte. 

3. Institucionet shteterore mbeshtesin mundesite per pjesemarrjen e 
c;donjerit ne aktivitete publike dhe te drejten e secilit per te ndikuar ne 
menyre demokratike ne vendimet e organeve publike. 

2. 	 Sipas Nenit 22 te Kushtetutes se Kosoves, Konventes Evropiane per Mbrojtjen e 
te Drejtave te Njeriut dhe Lirive Themelore dhe Protokolleve te saj jane 
drejtpersedrejti te aplikueshme ne Republiken e Kosoves. Ato perbejne pjesen e 
se Drejtes Kombetare. Neni 3 i Protokollit te Pare siguron te drejten per 
zgjedhje te lira. Siguron se zgjedhje te lira do te mbahen "... me intervale te 
arsyeshme me votim te fshehte, ne kushte te cilat do te sigurojne shprehjen e 
lire te opinionit te njerezve". 

3. 	 Neni 123.2 i Kushtetutes se Republikes se Kosoves siguron se' Veteqeverisja 
Lokale ushtrohet nga organe perfaqesuese qe zgjidhen me ane te zgjedhjeve te 
pergjithshme, te lira, te barabarta, direkt dhe te fshehta'. Kuvendi i Kosoves ka 
siguruar nje mekanizem per mbajtjen e Zgjedhjeve te Pergjithshme dhe Lokale 
duke miratuar Ligjin per Zgjedhjet e Pergjithshme, Ligji Nr. 03/L-073 ne 
Republiken e Kosoves dhe Ligjin mbi Zgjedhjet Lokale ne Republiken e 
Kosoves, Ligji Nr. 03/L-040. 

4. 	 Gjykata ka theksuar se e drejta per te votuar eshte e drejte aktive dhe e drejta 
per tu zgjedhur eshte e drejte pasive. Parashtruesi i kerkeses mban qendrimin 
se e drejta e saj per tu zgjedhur eshte shkelur. Megjithate, ka nje ndryshim 
midis te drejtes per tu zgjedhur dhe te drejtes per te kandiduar ne zgjedhje. 
Jurisprudenca e GJEDNJ tregon se ekziston nje liri veprimi e konsiderueshme 
qe shtetet kane ne sistemin e tyre elektoral dhe ata lejojne nje hapesire te gjere 
vleresimi lidhur me menyren qe jane zhvilluar zgjedhjet dhe se si shpallen 
rezultatet e zgjedhjeve. Ne rastin e Partise Komuniste te Bashkuar te Turqise 
vs Turqia, Gjykata theksoi se '(shtetet) kane nje hapesire te gjere vleresimi ne 
kete sfere, por eshte Gjykata, si mundesia efundit, e cila vendose nese kerkesat 
e Protokollit te Pare jane pajtuar; ajo kenaqet kur kushtet e vena nga shtetet 
nuk zvogelojne te drejtat ne flalii dhe deri diku nuk demtojne thelbin e tyre 
ashtu qe t'i privojne keto te drejta nga efektiviteti i tyre; kur ato kerkesa e 
kushte te vena nga shtetet imponohen ne ndjekje te nje qellimi legjitim; kur 
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mjetet qe perdoren nukjane ne disproporcion (shihni Sadek and Others (no.2) 
vs Turkey, nO.25144/94 et aI, 31, ECHR 2002-IV). 

5. 	 GJEDNJ ka shprehur vazhdimisht rendesine e zgjedhjeve te lira dhe te 
demokracise ne aktgjykimet e saj. Ne te njejtin aktgjykim, Gjykata shprehu 
mendimin e saj per si vijon: 'Demokracia paraqitet si modeli i vetem politiki 
parashikuar nga Konventa dhe, per pasoje, i vetmi qe pajtohet me te'. 
GJEDNJ, ne te njejtin aktgjykim citoi me mira tim Kodin e Praktikes se Mire, i 
aprovuar nga Komisioni Evropian per Demokraci permes Ligjit (Komisioni i 
Venecias) ne seancat e 51 (Udhezimet) dhe 52 (Raporti) me 5-6 korrik dhe 18
19 tetor 2002 (Opinioni nr. 190/2002, CDL-ADN(2002) 23 RTV). Komisioni 
Venecias me kete rast deklaroi: 

"Pese parimet mbi te cilat mbeshtetet trashegimia zgjedhore e Evropes jane se 
zgjedhjet duhet te jene: universale, te barabarta, te lira, te fshehta dhe permes 
nje votimi te drejtperdrejt. Pervec; kesaj, zgjedhjet duhet te mbahen ne 
intervale te rregullta". 

6. 	 Komisioni i Venecias ve ne dukje se organizimi i zgjedhjeve duhet te 
mbikeqyret nga nje organ i pavarur, pergjegjes per aplikimin e ligjit zgjedhor 
dhe qe te kete nje sistem efektiv apeli. Sipas ligjit ne Kosove, keto dy funksione 
kryhen respektivisht nga KQZ-ja dhe KZAP-i, me te drejten per ankese/apel ne 
gjykate ne rastet e parashikuara nga ligji. Vetem keto dy jane organet te cilat 
vendosin per te gjitha c;eshtjet lidhur me zhvillimin e zgjedhjeve, certifikimi te 
rezultateve dhe kush gjykon mbi ankesat dhe apelet e lejuara qe kane te bejne 
me procesin zgjedhor, siC; parashihen me ligj dhe rregullat zgjedhore. Keto 
jane organe te perhershme e te pavarura. 

7. 	 Arsyetimi qe KQZ dhe KZAP-i kane keto autorizime dhe pergjeg)eSI, 
mbeshtetet ne supozimin se duhet te kete siguri ne procesin e zgjedhjeve. 
Nevoja e sigurise ne procesin zgjedhor kerkon anulimin e zgjedhjeve vetem ne 
rastet e shkeljeve me serioze dhe barra e veshtire e te provuarit bie mbi kedo 
qe pretendon per kesi lloj shkeljesh {t. 

Ligji per Zgjedhjet ne Kosove 

19. 	Ligji per organizimin e zgjedhjeve ne Republiken e Kosoves qeveriset nga Ligji 03/L
073, Ligji per Zgjedhjet e pergjithshme ne Republiken e Kosoves dhe Ligji nr. 03/L
072, Ligji per Zgjedhjet lokale ne Republiken e Kosoves. Neni 26 i Ligjit per Zgjedhjet 
lokale percakton: 

Neni26 
Kreu XVI (Procesi i numerimit te jletevotimeve dhe shpallja e rezultateve te 
zgjedhjeve), dhe <faredo dispozite e nderlidhur me kete c;eshtje e Ligjit per 
zgjedhjet e pergjithshme ne Republiken e Kosoves, mutatis mutandis, vlejne 
per zgjedhjet lokale pervec; nese percaktohet ndryshe me ane te ketij ligji. 

20. Neni 101 i Ligjit per Zgjedhjet e pergjithshme percakton dispozitat e pergjithshme per 
numerimin e fletevotimeve dhe shpalljen e rezultateve te zgjedhjeve dhe i jep 
kompetenca KQZ-se per hartimin e rregullave perkatese. Ai percakton si ne vijim: 

Neni101 

Dispozitat e pergjithshme 
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101.1 Procedurat e numerimit tefietevotimeve qeverisen nga objektivat e 
meposhtme: saktesia, transparenca, efikasiteti, mundesia per rinumerimin 
dhe perseritja e zgjedhjeve dhe mbrojtja efshehtesise se votes. 
101.2 Fletevotimet e rregullta nga vendvotimet perbrenda Kosoves 
numerohen ne po ato vendvotime, menjehere pas mbylljes se procesit votues. 
101.3 Procedurat e numerimitjane ne pajtim me rregullat e KQZ-se. 

21. 	KQZ-ja i ka hartuar rregullat qe administrojne shume aspekte te zgjedhjeve. I pari i 
ketyre ishte rregulli zgjedhor Nr. 01/2008, per regjistrimin dhe operimin e partive 
politike qe hyri ne fuqi me 29 qershor 2009. Me i furidit ishte rregulli zgjedhor Nr. 
15/2010 lidhur me zgjedhjet e parakohshme dhe zgjedhjet e jashtezakonshme qe hyri 
ne fuqi me 2 mars 2010. 

22. Rregulli me i rendesishem ne lidhje me kete rast eshte rregulli zgjedhor Nr. 09/2009 

per Votimet dhe numerlmin brenda vendvotimeve ne nivel te komisionit komunal te 
zgjedhjeve, qe hyri ne fuqi me 25 qershor 2009. Keto rregulla qeverisin proceset per 
numerimin e fletevotimeve dhe per numerimin dhe perputhjen e fletevotimeve me 
kusht. KZAP-i trajton ankesat ne lidhje me procesin e votimit. Parashtruesja ka 
parashtruar apel ne KZAP ne lidhje me ankesen e saj, dhe ajo u hodh poshte nga 
KZAP-i dhe me pas nga Gjykata Supreme. Parashtruesja nuk ishte ne gjendje te 
theksoje ne cilin vend te tere procesit ka ekzistuar shkelja e Ligjit apo Rregullave qe 

. kane prekur te drejtat e saj kushtetuese. 

23. Gjykata shfrytezon kete mundesi te perserite dispozitat e nenit 53 te Kushtetutes qe 
obligon Gjykaten te interpretoje te drejtat e njeriut dhe lirite themelore ne pajtim me 
vendimet e GJEDNJ-se. Ky nen percakton si ne vijim: 

Neni 53 [Interpretimi i dispozitave per te drejtat e njeriut} 
Te drejtat njeriut dhe lirite themelore te garantuara me kete Kushtetute, 
interpretohen ne harmoni e vendimet gjyqesore te Gjykates Evropiane per te 
Drejtat e Njeriut. 

24. Ne rastin Mathieu-Mohin dhe Clerfayt kunder Belgjikes, Kerkesa nr. 9267/81, 

GJEDNJ thekson se Shtetet Kontraktuese e Konventes Evropiane per te Drejtat e 
Njeriut kane margjine te gjere te vleresimit, duke pasur parasysh se legjislacioni i tyre 
per kete <;eshtje ndryshon nga vendi ne vend dhe nga koha ne kohe. Sistemet 
zgjedhore kerkojne te permbushin objektivat qe disa here pothuajse nuk jane ne 
perputhje me njera-tjetren: ne nje ane, te pasqyrojne mjaft drejte mendimet e 
njerezve, dhe ne anen tjeter, te kanalizojne rrjedhat e mendimit ashtu qe te 
promovojne shfaqjen e nje vullneti politik mjaft te qarte dhe koherent. Ne keto 
rrethana, fraza "kushtet qe do te sigurojne shprehjen e lire te mendimit te njerezve ne 
zgjidhjen e legjislatures" ne thelb nenkupton - krahas lirise se shprehjes (ve<;se te 
mbrojtur me nenin 10 te Konventes) (neni 10) - parimin e barazise se trajtimit te te 
gjithe qytetareve ne ushtrimin e te drejtes se tyre per te votuar dhe te drejtes se tyre 
per t'u zgjedhur. 

25. Ne po kete vendim, GJEDNJ thekson: 'Megjithate, nuk do te thote qe te gjitha votat 
duhet medoemos te kene peshe te barabarte per sa i perket perfundimit te zgjedhjeve 
apo se te gjithe kandidatet duhet te kene shans te barabarte per te fituar. Prandaj, 
asnje sistem zgjedhor nuk mund t'i eliminoje "votat e humbura". 

26. Gjithashtu, Gjykata thekson se ne <;faredo shqyrtimi te sistemit zgjedhor ne fjale, nuk 
duhet te harrohet konteksti i tij i pergjithshem. Sistemi nuk duket te shfaqet i 
paarsyeshem nese i kushtohet kujdes synimeve qe i pasqyron dhe margjines se 
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vleresimit te shtetit te paditur brenda sistemit parlamentar Belg - margjine e cila 
eshte me e madhe nese sistemi eshte i paplote dhe i perkohshem. 

27. GJEDNJ perfundimisht vendosi ne kete rast se nuk kishte kufizim disprporcional qe 
do te mund teparandalonte "shprehjen e lire te opinionit te popullit ne perzgjedhjen 
e legjislatures ". 

28. Roli i Gjykates Kushtetuese ne procesin zgjedhor pranohet me Ligjin per Zgjedhje te 
Pergjithshme, dhe Neni 106.1 percakton qe KQZ-ja certifikon rezultatet 
perfundimtare te zgjedhjeve, pas perfundimit te te gjitha procedurave ne vendvotime 
dhe ne qendrat e numerimit si dhe kur te gjitha verejtjet e dala, qe u perkasin votimit 
dhe numerimit, jane vendosur nga Komisioni Zgjedhor per Parashtresa dhe Ankesa 
dhe nga Gjykata Kushtetuese. Gjykata nuk asnje rol tjeter ne procesin zgjedhor 
perve<; se te gjykoje per <;eshtjen nese ka pasur shkelje te te drejtave dhe lirive 
individuale te garantuara me Kushtetute. Ne kete rast, parashtruesi nuk ishte ne 
gjendje te deshmoje se ne cilen pjese te tere procesit ka pasur shkelje te ligjit apo 
rregullave qe i kane prekur te drejtat e saj kushtetuese. 

29. Gjykata Kushtetuese perserit qe nuk eshte detyre e saj, sipas Kushtetutes, te veproje 
si gjykate e apelit, apo gjykate e shkalles se katert, me rastin e shqyrtimit te 
vendimeve te nxjerra nga gjykatat e rregullta. Eshte detyre e gjykatave te rregullta t'i 
interpretojne dhe zbatojne rregullat perkatese te se drejtes procedurale dhe materiale 
(shih, mutatis mutandis, Garcia Ruiz kunder Spanjes [GC], nr. 30544/96, para. 28, 
Gjykata Evropiane per te Drejtat e Njeriut [GJEDNJ] 1999-1). 

30. Duke pasur parasysh se Republika e Kosoves ka margjine te gjere te vleresimit ne 
menyren ne te cilen, permes ligjeve te saj, siguron organizimin e zgjedhjeve te drejta 
dhe te lira, si dhe duke pasur parasysh se parashtruesja nuk ishte ne gjendje te 
theksoje shkeljen e ligjit apo te Kushtetutes qe ka prekur te drejtat e saj kushtetuese, 
Gjykata konstaton se nuk pasur shkelje te te drejtave te saj. 

PER KETO ARSYE 

Ne pajtim me Nenin 113 (7) te Kushtetutes, Nenin 20 te Ligjit dhe Nenin 55 te Rregullores se 
punes, Gjykata Kushtetuese ne seancen e dates 14 dhjetor 2010, me shumice votash, merr: 

VEND1M 

I. Kerkesa eshte e pranueshme. 

II. Nuk ka pasur shkelje te te drejtave, si<; pohohet nga parashtruesja. 

III. Ky vendim do t'u komunikohet paleve dhe do te publikohet ne Gazeten Zyrtare, ne 
pajtim me Nenin 20(4) te Ligjit. 

IV. Ky vendim hyn ne fuqi menjehere. 
~---

Gjyqtari Raportues Kryetari i Gjykates Kushtetuese 

Prof. Dr. Ivan Cukalovic, d.v. Prof. Dr. Enver Hasani, d.v. 
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